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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen opas, joka edistää vapaaehtoisten 

nuorten ja aikuisten hyvinvointia Valkama-partioleirillä sekä jatkossa vastaavissa tapahtu-

missa. Tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle eli Uudenmaan Partiopiirin Valkama-leiripro-

jektille työkalu leirin vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

seen leirillä. Oppaan tavoitteena oli auttaa leirin vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia tunnista-

maan ja vahvistamaan omia voimavarojaan leirillä. 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin toiminnallisen opinnäytetyön ohjeita mukaillen. Opinnäyte sisälsi 

teoreettisen viitekehyksen, jonka pohjalta tarkoituksen mukainen opas tuotettiin. Opinnäyte-

työn teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin vapaaehtoistyötä partiossa sekä työhyvinvoinnin 

ja voimavarojen edistämistä vapaaehtoistyön kontekstissa. Teoreettinen viitekehys muodostui 

järjestelmällisellä sekä manuaalisella tiedonhaulla ja yhteistyökumppanin kommenteista. Tie-

toa haettiin kirjallisuudesta, koulun lisensoiduista tiedonhakujärjestelmistä sekä sähköisistä 

lähteistä. Lähteiden valinnassa ja merkitsemisessä käytettiin Laurean tiedonhaun ohjeita.  

   

Opas mukailee työhyvinvoinnin portaita (Rauramo 2009) antaen neuvoja miten vapaaehtoinen 

nuori ja aikuinen voi edistää hyvinvointiaan leirillä. Opas tuotettiin yhdessä yhteistyökumppa-

nin kanssa, jolta saatiin myös palautetta. Opasta kehitettiin saadun palautteen perusteella. 

Vaikka Valkama-leiriä ei päästy pandemiatilanteen vuoksi järjestämään kesällä 2020, jää opas 

silti yhteistyökumppanin käyttöön vastaavia tapahtumia varten.  
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The purpose of this thesis was to produce a guidebook for improving youth and adult volun-

teers’ wellbeing on Valkama scout camp and similar events in the future. The aim was to give 

the beneficiary (District Camp Valkama of The Guides and Scouts District of Uusimaa) a tool 

for promoting youth and adult volunteers’ wellbeing and health on the camp. The aim of the 

guide was to help the youth and adult volunteers to recognise and strengthen their recourses 

during the camp. 

The thesis was made by following the guidelines of functional thesis. The thesis included a 

theoretical framework, which was the base of the guide. The theory discussed volunteer work 

in scouting and promoting resources as well as wellbeing at work in the context of volunteer 

work. The theory was compiled with organized and manual information retrieval and by inter-

viewing the beneficiary. The theory was retrieved from literature, licensed databases and 

online resources. The information retrieval instructions of Laurea were followed when choos-

ing and reporting the references. 

The steps of wellbeing at work (Rauramo 2009) were basis for the guide. The guide provided 

advice on how the youth or adult volunteers can promote their wellbeing at the camp. The 

guide was produced in collaboration with the beneficiary, who also gave feedback regarding 

the guide. The guide was developed based on the feedback. Even though it was not possible 

to arrange the Valkama camp during the summer 2020 due to the pandemic, the guidebook 

will be given to the beneficiary for upcoming events. 
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1 Johdanto 

Vapaaehtoiset toimivat partiossa henkilökohtaisen motivaation vuoksi antaen partion käyttöön 

omia resurssejaan, kuten aikaa, osaamista tai materiaalista tukea. Partion ytimessä on hyvä 

johtaminen, jonka tulee näkyä myös vapaaehtoisten toiminnassa. Hyvin, selkeästi, tasapuoli-

sesti ja avoimesti johdetut vapaaehtoiset viihtyvät paremmin ja mahdollistavat harrastuksen 

yhä useammalle nuorella. On siis elintärkeää järjestön elinvoimaisuuden kannalta, että jokai-

nen vapaaehtoinen saa tarvitsemansa tuen ja voi hyvin. (Suomen Partiolaiset 2019c, 4; 9.) Va-

paaehtoistyön tekeminen nähdään useimmiten itsessään voimavarana yksilön elämässä, mutta 

myös vapaaehtoistyö voi olla kuormittavaa. Vapaaehtoistyötä tekevät ottavat helposti vas-

tuulleen liikaa asioita, mikä voi johtaa pettymyksen ja uupumuksen tunteisiin. (Talbot 2015, 

218.)  

Vapaaehtoistyö on vastikkeetonta toimintaa, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen (Valliluoto 

2014, 12-13; Hokkanen 2010, 5). Tämän opinnäytetyön yhteistyökumppani on Uudenmaan Par-

tiopiiri ja sen leiriprojekti Valkama. Yhteistyökumppanimme Uudenmaan Partiopiirin järjestä-

mällä Valkama-partioleirillä ja muilla vastaavilla leireillä pyritään siihen, että leirilippukun-

nan johtajisto ei kuormittuisi liikaa. (Laitinen 2019.) Partiossa tehdään vuosittain jopa kolme 

miljoonaa vapaaehtoistyötuntia, ja partion piirissä toimii lähes 25 000 vapaaehtoistyöntekijää 

(Suomen Partiolaiset 2019b).  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kirjallinen opas, joka edistää 

vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten hyvinvointia Valkama-partioleirillä sekä jatkossa vastaa-

vissa tapahtumissa. Tavoitteena on, että toimeksiantaja saa työkalun leirin vapaaehtoisten 

nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen leirillä sekä auttaa leirin vapaa-

ehtoisia nuoria ja aikuisia tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavarojaan leirillä.  

Oppaan toteuttamiseksi etsitään vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin ja voimavarojen 

edistämiseen liittyvää teoriatietoa. Opasta kehitetään yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. 

Valmiista oppaasta kerätään palautetta yhteistyökumppanilta. Tämän pohjalta opasta kehite-

tään lopulliseen muotoonsa. Palautetta oli tarkoitus kerätä kohderyhmältä, mutta kohderyh-

mää ei tavoitettu koronatilanteen vuoksi.  

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 11.3.2020 koronaviruksen (covid-19) pandemi-

aksi. Tämän vuoksi 16.3.2020 hallitus linjasi Suomeen poikkeusolot. Poikkeusolojen vuoksi tu-

levan kesän 2020 isot yli 500 henkilön tapahtumat on peruttu. (STM 2020.) Yhteistyökumppa-

nimme järjestämä Valkama-partioleiri kuuluu koronatilanteen vuoksi peruuntuneisiin tapahtu-

miin.   
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2 Vapaaehtoistyön periaatteet 

Vapaaehtoistyö on vastikkeetonta toimintaa, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen (Valliluoto 

2014, 12-13; Hokkanen 2010, 5). Euroopan parlamentin 2018 merkinnöissä vapaaehtoistyölle 

on annettu kolme piirrettä. Piirteiden mukaan vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa tai 

muuta taloudellista palkkiota, sen tekeminen perustuu omaan tahtoon ja vapaaehtoistyö hyö-

dyttää kolmatta osapuolta. Vapaaehtoistyötä voidaan harjoittaa esimerkiksi järjestöjen puo-

lesta. (Valliluoto 2014 ,12-13.) Vapaaehtoistyö ei korvaa palkallisia ja ammatillisia työllisty-

mismahdollisuuksia. Toiminnan harjoittaminen kuitenkin hyödyttää yhteiskuntaa, yhteisöjä ja 

yksittäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. (Tapiovaara & Lehtinen, 3; Hokkanen 20, 10.) 

Vapaaehtoistyön tekeminen on kansalaisoikeus. Vapaaehtoistyö on merkki siitä, että yksilö 

haluaa vaikuttaa ja osallistua erinäisiin toimintoihin. Työtehtävän tulee olla sellaista, johon 

toimijalla on kykyjä. Erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat esimerkiksi auttava vapaa-

ehtoistoiminta, osallistava vapaaehtoistoiminta sekä talkoo-, keräys- ja tapahtumatoiminta. 

Järjestötoiminta on myös yksi vapaaehtoistoiminnan muoto. Järjestöillä on hallitukset, mutta 

ne toimivat ilman palkkaa. Toiminta tapahtuu ihmisten aktiivisuuden ja aloitteellisuuden poh-

jalta. (Hokkanen 2010, 6-7.) 

Vapaaehtoistyöstä on säädetty laissa. Työterveyslain (738/2002) mukaan tulee olla sopimus 

vapaaehtoistyöstä, joka turvaa vapaaehtoistyöntekijän työturvallisuuden. Työnantajan on 

huolehdittava sovelletusti, että vapaaehtoiselle ei aiheudu työstä terveydelle ja turvallisuu-

delle haittaa.  Vapaaehtoistyöntekijällä ei ole työsuhdetta. Vaikka työsopimusta ei ole, on ol-

tava sopimus vapaaehtoistyöstä, joka velvoittaa työnantajaa ja työntekijää noudattamaan 

velvollisuuksiaan. (Työsuojeluhallinto, 2019.) 

2.1 Vapaaehtoistyö partiossa 

Partiossa tehdään vuosittain jopa kolme miljoonaa vapaaehtoistyötuntia ja partion piirissä 

toimii lähes 25 000 vapaaehtoistyöntekijää (Suomen Partiolaiset 2019b). Opinnäytetyön yh-

teistyökumppanina toimii Uudenmaan Partiopiirin Valkama-kesäleiri. Uudenmaan Partiopiiri 

on 62 paikallisen partiolippukunnan piirijärjestö ja osa Suomen Partiolaisia. (Uudenmaan Par-

tiopiiri ry.) Suomen Partiolaisten vapaaehtoistoiminnan linjauksissa (2019a) määritellään, että 

vapaaehtoisella tarkoitetaan kaikkia aikuisia ja vaeltajia (18-22-vuotias partiolainen), jotka 

toimivat tietyssä tehtävässä. Vapaaehtoistyö partiossa perustuu partiolaisen henkilökohtai-

seen motiiviin harjoittaa partiotoimintaa (Scouts 2016, 6). Vapaaehtoisen on tärkeää tietää, 

mitä hänen rooliinsa partiossa sisältyy (Suomen partiolaiset 2019a).  Toiminnasta ei makseta 

taloudellista tai materiaalista palkkiota (Scouts 2016, 8). Partiotoiminta on järjestötoimintaa. 

Järjestötoiminta perustuu ihmisten aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen, eikä siitä makseta 

palkkaa. Lähes joka järjestössä hallitus toimii vapaaehtoisten avulla. (Hokkanen 2010, 7.) 
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Partiossa vapaaehtoisen keskeinen tehtävä on mahdollistaa kohderyhmäikäisten lasten ja 

nuorten harrastus ja kasvaminen aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi 

paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniksi. Partiossa on vapaaehtoistoimin-

nan linjaukset, jotka kertovat yhdessä kuvatut toimintamallit ja periaatteet. Vapaaehtoistyö 

perustuu kyseisiin linjauksiin. Linjaukset muodostavat viitekehyksen vapaaehtoisten tukemi-

seen laadituille ohjeille ja työkaluille partiossa. (Suomen partiolaiset 2019a; Scouts 2016, 6.)   

Vapaaehtoisella voi olla partiossa monenlaisia rooleja ja pestejä. Partiossa käytetään sanaa 

pesti, joka on nimitys tehtäväkokonaisuudesta tai roolista. Pestejä on partiotaitokisojen rasti-

miehestä hallituksen puheenjohtajaksi. Vapaaehtoistoiminnan linjausten mukaan partiossa 

toimiva vapaaehtoinen on tavoitteellinen ja aktiivinen toimija työskennellen avoimesti niin 

omassa ryhmässä kuin erilaisten verkostojenkin kanssa. (Suomen partiolaiset 2019a.)   

Partiossa vapaaehtoisilla on heitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Jokaisella partiolaisella 

on oikeus saada tukea sekä hyvää johtamista ja perehdytystä pestaajalta, ryhmältä, muilta 

vapaaehtoisilta ja omalta organisaatiolta. Kiittäminen läpi partion on yksi kannustamisen 

muoto, samoin ansiomerkkien jakaminen erilaisista saavutuksista. Velvollisuuksiin partiossa 

vapaaehtoiselle kuuluvat partion jäsenmaksun maksaminen, sitoutuminen toimintaan oman 

pestinsä ja lupauksensa mukaisesti, pestiin kuuluvien seikkojen kuten strategian ja toiminta-

suunnitelman tunteminen, oman tehtävän perehdytykseen osallistuminen sekä kertominen 

omista toimintaa estävistä seikoista. Partiossa vapaaehtoisilla on oikeus ja velvollisuus käydä 

Turvallisesti yhdessä -koulutus. (Suomen partiolaiset 2019a.)   

Motivaatiota pyritään vahvistamaan luomalla pohja hyvälle toiminnalle. Pohja luodaan raken-

tamalla sopivan kokoinen ja sisältöinen pesti, asettamalla tavoitteet, hyvällä perehdytyksellä 

ja julkaisemalla pestaus. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus hakea siihen pestiin, mihin 

haluaa päästä. Pestejä voidaan myös muokata vapaaehtoisen toiveiden mukaiseksi. Kyseisellä 

keinolla pyritään siihen, että oikea ihminen ja oikea pesti kohtaa. (Suomen partiolai-

set 2019a.) Vapaaehtoisten sitouttaminen on tärkeää, ja siinä avainasemassa ovat emotionaa-

linen palkitsevuus, mielihyvä ja ilo, oman hyvinvoinnin edistäminen ja ryhmähenki 

(Pylsy 2006).   

2.2 Työhyvinvointi vapaaehtoistyössä 

Työhyvinvointi on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Työhyvinvointi koostuu työstä ja 

sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. (STM 2019.) Yksilön työ-

hyvinvointiin vaikuttavat yksilöön itseensä liittyvät tekijöiden, kuten psykologisen pääoman ja 

terveyden, lisäksi myös johtaminen, työyhteisö, työn sisältö ja organisaatio (Manka 2012, 

76). Työterveyslaitos (2019a) taas määrittelee, että työhyvinvointiin vaikuttavat työkyky, joh-

taminen, työolot ja työyhteisö, arvot, asenteet ja motivaatio, osaaminen sekä terveys ja 
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toimintakyky sekä perhe, lähiyhteisö ja toimintaympäristö. Työturvallisuuslaissa (738/2002) 

on säädetty vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksista työn turvallisuudesta. 

Valkama-partioleirillä ja muissa vastaavissa tapahtumissa pyritään siihen, että leirilippukun-

nan johtajisto ei kuormittuisi liikaa, ja jaksamiseen halutaan kiinnittää erityistä huomiota. 

Partioleirillä omien johdettavien kanssa ollaan koko ajan tekemisissä, minkä vuoksi työympä-

ristö voidaan kokea kuormittavaksi. Myös fyysinen työympäristö telttayöpymisineen vaikuttaa 

työssä jaksamiseen. (Laitinen 2019.)    

Vapaaehtoiset toimivat partiossa henkilökohtaisen motivaation vuoksi antaen partion käyttöön 

omia resurssejaan, kuten aikaa, osaamista tai materiaalista tukea. Partion ytimessä on hyvä 

johtaminen, jonka tulee näkyä myös vapaaehtoisten toiminnassa. Hyvin, selkeästi, tasapuoli-

sesti ja avoimesti johdetut vapaaehtoiset viihtyvät paremmin ja mahdollistavat harrastuksen 

yhä useammalle nuorella. On siis elintärkeää järjestön elinvoimaisuuden kannalta, että jokai-

nen vapaaehtoinen saa tarvitsemansa tuen ja voi hyvin. (Suomen Partiolaiset 2019c, 4; 9.) 

2.3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tavoitteellista ja aktiivista toimintaa (WHO). Sillä 

pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ehkäisemi-

seen. Toiminta on ennaltaehkäisevää, ja sillä pyritään ehkäisemään ja vähentämään kansan-

tauteja, tapaturmia ja muita terveysongelmia sekä ennenaikaisia kuolemia. Lisäksi terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisellä tuetaan väestön terveyserojen vähenemistä. (Eksote 2020.) Ny-

kyään hyvinvointi nähdään subjektiiviseen kokemukseen perustuvasta näkökulmasta (Helenius 

2014). Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää poliittisilla ratkaisuilla, elinympäristön suoje-

lulla ja kehittämisellä sekä ihmisten tietojen ja taitojen lisäämisellä (Suomen Lääkäriliitto). 

WHO:n pitämä ensimmäinen terveyden edistämiskonferenssi Ottawassa 1986 on tuottanut ha-

vainnollistavan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ympyrän. Ympyrän ulkokehää edustaa 

tavoite rakentaa terveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa. Ympyrään on sisällytetty keskei-

simmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kulmakivet. Kulmakivet ovat hyvinvointia edis-

tävät elinympäristöt, yhteisöjen vahvistaminen ja voimaannuttaminen, terveyttä edistävien 

yksilöllisten tietojen ja taitojen vahvistaminen sekä terveyspalvelujen suuntaaminen ennalta-

ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. (WHO.) 

3 Voimavarat vapaaehtoistyössä 

Voimavarat ovat tekijöitä, jotka tuovat yksilölle mielihyvää ja edistävät jaksamista eri elä-

män osa-alueilla. Omien kykyjen ja mielenkiinnon kohteiden toteuttaminen vahvistavat voi-

mavaroja. (Mielenterveystalo 2020.) Vapaaehtoistyön tekeminen nähdään useimmiten 
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itsessään voimavarana yksilön elämässä, mutta myös vapaaehtoistyö voi olla kuormittavaa. 

Vapaaehtoistyötä tekevät ottavat helposti vastuulleen liikaa asioita, mikä voi johtaa petty-

myksen ja uupumuksen tunteisiin. (Talbot 2015, 218.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään voi-

mavaroja ja niiden edistämistä yksilön ja työyhteisön näkökulmasta, koska opinnäytetyön ta-

voitteena on auttaa leirin vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia tunnistamaan ja vahvistamaan omia 

ja tiiminsä voimavarojaan leirillä, eikä heillä ole suoraan vaikutusta organisaation käytäntei-

siin. 

Työn kuormittavuuden hallintaa tarvitaan myös vapaaehtoistyössä (Talbot 2015, 218). Työn 

kuormittavuutta voidaan vähentää tunnistamalla sen voimavarat. Työn voimavaratekijät voi-

daan jakaa yksilön, työtehtävien, työjärjestelyjen, työyhteisön voimavaroihin ja organisaation 

voimavaroihin. (Työturvallisuuskeskus 2019.) Työn voimavarat vähentävät koettuja vaatimuk-

sia ja motivoivat ulkoisesti työntekijöitä (Hakanen 2011, 49). Yksilön voimavarat ovat tärkeä 

tekijä vapaaehtoistyön tekemisen jatkamisessa; voimavaroja kerryttävä vapaaehtoistyö saa 

yksilön jatkamaan toimintaansa (Kim ym. 2009, 566). Rauramon (2009) työhyvinvoinnin por-

taat -malli jakaa voimavaratekijöitä Maslown tarvehierarkiaa mukaillen psykofysiologisen, tur-

vallisuuden, liittymisen, arvotuksen ja itsensä toteuttamisen kategorioihin, jotka on kuvattu 

tiivistetysti taulukossa 1.  

Psykofysiologiset perustarpeet käsittävä yksilön näkökulmasta terveelliset elämäntavat, jossa 

muun muassa liikunta, uni ja ravitsemus ovat hyvässä tasapainossa tukien toisiaan. Yksilön tu-

lee myös pyrkiä suunnittelemaan omaa ajankäyttöään, johon kuuluu myös rajojen asettami-

nen sekä työn tauottaminen. Työyhteisön tulee myös osaltaan tukea työn ajallisiin järjestelyi-

hin liittyviä tekijöitä. (Rauramo 2009, 2-4; 7-8.)  

Turvallisuus käsittää niin työn fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden. Yksilö voi omassa fyysi-

sessä turvallisuudessaan huomioida turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat sekä pyrkiä 

myös ennaltaehkäisemään erilaisia tapaturmia. Tunnetta psyykkisestä turvallisuudesta lisää 

vastuiden ja oikeuksien tiedostaminen sekä kokemus tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuu-

desta. (Rauramo 2009, 2-4; 9-10.) Vapaaehtoiset ovat usein innostuneita, mutta he tarvitse-

vat selkeät ja yhdessä sovitut raamit, johon he voivat kanavoida innostuksensa (Hämäläinen 

2019; 59-60). Lisäksi sitoutuminen omaan työtehtävään vastuiden ja oikeuksien kautta ja 

stressitason laskeminen ovat tarpeellisia erityisesti harjoittaessa vapaaehtoistyötä (Cheung 

2012).  

Liittymisen tarpeella kuvataan yksilön tarvetta kuulua johonkin joukkoon. Yksilö voi edistää 

tätä osallistumalla aktiivisesti työyhteisön toimintaan ja tuomalla esille huomaamiaan epä-

kohtia. (Rauramo 2009, 4; 11-12.) Tämä vahvistaa myös yksilölle tärkeää kokemusta itsemää-

räämisoikeudesta (Kim ym. 2009, 554). Työyhteisöön tuo lisää yhteisöllisyyttä avun tarjoami-

nen, joustavuus sekä toisten kuunteleminen ja keskustelu. On tärkeää, että työyhteisön 
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jäsenet tuntevat toisensa ja heille tarjotaan mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin. (Rau-

ramo 2009, 4; 11-12.) Erityisesti vapaaehtoistyössä vertaistuki ja vertaisten kanssa toimimi-

nen koetaan tärkeänä (Hämäläinen 2019, 9; Putkinen 2018, 53) ja erityisesti yhteisöllisyys ko-

rostuu vapaaehtoistyön ympäristössä. Joukkoon kuulumisen tunne voi myös vahvistaa yksilön 

itsensä voimavaroja (Cheung ym. 2012). Yhteisöllisyyden tunnetta vahvistaa myös yksilön it-

sensä itsetunto ja kokemus pätevyydestä sekä määräysvalta omiin asioihin (Levy ym. 2012). 

Arvostuksen tunnetta pystyy jokainen yksilö edistämään olemalla aktiivisesti mukana työyhtei-

sössään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi avun pyytämistä tarvittaessa, oman käyttäytymisen arvi-

ointia muun muassa suhteessa hyviin käytöstapoihin, rakentavan palautteen antamista ja vas-

taanottamista sekä oman vastuun kantamista. Muu työyhteisö voi näyttää arvostustaan työn-

tekijälle erilaisilla ansiomerkeillä ja palkinnoilla. Lisäksi koko yhteisö voi pyrkiä kehittämään 

hyviä tapoja palautteen antamiseen. (Rauramo 2009, 4; 13-14.) Konkreettisen kiitoksen lisäksi 

henkilökohtainen kiitos koetaan erityisen tärkeänä (Putkinen 2018, 52). Arvostuksen tunnetta 

vahvistaa myöskin se, että yksilö kokee toimintansa merkitykselliseksi ja omien arvojensa 

sekä uskomuksiensa suuntaiseksi (Kim ym. 2009, 554). 

Itsensä toteuttaminen voi näkyä työssä yksilön kokemuksena oman työn hallinnasta. Tätä tar-

vetta auttavat myöskin oivaltamisen ilo ja luova toiminta. (Rauramo 2009, 4; 13.) Vapaaeh-

toistyössä on tyypillisesti mahdollista mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, joka useim-

miten koetaan myönteisenä kokemuksena (Putkinen 2018, 51). Myös vapaaehtoinen haluaa 

päästä toteuttamaan itseään työssään sekä oppimaan uutta (Hämäläinen 2019; 64). Vapaaeh-

toistyössä on mahdollista oppia erilaisia asioita kuin työelämässä ja siten vapaaehtoistyön 

kautta onkin mahdollista usein kehittää itseään erilaisella tavalla (Willems & Walk 2013).  

Vapaaehtoistoimintaan liittyy myös useimmiten vahvasti auttamisen halu itselle tärkeään ai-

heeseen liittyen ja sitä kautta itsensä toteuttaminen. (Hämäläinen 2019; 64; Putkinen 2018; 

74.) Auttamisen halun kannalta on merkityksellistä, että yksilö jakaa samat arvot vapaaeh-

toistyöorganisaationsa kanssa ja siten kokee merkityksellisyyden tunnetta (Willems & Walk 

2013).  
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Psykofysiologi-
set perustar-
peet 

- elämäntavat (liikunta, uni, ravitsemus) 
- ajankäytön hallinta (suunnittelu, rajojen asettaminen, tauotus, 

työyhteisön yhteinen suunnittelu) 

Turvallisuus - turvalliset työskentelytavat ja ergonomia (tapaturmien ehkäisy) 
- vastuiden ja oikeuksien tiedostaminen (selkeät raamit, joihin ka-

navoida innostus), sitoutuminen 
- kokemus tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta 
- stressin laskeminen 

Liittyminen ja 
yhteisöllisyys 

- mahdollisuus osallistua työyhteisön toimintaan 
- mahdollisuus tuoda esille epäkohtia 
- määräysvalta, itsemääräämisoikeus 
- avun tarjoaminen, vertaistuki 
- joustavuus 
- kuuntelu- ja keskustelutaidot 
- työyhteisön tunteet toisensa (mahdollisuus sosiaalisiin kontaktei-

hin) 
- yhteisöllisyyden tunne, yhdessä tekeminen 
- hyvä itsetunto 
- pätevyys 

Arvostus - avun pyytäminen tarvittaessa 
- oma käyttäytyminen (hyvät käytöstavat) 
- rakentava palaute, palautejärjestelmät 
- muistaminen ja kiittäminen (ansiomerkit ja palkinnot) 
- oman vastuun kantaminen 
- henkilökohtainen kiitos 
- merkityksellisyys omiin arvoihin nähden 

Itsensä toteut-
taminen 

- oivaltaminen, mahdollisuus oppia uutta eri tavalla kuin töissä tai 
koulussa 

- luova toiminta 
- tunne hallinnasta 
- itsensä toteuttaminen (auttamisen halu, itselle merkityksellinen 

aihe, samat arvot) 
- oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen 
- monipuoliset työtehtävät 

Taulukko 1: Työhyvinvoinnin portaat 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen opas, joka edistää vapaaehtoisten nuorten 

ja aikuisten terveyttä ja hyvinvointia Valkama-partioleirillä sekä jatkossa vastaavissa tapahtu-

missa.   

Tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle työkalu leirin vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämiseen leirillä.  Oppaan tavoitteena oli auttaa leirin vapaaeh-

toisia nuoria ja aikuisia tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavarojaan leirillä.    
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5 Opinnäytetyöprosessi 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeis-

tamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla esimerkiksi am-

matilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä yhdistyvät käytännön toteutus sekä sen raportoiminen tutkimusviestinnän keinoin. Toi-

minnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy aina jokin konkreettinen tuote, kuten kirja, oh-

jeistus tai tietopaketti. Kuitenkaan itse tuotos ei riitä opinnäytetyöksi, vaan tarkoituksena on 

osoittaa kokonaisvaltaisesti ammatillisen teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä. Opinnäyte-

työn pohjana toimii käsitteiden joukko ja tietoperusta, jonka pohjalta aihetta tarkastellaan. 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 9; 41-42; 51.) Opiskelijalle opinnäytetyö on oppimisprosessi, joka 

kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammatillista kehittymistä (Arene 2019). 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotettiin terveysaineisto oppaana, jonka tarkoituk-

sena on edistää vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten hyvinvointia Valkama-partioleirillä sekä 

jatkossa vastaavissa tapahtumissa. Osana opinnäytetyötä on laadittu teoreettinen viitekehys, 

jonka pohjalta opas on tuotettu. Oppaan suunnittelussa on ollut mukana opinnäytetyön yh-

teistyökumppani.  

5.2 Tiedonhaku 

Tiedonhakua kuvaillaan tarkasti opinnäytetyössä, jotta prosessin toistettavuus on mahdollista 

(Laurea 2020, 19). Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä laatiessa käytettiin koulun lisen-

soituja tiedonhakujärjestelmiä sekä kirjallisuutta. Tiedonhakua tehtiin lisäksi Googlen kautta 

ja manuaalisesti löydettyjen tutkimusten lähdeluetteloista. Lisäksi opinnäytetyön yhteistyö-

kumppani toimi yhtenä tiedonlähteenä. Yhteistyökumppanin edustajat vastasivat muun mu-

assa haastattelussa kysymyksiin leiristä, siellä toimijoista ja osallistujista. Näitä tietoja ei ol-

lut mahdollista löytää kirjallisesti tietokannoista tai Uudenmaan Partiopiirin verkkosivuilta. 

Käytetyt tietokannat olivat Laurea Finna, Laurea Finnan artikkelihaku, EBSCOhost yhdistelmä-

haku ja Google Scholar. Hakusanoina toimivat "volunteering OR volunteer OR volunteerism 

AND wellbeing OR well-being OR well being”, “wellbeing of volunteer”, “volunteer well-

being”, “scout + wellbeing”, “vapaaehtoistoiminta”, “vapaaehtoisorganisaatio”, “vapaaeh-

toistyö”, “vapaaehtoisjärjestö + jaksaminen” ja “hyvinvointi”. Opinnäytetyössä käytettyjen 

artikkeleiden ja tutkimuksien sisäänotto- ja poissulkukriteerit ovat kuvattuna taulukossa 2. 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit ovat otsikkotasoisia. 
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Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Sisältö käsittää vapaaehtoistyötä partio-, 

harrastus- tai seurakuntapiireissä sekä jär-

jestöissä 

Vapaaehtoistyö vanhustenhoidossa ja sai-

raanhoidolliset aiheet 

Kohderyhmäksi kuvattu lapset, nuoret ja 

aikuiset 

Kohderyhmäksi kuvattu iäkkäät ja vanhuk-

set 

Vuonna 2000 tai sen jälkeen julkaistut läh-

teet 

Vanhemmat kuin 2000-luvulla julkaistut 

lähteet 

Taulukko 2: Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

5.3 Kohderyhmä 

Kohderyhmänä olisi ollut Valkama-partioleirin ja muiden vastaavien tapahtumien leirilippu-

kuntien johtajisto. Tällä hetkellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi Valkama-partioleiri perut-

tiin kesältä 2020. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen oppaan oli tarkoitus mennä yhteistyö-

kumppanin järjestämälle Valkama-leirin vapaaehtoisille nuorille ja aikuisille. Koska kohderyh-

mänä on myös muiden vastaavien leirien leirilippukuntien johtajisto eikä opasta tehty spesi-

fistä kyseistä tapahtumaa varten, ei Valkama-partioleirin peruuntuminen siten merkittävästi 

vaikuttanut kohderyhmän määrittelyyn. Valkama-leirin perumisesta huolimatta opinnäytetyön 

tuotoksena syntynyt opas annetaan Uudenmaan partiopiirin käyttöön. Opinnäytetyön tarkoi-

tuksen mukaisesti opasta voi hyödyntää myös muilla yhteistyökumppanin järjestämillä leireillä 

jakamalla sitä vapaaehtoisille. 

Valkama 2020 oli Uudenmaan Partiopiirin leiri, joka oli tarkoitus järjestää kesällä 2020. Uu-

denmaan Partiopiiri on piirijärjestö, johon kuuluu 5000 suomenkielistä partiolaista ja 62 pai-

kallista partiolippukuntaa. Piiri on vastuussa toiminta-alueensa paikallisyhdistysten, eli lippu-

kuntien, edustamisesta, tukemisesta ja palvelemisesta. Piiri tukee lippukuntien partiotoimin-

taa kaikilla partion osa-alueilla. Lisäksi piiri järjestää ohjelma- ja koulutustapahtumia ja 

koordinoi lippukuntien lähitukea eli aluetyötä. (Uudenmaan Partiopiiri ry.) 

Leirilippukunnanjohtaja huolehtii omasta leirilippukunnastaan, joka koostuu leirille osallistu-

vista partiolaisista. Leirilippukuntien johtajiston osa työtä on viedä leirilippukuntalaisille vies-

tiä leiriorganisaatiolta. Leirilippukunnan johtajistoon kuuluvat tyypillisesti leirilippukunnan-

johtaja, leiriohjelmajohtaja, leiripestijohtaja, ikäkausivastaava, ensiapuvastaava, turva-
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aikuinen ja turvallisuusvastaava. Pestit voivat olla päällekkäisiä. Leirilippukuntien osallistu-

jien mukavan ja tasavertaisen leirikokemuksen takana on koko johtajisto. Jokaisen ikäkauden 

ikäkausivastaava on vastuussa oman ikäkautensa leiriaikataulusta. Ikäkausivastaavan tehtä-

vänä on myös tiedostaa leirin aikana, missä oman leirilippukuntansa osallistujat ovat. (Laiti-

nen 2019.)    

Leirilippukuntien johtajisto olisi työskentelee leirillä useimmiten noin viikon ajan. Lippukun-

nan johtajiston työympäristö on leirialue, erityisesti oman leirilippukunnan alue. Tämä tar-

koittaa käytännössä sitä, että ulkona ollaan koko ajan. Lippukunnan johtajat yöpyvät omissa 

teltoissa ja vessoina toimii bajamajat. Suihkuun ja saunaan on mahdollista päästä joka ilta. 

Ruokailu tapahtuu useimmiten keskuskeittiössä ja ruokaa tarjotaan neljä kertaa vuorokau-

dessa. Lippukunnan johtajistolle on oma kahvila, mutta varsinaista taukotilaa ei ole. Oman 

leirilippukunnan kanssa ollaan tekemisissä ympäri vuorokauden, joten työympäristö voidaan 

kokea kuormittavaksi. Omien johdettavien keskuudessa olevat mahdolliset pulmat tekevät 

työympäristöstä entistä kuormittavampaa. Leirilippukunnan johtaja pestataan ennen leiriä. 

Kirjallinen sopimus on suotavaa, jotta pestissä olijoilla on sama ajatus pestistä ja sen vaati-

muksista. Ennen leiriä johtajisto tapaa ja sopii yhteisistä toimintatavoista. (Laitinen 2019.)    

5.4 Oppaan suunnittelu ja toteutus 

Terveysaineistoa suunnitellessa aloitetaan selvittämällä, millaisella aineistolle on tarvetta. 

Tarve voi olla myös jo tiedostettu esimerkiksi asiakkaalla itsellään ja sitä lähdetään täyttä-

mään. Ennen aineiston tuottamista määritellään kohderyhmä, jonka tarpeiden ja näkemyksien 

selvittämiseksi materiaali kannattaisi aina testata heillä ennen sen lopullista versiota. (Park-

kunen ym. 2001, 7-8.) Yhteistyökumppanimme oli tiedostanut tarpeen vapaaehtoisten nuor-

ten ja aikuisten tukemiselle ja aineistolle, joka tukisi tätä. Kohderyhmä rajattiin yhteistyö-

kumppanin toiveita noudatellen. Oppaan toteutusprosessi (kuvio 1) hieman muuttui opinnäy-

tetyön toteutusvaiheen aikana. Tarkoituksena oli kerätä palautetta kohderyhmältä ja muo-

kata saadun palautteen perusteella oppaan lopullinen versio. Vallitsevan koronavirustilanteen 

vuoksi Valkama leiriä ei kuitenkaan pystytty järjestämään kesällä 2020 eikä kohderyhmä siten 

ollut käytettävissä palautteen keräämistä ja oppaan testaamista varten. Palautetta kuitenkin 

kerättiin leirin johtoryhmältä. Palautteen pohjalta opasta kehitettiin yhteistyökumppanin nä-

kemyksen mukaiseksi. 

Tehokkain viestintäkeino on henkilöltä henkilölle viestintä. Aina kohderyhmää ei kuitenkaan 

voida tavoittaa henkilökohtaisesti minkä takia tarvitaan muita aineistoja. Terveysaineistot 

voidaan jakaa audiovisuaalisiin ja painotuotteisiin. Painotuotteita ovat muun muassa erilaiset 

oppaat, lehtiset, kirjat ja julisteet. Painotuotteet soveltuvat hyvin tiedon välittämiseen ja 

niillä voidaan esittää tiivistetysti tietoa valitusta aiheesta. Lisäksi niiden etuna on, että lukija 

voi palata aiheeseen ja kerrata saamaansa tietoa, kun hänelle sopii. Kun käytetään painettua 
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aineistoa, tulee kiinnittää erityistä huomiota sen jakeluun. (Parkkunen ym. 2001, 8-9.) Ai-

neisto päätettiin tuottaa painetun oppaan muodossa. Tämä oli yhteistyökumppanin alkuperäi-

nen toive ja lisäksi se nähtiin toimivaksi tässä käyttötarkoituksessa, sillä oppaaseen olisi 

helppo palata leiriympäristössä. Lisäksi vaikuttavuuden lisäämiseksi opas oli tarkoituksena esi-

tellä kohderyhmälle ja käydä sitä yhdessä läpi mutta leirin peruuntumisen vuoksi tämä ei ollut 

mahdollista. Opasta oli tarkoitus jakaa esittelytilaisuudessa kohderyhmälle. Lisäksi se olisi 

tullut sähköisesti saataville sekä vapaaehtoisille jaettaviin kansioihin. Koska opasta ei päästy 

käyttämään kesän 2020 leirillä, jää sen jakelu mahdollista myöhempää käyttöä varten yhteis-

työkumppanin vastuulle.  

Laadukkaan terveysaineiston sisällöllä on konkreettinen terveystavoite, tieto on oikeaa ja vir-

heetöntä ja sitä on sopiva määrä. Lukijan tulee nähdä aineistolle asetettu terveystavoite hel-

posti. Sisällön tulee pohjautua virheettömään, objektiiviseen ja ajantasaiseen sekä tutkittuun 

tietoon. Asiat kannattaa ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi sekä tarjota mahdollisimman olen-

naista tietoa vastaanottajan kannalta. (Parkkunen ym. 2001, 11-12.) Aineiston tavoite määri-

teltiin selkeästi jo opinnäytetyön tavoitteiden yhteydessä suunnitteluprosessin alussa. Lisäksi 

se kirjattiin opinnäytetyösopimukseen. Teoriatietoa oppaan pohjaksi pyrittiin keräämään 

mahdollisimman laajalti erilaisista suomalaisista ja kansainvälisistä lähteistä. Oppaan sisältö 

pyrittiin ryhmittelemään selkeästi mukaillen työhyvinvoinnin portaita (taulukko 1) ja asiat 

esittämään tiiviisti, jotta opas olisi lukijalle helposti lähestyttävä (liite 2).  

Laadukkaan aineiston kieliasu on helppolukuista ja kielen rakenne on selkeää. Käytetyt käsit-

teet ovat ymmärrettäviä. Ulkoasu on selkeä, johon vaikuttavat muun muassa valittu teksti-

tyyppi, asettelut, kontrastit, värit ja kuvat. Tekstin tulee olla tarpeeksi isoa ja selkeää. Hy-

vällä otsikoinnilla ja kappalejaolla aineistoon saadaan myös selkeyttä. Kokonaisuudessaan ter-

veysaineiston kohderyhmän tulee olla selkeästi määritelty ja ensivaikutelman tulee olla huo-

miota herättävä ja luoda hyvä tunnelma. (Parkkunen ym. 2001, 15-20.) Oppaassa pyrittiin 

käyttämään selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä. Käsitteiden käytössä suosittiin mahdollisim-

man yleiskielisiä sanoja esimerkiksi ammattisanaston sijaan. Opas pidettiin lyhyenä ja tiiviinä. 

Se koostuu kansilehdistä, neljästä tietosivusta sekä muistiinpanosivusta. Asiat esitettiin ryh-

mitellen eri laatikoissa, jotta ulkoasu olisi visuaalisesti selkeä. Fonttikoko pidettiin tarpeeksi 

isona ja tekstityyppi selkeänä. Otsikoiden värit toivat oppaan ulkoasuun mielenkiintoa ja 

kontrastia. Pääväri pidettiin kuitenkin rauhallisena sinisenä. Otsikossa pyrittiin puhuttelemaan 

lukijaa ja kohderyhmä määriteltiin heti kansilehdellä. (Liite 1) Opas on tulostettavissa A5-ko-

koon, jolloin se muodostaa lehtisen. Se on myös katsottavissa sähköisesti. Yhteiskumppani 

päättää, miten jakaa opasta jatkossa. Opas on lähetetty sähköpostitse yhteistyökumppanille. 
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Kuvio 1: Lopullinen oppaan suunnittelu- ja toteutusprosessi 

5.5 Arviointi 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä arvioidaan työn ideaa, aihepiiriä, idean ja ongelman ku-

vausta, asetettuja tavoitteita, teoreettista viitekehystä ja tietoperustaa. Arvioinnissa pohdi-

taan, onko opinnäytetyö edennyt suunnitelman mukaisesti. Lisäksi arvioidaan opinnäytetyön 

ammatillista merkittävyyttä. Arvioinnissa nostetaan esiin prosessin varrella nousseita jatkotoi-

mintaehdotuksia toimeksiantajalle sekä lopullisen raportoinnin johdonmukaisuutta, vakuutta-

vuutta ja kieliasua. (Vilkka & Airaksinen 2004, 154-161.)   

Oppaan arvioinnin pohjana toimivat terveysaineiston sisältöön, kieliasuun, ulkoasuun sekä ko-

konaisuuteen liittyvät laatukriteerit. Sisällön voidaan ajatella olevan laadukasta, kun sillä on 

selkeä terveystavoite, se on virheetöntä ja oikeaa sekä sitä on sopiva määrä. Kieliasun tulisi 

olla helppolukuinen. Ulkoasun tulisi olla selkeä ja helposti hahmotettavissa. Kokonaisuudes-

saan laadukkaassa terveysaineistoissa kohderyhmä on selkeästi määritelty ja sitä on kunnioi-

tettu sekä aineisto luo kokonaisuudessaan hyvän tunnelman herättäen kuitenkin huomiota. 

(Parkkunen ym. 2001, 10.) Lisäksi oppaan arviointiin vaikuttavat opinnäytetyön tavoitteet. 

Oppaan suhteen tavoitteena oli auttaa leirin vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia tunnistamaan ja 

vahvistamaan omia voimavarojaan leirillä sekä toimeksiantajaa tukemaan leirin vapaaehtois-

ten nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja terveyttä leirillä. 

Arvioinnin subjektiivisuuden välttämiseksi (Vilkka & Airaksinen 2004, 154-161) tarkoituksena 

oli kerätä palautetta kohderyhmältä sekä yhteistyökumppanilta. Näistä ensimmäistä ei kuiten-

kaan pystytty toteuttamaan tämän opinnäytetyön puitteissa leirin peruunnuttua kesältä 2020 

vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Kohderyhmän palautteen keräämisen välineenä olisi 

toiminut strukturoitu kyselylomake (liite 3), joka on hyvin soveltuva väline palautemittauksiin 

Tarpeen 
selvittäminen

Kohderyhmän 
rajaus Aiheen rajaus Kanavan valinta

Tietopohjan 
kerääminen

Tietopohjan 
kokoaminen 

oppaaksi
Visuaalinen ilmePalautteen 

kerääminen

Oppaan 
muokkaaminen 

palautteen 
pohjalta

Valmis opas
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(Vehkalahti 2008, 11). Kohderyhmä olisi täyttänyt palautelomakkeen oppaan esittelyn yhtey-

dessä. Lomake pidettiin tiiviinä ja lyhyenä, jotta siihen vastaaminen on vastaajalle helppoa ja 

nopeaa ja täten vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon (Vehkalahti 2008, 48). Lomak-

keessa päädyttiin käyttämään Likertin asteikkoa mukailevia vastausvaihtoehtoja, jotka ovat 

hyviä asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen (Valli 2018). Lisäksi lomakkeella on muutama 

avoin kysymys, joka mahdollistaa palautteen kertomisen laajemmin. Kohderyhmän täyttämät 

kyselylomakkeet olisi käsitelty kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä ja eroteltu niistä tyypil-

liset tunnusluvut, kuten keskiarvo ja keskiluvut (KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tietova-

ranto 2010). Kohderyhmältä saadun palautteen perusteella opasta olisi vielä voitu kehittää 

nimenomaan kohderyhmän toiveiden mukaiseksi. Yhteistyökumppanilta kysyttiin avointa pa-

lautetta tukeutuen kyselylomakkeen teemoihin. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön etenemisestä kokonaisuudessaan laadittiin aikataulu suunnitteluvaiheesta esit-

tämiseen asti prosessin alussa. Opinnäytetyön prosessi eteni alusta lähtien suunnitelman mu-

kaisesti. Aikataulun lisäksi prosessin edetessä laadittiin välitavoitteita, joiden mukaan opin-

näytetyön tekeminen jakaantui pienemmiksi osiksi. Opinnäytetyön välitavoitteet saavutettiin 

suunnitelmien mukaisesti. 

Opinnäytetyötä tehdessä osallistuttiin aktiivisesti ryhmänohjauksiin. Ryhmänohjauksista saa-

tiin palautetta, jonka mukaisesti opinnäytetyötä työstettiin ja kehitettiin. Ryhmänohjauksissa 

osallistuttiin myös opiskelijakollegoiden opinnäytetyöohjaukseen. Ryhmänohjausten lisäksi oh-

jausta prosessiin saatiin kirjaston tiedonhaun tuesta sekä työpajoista. Opinnäytetyössä synty-

neet versiot säilytettiin yhteisissä kansioissa. Tämä mahdollisti sen, että edellisiin versioihin 

päästiin palaamaan ja tekemään korjauksia sekä lisäyksiä. 

Koronatilanne muokkasi opinnäytetyön vaiheita. Tästä huolimatta aikataulu toteutui suunni-

telmien mukaisesti. Toteutukseen tuli kuitenkin muutoksia. Aluksi suunnitelmana oli esittää 

opas kohderyhmälle, mutta tämä tilaisuus peruuntui. Tämän sijaan opas esiteltiin sähköpostin 

kautta yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanilta kerättiin palautetta, jonka pohjalta 

opasta muokattiin. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti palautetta oppaasta olisi myös ke-

rätty kohderyhmältä, mutta leirin peruuntumisen vuoksi kohderyhmää ei tavoitettu. Oppaan 

esittäminen kohderyhmälle sekä kohderyhmältä saatu palaute olisi lisännyt opinnäytetyön 

luotettavuutta. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet määräytyivät yhteistyökumppanin toiveiden ja teorian 

pohjalta. Yhteistyökumppani oli huomannut, että leireillä tulisi kiinnittää enemmän huomiota 
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johtajien hyvinvointiin, ja toivoi tähän seikkaan opinnäytetyöstä materiaalia avuksi. Tarkoitus 

ja tavoitteet asettuivat valmiiseen muotoon toteutusvaiheen alussa. 

6.1 Eettisyys  

Eettiset ongelmat jaetaan kahteen luokkaan. Ensimmäinen ryhmä on tutkimuksen tiedonhan-

kinta ja toinen ryhmä on tutkijan vastuu tutkimustulosten soveltamisesta. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006.) Tässä opinnäytetyössä näiden suhteen korostuivat erityisesti tiedon 

oikeellisuus ja sen käyttäminen oppaassa sekä palautteen keräämisen eettisyys. Opinnäyte-

työn tekijän tulee olla perehtynyt tarpeeksi opiskeltavaan alaan ja opinnäytetyön aiheeseen 

sekä tutkimuseettisiin periaatteisiin (Arene 2019). Opinnäytetyössä perehtyneisyys voitiin 

osoittaa tarkalla kuvauksella opinnäytetyöraportissa. 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan työssä tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja 

tarkkuutta. Sovellettavien tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla eet-

tisesti kestäviä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019.) Opinnäytetyössä rehellisyys on yksi 

eettisistä kysymyksistä. Vilpin harjoittaminen ei kuulu opinnäytetyöprosessiin. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 211; 224-225.) Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet huomioi-

tiin läpi opinnäytetyöprosessin. Opinnäytetyö tarkistettiin plagiaatintunnistusjärjestelmässä. 

Työssä pyrittiin rehellisyyteen ja huolellisuuteen eikä vilppiä harjoitettu. 

Opinnäytetyösuunnitelmassa tulee harkita sitä, tarvitaanko ennakkoarviointia tai tutkimuslu-

pia sekä selvittää mahdolliset esteellisyydet. Ennen opinnäytetyöprosessia tehdään yhteistyö-

sopimus toimeksiantajana kanssa. (Arene 2019.) Opinnäytetyösopimus täytettiin yhdessä yh-

teistyökumppanin kanssa. Tiedon keräämisestä sovittiin sähköpostitse yhteistyökumppanin 

edustajan kanssa eikä siten varsinaista lupaprosessia tarvittu. 

Oppaasta kerättävästä palautteesta, sen tarkoituksesta ja sen käytöstä tulee informoida to-

tuudenmukaisesti. Kohderyhmän itsemääräämisoikeus tulee ottaa huomioon. Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 218-219.) Palautteen antaminen oppaasta olisi ollut vapaaeh-

toista, ja palautteen annossa olisi huomioitu anonymiteetti. Palautteen antamisesta kieltäyty-

minen tulisi olla mahdollista. Kohderyhmän esittämiin kysymyksiin palautteesta olisi vastattu 

rehellisesti. Palautteen keräämistä suunnitellessa anonymiteetti huomioitiin ja palautteen an-

taminen olisi perustunut vapaaehtoisuuteen.  

6.2 Luotettavuus  

Opinnäytetyössä teoreettinen viitekehys pohjautui puhtaasti tutkittuun tietoon. Lähteitä ei 

muokattu, vaan niiden sisältö säilyi alkuperäisenä. Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä 

laatiessa hyödynnettiin ohjauksesta ja opponoinneista saatuja kommentteja ja palautetta. 
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Tiedon hankinnassa tulee olla rehellinen merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Löydet-

tyyn tietoon tulee suhtautua kriittisesti ja pohtia sen luotettavuutta sekä totuudellisuutta. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211-212.)  Lähteiden merkitsemisessä käytettiin 

Laurean kirjallista ohjetta koskien lähteiden merkitsemistä. Jokainen käytetty lähde merkit-

tiin opinnäytetyön lähdeluetteloon sekä tuotokseen heti lähteen käyttämisen jälkeen. Luotet-

tavuutta ja totuudellisuutta pohdittiin jo lähteen valitsemisvaiheessa huomioimalla terveysai-

neistoa tuottavat viralliset sivustot ja järjestöt. 

Opinnäytetyöhön valittiin suomen- ja englanninkielisiä lähteitä kielitaidon vuoksi. Jotta asia-

sisältö pysyi muuttumattomana sekä lähteitä tarkasteltaessa että niitä käytettäessä, käytet-

tiin työkaluna internetistä löytyviä sanakirjoja.  

Palautetta kerättiin yhteistyökumppanilta. Opas lähetettiin sähköpostitse yhteistyökumppa-

nille kommentoitavaksi. Palautteen pohjalta opasta kehitettiin yhteistyökumppanin toiveiden 

mukaisesti. Oppaan kehittäminen saadun palautteen pohjalta lisäsi opinnäytetyön luotetta-

vuutta. 

Oppaan sisältöä ei tule laatia tyhjästä, vaan sen sisällön tulee perustua opinnäytetyön tieto-

pohjaan (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 212.). Opasta suunniteltaessa sisältö poh-

jautui heti teoreettiseen viitekehykseen. Oppaan rungoksi valikoitui Työhyvinvoinnin portaat 

(Rauramo 2009), joka lisäsi opinnäytetyön luotettavuutta. Portaiden seikat muotoiltiin oppaa-

seen partioleirille sopivaksi. Sisältö muotoiltiin helposti ymmärrettäväksi kuitenkaan tietopoh-

jaa muuttamatta. Opas muodostui täysin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Opinnäyte-

työssä kuvattiin tarkasti oppaan terveysaineisto sekä laadukkaan terveysoppaan kriteerit, 

jotka toimivat oppaan pohjana. Tämä lisäsi opinnäytetyön luotettavuutta. 

Oppaan kohdalla lähdekritiikillä on erityinen asema. Tietojen kohdalla tulee arvioida niiden 

oikeellisuutta ja hankintatapaa sekä kuvata niiden luottavuuden varmistamista. Lähdeaineis-

toa arvioidessa huomioidaan erityisesti tiedonlähteen auktoriteetti ja tunnettavuus sekä läh-

teen ikä ja laatu. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53; 72.) Teoreettista viitekehystä laatiessa tietoa 

etsittiin koulun lisensoiduista hakukoneista, Googlesta sekä manuaalisesti löydettyjen tutki-

musten lähdeluetteloista. Tiedonhakua tehtiin järjestelmällisesti, jotta opinnäytetyön läh-

teiksi valikoituu objektiivisesti tutkimuksia. Lähdeaineistoja valitessa opinnäytetyössä nouda-

tettiin lähdekritiikkiä sekä valmiiksi laadittuja sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Tällä var-

mistettiin se, että lähteiden valikoitumiseen eivät vaikuttaneet subjektiiviset asenteet, ja 

että oppaan sisällöksi valikoitui vain tutkittuun tietoon pohjautuvaa tietoa. Luotettavuus var-

mistettiin tarkastamalla lähteen oikeellisuus ja tiedonlähteen auktoriteetti. Lähdeaineistojen 

ikä määriteltiin alusta alkaen, eikä liian vanhoja lähteitä käytetty. Tarkka tiedonhaun kuvaa-

minen opinnäytetyöraportissa lisää sen läpinäkyvyyttä ja osoittaa lukijalle luotettavuutta. 
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6.3 Lopullinen tuotos ja kehitysehdotukset 

Talbot (2015) tuo esille, että vapaaehtoistyö voidaan kokea elämässä voimavarana. Se voi kui-

tenkin olla myös kuormittava tekijä; vapaaehtoistyötä tekevät ottavat helposti vastuulleen 

liikaa asioita. Putkinen (2018) kuvaa, että vapaaehtoistyö koetaan yleensä myönteisenä koke-

muksena. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin voimavarojen vahvistamiseen, sillä opinnäyte-

työn yhteistyökumppani nosti esiin vapaaehtoistyön kuormittavan puolen. 

Terveysaineiston laatukriteerien mukaan (Parkkunen ym. 2001) laadukkaalla terveysaineis-

tolla on konkreettinen terveystavoite, tieto on oikeaa ja virheetöntä ja sitä on sopivasti. Kieli 

asu on helppolukuinen ja ulkoasu on selkeästi esillä ja hahmotettavissa. Kohderyhmän tulee 

olla selkeästi määritelty ja heitä tulee kunnioittaa. Kokonaisuuden tulee olla huomiota herät-

tävä ja luoda hyvä tunnelma. Nämä kriteerit huomioitiin jo oppaan toteutusvaiheessa ja ne 

ohjasivat sen suunnittelua. Opinnäytetyön tavoitteet määrittelivät myös aineiston tavoitetta, 

joka oli siten selkeä. Oppaan ulkoasun suhteen palaute oli hyvää ja kokonaisuus selkeä. 

Kohderyhmä itsessään oli selkeästi määritelty ja rajattu melko tiukasti. Kohderyhmän tarve 

nousi yhteistyökumppanilta aineiston tilaamisen yhteydessä. Kohderyhmän tarpeesta ja op-

paan aiheesta ei nykyisen tutkimustiedon rajoissa löytynyt juuri tätä kohderyhmää kosketta-

vaa tietoa tarkasti. Jatkossa voisikin olla hyödyllistä tutkia niitä seikkoja, jotka juuri tällä 

kohderyhmällä vaikuttavat hyvinvointiin sekä keinoja niiden edistämiseen.  

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi tässä kontekstissa nousi esille oppaan käytettävyys ja so-

veltuvuus leiriolosuhteisiin. Tätä ei kuitenkaan lopullisen tuotoksen kanssa päästy testaa-

maan. Käytettävyys kuitenkin huomioitiin pitämällä opas lyhyenä ja selkeänä, jolloin se on 

myös helposti lähestyttävä. Saadusta palautteesta nousi esille konkreettisten esimerkkien 

puute oppaassa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti opas olisi esitelty kohderyhmälle tuo-

kion merkeissä, samalla luennoiden ja keskustellen kohderyhmän kanssa hyvinvoinnin edistä-

misestä Valkama-partioleirillä sekä jatkossa vastaavissa tapahtumissa. Tässä esimerkkien poh-

timinen olisi luontevasti ollut mahdollista. Opas ei itsessään ole riittävä tuomaan kaikkia nä-

kökulmia esille vaan tarvinnee esittelyn. Tuokiossa pidettävä yhteinen keskustelu avaisi op-

paan tarkoitusta ja toisi lisää näkökulmia ja ajatuksia leirillä toimimisesta. 
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Liite 2: Oppaan sisältö mukaillen työhyvinvoinnin portaita (taulukko 1)  

Porras Tietopohja Oppaassa 

Psykofysiologi-

set perustarpeet  

  

elämäntavat (liikunta, uni, ravitse-

mus)   

ajankäytön hallinta (suunnittelu, 

rajojen asettaminen, tauotus, työ-

yhteisön yhteinen suunnittelu)   

Liiku, nuku ja syö!  

Huolehdi omista perustarpeis-

tasi; pyri nukkumaan riittävästi 

ja syö säännöllisesti  

Mieti, missä omat rajasi mene-

vät ja muista sanoa tarvitta-

essa myös ”ei”  

Suunnitelkaa yhdessä toimin-

tanne niin, että kaikille jää ai-

kaa myös taukoihin  

Ennakoikaa riittävän vapaa-

ajan toteutumista tarpeeksi 

suurella tiimillä  

Turvallisuuden 

tunne  

  

  

turvalliset työskentelytavat ja er-

gonomia (tapaturmien ehkäisy)   

vastuiden ja oikeuksien tiedostami-

nen (selkeät raamit, joihin kana-

voida innostus), sitoutuminen   

kokemus tasa-arvoisuudesta ja yh-

denvertaisuudesta   

stressin laskeminen   

Varmista, että kanssasi käy-

dään pestikeskustelu ja selvitä 

itsellesi, mitkä ovat sinun vas-

tuusi ja oikeutesi pestissäsi   

Keskustelkaa vastuun jakami-

sesta myös yhdessä  

Käykää yhdessä läpi, mikä teitä 

leiriarjessa yleensä kuormit-

taa. Miten pystyisitte etukä-

teen minimoimaan tämä asiat?  

Mieti, miten hallitset arjessa 

stressiä – voisitko soveltaa 

näitä keinoja myös partiolei-

rille?  
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Liittyminen ja yh-

teisöllisyys 
 

mahdollisuus osallistua työyhteisön 

toimintaan   

mahdollisuus tuoda esille epäkoh-

tia   

määräysvalta, itsemääräämisoi-

keus   

avun tarjoaminen, vertaistuki   

joustavuus   

kuuntelu- ja keskustelutaidot   

työyhteisön tunteet toisensa (mah-

dollisuus sosiaalisiin kontakteihin)   

yhteisöllisyyden tunne, yhdessä te-

keminen   

hyvä itsetunto   

pätevyys   

Meidän tiimi  

Tavatkaa tarpeeksi usein ennen 

leiriä ja leirillä  

Miettikää, miten teidän tii-

minne ryhmäytyy  

Tunnista omat heikkoutesi ja 

vahvuutesi – mieti miten voit 

hyödyntää näitä  

Tarjotkaa mahdollisuus jokai-

selle tuoda esille epäkohtia ja 

kunnioittakaa jokaisen ajatuk-

sia  

Arvostus   
 

avun pyytäminen tarvittaessa   

oma käyttäytyminen (hyvät käytös-

tavat)   

rakentava palaute, palautejärjes-

telmät   

muistaminen ja kiittäminen (ansio-

merkit ja palkinnot)   

oman vastuun kantaminen   

henkilökohtainen kiitos   

merkityksellisyys omiin arvoihin 

nähden   

Minä tiimin jäsenenä   

Pyydä ja tarjoa apua omassa 

tiimissäsi  

Mieti miten kommunikoit – 

tuotko tiimiin positiivista vai 

negatiivista tunnelmaa  

Tunnista kaverin uupumus ja 

tarjoa hänelle mahdollisuutta 

lepotaukoon  

Miettikää, miten annatte pa-

lautetta toisillenne säännölli-

sesti  
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Kiittäkää toisianne sanoin ja 

teoin – hyvän tiimikaverin voi 

viedä vaikka kahville tai hä-

nelle voi hakea ansiomerkkiä  

Itsensä toteuttami-

nen   

  

  

oivaltaminen, mahdollisuus oppia 

uutta eri tavalla kuin töissä tai kou-

lussa   

luova toiminta   

tunne hallinnasta   

itsensä toteuttaminen (auttamisen 

halu, itselle merkityksellinen aihe, 

samat arvot)   

oman mukavuusalueen ulkopuolelle 

meneminen   

monipuoliset työtehtävät   

Asettakaa yhteiset tavoitteet  

Mieti, miksi juuri sinulle kysei-

nen vapaaehtoistehtävä on 

merkityksellinen  

Tarjoa toiselle mahdolli-

suus myös oppia uutta   

Uskalla olla luova  
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Liite 3: Kyselylomake palautteen keräämiseen kohderyhmältä 

 

Hei!  

Keräämme palautetta osana opinnäytetyötämme Opas hyvinvoinnin edistämiseen partioleirin 

vapaaehtoisille nuorille ja aikuisille tehdystä oppaasta, johon pääsit juuri tutustumaan.  

Keräämme palautetta, jotta pystymme vielä kehittämään opasta kohderyhmän toiveiden mu-

kaiseksi ja siksi jokainen vastaus onkin tärkeä. Saamaamme palautetta käsitellään yleisellä 

tasolla osana opinnäytetyötämme, eikä siinä tuoda esille yksittäisiä vastauksia. Palauteky-

selyyn ei ole pakko vastata. 

 

Terveisin, 

Emilia Seiluri & Pipsa Soikkeli, Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

Vastausvaihtoehdot 

1 = Täysin erimieltä  

2 = Osin eri mieltä  

3 = Osin samaa mieltä  

4 = Täysin samaa mieltä 

E = En osaa sanoa 

 

Sisältö 

Opas antoi minulle keinoja hyvinvointini   1          2          3          4          E   

edistämiseen leirin aikana 

Opas auttoi minua ymmärtämään,   1          2          3          4          E 

mikä hyvinvointiini vaikuttaa 

Opas auttoi minua tunnistamaan   1          2          3          4          E   

voimavarojani 
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Opin oppaasta jotain uutta   1          2          3          4          E   

Oppaassa oli sopiva määrä tietoa  1          2          3          4          E   

Koin olevani oppaan kohderyhmää  1          2          3          4          E   

 

Oppaan ulkoasu 

Opas oli mielestäni helppolukuinen  1          2          3          4          E   

Ymmärsin oppaan sisällön   1          2          3          4          E   

Oppaan kieli oli mielestäni selkeää  1          2          3          4          E   

Opas oli mielestäni miellyttävän näköinen  1          2          3          4          E   

 

 

Miten kehittäisit opasta? 

 

 

 

Mitä uutta opit oppaasta? 

 

 

 

 

 


