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aineisto kerättiin laadullisin menetelmin yhdessä aineistonkeruun ja kehittämisen vaiheessa. Tutkimuksellisen kehittämistyön kehittämiskysymykset olivat: 1.Mitkä ovat nykyiset palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa nuorten, vanhempien ja valmentajien näkökulmasta ja 2. Mitkä ovat tulevaisuudessa palautumista
edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa nuorten, vanhempien ja valmentajien näkökulmasta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin yhteiskehittelyä Learning cafe
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vanhempineen sekä joukkueen valmentajat.
Tuloksista nousi esille nuoren urheilijan oma aktiivinen rooli oman hyvinvointinsa vaikuttajana. Tulosten perusteella myös ympärillä olevien tekijöiden pitää tukea palautumista.
Unenhuolto on tekijä mihin nuoret voivat itse vaikuttaa omilla valinnoillaan päivän aikana.
Unenhuolto on tärkeä osa palautumista ja palautuminen taas tärkeä tekijä ennaltaehkäisevässä kuntoutuksessa. Unenhuolto pitää sisällään monta päätöstä ja valintaa vuorokauden aikana ja valintoja tukemassa pitää olla riittävästi tietoa.
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palautumisen vahvistamiseksi on hyödynnettävissä nuorten urheilijoiden palautumista kehitettäessä.

Avainsanat

palautuminen, nuori urheilija, arki, ennaltaehkäisy,
unenhuolto

Abstract
Author(s)
Title
Number of Pages
Date
Degree
Degree Programme
Instructor(s)

Niina Hirvonen
Sleep care in the daily life of young athlete- a recovery enhancing
approach study
68+5 appendices
December 2020
December 2020
Master of Health Care
Rehabilitation
Principal Lecturer, Pekka Paalasmaa
Senior Lecturer Nea Vänskä

The goal of this research work was to develop sleep care to strengthen young athlete’s daily
recovery. The operating environment for the study was FC Futura Juniors, and its B juniors
boys’ team was used in the study as a partner.
The research and development work were carried out using an action research approach,
where data was collected using qualitative methods in one phase of data collection and development. Research questions were: 1. What factors are currently promoting sleep care
recovery in young athletes’ life from the players, parents and coaches point of view. 2. What
factors will promote sleep care recovery in the future from the players, parents and coaches
point of view. Learning Cafe approach was used as the main method for data collection. The
players of B juniors boys’ team, their parents and the coaches of the team were used as
information producers.
The study’s results show that young athletes have an active role to play in their own wellbeing but the outside factors must also support recovery. Sleep care is a factor that young
people themselves can influence through their own choices during the day. Sleep care is an
important part of recovery and recovery is again an important factor in preventive rehabilitation. Sleep care involves many decisions and choices during the day and there must be
enough information to support these choices.
Based on the results of the work, it can be stated that in strengthening the recovery of a
young athlete in sleep care, three factors are highlighted: the young person, the parents and
the coaches. The outcome of the study, a description of the core factors of sleep care for
strengthening the recovery of a young athlete in everyday life can be utilized in further developing the recovery of young athletes.
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1

Johdanto

Palautuminen on merkittävä osa nuoren urheilijan hyvinvointia. Urheilijalle kuormituksen
ja harjoittelun välisen tasapainon löytäminen voi olla haastavaa. (Uusitalo & Nummela
2016:625.) Yleisesti ymmärretään ravinto ja liikunta ihmisen hyvinvoinnille merkittävinä
tekijöinä, mutta ymmärrys unenhuollon merkityksestä terveydelle ja palautumiselle on
vielä puutteellinen. Ihminen nukkuu kolmasosan elämästään, joten voidaan todeta, että
laadukas uni on yksi terveyden kulmakivistä. Riittävä unensaanti tulisikin nostaa terveellisen ravinnon ja liikunnan rinnalle yhtä merkittävänä tekijänä ihmisen hyvinvoinnille ja
palautumiselle. (Härmä & Sallinen 2000.)
Tekijöitä, joilla ylläpidetään hyvää päiväaikaista virkeyttä ja laadukasta yöunta kutsutaan
unenhuolloksi. Hyvällä unenhuollolla ihminen voi itse vaikuttaa unenlaatuunsa sekä palautumiseensa. Päivän aikaiset valinnat vaikuttavat unemme laatuun. Näiden unenhuoltoon vaikuttavien tekijöiden avulla voidaan ennaltaehkäistä unettomuutta ja heikkoa palautumista. (Partinen & Huutoniemi 2018:115–117.)
Yhteiskunnallisesti palautumisen ja hyvän unenhuollon merkitys korostuu, kun nuorista
kasvaa terveitä ja hyvinvoivia yhteiskunnan jäseniä. Näin nuoret oppivat jo varhaisessa
iässä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja vältytään mahdollisilta terveydellisiltä
ongelmilta, jotka muuten saattaisivat rasittaa yhteiskuntaa taloudellisesti. Yhteisöllisesti
katsottuna hyvin palautuvat nuoret ovat terveitä ja hyvinvoivia ja nuorten paremman
jaksamisen kautta myös myönteisempi asenne liikuntaan ja koulunkäyntiin lisääntyy ja
nuoret voivat paremmin. (UKK-instituutti 2019.)
Liikunnalla on paljon positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, uneen, fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä aivojen toimintakykyyn. Liikuntaa harrastava nuori on huomattavasti aktiivisempi arjessaan, hänen unen laatunsa ja palautumisensa rasituksesta on
parempaa ja yleisesti mieleltään liikkuva nuori on myönteisempi. (Toppinen-Tanner &
Vanhala & Puttonen & Larvi & Vaaranen 2015:51.) Liikuntaa harrastavan nuoren harjoittelun täytyy olla ohjattua ja suunnitelmallista, jotta nuoren rasituksen ja palautumisen tila saadaan pysymään tasapainossa. Palautuminen on välttämätön osa harjoittelua ja kehittymistä ja se tulisi nähdä yhtä tärkeänä tekijänä kuin itse harjoittelu. Kasvuikäisen nuoren harjoittelussa on tärkeää huomioida riittävän levon määrä suhteessa
energian kulutukseen, joka jo ilman harjoitteluakin vaatii nuorella osansa. (Lehmuskoski 2019:66.)

2

Urheilusuoritus aiheuttaa keholle fyysistä kuormitusta, joka johtaa pieniin kudosvaurioihin. Fyysisellä paineella tarkoitetaan kehoon kohdistuvaa rasitusta urheilusuorituksen
aikana. Kehon palautuessa omille luonnollisille korjausprosesseille annetaan tarpeeksi
aikaa ja nämä kehossa tapahtuvat stressitilat stimuloivat kehoa mukautumaan ja palautumaan. Tämän prosessin tuloksena on kohonnut kunto ja harjoittelusta saadaan paras
mahdollinen hyöty. Jos palautumiselle ei anneta tarpeeksi aikaa, kunto heikentyy, ilmenee ylikunnon oireita sekä loukkaantumisriski kasvaa. (British medical association
2019:8.)
Fyysisen palautumisen lisäksi unella on suuri merkitys myös ihmisen muuhun toimintaan. Univaje heikentää ihmisen ennakointikykyä, looginen päättely ja luova toiminta
huononevat ja harkintakyky heikkenee. Univaje aiheuttaa myös stressiä, heikentää muistia ja oppimista sekä tarkkaavaisuutta. Kaikki nämä edellä mainitut tekijät ovat oleellisia
nuorelle urheilijalle niin opiskelussa kuin urheilussa. (Partinen & Huovinen 2007:27.)
Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää unenhuoltoa nuoren urheilijan
arjessa. Tavoitteena oli nuoren urheilijan palautumisen vahvistuminen.
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2

Unenhuolto nuoren urheilijan arjessa

Unella on merkittävä vaikutus jokapäiväisessä elämässämme ja toiminnoissamme. Hyvillä unitottumuksilla on suuri merkitys fyysiselle sekä psyykkiselle terveydelle ja kognitiivisille toiminnoille. Unen on todettu olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä harjoittelusta
palautumiselle. (Sports medicine 2018.)
2.1 Unen merkitys
Uni määritellään aivotoiminnan tilaksi, jossa keho lepää ja tietoinen yhteys olemassaoloon on poikki. Ihmisen keho on lepotilassa, mutta aivot ovat hyvinkin aktiivisessa toiminnassa. Unen aikana käydään läpi erilaisia unenvaiheita. Unenvaiheet ovat kevyt uni,
syvä uni ja Rem-uni. Syvä uni on fyysisen levon kannalta olennaisinta. Rem-unen aikana
ihmisen aivot järjestävät opitut asiat ja vaihetta kutsutaan myös psyykeen lepovaiheeksi.
Kevyt uni on valveen ja unen välimaasto. (Partinen 2020.) Syvä uni ajoittuu alkuyöhön
ja vilkeuni eli Rem-uni ajoittuu aamuyöhön (Terveysverkko 2020).
Tiedetään, että uni on ihmiselle välttämätöntä. Partinen ja Huovinen (2007) tuovat esille,
että ihminen on pystynyt valvomaan yhtämittaisesti 11 vuorokautta, tämän jälkeen terveys ei enää kestä ja unenpuute on elimistölle uhka. Terveyden kannalta unen laatu on
kuitenkin määrää merkittävämpi tekijä. Laadullisesti hyvän unen aikana hormonien ja
välittäjäaineiden määrä muuttuu ja aivojen sähkötoiminta hidastuu. Oppimiseen liittyy
aivosolujen välisten yhteyksien muodostuminen. Unen aikana aineenvaihdunta hidastuu
ja auttaa elimistöä keräämään energiaa sen tilalle, joka päivän aikana valvetilassa kuluu.
Syvän unen aikana aivot antavat käskyjä korjata elimistön vaurioita. Tervettä unta häiritseviä tekijöitä on monia, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, stressi, ravintotottumukset ja
kiire. (Partinen & Huovinen 2007:18–23.)
Nuoruus on aivojen kehitykselle merkittävää aikaa, jonka vaikutukset näkyvät myös
unessa. Murrosiästä alkaen uniaika ajoittuu yleensä myöhempään iltaan ja tällöin kyky
vastustaa unipainetta kehittyy. Unipainetta lisää päivänaikainen aktiivisuus ja unipaineella tarkoitetaan ihmisen tarvetta nukkua, kun hän on valvonut riittävän kauan. Nukkumisen tarvetta säätelee adenosiini eli hermovälittäjäaine. Adenosiinin tehtävänä on
sammuttaa valvomista ylläpitävien hermosolujen toimintaa. Psykologiset, sosiaaliset ja
biologiset tekijät vaikuttavat unirytmin siirtymiseen myöhemmäksi. Myös melatoniinin eritys käynnistyy vasta myöhemmin illalla. Univelka ja päiväaikainen väsymys liittyvät usein
tähän ajanjaksoon. (Kuula 2019; Jaakkola 2018:73–74.)
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Nuori etsii vapautta ja itsemääräämisoikeutta nukkumiseen liittyvissä asioissa. Nuoret
eivät nuku tarpeeksi ja unirytmi on hyvin vaihtelevaa arkipäivien ja viikonloppujen välillä.
Nukkumaanmenoajan ei tulisi vaihdella tuntia enempää. Unen säännöllisyydellä on merkitystä aivojen kehitykselle (Mononen & Aarresalo & Sarkkinen & Finni & Kalaja, & Härkönen & Pirttimäki 2014:125.)
Vielä tänäkään päivänä ei tiedetä varmaksi syytä, miksi nuoren unirytmi muuttuu murrosiässä. Aika, jolloin nuoret ovat aiemmin menneet nukkumaan ennen murrosikää,
myöhästyy murrosiässä noin kahden-kolmen tunnin verran. Selittävinä tekijöinä on pidetty sukuhormonien runsaan tuotannon alkamista ja se saisi sisäisen kellon rytmin
muuttumaan. Sisäiset kellot mittaavat aikaa, mutta myös osallistuvat solutasolla ihmisen
hyvinvointiin. Ihmisellä on useita sisäisiä kelloja ja keskuskello sijaitsee näköhermoristeyksen yläpuolella noin 10000 solun muodostamissa tiivistymissä, jotka ovat eriytyneet
mittaamaan aikaa. Jotkin kelloista laskevat aikaa tietystä toiminnosta, jotta seuraavassa
hetkessä tarpeellinen toiminto voitaisiin aloittaa uudestaan sopivalla hetkellä, esimerkiksi
unitarve. Sisäisten kellojen häiriöt vaikuttavat mielialaan sekä uni- ja valverytmiin. (Partonen 2004; Berger & Widome & Troxel 2019:447.)
Partonen toi esille Unilääketieteen päivillä (2020) pitämässään esityksessä, miten tärkeää yöunen ajoitus on. Hän kertoi, että vaikka yöuni olisi yhtä pitkä, mutta ihminen menee nukkumaan myöhään ja herää myöhään niin hänellä on suurempi vaara ylipainoon,
mikä on seurausta liian vähäisestä liikunnasta ja epäterveellisestä ruokavaliosta. Päivärytmin aikaistaminen tulee yleensä aikuisiällä itsestään, mutta jos näin ei tapahdu, on
nuoren syytä itse tietoisesti aikaistaa omaa päivärytmiään. Päivärytmin aikaistamisen
hyödyiksi on todettu stressin ja masennustilan lieventyminen sekä reaktionopeuden ja
fyysisen suoristusvoiman parantuminen. (Partonen 2020.)
Tänä päivänä suurin haaste kouluikäisten nukkumiselle on liian myöhään päättyvät harjoitusvuorot harrastuksissa, joissa liikunta on rasittavaa. Ilta-aikaan tapahtuvalla raskaalla harjoituksella (klo 21) on todettu yhteys heikentyneeseen unenlaatuun. Ennen
nukkumaan menoa elimistölle pitäisi antaa riittävästi aikaa palautua rasituksesta ja tämän päivän aikatauluilla se on haasteellista. Tämän ongelman myötä nuoret ajautuvat
tilanteeseen, jossa aika otetaan pois palautumisesta ja nukkumisesta, vaikka tämä on
kehityksen ja jaksamisen kannalta suuri virhe. Huomioitavana on myös, että syvää unta
on yöunesta ensimmäiset 4–5 tuntia ja syvä uni ajoittuu kello 22–02 välille. Kun nuori
menee myöhään nukkumaan, hän menettää keholle tärkeää palauttavaa syvää unta.
(Partonen 2014:28–32.)
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Vaikkakin nuoren luontainen kehitysvaihe vaikeuttaa nuoren aikaista nukkumaan menoa, muutkin tekijät nuoren arjessa ovat merkittäviä nuoren unen riittävyydessä. Murrosiässä nuoren sosiaaliset vastuut ja mahdollisuudet kasvavat ja koulu muuttuu vaativammaksi. Monet nuoret ovat mukana vapaa-ajalla tapahtuvassa harrastustoiminnassa useamman tunnin viikossa. Useammat nuoret ovatkin kertoneet, että unen riittämättömyyden merkittävämmäksi tekijäksi nousee lajiharjoituksen vaatimukset. (Graham M. 2000.)
Urheilijoilla on myös selvästi enemmän unihäiriöitä. Unihäiriöitä ovat muun muassa pidentynyt nukahtamisaika, yöllinen heräily sekä huono unen laatu. Harjoittelukaudella
unihäiriöt johtuvat useimmiten liian myöhäisestä harjoitteluajasta. (Mero 2016:642.)
Univajeella on selkeä yhteys fyysiseen suoristuskykyyn sekä kognitiiviseen toimintaan,
mikä lisää loukkaantumisriskiä. (Aloulou & Dyforez & Bieuzen & Nedelez 2019.)
Nuoret tarvitsevat unta 8–10 tuntia joka yö ja on huomioitava, että fyysinen ja psyykkinen
aktiivisuus lisää unen tarvetta. Suomalaiset nuoret ovat Euroopan väsyneimpiä. (Graham M. 2000; Terve koululainen 2020b.) Terveyttä edistävän ja palauttavan unen puute
on kasvava huoli nuorten urheilijoiden keskuudessa. Urheilevilla nuorilla unen laatu ja
palautuminen on selkeästi heikompaa. Suurimpana haasteena on, etteivät nuoret urheilijat saa tarpeeksi unta. (Brauer & Athey & Ross & Grandner 2019.)
Univaje määritellään siten, että unen määrä jää huomattavasti pienemmäksi kuin se
määrä, jonka ihminen tarvitsee ollakseen virkeä. Fyysisistä tai psyykkisistä sairauksista
tai häiriöistä univajetta aiheuttavina tekijöinä tärkeimpinä pidetään stressiä, masennusta,
ahdistusta sekä kaikkia vakavia ruumiillisia sairauksia ja kroonista kipua. Elämäntapoihin
liittyvä univaje selittyy useimmiten ajanpuutteella eli nukkumiseen käytettävästä ajasta
otetaan pois. Vapaa-ajan harrastuksista johtuvassa univajeessa syyllinen on yleensä
unenhuollon laiminlyönnissä. (Härmä & Sallinen 2000.) Univajeella on huomattavia vaikutuksia ihmisen terveyteen, mutta myös tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan (Työterveyslaitos 2020).
Mitä enemmän univajetta viikon aikana kertyy, sitä kauemmin myös tilanteen tasaantuminen kestää. Pitkäkestoisesta univajeesta voi syntyä myös pitkäkestoista elimistön
kuormittumista, joka ei korjaudu nukkumalla myöhemmin enemmän. Lihominen, rasvaaineenvaihdunnan heikkeneminen ja yleinen terveyden heikkeneminen ovatkin seurausta jatkuvasta univajeesta. Univaje näkyy nuorilla yleensä ensimmäisenä tarkkaavaisuuden vaikeuksina. Nuori kokee usein olevansa väsynyt koulussa ja kokee tästä syystä
myös alisuoriutuvansa. Tästä syntyy kierre, jossa nuori kokee itsensä huonoksi
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oppijaksi, vaikka kyse olisi vain univajeen seurauksista. Vanhempien onkin tärkeätä valvoa nuoren unen saantia pitkin viikkoa. Monessa perheessä on tavallista, että nuoret
ovat viikon aikana kerryttäneet univajetta, mitä sitten nukutaan pois viikonloppuna. Kun
maanantaina koittaa taas koulupäivä, elimistön aikaerorasitus on valtava. (Kosola & Moisala & Ruokoniemi 2019:45–47.)
2.2

Unenhuoltoon vaikuttavat tekijät nuoren arjessa

Ihminen nukkuu kolmasosan elämästään, joten voidaan todeta, että laadukas uni on yksi
terveyden kulmakivistä. Tekijät, joilla ylläpidetään hyvää päiväaikaista virkeyttä ja laadukasta yöunta kutsutaan unenhuolloksi. Unenhuolto tarkoittaa aktiivisia menetelmiä, joilla
ihminen voi itse vaikuttaa unenlaatuunsa sekä palautumiseensa. Näiden unenhuoltoon
vaikuttavien tekijöiden avulla voidaan ennaltaehkäistä unettomuutta ja heikkoa palautumista. (Partinen & Huutoniemi 2018:115–117.) Unenhuoltoon kuuluu liikunta, ravitsemus, nukkumisympäristö, palautumista tukeva vuode, terveelliset elämäntavat, päiväunet tarpeen mukaan, rauhoittumisaika ennen nukkumaan menoa sekä älylaitteiden käytön rajoittaminen nukkumaan mennessä. (Partinen & Huutoniemi 2018:115–120.)
Makuuhuoneen lämpötila ja pimeys ovat tärkeitä unen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Valo
on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisen sisäisiin kelloihin. Esimerkiksi valoisina kesäiltoina valoisuus estää melatoniin erittymistä ja nostaa vireystasoa.
Melatoniini on käpyrauhassolujen aivoissa tuottama hormoni, joka erittyy verenkiertoon.
Melatoniinia kutsutaan yö hormoniksi. Melatoniini auttaa nukahtamaan, parantaa unen
laatua ja auttaa elimistöä noudattamaan normaalia vuorokausirytmiä. Onkin siis ensiarvoisen tärkeää huomioida makuuhuoneen pimeys nukkumaan mennessä, jotta melatoniinin eritys voi käynnistyä. (Jackson & Gaston 2019:89–90.)
Makuuhuoneen lämpötilan on tärkeää olla hyvää unta vahvistavaa. Normaalitilassa keho
alkaa viilentämään itseään jo nukkumaan mennessä. Viileä makuuhuone jäähdyttää kehoa entisestään ja edesauttaa näin syvää unta. Makuuhuoneen ollessa liian kuuma ihminen heräilee kesken yötä ja unenlaatu on heikko. Ideaalilämpötila nukkumiselle on
15–20 astetta. (Winter 2013.)
Kofeiinia sisältävät tuotteet vaikuttavat adenosiinireseptoreihin. Aivot pysyvät tavallista
aktiivisempina eikä uneliaisuuden tunnetta tule tai se viivästyy. Ennen nukkumaan menoa nautittu kofeiini pidentää nukahtamisaikaa, aiheuttaa yö heräilyjä ja heikentää unen
laatua. Kofeiinin vaikutus eri ihmisiin on kuitenkin yksilöllistä. Kofeiinin käyttöön kasvaa
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toleranssi ja runsaammin kofeiinia käyttävälle vaikutukset uneen eivät ole niin suuria.
Alkoholilla on myös negatiivisia vaikutuksia uneen. Alkoholi heikentää palautumista ja
pitää yllä kehon stressitilaa. Alkoholi rikkoo myös unen rakennetta. Kevyen, syvän ja
Rem-unen vuorottelu ei toteudu. (Ellis & Allen 2019:138–139.)
Älylaitteiden käyttöä ilta-aikaan tulisi myös rajoittaa. Samoin kuin luonnon valo tai lamput
sisällä kotona, myös älylaitteiden tuoma sininen valo vaikuttaa negatiivisesti melatoniinin
eritykseen. Sininen valo antaa viestin aivoillesi, että on päivä ja uni viivästyy. Unta haittaavana tekijänä on myös informaatio tulva mitä esimerkiksi sosiaalinen media jakaa.
(Sunter 2020.)
Kuvioon 1 on koottu yhteen huonon nukkuma-asennon vaikutusmekanismit koko kehon
toimintaan (Ylinen 2015 mukaillen).
Huono nukkuma-asento
Staattinen venytys nivelkapseliin ja
nivelsiteisiin ja pehmytkudoksiin
kohdistuva paine

Lihas-jännesysteemin
pitkäaikainen supistustila

KIPU
Lisääntynyt lihasjännitys

Sympaattisen hermoston
yliaktiivisuus

Heikentynyt neste- ja
verenkierto

Umpierityshormonien
häiriöt

Heikentynyt uni ja palautuminen
Heikentynyt aineenvaihdunta
Fyysinen ja psyykkinen
uupumus

Kuvio 1. Huonon nukkuma-asennon vaikutusmekanismit koko kehon toiminnassa (Ylinen 2015
mukaillen).

Oikeanlaisen lepoasennon saaminen yöllä on hyvin oleellinen osa-alue palautumisessa
ja unenhuollossa. Nukkumisasennosta puhuttaessa käytetään sanaa nukkumisergonomia. Nukkumisergonomiassa suuri merkitys on patjalla ja tyynyllä. Nukkumisergonomia
onkin yksi erittäin tärkeä tekijä, johon on syytä paneutua kiputiloissa ja heikossa palautumisessa.

Terveydenhuollossa

on

vielä

tänäkin

päivänä

puutteellinen

tieto
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nukkumisergonomian vaikutuksista, jolloin asiakkaan oireiden todellinen syy voi jäädä
selvittämättä. (Ylinen 2015:8–10.)
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3

Palautuminen nuoren urheilijan arjessa

Nuoren arjessa ympäristöllä on suuri vaikutus nuoren palautumiseen ja hyvinvointiin.
Nuoren elämässä olevien aikuisten on tärkeää varmistaa, että nuorilla on tarvittavat taidot ja tiedot siitä, mitä he tarvitsevat palautumisen edistämiseksi. Monilla nuorilla urheilijoilla voi olla paineita suoriutua hyvin urheilussa ja he eivät automaattisesti luonnostaan
välttämättä ota aikaa riittävään palautumiseen, joten onkin tärkeää, että valmentajat ja
vanhemmat ovat nuoren tukena. Varmistamalla, että nuorella on riittävästi aikaa palautua, ennaltaehkäistään vammojen syntymistä, edistetään nuoren oppimista sekä fyysistä
ja psyykkistä terveyttä. (Recovery 2020.)
3.1 Palautumisen merkitys
Palautuminen perustuu kolmen osa-alueen saumattomaan yhteistoimintaan; liikunta,
ravitsemus ja uni. Palautumisella tarkoitetaan stressitilasta elpymistä. Palautuminen
voidaan jakaa fyysiseen ja psyykkiseen palautumiseen. Fysiologisesti palautumisessa
on kyse elimistön palautumisesta kuormittumista edeltävälle tasolle. Palautumista seurattaessa mittareilla sykevälivaihtelun laskuna näkyy fysiologinen stressitila, palautuminen taas näkyy sykevälivaihtelun nousuna. Psyykkinen stressitila näkyy henkisenä paineena ja ihmisen omasta kokemuksesta rasittuneisuudesta. Psyykkinen palautuminen
on tapahtunut, kun ihminen kokee olevansa virkistynyt ja valmis jatkamaan toimintaansa. Kun ihminen kokee olonsa virkeäksi, niin silloin on myös tapahtunut palautumista tunne- ja ajattelutoiminnoissa. Palautumisen tiedetään olevan yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Levon ja palautumisen puutteellisuuden on todettu olevan jopa
suurempi terveysriski kuin työn ja vapaa-ajan sisältämä stressi. (Peltomaa 2015:81–84;
Kaikkonen & Nummela & Hynynen & Merikaski & Rusko & Teljo & Vänttinen 2006:7.)
Palautuminen on merkittävä osa nuoren urheilijan hyvinvointia. Huomioimalla riittävä palautuminen arjessa ennaltaehkäistään mahdollisten vammojen syntyminen. Nuorten urheilijoiden kanssa toimiessa on tärkeää ymmärtää, että urheilussa harjoittelun tavoitteena on lajisuorituskyvyn kehittyminen siten, että urheilijan on mahdollista tehdä mahdollisimman hyvä suoritus. Kuntoutuksen näkökulmasta tällä tarkoitetaan sitä, että nuori
urheilija on niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista, niin fyysisesti kuin myös psyykkisesti. Perusperiaatteena harjoittelulle on, että harjoituksen aiheuttama kuormitus muuttaa elimistön tasapainotilaa. Harjoitusten välille jäävän lepoajan aikana elimistössä tapahtuu rakentavia prosesseja, joiden ansioista urheilija kehittyy. Kuormituksen ja harjoittelun välinen tasapaino on haastava. (Uusitalo & Nummela 2016:625.)
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Uupumuksen tai liiallisen harjoittelun ja pienen väsymyksen tai keventämisen välillä on
suuri ero, mikä on tärkeätä pystyä erottamaan. Jos näitä asioita ei pystytä erottelemaan
vammautumisen riski kasvaa ja yksi suurimmista syistä urheilijan kehittymisen pysähtymiseen on myös näiden asioiden yhteen niputtaminen. (Walker 2014:27.)
Urheilijan ylikuormitustilaksi kutsutaan tilaa, jolloin urheilija ei palaudu fyysisestä rasituksesta palautumiseen normaalisti riittävänä aikana sekä urheilijan fyysinen suorituskyky
on heikentynyt. Urheilijalla palautumista tapahtuu kolmella eri tasolla. Ensimmäisenä tasona palautuminen harjoituksen tai kilpailun sisällä. Toisena tasona on palautuminen
välittömästi harjoituksen tai kilpailun jälkeen ja kolmantena tasona palautuminen pitkäkestoisena harjoitusten ja kilpailujen välillä. (Mero 2016:640.)
Alipalautuminen johtuu joko siitä, että urheilijan palautumiskyky on heikentynyt sairauden tai huonon ravinnon vuoksi tai siitä ettei urheilijalla ole riittävästi aikaa palautumiselle. Hoito ylikuormitustilaan on aina palautumista tukevaa ja yksilön tarpeita vastaavaa.
Ylikuormitustilan ehkäisy on todella tärkeää, koska hoito ja palautuminen ylikuormitustilasta on vaikeaa. Mahdollisimman nopea reagointi urheilijan tilan muutoksiin on tärkeää.
(Uusitalo 2015.)
Liian vähäinen lepo voi myös johtaa rasitusvammoihin. Rasitusvamman ajatellaan syntyvän rasituksen ja levon epätasapainosta. Raskas ja toistuva liikunta aiheuttaa kudokseen mikrotraumoja ja riittämätön palautuminen estää vammojen paranemisen. Noin
puolet kasvuikäisten liikuntavammoista on rasitusvammoja. Nuoren kasvupyrähdyksen
aikana rasitusvammojen määrä kasvaa, koska kasvupinnat ja nivelrustot ovat herkkiä
vaurioille. Muita riskitekijöitä rasitusvammoilla ovat riittämätön yöuni ja lepo. (Ahola &
Vasankari & Nietosvaara & Mattila & Haara 2019.)
3.2

Palautumista edistävät tekijät

Monissa urheilulajeissa nuorten siirtyessä yläkoulusta toisen asteen opintoihin tulee
myös valintojen aika urheiluun panostamisessa. Keskeisimpänä haasteena tässä elämänvaiheessa on harjoitusmäärien lisääntyminen. Yleisesti viimeistään tässä ikävaiheessa vastuu omasta ruokailusta siirtyy enemmän nuorelle itselleen. Oikeanlaiset arkiruokakäytännöt sekä ymmärrys ravinnon merkityksestä omalle jaksamiselle tukevat
nuoren urheilijan palautumista. Ruokavalion ja ruoka-aikojen laiminlyönti johtaa siihen,
ettei harjoittelu tuota toivottua tulosta ja palautuminen kärsii. Oikeanlainen syöminen
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arjessa yhdessä levon kanssa auttaa kehoa palautumaan rasituksesta. (Ilander
2014:20; Terve urheilija 2020a.)
Päivittäinen liikunta on ihmisen hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää ja tukee hyvää yöunta. Liian vähäinen päivänaikainen aktiviteetti näkyy unenlaadussa. On tärkeää huomioida, että liiallinen liikunta tai liian raskas liikunta liian lähellä nukkuma-aikaa voi myös
heikentää unenlaatua. (Partinen & Huutoniemi 2018:117.)
Raskaan liikunnan lisäksi nuoren arjessa tulee olla palauttavaa harjoittelua eli kehoa
huoltavaa harjoittelua. Kehonhuollolla tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kehoa palautumaan rasituksesta niin fyysisesti kuin myös psyykkisesti. Aktiivisella kehonhuollolla tarkoitetaan toimia, joilla urheilija itse vaikuttaa omaan palautumiseensa, kuten esimerkiksi
venyttely. Passiiviseksi kehonhuolloksi kutsutaan muun muassa hierontaa tai saunaa.
Yleinen virhe on ajatella, että nuoren keho palautuu itsestään. Jo lapsesta saakka kehossa tapahtuu urheilun aikana samanlaisia muutoksia kuin aikuisillakin, joten rasituksen jälkeen on palauduttava. Hyvänä palautumisen mittarina voidaan nuoren omien tuntemusten lisäksi pitää myös erilaisia harjoittelun ja kehittymisen mittareita. Mittareiden
avulla seurataan urheilijoiden kehittymistä ja jos näissä tuloksissa näkyy selviä muutoksia, on palautumiseen syytä paneutua vielä tarkemmin. (Lehmuskoski 2019:84–101.)
Yleisesti ymmärretään ravinto ja liikunta ihmisen hyvinvoinnille ja palautumiselle merkittäviksi tekijöiksi, mutta ymmärrys unenhuollon merkityksestä terveydelle on vielä puutteellinen. Riittävä unensaanti tulisi nostaa terveellisen ravinnon ja liikunnan rinnalle yhtä
merkittävänä tekijänä. (Härmä & Sallinen 2000.) Kasvuikäisellä nuorella ruoansulatusta
ja sykettä säätelevä autonominen hermosto ja hormonaaliset toiminnot vaativat laadullisesti hyvää ja säännöllistä unta. Säännöllinen unirytmi tukee myös muun muassa testosteronin ja kasvuhormonin eritystä, joka on vilkkaimmillaan syvän unen vaiheissa. (Terve
koululainen 2020b.)
Nuoren urheilijan kaivatessa päiväunia on hänelle siihen suotava mahdollisuus. Päiväunienkin aikana on mahdollista saavuttaa palauttavaa syvää unta. Päiväunien kestosta
on useampi eri mielipide tutkijoiden välillä. Noin 15 minuutin päiväunissa saa jo sen verran unta, että se vaikuttaa muistiin positiivisesti. Syvän unen ehtii saavuttamaan 30 minuutin päiväunilla, mutta 30 minuutin jälkeen unen ei pitäisi vielä olla niin syvää, että
herääminen olisi hankalaa. Tämän mittaisten päiväunien jälkeen onkin tärkeää nousta
heti ylös, kun kello soi, koska jos tästä jatkaa nukkumista on herääminen selkeästi vaikeampaa. 90 minuutin päiväunien aikana ihminen ehtii rentoutua täydellisesti, koska
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kaikki unen vaiheet käydään läpi 90 minuutin aikana. Nämä 90 minuutin päiväunet vastaavat osaltaan koko yön unia, koska aivot ja keho pääsevät lepäämään ja myös muistille
näin pitkät unet tekevät hyvää. Haitta puolena 90 minuutin päiväunille on, että sen jälkeen herätessä olo voi väsynyt. Näin pitkien päiväunien ja yöunien välille tulisikin jäädä
vähintään neljä tuntia, etteivät päiväunet vaikuta nukahtamiseen illalla. (Li & Gooneratne
2019:34.)
3.3

Vanhempien rooli nuoren urheilijan palautumisen vahvistumisessa

Arki koetaan yksilöllisesti ja jokainen meistä rakentaa omanlaista arkeaan suhteessa
ympäröivään kulttuuriin ja yhteisöön. Arki muotoutuu eri elämäntilanteiden ja vaiheiden
mukaan. Nuoren ihmisen arkeen kuuluu kyseenalaistaminen ja rajojen kokeilu. Vanhempien mielestä nuoren arki ja arjenhallinta voi näyttää kaoottiselta, kun esimerkiksi unirytmi kääntyy päälaelleen ja nuori mielellään nukkuisi päivisin. Arjen hallintataidoilla on
tärkeä merkitys, kun nuoret siirtyvät kohti tasapainoista aikuisuutta. Vanhemmat ovat
nuoren tukena muuttuvissa elämäntilanteissa auttamassa nuoren arjenhallintaa ja tukemassa nuoren jaksamista. Liikuntaharrastus tuo oman haasteensa nuoren jaksamiseen
ja vanhempien on tärkeää tiedostaa tämä. (Korvela & Nordlund 2015:193–197.)
Nuoren sopivan harjoittelumäärän rakentavat yhdessä nuori, vanhemmat sekä valmentaja. Tämän yhteistyön onnistuminen vaatii hyvää kommunikaatiota kaikilta osapuolilta.
(Rottensteiner & Konttinen & Laakso 2015:30–35.) Oleellisinta nuoren harjoittelussa on
tasapaino, mikä tarkoittaa hyvin suunniteltua harjoitusohjelmaa jossa vaihtelevat tiukka
harjoittelu sekä palauttava harjoittelu. Urheilevan nuoren vanhempien on syytä seurata
nuoren jaksamista arjessa. Jos jaksamisessa ja palautumisessa näkyy muutoksia, on
vanhempien syytä puuttua asiaan. Yleensä jos nuori urheilija on ylirasittunut, kevennetään harjoittelua, mutta on kuitenkin hyvä tarkastella myös nuoren ravitsemusta ja nukkumista. Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että kotona on tarjolla ravitsevaa ruokaa
ja että levolle ja nukkumiselle on myös oikeanlaiset puitteet tukemaan nuoren urheilijan
palautumista. (Lehmuskoski 2019:46–93.)
Vanhempien on syytä keskustella nuoren kanssa, jos hänellä ilmenee motivaation heikkenemisen merkkejä esimerkiksi harjoituksiin menemisen suhteen. Oli motivaation laskun syynä mikä tahansa tekijä, on se kuitenkin aina selvitettävä. Joskus taustalta ei löydy
mitään selittävää syytä ja tällöin on vanhempien syytä miettiä, onko nyt oikea aika urheilulle. Vanhempien on tärkeätä muistaa, että jo arki itsessään voi tuntua nuoresta raskaalta ja tämä on ehdottoman tärkeä asia huomioida mietittäessä nuoren levon tarvetta.
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Vanhemmat ovat kuitenkin nuorten arjessa läsnä suurimman osan ajasta, joten he myös
näkevät ensimmäisenä muutoksen merkkejä jaksamisessa ja käytöksessä. (Lehmuskoski 2019:46–93; Rottensteiner & Konttinen & Laakso 2015:30–35.)
3.4

Nuoren motivaatio

Motivaatio on perusta nuoren urheilijan tekemisen taustalla. Ilman halua kehittyä ja voida
hyvin, kaikki muut psyykkiset tekijät kuten itseluottamus, keskittyminen ja tunteet ovat
merkityksettömiä. Nuoren urheilijan elämässä motivaation merkitys vielä korostuu, koska
nuorella on elämässään urheilun lisäksi monia hallittavia osa-alueita minkä eteen nuoren
on haluttava tehdä töitä. (Taylor 2009.) Ilman motivaatiota ja palautumisen arvottamista
myös unenhuoltokin on heikkoa. Murrosikäinen nuori ei välttämättä ole motivoitunut menemään nukkumaan ajoissa, mutta riittävällä tiedolla ja ymmärryksen lisääntymisellä palautumisen ja unenhuollon merkityksestä nuoren motivaatio voi huomattavasti lisääntyä.
(Cassoff & Rushani & Gruber & Knäuper 2014.)
Nuoren urheilijan motivaatiolle on perheellä suuri merkitys, joka voi vaikuttaa motivaation
säilymiseen myös vanhempaan ikään asti (Karila 2018). Nuoret, joilla on positiivinen
suhde vanhempiinsa ja nuoret, jotka elävät kannustavassa perheessä arvottavat unta
enemmän ja yleisesti ottaen nukkuvat paremmin ja sitä kautta heidän hyvinvointinsa
myös lisääntyy. (El-Sheikh & Kelly 2017.) Valmentajat ja joukkuekaverit ovat myös tärkeitä luomassa motivoivaa ilmapiiriä. On yleistä, että metodit, joita valmentajat käyttävät
pohjautuvat auktoriteettiin ja kunnioitukseen. Jos valmentaja vaihtelee usein harjoitusstrategioita niin se vaikuttaa harjoitusilmapiiriin ja myös valmentajan käyttäytyminen vaikuttaa motivaatioilmapiiriin. Joukkuetovereilla on myös oma roolinsa motivaation vahvistajina tai heikentäjinä. (Rottensteiner 2015:23–25.)
Motivaation voimakkuus saattaa vaihdella lapsuus- ja nuoruusvaiheessa. Motivaation
kohteet saattavat myös vaihtua hyvinkin lyhyessä ajassa. Motiiveilla on nuorten urheilussa kolme tärkeää tehtävää. Ensimmäisenä se mistä nuori saa ”käyttövoimansa” eli
mistä löytyy motivaatio pitää yllä energiaa ja pitkäjänteistä harjoittelua. Toisena motivaation tehtävänä on antaa suunta motivaation kohdentamiselle esimerkiksi tehokkaan harjoittelun ja menestymisen kannalta merkittäviin tekijöihin. Kolmantena motivaation tehtävänä on saada nuori urheilija itse arvioimaan omaa toimintaansa. Toimintaa tulisi arvioida suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja omaan kehittymiseen. Urheilijan motivaatioon
vaikuttaa aina niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät ikävaiheesta riippumatta. Sisäisellä
motivaatiolla tarkoitetaan omaa luontaista taipumusta hakeutua omien mielenkiinnon
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kohteiden pariin. Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan erilaisia palkkioita, joiden avulla
ympäristö pyrkii motivoimaan. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus vaikuttaa nuoren motivaatioon ryhmään kuulumisen kautta. (Mononen ym. 2014:19–2; Baron & Gulnan 2019:359–
365.)
3.5

Palautumisen vahvistuminen osana ennaltaehkäisevää kuntoutusta

Kuntoutusta voidaan hyödyntää nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistämiseksi. Kuntoutus sisältää ennaltaehkäisevän otteen, jossa kuntoutuja nähdään
toimijana, joka tekee omia valintoja omassa elämässään jo ennaltaehkäisevästi hyvinvointiaan tukien. Tämän päivän kuntoutuksen suuntana nähdään, että se on toimintakykyä edistävää toimintaa, jolloin kuntoutustarve ei välttämättä lähde ongelmasta,
viasta tai vammasta vaan ennaltaehkäisevästä toiminnasta. (Ashorn & Autti-Rämö &
Lehto & Rajavaara 2013:112–114; Järvikoski 2014.)

Ennaltaehkäisevän toiminnan tulisi näkyä lasten ja nuorten arjessa palautumista vahvistavana toimintana. Tänä päivänä lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on selkeästi
vähentynyt ja tällä laskulla voi olla erittäin vakavat ja pitkäkestoiset seuraukset. (Helajärvi & Lindholm & Vasankari & Heinonen 2015.) Fyysinen aktiivisuus tukee monien eri
elinjärjestelmien kehittymistä ja tästä syystä liikunnan ja palautumisen tukeminen jo
varhaislapsuudesta asti on tärkeää (Haapala & Hamari & Bond & Takken & Vlachopoulos & Ihalainen 2018).

Ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta on tärkeä ymmärtää nuoren urheilijan arkea.
Nuorella urheilijalla on kaksi identiteettiä; urheilijaidentiteetti ja opiskelijaidentiteetti. Urheilijan ja opiskelijan roolien tasapainon löytäminen lisää sitoutumista yhtäaikaisesti
niin urheiluun kuin opiskeluun sekä lisää tyytyväisyyttä elämään ja myönteistä suhtautumista opintojen ja urheilun yhdistämiseen liittyviin haasteisiin. (Koivusalo & Aunola &
Bertram & Ryba 2018.)

Vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan ja hyvän koulumenestyksen on todettu olevan yhteydessä toisiinsa. Liikunta ei välttämättä suoraan vaikuta oppimistuloksiin, vaan vaikutus
välittyy useiden muiden tekijöiden kautta. Liikunnan fysiologiset vaikutukset ulottuvat
koko kehon lisäksi aivoihin. Liikunta lisää aivojen tilavuutta ja aktiivisuutta. Aktiivisuuden ja tilavuuden lisääntyminen näkyy erityisesti niillä aivoalueilla, joilla muisti ja
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toiminnanohjaus ovat. Nämä liikunnan aikaansaamat muutokset aivojen rakenteissa ja
toiminnassa luovat lisää mahdollisuuksia oppimiseen. Liikunnan merkitys oppimisen tukena on huomioitu vasta 2016 käyttöön otetussa perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa. (Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen 2018.)

Nuorten urheilijoiden kanssa töitä tekevien tahojen on tärkeää ymmärtää, että nuoren
urheilijan tasapainoillessa koulun, urheilun ja muun vapaa-ajan välillä voi aika levolle
jäädä liian vähäiseksi. Lasten ja nuorten liikuntatapaturmien määrä näyttää olevan nousussa. Vaikkakin vammoista suurin osa on lieviä, on tämä kuitenkin selkeä viesti siitä,
että ennaltaehkäisevään työhön tulisi kiinnittää huomiota entistä tehokkaammin erityisesti nuorisourheilussa. Suurin osa seuroissa liikuntaa harrastavista nuorista osallistuu
kilpaurheiluun ja rasituksen määrä kasvaa. Seuroihin mennään mukaan entistä nuorempina (6–7 v.) ja lapset keskittyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa vain yhteen lajiin. Liiallisen kuormituksen välttämistä ja riittävien lepojaksojen turvaamista tulisi korostaa erityisesti tavoitteellisessa urheilussa. Usein urheilullisesti lahjakkaat nuoret osallistuvat seuran sisällä useamman eri ikäluokan toimintaan, jolloin kuormituksen määrä myös kasvaa. (Ahola & Vasankari & Nietosvaara & Mattila & Haara 2019; Terve urheilija 2020b.)
Urheiluseuroilla on vielä hyvin rajalliset resurssit ulkopuolisen palveluntarjoajan palkkaamiseksi ja siksi valmentajilta odotetaan jokaisen osa-alueen ammattilaisuutta,
vaikka tämä ei käytännössä ole mahdollista. Valmentajilta odotetaan osaamista ja tietämystä lajivalmennuksen lisäksi ravitsemuksesta, tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja niiden
kuntoutuksesta, palautumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Valmentajilla voi olla
vastuullaan useampikin joukkue, joten ongelmiin ajoissa puuttuminen vähillä resursseilla voi olla haasteellista ja näissä tilanteissa erityisesti korostuu ennaltaehkäisevän
työn merkitys. Unenhuolto on tekijä, johon pelaajat itse voivat vaikuttaa, joten heillä tulisi olla asiasta riittävästi tietoa. (Koski & Mäenpää 2018:16–25; Saari 2016.)

Nuorten urheilijoiden tulisi ottaa aktiivinen rooli omaan hyvinvointiinsa vaikuttajana ja
omasta jaksamisesta pidettäisiin huolta jo ennaltaehkäisevästi. Nuoren oma rooli määräytyy hänen omien näkemystensä kautta itsestään ja oman elämänsä arvosta. Nuoren
oma panos ja aktiivisuus nähdään tärkeimpänä tekijänä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi (Laitinen & Niskala 2014:10–11.)
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä asioita tarkastellaan kuntoutuksen ennaltaehkäisevän paradigman viitekehyksessä. Kehittämistyössä ollaan kiinnostuneita nuoren,
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perheen ja valmentajan yhteistoiminnasta nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi. Palautumisen vahvistumisella tavoitellaan nuoren urheilijan hyvinvoinnin
lisääntymistä. Kuviossa 2 on koottu nuoren urheilijan palautumista vahvistavat tekijät
unenhuollossa.

Palautumisen vahvistuminen
UNENHUOLTO

Nuori urheilija
Vanhemmat

Valmentajat

Ennaltaehkäisy
Kuvio 2. Nuoren urheilijan palautumista vahvistavat tekijät unenhuollossa kehittämistyön asiayhteydessä.

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohtana on, että nuori, vanhemmat ja valmentajat kehittävät yhdessä nuoren urheilijan palautumisen vahvistumista, jonka lähtökohtana on unenhuollon vahvistaminen nuoren arjessa.
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4

Kehittämisympäristö ja yhteistyökumppanit

Tutkimuksellisen kehittämistyön toisena yhteistyökumppanina ja toimintaympäristönä
toimi FC Futura Juniorit ry. Seuran B-pojat (16–17 v.) olivat mukana yhteistyökumppaneina. FC Futura Juniorit on perustettu vuonna 2010. B-poikien joukkueessa on 18 pelaajaa tällä hetkellä ja kolme valmentajaa, joista yksi toimii myös joukkueenjohtajana.
Seura on kaksikielinen juniorijalkapalloseura. (FCFJ 2020.)

Tutkimuksellisen kehittämistyön tilaajana sekä toisena yhteistyökumppanina toimii
Unikulma Oy. Unikulma on saanut alkunsa toimitusjohtaja Vesa Tuomisen lapsuuden
ja nuoruuden uni- ja selkäongelmista. Unikulma valmistaa itse Vantaan Petikossa
omalla tehtaalla yksilöllisesti räätälöityjä vuoteita parantaakseen ihmisten unenlaatua
sekä palautumista. Unikulma kehitti oman UnikLab- mittauslaitteiston, jonka avulla saadaan nukkujasta tietoa kehon vuoteeseen tuoman paineen avulla. Laitteen luomien
paine- ja muotokarttojen sekä unianalyysin avulla rakentuu yksilöllinen vuode asiantuntijoiden toimesta. (Unikulma 2020a.) Unikulma Oy:n alaisuudessa toimii myös Jaksa
Paremmin Oy, joka tarjoaa muun muassa erilaisia tilaajan tarpeita vastaavia luentotapahtumia. Tapahtumissa koulutetut fysioterapeutit auttavat nukkumisongelmissa.
(Unikulma 2020b.)

Tutkimuksellisen kehittämistyön tekijän oma linkki Unikulmaan on työsuhde. Tekijä toimii Unikulmassa fysioterapeuttina ja työnkuvaan kuuluu nukkumiskartoitukset ja parempien nukkumisratkaisujen kehittäminen, ergonomia ohjaus, Jaksa Paremmin -luennot sekä urheilijoiden palautumisen seuranta.

Tutkimuksellinen kehittämistyö liittyi FC Futura Juniorit ry:n tavoitteisiin olla laadukas jalkapalloseura. Tutkimuksellinen kehittämistyö tuo seuralle lisää työvälineitä nuorten urheilijoiden hyvinvoinnin vahvistumiseksi. Kehittämistyön kautta saatujen tulosten avulla
valmentajat, vanhemmat sekä nuoret itse pystyvät paremmin toteuttamaan ennaltaehkäisevää toimintaa palautumisen vahvistumiseksi unenhuollon kautta ja sitä kautta loukkaantumiset ja ylirasitustilat vähentyvät. Unikulma Oy haluaa olla edelläkävijänä palautumisen seurannassa ja vahvistamisessa.
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5

Kehittämistyön tarkoitus, tavoite, kehittämiskysymykset sekä tuotos

Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää unenhuoltoa nuoren urheilijan
arjessa. Tavoitteena oli nuoren urheilijan palautumisen vahvistuminen.
Kehittämiskysymykset:
1) Mitkä ovat nykyiset palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa nuorten, vanhempien ja valmentajien näkökulmasta?

2) Mitkä ovat tulevaisuudessa palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren
urheilijan arjessa nuorten, vanhempien ja valmentajien näkökulmasta?

Tutkimuksellisen kehittämistyön tuotos on kuvaus unenhuollon ydintekijöistä nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi.
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6

Menetelmälliset ratkaisut

Tutkimuksellinen kehittämistyö noudatti toimintatutkimuksellista strategiaa, jossa aineisto kerättiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksellisen kehittämisen kohteena olivat
nuoren urheilijan, vanhempien ja valmentajien yhteistoiminnassa rakentuva unenhuollon
vahvistumisen kehittäminen nuorten urheilijoiden arkeen. (Ojasalo & Moilahti & Ritalahti
2009:54–62.)
6.1

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Toimintatutkimus valikoitui kehittämistyölle, koska tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli luoda uutta tietoa ja yhteistä ymmärrystä unenhuollosta arjessa nuorten palautumisen vahvistumiseksi nuorten, vanhempien ja valmentajien välille. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa mahdollisti nuorten, vanhempien sekä valmentajien mukaan
ottamisen osallistujiksi kehittämistyöhön tiedontuottajiksi. (Ojasala ym. 2009:58–60.)
Toimintatutkimuksellisen lähestymistavan valitsemista tuki myös arkeen sovellettavuus.
Lähestymistapa tarjosi järjestelmällisen tavan nuorten urheilijoiden unenhuollon kehittämiseen palautumisen vahvistumiseksi. (Metsämuuronen 2006:226–228.)
Tutkimuksellisen kehittämistyön kautta luotiin yhteinen ja syvempi ymmärrys nuoren urheilijan palautumisen vahvistumisesta. Prosessimainen ajattelutapa ja vallitsevien käytänteiden kehittäminen kuvasi tämän tutkimuksellisen kehittämistyön toteutusta. (Heikkinen & Rovio & Syrjälä 2008:94–97.)
Heikkisen 2018 kuvaama toimintatutkimuksen itsereflektiivinen kehä pitää sisällään
suunnittelu-toiminta-havainnointi-reflektointi-syklin (katso kuvio 3).
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Parannettu
suunnitelma
Toiminta

Toiminta
Suunnitelma

Toiminnan
kehittäminen
2. Sykli
1. Sykli
Havainnointi
Reflektointi
Reflektointi

Havainnointi

Kuvio 3. Ensimmäiseen sykliin sijoittunut tutkimuksellinen kehittämistyö osana toimintatutkimuksen kehää (Heikkistä 2018:223 mukaillen).

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö sijoittui ensimmäiseen sykliin. Ensimmäinen sykli
kehittämistyössä piti sisällään kehittämistyön suunnittelun, toimintaympäristössä tutkimuksellisen kehittämisen sekä havainnointia ja reflektointia. Tutkimuksellinen kehittämistyö eteni jatkuvana syklisenä prosessina, mikä on toimintatutkimukselle ominainen
etenemistapa. (Heikkinen 2018:220–225; Ojasalo ym.2009:59–62.)
Toimintatutkimuksellisessa kehittämisessä korostui osallistujien mahdollisuus vaikuttaa
ja osallistua muutokseen. Tässä kehittämistyössä tavoiteltiin vanhemman ja nuoren sekä
valmentajan osallistumisen mahdollisuutta nuoren urheilijan palautumisen vahvistumiseen, mikä edellytti osallistujilta tietoisuutta, tahtotilaa ja valmiutta muutoksiin toimintatavoissa. Kehittämistyössä tärkeässä roolissa olivat nuoret urheilijat ja heidän kanssaan
yhdessä tekeminen. Heillä oli oma asiantuntijan näkemyksensä omasta hyvinvoinnistaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Nuorten alaikäisten urheilijoiden ympäristöön ja arkeen vaikuttavat vahvasti heidän vanhempansa, joten oli tärkeätä sisällyttää vanhempien ajatukset mukaan kehittämistyöhön. (Koski & Kelo 2019.)
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Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä tiedonintressi oli praktista soveltaen Habermasin tiedonintressiteoriaa (Huttunen & Heikkinen 1999:4–6). Praktisella lähestymistavalla pyrittiin vastavuoroisuuteen. Tässä lähestymistavassa korostui kaikkien tutkimukseen osallistuvien henkilöiden aktiivisuus, niin tutkijoiden kuin myös kohdeyhteisön.
Praktisen tiedonintressin tavoitteena oli, että osallistujat ymmärtäisivät omaa toimintaansa uudella tavalla. Tavoitteena oli myös, että osallistujat toimisivat jatkossa omasta
toiminnastaan tietoisempina. (Toikko & Rantanen 2009:46.)
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä kehittämistyön tekijä oli aktiivisesti yhteistyössä osallistujien kanssa. Kehittämistyön tekijän tehtävänä oli rohkaista osallistujia
miettimään omaa toimintaansa ja osallistumaan muutoksen kehittelyyn. Kehittämistyössä tärkeää oli kehittämistyön tekijän ja osallistujien välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen ja avoimen keskustelun avulla pyrittiin tarkastelemaan erilaisia näkemyksiä ja
syventämään yhdessä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. (Toikko & Rantanen 2009:92.)
6.2

Tiedontuottajien valinta ja kuvaus

Tutkimukselliseen kehittämistyöhön kutsuttiin mukaan FC Futuran B-poikien joukkueen
pelaajat, heidän vanhempansa ja valmentajat. B-pojat ovat 16–17-vuotiaita. Joukkueessa oli 18 pelaajaa. Tutkimuksellisen kehittämistyön aineistonkeruu tapahtui suomen
kielellä, joten riittävä suomen kielen taito oli edellytyksenä kehittämistyöhön osallistumiselle. Kehittämistyöhön osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Tiedontuottajina toimi
kaikki halukkaat pelaajista (18 pelaajaa), vanhemmista (3 vanhempaa) ja valmentajista
(2 valmentajaa).
Rekrytoinnin toteutus esitetään kuviossa 4 (ks. kuvio 4). Tutkimuksellisen kehittämistyön
osallistujien rekrytointiin osallistui B-poikien päävalmentaja. Päävalmentaja sai ohjeistuksen kehittämistyön tekijältä rekrytointiin ja hän jakoi jaettavat tutkimushenkilötiedotteet sekä suostumusasiakirjat kaikille pelaajille ja B-poikien joukkueen valmentajille harjoituksissa (Liitteet 1,2,3 & 4). Pelaajille jaettava tutkimustiedote sekä suostumusasiakirja oli yhteinen vanhempien kanssa. Pelaajalla ja vanhemmalla oli omat allekirjoituskohdat suostumusasiakirjassa sekä erillinen rastitettava kohta, jolla varmistettiin, että
pelaaja osallistuu kehittämistyöhön omasta halusta. Tiedotteessa kerrottiin kehittämistyön tarkoituksesta, tavoitteesta, osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja anonyymiydestä.
Tiedotteesta kävi myös ilmi, että osallistujalla on mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen
osallistuminen missä vaiheessa tahansa.
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Rekrytoinnin yhteydessä nuorille tarjottiin mahdollisuutta käyttää aktiivisuusranneketta
motivaation herättäjänä yhteiskehittelyä varten. Nuoria ja vanhempia informoitiin erillisellä tiedotteella aktiivisuusrannekkeesta. Nuoret veivät vanhemmille luettavaksi tiedotteen aktiivisuusrannekkeen käytöstä ja rannekkeen tarkoituksesta. Tiedotteesta kävi
ilmi, että yhteiskehittelyyn voi osallistua, vaikka ei halua kokeilla aktiivisuusrannetta.
Ranneke antoi nuorille kuvan omasta unesta ja palautumisesta, mutta rannekkeen keräämää tietoa ei hyödynnetty tutkimuksellisen kehittämistyön aineistona. Aktiivisuusrannekkeet olivat Unikulman tarjoamat pelaajille kokeilua varten. Pelaajilla oli myös mahdollisuus keskustella rannekkeiden tuottamasta infosta kehittämistyön tekijän kanssa,
mutta tästä sovittiin yksilöllisesti eikä se liittynyt tämän kehittämistyön tekemiseen tai
osallistumiseen. Aktiivisuusrannekkeen käyttö oli vapaaehtoista. Kaikilla yhteiskehittelyyn osallistuneilla nuorilla oli ollut aktiivisuusranneke käytössä kolme viikkoa.
Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutusajankohta osui koronapandemian aikaan ja siksi
ylimääräisiä kontakteja vältettiin niin paljon kuin se oli kehittämistyön puitteissa mahdollista, joten tiedotteiden ja suostumusasiakirjojen jakamiseen ei kehittämistyön tekijä osallistunut henkilökohtaisesti. Allekirjoitetut suostumusasiakirjat (vanhempien, pelaajien,
valmentajien) toimitettiin päävalmentajalle harjoituksiin. Päävalmentaja toimitti asiakirjat
edelleen kehittämistyön tekijälle sovitussa tapaamisessa. Päävalmentaja säilytti asiakirjoja kotonaan lukollisessa kaapissa ennen niiden edelleen luovuttamista kehittämistyön
tekijälle.

Rekrytoija: Bpoikien
päävalmentaja

Tiedontuottajien
rekrytointi

Tiedontuottajat:
2 valmentajaa, 3
vanhemppaa, 18
pelaajaa

Kriteerit: vapaaehtoisuus,
riittävä suomen kielen taito

Kuvio 4. Rekrytoinnin toteutus.
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Tutkimuksellisen kehittämistyön tekijän saatua päävalmentajalta suostumuskaavakkeet
yhteisellä tapaamisella, sovittiin myös ajankohta yhteiskehittelyyn. Päävalmentaja hoiti
tilan varaamisen seuran käytössä olevista tiloista. Osallistujamäärän perusteella varattiin
aika kahteen eri yhteiskehittelytilaisuuteen. Ensimmäisessä ryhmässä oli kahdeksan pelaajaa, kolme vanhempaa ja kaksi valmentajaa. Toisessa ryhmässä oli 10 pelaajaa. Yhteiskehittely toteutui käyttöympäristössään, joten toiminnan hyödyt oli mahdollista saada
heti käytäntöön (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2015:175–177).
Vallitsevan koronapandemian vuoksi sovittiin pelaajien kanssa, että kukin pelaaja voi
tuoda halutessaan vain yhden vanhemman mukaan yhteiskehittelyyn. Pelaajat olivat
tietoisia, että he voivat osallistua yhteiskehittelyyn myös ilman vanhempaa vanhemman
suostumuksella.

6.3

Aineiston kerääminen

Tutkimuksellisen kehittämistyön aineiston keräämisessä hyödynnettiin laadullisia aineiston keruumenetelmiä. Laadulliset menetelmät sopivat kehittämistyöhön, koska laadullisten menetelmien avulla pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä.
(Valli 2018a:72–74.) Aineistoa kerättiin pelaajilta, vanhemmilta sekä valmentajilta yhteiskehittelytilaisuudessa. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä nuoret, vanhemmat ja valmentajat osallistuivat kehittämiseen oman elämänsä asiantuntijoina ja kehittämisen kumppaneina. Osallistujien kokemustieto sekä kehittämistyön tekijän asiantuntijatieto tuotiin vuorovaikutukseen keskenään sekä aineistojen kautta että työskentelemällä yhdessä. (Valli 2018a:73.)
Yhteiskehittely mahdollisti aiheiden esittämisen suoraan osallistujille ja heidän oli mahdollista tuoda esille omia ajatuksia ja kokemuksiaan. Valittu yhteiskehittelymenetelmä
mahdollisti yhteistoiminnan, missä painottui keskustelu, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.
(Tuomi & Sarajärvi 2018:84–85.) Yhteiskehittelytilaisuudessa vastattiin molempiin kehittämistyön kehittämiskysymyksiin. Kehittämiskysymykset, tiedontuottajat, aineistonkeruu- ja analysointi menetelmät sekä tulos esitetään vaiheittain taulukossa 1 (ks. taulukko 1.)
Ensimmäiseen ja toiseen kehittämiskysymykseen liittyneessä kehittämisen ja aineistonkeruun vaiheissa aineistot muodostuivat nuorten, vanhempien ja valmentajien kanssa
toteutuneessa yhteiskehittelytilaisuudessa Learning cafe- menetelmää käyttäen.
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Oppimiskahvilan eli Learning cafeen perusidea on keskustelun tukeminen ja ideoiden
tuottaminen. Tavoitteena oli myös pohtia yhdessä esille nousseita ideoita ja näkökulmia.
(Kupias 2007:95; Engeström 2004:81–83.)
Keskustelun keskiössä oli kuunteleminen, odottaminen, kunnioittaminen ja suoraan mielipiteen sanominen sekä keskustelussa jokaisella osallistujalla oli tasavertainen rooli.
Keskustelun tasavertaisuus näkyi siinä, että osallistujien puhe jakautui tasavertaisesti
lisäten yhteisöllisyyttä ja tuoden myös hiljaista tietoa esille. Keskustelun tarkoituksena oli
parantaa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen laatua, jolloin syntyi uusia innovaatioita.
Pienemmät ryhmät mahdollistivat kaikkien pelaajien äänen kuulumisen. (Pohjola & Kairala & Lyly & Niskala 2017:140.)
Kehittämiskysymykset

Tiedontuottajat

1)

Mitkä ovat nykyiset palautumista
edistävät
tekijät
unenhuollossa
nuoren urheilijan
arjessa nuorten,
vanhempien ja valmentajien näkökulmasta?

FC Futura
Juniorit ry
B-pojat,
heidän
vanhempansa ja
joukkueen
valmentajat

2) Mitkä ovat tulevaisuudessa palautumista edistävät tekijät
unenhuollossa nuoren urheilijan
arjessa
nuorten, vanhempien ja valmentajien
näkökulmasta?

FC Futura
Juniorit ry
B-pojat,
heidän
vanhempansa ja
joukkueen
valmentajat

Aineiston
keruu
menetelmät
Yhteiskehittely Learning
Cafe
menetelmällä

Aineiston analyysimenetelmät
Aineistolähtöinen
sisällönanalyysi

Tulos

Yhteiskehittely Learning
Cafe
menetelmällä

Aineistolähtöinen
sisällönanalyysi

Kuvaus palautumista
vahvistavista
toimintatavoista tulevaisuudessa nuorten,
vanhempien ja
valmentajien näkökulmasta.

Kuvaus nykyisistä
käytössä
olevista palautumista
vahvistavista
toimintatavoista nuorten,
vanhempien ja
valmentajien näkökulmasta.

Taulukko 1. Koottuna kehittämiskysymykset, tiedontuottajat, menetelmät ja tulos.
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Molemmat yhteiskehittelytilaisuudet käynnistyivät kehittämistyön tekijän toimesta pitämällä alustuksella käsiteltävästä aiheesta. Alustuksessa käytiin läpi tekijän taustaa sekä
palautumista ja unenhuoltoa käsitteinä. Alustuksen jälkeen tutkimuksellisen kehittämistyön tekijä oli tilaisuudessa fasilitaattorin roolissa eikä osallistunut tilaisuuden ryhmätyöskentelyyn loppuyhteenvetoa lukuun ottamatta.
Tilaisuuteen tullessa osallistujat ohjattiin kehittämistyön tekijän toimesta istumaan neljään eri ryhmään. Ryhmät olivat valmiiksi muodostettuina osallistujien saapuessa. Ensimmäisen kehittämiskysymyksen aineistonkeruun osalta ryhmiä pyydettiin valitsemaan kirjurit, jotka kirjaisivat ryhmän keskustelusta muistiinpanoja paperille. Jokaisen
kysymyksen äärellä työskentelylle oli varattu 10 minuuttia. Kysymykseen vastaamisen
jälkeen kirjurit pysyivät paikoillaan, kun muut ryhmän jäsenet vaihtoivat paikkaa seuraavan kysymyksen äärelle. Ryhmien vastattua neljään kysymykseen edettiin ryhmätyöskentelyjen esittelyyn ja yhteiseen keskusteluun. Nämä vaiheet äänitettiin aineistonkeruuna. Kehittämistyön tekijä keräsi paperille koostetut muistiinpanot ja niitä käytettiin
aineistona tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Yhteiskehittelytilaisuuteen osallistuminen ei edellyttänyt valmistautumista osallistujilta. (Kupias 2007:93–94; Leppalampi &
Piekkari 1999; Tevere 2020.)
Toisen kehittämiskysymyksen osalta kaikille neljälle ryhmälle jaettiin samat kaksi kysymystä. Nyt ryhmät pysyivät paikoillaan ja heillä oli yhteensä 20 minuuttia aikaa käsitellä
kahta kysymystä ja kirjata muistiinpanoja. Ajan päätyttyä loppukeskustelu käytiin läpi
käsiteltävien kysymysten tiimoilta. Loppukeskustelu äänitettiin. Muistiinpanopaperit kerättiin kehittämistyön tekijän toimesta ja niitä käytettiin myös aineistona tutkimuksellisessa kehittämistyössä.
Ensimmäinen yhteiskehittelytilaisuus kesti noin 1,5 tuntia ja toinen noin tunnin. Yhteiskehittelytilaisuuksien aineistonkeruun loppukeskustelut äänitettiin kahdella eri älypuhelimella ja saatu aineisto litteroitiin eli puhtaaksi kirjoitettiin helpottamaan aineiston analyysiä. Äänitetyt loppukeskustelut kirjoitettiin auki Word tekstinkäsittelyohjelmalla.
Äänitetyn aineiston lisäksi materiaalia tuli learning cafe pöydissä tuotetuista postereista. Postereiden teksti kirjoitettiin puhtaaksi kehittämistyön tekijän toimesta. Tallennettua keskustelua tuli yhteensä 40 minuuttia ja 30 sekuntia. Kehittämistyössä litteroitua tekstiä muodostui molemmista yhteiskehittelytilaisuuksien äänitteistä 6 sivua, jossa
riviväli oli 1,5, fontti Ariel ja koko 11.
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Ryhmien työskentelyä ohjasi seuraavat kysymykset:
Kehittämiskysymys 1:
-

Mitkä nykyiset tekijät nuoren arjessa auttavat huolehtimaan rasituksen ja levon
tasapainosta palautumisen vahvistumiseksi?

-

Mikä motivoi nuorta huolehtimaan unenhuollostaan palautumisen vahvistumiseksi?

-

Koetaanko unenhuolto tärkeäksi osatekijäksi nuoren palautumisen vahvistumiseksi?

-

Mitkä tekijät haasteena arjessa palautumiselle?

Kehittämiskysymys 2:
-

Mitkä tekijät tulevaisuudessa voisivat auttaa nuorta huolehtimaan rasituksen ja
levon tasapainosta palautumisen vahvistumiseksi?

-

Mitkä tekijät ovat tulevaisuudessa haasteena palautumiselle?

6.4 Aineiston analysointi

Aineiston analysoinnista ja litteroinnista vastasi yksin tutkimuksellisen kehittämistyön tekijä. Litteroitu aineisto käsiteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. (Tuomi & Sarajärvi 2002:105–116; Seitamaa-Hakkarainen 2002.) Sisällönanalyysin avulla tutkimusaineistosta koottiin kokonaisuus. Kokonaisuus luotiin aineiston pelkistämisen ja ryhmittelyjen muodostamisen kautta. Aineistoa analysoitaessa, kehittämistyön tekijä pyrki ymmärtämään tiedontuottajia heidän omasta näkökulmastaan. Tutkimuksellisen kehittämisen kohteena olleesta ilmiöstä tehtiin tiivistelmä teoreettisena kokonaisuutena ja sanallisena kuvauksena. Esimerkki aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä esitetään liitteessä
5. (Tuomi & Sarajärvi 2018:122–127.)
Aineistoa käsiteltäessä pyrittiin vastaamaan analyysikysymyksiin. Ensimmäisen kehittämiskysymyksen analyysikysymyksenä oli ”Mitkä ovat palautumista edistävät tekijät nuoren urheilijan arjessa unenhuollossa tällä hetkellä nuoren, vanhemman ja valmentajan
näkökulmasta.” Toisen kehittämiskysymyksen analyysikysymyksenä oli ”Mitkä ovat
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palautumista edistävät tekijät tulevaisuudessa unenhuollossa nuoren, vanhemman ja
valmentajan näkökulmasta.”
Alkuperäiset ilmaukset pelkistettiin ja pelkistetyistä ilmauksista etsittiin samankaltaisuuksia kuvanneita käsitteitä. Ilmauksia ryhmiteltiin ja yhdisteltiin alaluokiksi. Alaluokat nimettiin sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Alaluokat ryhmittyivät osin edelleen yläluokiksi, mutta
osa jäi myös alaluokkatasolle. Ala- ja yläluokkien nimeämisessä käytettiin aineistosta
nousseita käsitteitä, jotka kuvasivat mahdollisimman hyvin aineistoa sisällöllisesti.
(Tuomi & Sarajärvi 2002:112–115.) Tuloskappale eteni kehittämisen vaihe kerrallaan ja
kaikki tulokset kirjoitettiin auki kehittämistehtävittäin. Tulosten yhteenvedosta ja tulkinnasta syntyi kehittämistyön tuotos. (Tuomi & Sarajärvi 2018:122–122.)
6.5

Tutkimuksellisen kehittämistyön eteneminen

Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi on esitetty yhteenvetona taulukossa 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön aihe tarkentui syksyllä 2019 sekä yhteistyökumppaneiden
että koulun kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Työn toimintaympäristössä käytiin
valmentajien kanssa keskusteluja, jotka vahvistivat tutkimuksellisen kehittämistyön tarvetta ja taustaa. Tutkimussuunnitelma rakentui teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tutkimussuunnitelman valmistuttua tutkimuslupaa haettiin FC Futura Juniorit Ry:ltä. Tutkimuslupa myönnettiin syyskuussa 2020. Tämän jälkeen laadittiin aikataulu kehittämistyön etenemiselle toimintaympäristön kanssa. Rekrytoinnin perehdytys FC Futura Juniorit Ry:n B-poikien valmentajalle toteutui syyskuussa 2020 kasvotusten. Lupahakemukset ja tiedotteet jaettiin osallistujille B-poikien valmentajan toimesta. Syys-lokakuussa tiedonhakua jatkettiin ja teoreettista viitekehystä tarkennettiin. Lokakuussa
2020 toteutuivat yhteiskehittelytilaisuudet, jonka jälkeen tapahtui aineiston analysointi
ja tulosten kirjoittaminen raporttiin.
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Ajankohta

Työvaihe

Paikka

Syksy 2019

Kehittämistyön ideointia, idean esittä- Metropolia AMK
minen työyhteisössä.
Unikulma Oy, FC
Tarve- ja aiheanalyysit, tiedonhaku ja Futura Juniorit Ry
teoreettiseen viitekehykseen perehtyminen.

Kevät 2020

Tutkimussuunnitelman laatiminen.

Metropolia AMK

Elokuu 2020

Tutkimusluvan hyväksyminen koulun Metropolia AMK
toimesta.
Tutkimusluvan jättäminen ja hyväksy- FC Futura Junminen yhteistyökumppanin toimesta.
iorit Ry
Sopimukset.

Syyskuu 2020

Tiedontuottajien rekrytoinnin perehdy- FC Futura juniorit
tys valmentajalle.
Ry

Syyskuu 2020

Teoreettisen viitekehyksen täydentäminen.
Yhteiskehittelykysymysten laatiminen
ja aineistonkeruun valmistautuminen.

Lokakuu 2020

Aineistonkeruu kahdessa eri yhteiske- FC Futura
hittelytilaisuudessa.
niorit Ry

Ju-

Aineistojen litterointi, analysointi ja raportin kirjoittaminen.
Marraskuu

Esitys kuntoutuksen symposiumissa.

Loppuvuosi 2020

Raportin viimeistely, kypsyysnäyte ja Metropolia AMK
valmiin työn julkaiseminen.

Taulukko 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi.

Metropolia AMK
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Tutkimuksellisen kehittämistyön aineistonkeruu ajoittui lokakuulle 2020. Tutkimuksellisen kehittämistyön raportin kirjoittaminen kulki taustalla aineistonkeruun kanssa ja jatkui aineistonkeruun päätyttyä. Marraskuussa 2020 Kuntoutuksen Symposiumissa Metropolia Ammattikorkeakoulussa esitettiin tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia. Tämän jälkeen aineiston työstö jatkui edelleen. Aikaisempia tutkimuksia haettiin vielä kohdennetummin tulosten tarkasteluvaiheessa. Valmis tutkimuksellinen kehittämistyö julkaistiin sähköisesti Theseus tietokannassa ja rehablogissa sekä toimitettiin FC Futura
Juniorit ry:lle ja Unikulma Oy:lle.
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7

Tuloksena palautumista vahvistavia tekijöitä unenhuollossa nuoren
urheilijan arjessa

Tutkimuksellisen kehittämistyön ensimmäisen kehittämiskysymyksen tuloksena oli nykyisiä palautumista edistäviä tekijöitä unenhuollossa nuorten, vanhempien ja valmentajien kuvaamana (ks. 7.1). Toisen kehittämiskysymyksen tuloksena oli palautumista edistäviä tekijöitä tulevaisuudessa unenhuollossa nuorten, vanhempien ja valmentajien kuvaamana (ks. 7.2).
7.1

Nuorten, vanhempien ja valmentajien näkemys nykyisistä palautumista edistävistä tekijöistä unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa

Tulokset olivat nuorten, vanhempien ja valmentajien kanssa yhteiskehittelyssä nousseet
nykyiset palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa. Kuviossa 5 esitetään yhteenveto tuloksista (ks. kuvio 5).
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Nuorten, vanhempien ja valmentajien näkemys
nykyisistä palautumista edistävistä tekijöistä
unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa.

Riittävä ja
hyvä uni.

Kaverit lisäävät
motivaatiota.

Riittävästi aikaa
arjessa vain olla.

Palautumisen seurannan
tukena esimerkiksi
aktiivisuusranneke.

Ennakkoon
suunnittelu.

Valmentajien riittävä ammattitaito;
harjoitusten sisältö, harjoitusajat,
rasituksen ja levon tasapainon
huomioiminen.

Riittävästi tietoa
palautumisen ja
unen
merkityksestä.

Perheen
tuki nuoren
arjessa.

Oikeanlainen ravinto
ja syömisaika.

Vuorovaikutus ja
avoimuus.

Sopiva vuode.

Liikunta.

Kuvio 5. Nykyiset palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa nuorten,
vanhempien ja valmentajien näkökulmasta.

Riittävä ja hyvä uni koettiin tärkeäksi tekijäksi palautumiselle ja arjessa jaksamiselle. Nuoret
sekä vanhemmat kertoivat nuorten ajoittain nukkuvan liian vähän ja sen näkyvän arjessa jaksamisessa. Nuoret kertoivat ajoittain haasteelliseksi löytää riittävästi aikaa vain olla, joten

riittävä aika levolle arjessa nostettiin myös palautumista edistäväksi tekijäksi. Koulu ja
harjoittelu vie paljon aikaa, joten ajan löytämistä levolle nuoren arjessa on hyvä tukea.
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N (Nuori):Jos on nukkunu tosi huonosti ni väsyttää ihan sikana. Varsinki iltapäivällä ei jaksa yhtää.

Kaverit lisäävät motivaatiota nuoren arjessa niin harjoituksissa kuin myös harjoitusten
ulkopuolella. Yhdessä harjoittelu ja yhteisten tavoitteiden eteen työn tekeminen koettiin
motivoivaksi. Yhdessä tavoitteiden eteen työskentely lisäsi myös motivaatiota unenhuoltoa ja
palautumista kohtaan.

N:Mua ainaki motivoi ku meil on kaikil sama tavote ja sit yhes tehää hommii.

Palautumisen seurannan tukena esimerkiksi aktiivisuusranneke koettiin hyödylliseksi. Nuoret kokivat älykellon lisäävän motivaatiota ja tuovan uutta tietoa omasta palautumisesta ja unesta. Nuorille teknologia on osa arkea, joten teknologinen apuväline
palautumisen seurantaan koettiin myös tärkeäksi vanhempien ja valmentajien mielestä.
N:Treenin aikana sai hyvää tietoa.
Val (Valmentaja):Oli mielenkiintoista seurata omia unitaulukoita, kello toi lisää tietoa omasta unenlaadusta.

Ennakkoon suunnittelu nähtiin myös palautumista edistävänä tekijänä. Ennakkoon
suunniteltaessa ruokailun ajoitus esimerkiksi päivän harjoitusten suhteen koettiin tärkeäksi. Ennakkoon suunniteltu viikko-ohjelma auttoi myös lepopäivien suunnittelussa.
N:Mua ainaki helpotta paljon et suunnittelen viikkoaikataulun. Sit tiiän millon on
mitäki ja pystyy miettii syömiset ja lepopäivät.
N:On helpompi saada myös syömiset hoidettua ku vaikka on eväät ottanu mukaan.

Valmentajien riittävä ammattitaito; harjoitusten sisältö, harjoitusajat, rasituksen ja
levon huomioiminen. Valmentajat pitivät tärkeänä jatkuvan kouluttautumisen merkityksen nuorten palautumisen vahvistumisessa. Harjoitusten sisällön merkitys nostettiin
esille merkittävänä palautumiseen vaikuttavana tekijänä, kuten muun muassa palauttava
harjoittelu ja kehonhuolto. Harjoitusaikojen hyvä suunnittelu nähtiin myös tärkeänä niin
kellon aikojen suhteen kuin myös riittävien vapaa päivien huomioiminen rasituksen ja
levon tasapainossa.
Val:Meidän valmentajien pitää jatkuvasti kouluttautua et pysytää ajan hermoilla ja
et tiedetään miten voidaa omal toiminnal tukee nuorten palautumist.
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V(Vanhempi):Vanhemmille on tärkeetä et voi luottaa et valmentaja tietää mitä tekee ja et nuorista ja niiden jaksamisest pidetää huolta myös joukkueessa.

Oikeanlainen ravinto ja syömisaika koettiin tärkeäksi. Oikeanlaisesta ravinnosta ja
syömisajoista koettiin olevan suuri hyöty arjessa jaksamiselle ja myös palautumiselle.
Ravinnon oikea aikaisuus erityisesti nostettiin esille esimerkiksi harjoituksissa jaksamisen kautta ja myös harjoitusten jälkeen oikeanlaisen aterian syöminen koettiin tärkeäksi uneen vaikuttavaksi tekijäksi.
N:Mä välillä unohdan syödä välipalan enne treenei ja sit tulee tosi huono olo eikä
jaksa treenata täysii ja sit voi olla loppuilta heikko olo.

Riittävästi tietoa palautumisen ja unen merkityksestä pidettiin tärkeänä. Mediassa
ja internetissä on paljon tietoa saatavilla. On vain tärkeää osata erotella mikä tieto on
luotettavaa. Riittävä tieto ja ymmärrys myös motivoi nuorta tekemään oikeita valintoja
palautumisen edistämiseksi.
V:Olis kiva tietää mitkä asiat vaikuttaa nuoren unenlaatuun. Et sit jos vois ite jotenki auttaa.

Vuorovaikutus ja avoimuus koettiin palautumista edistäväksi tekijäksi. Avoimuus perheen sisällä ja valmentajien kanssa koettiin tärkeäksi. Nuoret kokivat, että on tärkeää,
että kotona ja valmentajan kanssa on hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde,
että välillä voi sanoa, ettei jaksa treenata ja pitää saada levätä ja tätä kunnioitetaan.
Valmentajat ja vanhemmat totesivat, että tämä on tärkeä asia, mutta on myös tärkeää
huomioida, jos motivaation puute/väsymys jatkuu pitkään niin täytyy miettiä, onko syytä
ryhtyä muutoksiin nuoren arjessa ja selvittämään väsymyksen taustaa ja tästä syystä
avoin vuorovaikutus on tärkeää perheen ja valmentajien välillä nuoren palautumisen
edistämiseksi. Nuoret kokivat myös tärkeänä motivaatioon vaikuttavana tekijänä mahdollisuuden osallistua harjoitusten suunnitteluun, että heidän mielipiteitään kysyttäisiin
avoimesti.
V (vanhempi):Välillä hankalaa tietää millon nuorta pitää kehottaa menee treeneihin
jos väsyttää, et onko kyse oikeasti väsymyksestä ja tarttee saada lepoa vai onko
vaa motivaation puutetta.
V:Joukkueen sisällä voi olla välillä riitaa ja siitä on meidä vanhempien tärkee
myös tietää. Riidat kavereiden kanssa vaikuttaa nuoreen paljon.
Val:Valmentajan myös on hyvä saada perheeltä avointa palautetta, hyvää tai
huonoa.
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Perheen tuki nuoren arjessa nähtiin tärkeänä. Vanhempien koettiin tukevan nuoren
arkea ruokahuollon kautta mikä edistää palautumista.
N:Perhe tukee ja auttaa myös arjessa paljon.
N:En mä tiiä miten ehtisin treenaa koulun lisäks jos ite pitäis tehä ruokaa ja pestä
pyykit.

Sopiva vuode nostettiin palautumista tukevaksi tekijäksi. Osallistujat kertoivat ajoittain
kärsivänsä selkä- ja hartia/niska kivuista aamuisin.
N:Mä luulen et mun tarttis saada uusi sänky et nukkusin paremmin.
V:Tyynykin varmaan vaikuttaa nukkumiseen

Liikunta koettiin tärkeänä tekijänä niin jaksamiselle kuin myös unenlaadulle. Nuoret
kokivat unen tulevan nopeammin, kun on liikkunut päivän aikana. Vanhemmat kokivat
nuorten olevan paremmalla tuulella myös liikunnasta johtuen.
V:Vanhemman näkökulmasta säännölline liikunta nuoren arjes tukee nuoren jaksamist. On myös paljo paremmal tuulel.
V:Ja nyt kun oppii jo nuoresta pitäen liikunnan ilot niin sit pysyy kunnossa aikuisenaki.

7.2

Nuorten, vanhempien ja valmentajien näkemys tulevaisuudessa palautumista
vahvistavista tekijöistä unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa

Tulokset olivat nuorten, vanhempien ja valmentajien kanssa yhteiskehittelyssä nousseet
tulevaisuudessa palautumista vahvistavat tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa. Kuviossa 6 esitetään yhteenveto tuloksista (ks. kuvio 6).
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Nuorten, vanhempien ja valmentajien näkemys
palautumista edistävistä tekijöistä tulevaisuudessa
unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa.

Omilleen muuttaminen;
ravinto, liikunta ja lepo
omalla vastuulla.

Unimittareiden ja palautumisen
seurannan yleistyminen.

Tulevaisuudessa nuorten harjoitteluun vielä enemmän palauttavaa treeniä ja kehonhuoltoa.

Vuoteeseen
panostaminen
jo nuoresta
alkaen

Ulkopuolisen avun
käyttö joukkueessa,
esim. fysioterapeutti.

Media ja internet;
tieto palautumisesta
ja unesta
lisääntyy.

Päihteettömyys.

Kuvio 6. Tulevaisuudessa palautumista edistävät tekijät unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa
nuorten, vanhempien ja valmentajien näkökulmasta.

Omilleen muuttaminen; ravinto, liikunta ja lepo omalla vastuulla nousi tuloksissa
palautumista edistäväksi tekijäksi. Omilleen muuttamisella tarkoitettiin tuloksissa nuoren
muuttamista pois kotoa vanhempien luota. Nuoret kokivat, että kun on itse vastuussa
itsestään, tulee myös paremmin tietoisemmaksi omista ratkaisuistaan arjessa sekä nuori
oppii paremmin kuuntelemaan kehoaan.
N:Vähän kyl jännittää osaako laittaa oikeanlaista ruokaa, mut kai siin sit oppii.
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N:Mut musta on hyvä et joutuu itse ottaa enemmän vastuuta, ei voi ajatella et vanhemmat sit hoitaa.

Unimittareiden ja palautumisen seurannan yleistyminen nähtiin merkittävänä tekijänä tulevaisuudessa palautumisen vahvistumisessa. Mittarit antavat paljon hyvää tietoa palautumisen tilasta ja mittareita seuratessa oma mielenkiinto omaa hyvinvointia kohtaan myös lisääntyy.
N:Mä luulen et tulevaisuudes tullaa enemmä käyttää erilaisia unimittareit et nähää palautuuko nukkuessa.
Val:Ja sit sen (unimittarin) tulosten perusteel voi sit puuttuu asiaa nopeemmi.

Vuoteeseen panostaminen jo nuoresta alkaen nostettiin tärkeäksi asiaksi edistämään
nuorten palautumista. Vanhemmilla itsellään saattoi olla jo ergonominen vuode käytössä, mutta ei ollut vielä koettu, että nuorillekin voisi olla jo tässä vaiheessa apua oikeanlaisesta vuoderatkaisusta palautumisen vahvistumiseksi.
Val:Näil (nuorilla) nää hartiatki levenee jo aika aikasin ni olis hyvä et olis parempi
sänky.
N:Tyynyki pitäis osata valita oikein.
V:Ehkä tulevaisuudessa käytetää viel enemmä asiantuntijoit et tulee oikeenlaine
vuode, siis patja ja tyyny.

Tulevaisuudessa nuorten harjoitteluun vielä enemmän palauttavaa treeniä ja kehonhuoltoa. Palauttavan harjoittelun merkitys ymmärretään osana lajiharjoittelua ja menestymistä, mutta kuitenkaan siihen ei vielä tänä päivänä panosteta tarpeeksi. Vain
harva nuorista kertoi tekevänsä palauttavaa harjoittelua tai kehonhuoltoa itsenäisesti.
Nuoret ajattelivat, että tulevaisuudessa voisi olla esimerkiksi etäyhteytenä pidetty kehonhuoltotreeni viikko-ohjelmassa.
V:Tulevaisuudessa olis hyvä keskittyy lisää oheisharjoitteluun eli kehonhuoltoo ja
palauttavaa harjoittelua enemmän. Nuoret urheiljat pysyis paremmas kunnos ja
loukkaantumiset vähenis.
N:Ja ehkä koko ajan puhutaan enemmä palautumisest ni se pitäis olla isommas
roolis harjoittelus.

Ulkopuolisen avun käyttö joukkueessa, esimerkiksi fysioterapeutti koettiin tärkeäksi asiaksi tulevaisuudessa. Tänä päivänä ei vielä seuratasolla junioreiden puolella ole
juurikaan käytössä ulkopuolisia palveluja osana seuratoimintaa. Tämä koettiin

37
merkittäväksi tekijäksi palautumisen vahvistumisessa tulevaisuudessa. Apu olisi lähellä
ja fysioterapeutilta saisi jo ennaltaehkäisevästi tukea harjoitteluun.
N:Sit se (fysioterapeutti) apu olis aina lähel.
V:Fyssari osais auttaa harjoittelus erilail ku valmentaja.
N:Fysioterapeutti pystyis auttaa sillee ennaltaehkäisevästi ja ehkä ei tulis sillee
loukkaantumisii.

Media ja internet; tieto palautumisesta ja unesta lisääntyy. Media ja internet tarjoavat jo nyt paljon tietoa palautumisesta ja unesta ja tämä trendi tulee varmasti tulevaisuudessa lisääntymään. Lukijan omalle vastuulle jää, miten tietoa käyttää. Tiedon yhtenäistäminen ja nuorelle urheilijalle helposti saatavaksi esimerkiksi osana joukkueen muuta
ohjeistusta olisi osallistujien mielestä hyvä keino lisätä informaatiota tärkeästä asiasta.
V:Mediassa liikkuu myös paljon virheellistä tietoa, ni olis hyvä et olis joku koottu
tietopaketti.
N:Koulussaki käytetää jo paljo nettii tiedonhaus et se tulee varmasti viel lisääntyy
Val:Tänä päivänä koko ajan puhutaan enemmä unest ja palautumisest ja netist
löytyy hyvin tietoo. Mut mä luulen et tää tulee koko ajan lisääntyy.

Päihteettömyys nähtiin myös tuloksissa nuorten palautumisen edistämisessä tärkeäksi.
Nuoret kokivat, että kun on aikuinen ja alkoholi voi tulla mukaan elämään niin on tärkeää
ymmärtää miten se vaikuttaa omaan jaksamiseen ja palautumiseen.
N:Välil voi ottaa muutaman oluen, mut ei saa liikaa juhlii.
V:Se et juo alkoholia vaikuttaa unee.
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8

Kuvaus unenhuollon ydintekijöistä nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä nuoret, vanhemmat ja valmentajat olivat tiedontuottajina nuoren urheilijan palautumista edistävien tekijöiden pohtimisessa unenhuollossa nuoren urheilijan arjessa. Edellisessä kappaleessa esitettiin kehittämistehtävittäin tuloksia, joita verrattiin keskenään ja tulkittiin suhteessa toisiinsa. Tulosten tulkinnasta muodostettiin synteesi ja työn tuotos: kuvaus unenhuollon ydintekijöistä nuoren
urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi (katso kuvio 7).
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Unenhuollon ydintekijät nuoren urheilijan arjessa
palautumisen vahvistamiseksi.

Vuorovaikutus ja avoimuus perheen
ja valmentajan välillä sekä nuoren ja
valmentajan
välillä edistävät nuoren
palautumista.

Palautumista
edistävän
vuoteen
mahdollistaminen
nuoresta
iästä alkaen.

Aktiivisuusrannekkeen käyttö
motivoi nuorta
seuraamaan
palautumistaan.

Ulkopuolinen tuki harjoitteluun ja
palautumisen seurantaan
edistää nuorten palautumisen
vahvistumista lisäten
valmentajien käytössä
olevaa ammattitaitoa ja
tietämystä.

Riittävä tieto unen merkityksestä
palautumiselle motivoi ja auttaa
nuorta tekemään arjessa
palautumista edistäviä
ratkaisuja.

Perhe ja kaverit
osaltaan edistävät nuoren
palautumisen vahvistumista
arjen helpottamisen ja
porukkaan kuulumisen
kautta.

Ennakkoon suunnittelu edistää
nuoren arjessa levon ja
rasituksen tasapainottamista sekä
ravitsemuksen toteuttamista
palautumista edistävällä ruoalla ja
ruokailun
ajoittamisella.

Valmentajan ammattitaidon
ylläpitäminen/kehittäminen
edistää nuoren urheilijan
palautumista
harjoittelunsisällön ja
harjoitusaikojen
suunnittelun kautta.

Kuvio 7. Kuvaus unenhuollon ydintekijöistä nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi.
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Vuorovaikutus ja avoimuus perheen ja valmentajan välillä sekä nuoren ja valmentajan
välillä edistävät nuoren palautumista. Nuoren kanssa avoin ja vuorovaikutuksellinen
suhde voi auttaa vanhempia ja valmentajia saamaan arvokasta tietoa nuoren palautumisen tilasta ja nuoren jaksamisesta. Kehittämistyön tuloksista nousi esille, että nuoret näkevät vanhempansa oman hyvinvointinsa ja palautumisensa edistäjinä. Nuorten itsenäistyminen nousi myös esille tuloksista, mutta kuitenkin nuoret vielä tulosten mukaan
tarvitsevat ja haluavat vanhempien tukea ja läsnäoloa ja hyvä luottamuksellinen suhde
on ehdotonta. Luottamussuhde kaikkien nuoren elämässä olevien aikuisten kanssa on
tärkeää. Nuoren kokemus tuesta voi lisätä nuoren avoimuutta kertoa tuntemuksistaan.
Nuoren palautumisen vahvistumisen edistämiseksi vanhemmat ja valmentajat voivat
auttaa nuorta rakentamaan mielekästä arkea, jossa kuormitus ja lepo ovat tasapainossa
ja unenhuolto ja palautuminen arvotetaan hyvinvoinnin tärkeiksi tekijöiksi.
Arjessa tapahtuvan toiminnan taustalla on usein motivaatio ja tuloksissa nousi esille
myös riittävä tieto unen merkityksestä palautumiselle, se motivoi ja auttaa nuorta tekemään arjessa palautumista edistäviä ratkaisuja. Unenhuolto pitää sisällään monta päätöstä ja valintaa vuorokauden aikana ja valintoja tukemassa pitää olla riittävästi tietoa.
Palautumisen edistämisen pitää lähteä nuoresta itsestään, mutta myös ympärillä olevien
tekijöiden pitää tukea palautumista ja antaa palautumiselle unenhuollossa parhaat mahdolliset lähtökohdat. Lähtökohtaisesti kehittämistyön kohderyhmän nuoret ovat jo sen
ikäisiä, että päävastuu omasta toiminnasta on heillä itsellään. Kuitenkin motivaation
puute voi iskeä, vaikka nuorella olisikin tarpeeksi tietoa tehdäkseen oikeita valintoja edistääkseen unenhuoltoaan. Nuoren elämässä voi tulla ajanjakso, jolloin hän ei vain jaksa
tehdä oikeita päätöksiä ja tällöin on myös tärkeää olla armollinen. Tutkimuksessa noussut tulos vuorovaikutuksen ja avoimuuden merkityksestä perheen sisällä ja valmentajan
kanssa toimivat taustalla nuoren tukena, jos nuori tekee jatkuvasti arjessaan päätöksiä,
jotka heikentävät unenhuoltoa ja palautumista.
Nuoret kokivat vuoteen merkityksen palautumista edistävänä tekijänä. Vuoteen merkityksestä ja nukkumisergonomiasta jo nuoresta iästä alkaen olisi tulosten perusteella tarpeen puhua enemmän. Ilman tietoa vuoteen merkityksestä nuoren vartalon kehittyessä
vanhempien on vaikea tehdä oikeita ratkaisuja tukeakseen nuoren unenhuoltoa ja palautumista. Tänä päivänä vanhemmilla on mahdollisuus kääntyä asiantuntijan puoleen
vuoteen valinnan ollessa kyseessä näin halutessaan. Unen ollessa yksi hyvinvoinnin
kulmakivistä on ammattilaisen puoleen kääntyminen palautumista ja unenhuoltoa vahvistavaa.
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Asiantuntija ymmärtää nuoren urheilevan kehon tuomat haasteet vuoteelle sekä myös
kehon muuttumisen huomioimisen nuoren kehittyessä jatkuvasti. Nukkuessa ihmisen
keho ja mieli palautuvat ja tätä elintärkeää prosessia tulisi tukea kaikin mahdollisin keinoin ja tieto ja ymmärrys asian arvottamisesta edistävät nuoren palautumista ja unenhuoltoa.
Vuorovaikutuksen ja avoimuuden lisäksi tuloksissa nousi perheen merkitys palautumisen edistämiseksi nuoren arjen helpottamisessa. Nuorella urheilijalla ruoan laadun ja
oikea-aikaisuuden merkitys korostuu, koska kulutus on suurta arjessa. Mikään harjoittelu
ei ole tehokasta eikä mielekästä, jos nuori ei saa tarvittavaa polttoainetta ravinnosta vastaamaan urheilun tuomia fyysisiä haasteita. Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä ja milloin nuoret syövät. Tuloksissa ilmeni, kuinka nuoret arvottavat vanhempien tukea ruokahuollossa kiireisen arjen keskellä.
Kaverit myös osaltaan edistävät nuoren palautumisen vahvistumista porukkaan kuulumisen kautta. Kohderyhmän nuoret urheilijat harrastavat joukkueurheilua, missä joukkuetoverit ovat suuressa roolissa nuoren viihtyvyydelle ja motivaatiolle. Monelle nuorelle
motivaatio urheilla lähteekin halusta olla kaverien kanssa, jakaa kokemuksia ja tehdä
yhdessä töitä jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Nuorten välinen suhde ja kanssakäyminen edistää nuoren halua olla osa porukkaa. Porukkaan kuuluminen on merkityksellistä nuoren itsetunnon vahvistumisessa ja minäkuvan kehityksessä. Kaverit innostavat
nuoren liikkumaan ja yhdessä tehden tavoitellaan myös menestystä oman lajin parissa.
Yhteinen tavoite ja yhdessä työn tekeminen tavoitteen saavuttamiseksi ovat merkittävä
tekijä nuoren palautumisen vahvistumiseksi. Yhdessä tehdyt tavoitteet ja ymmärrys
unenhuollon merkityksestä motivoivat nuoria tukemaan toisiaan.

Nuoren kiireisen arjen keskellä etukäteen suunnittelu auttaa nuorta tekemään oikeanlaisia valintoja päivän aikana, jotka tukevat unenhuoltoa ja palautumista. Jo olemassa olevien opittujen tapojen muuttaminen ei kuitenkaan ole välttämättä helppoa ja tässäkin
nuoren oman motivaation merkitys korostuu. Kun nuorella on riittävästi tietoa palautumista ja unenhuoltoa tukevista toimista, hän pystyy suunnittelemaan arkeaan tukemaan
urheilullista elämäntapaa. Urheilevan nuoren arjessa kehittyminen niin urheilussa kuin
myös koulussakin on hyvin pitkälti riippuvainen siitä, miten jokapäiväiset valinnat edistävät tai häiritsevät arkea. Unenhuollon kautta päivän aikaisilla valinnoilla nuori voi tukea
untaan.
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Aktiivisuusrannekkeen käyttö nähtiin tulosten mukaan nuorta motivoivana tekijänä palautumisen seurannan kautta. Unenmittaus- ja seurantalaitteiden käytön lisääntyminen
palautumisen seurannassa voi edistää palautumista ja unenhuoltoa. Unenmittauslaite
voi toimia nuorille apuvälineenä oppia tuntemaan oman unirytminsä ja mittarin antamien
lukujen perusteella voi tehdä parannuksia omaan unenhuoltoonsa. Mittari voi auttaa
nuorta muuttamaan toimintatapojaan, jotka saattavat häiritä heidän untaan ja palautumistaan, kuten esimerkiksi ruoka-ajat, älylaitteen käyttö myöhään ja sosiaalinen media.
Nuorten luontainen kiinnostus teknologiaa kohtaan edesauttaa aktiivisuusrannekkeen
käytön sisäistämistä osaksi arkea ja palautumista.
Ulkopuolisen tuen käyttö harjoittelussa ja palautumisen seurannassa nähtiin edistävän
nuoren palautumisen vahvistumista lisäten valmentajien käytössä olevaa ammattitaitoa
ja tietämystä. Vaatimustasot valmentajan tietotaitoa kohtaan ovat korkeat ja painetta tulee perheiltä. Lajivalmentajan voidaan odottaa olevan ammattilainen kaikissa palautumisen ja unenhuollon osa-alueissa. Koulutettu fysioterapeutti tuo harjoitteluun täysin erilaisen osaamisen ja ymmärryksen, mitä ei valmentajalta voida odottaa eikä vaatia. Moniammatillinen yhteistyö rikastuttaa nuoren urheilijan palautumisen vahvistumista ja
myös ennaltaehkäisee ennaltaehkäistävissä olevia loukkaantumisia ja ylikuntoa.
Valmentajan tietotaidolla on suuri merkitys harjoitusten sisällön suunnittelussa ja sitä
kautta nuorten palautumisen vahvistamisessa. Tänä päivänä valmennussuhde on muuttumassa enemmän pelaajalähtöisemmäksi, mikä antaa valmentajalle mahdollisuuden
kysyä ja kuunnella ja olla paremmin perillä, miten pelaajat voivat. Harjoittelun tulisi sisältää lajiharjoittelun lisäksi riittävästi palauttavaa harjoittelua ja nuorilla tulisi olla riittävästi
tietoa myös itsellään, kuinka esimerkiksi tehdä kehonhuolto harjoituksia itsenäisesti tai
sitten porukassa. Valmentajan vastuulla on harjoitusaikojen määrittäminen, joten valmentajalla tulee olla ymmärrys myöhäisen harjoittelun vaikutuksesta unenlaatuun.
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9

Pohdinta

Tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistoiminnallisessa prosessissa kehitettiin unenhuoltoa nuoren urheilijan arjessa. Tässä kappaleessa pohditaan työn tuloksia, nuorten verkostoja, menetelmällisiä ratkaisuja, kehittämistyön eettisyyttä sekä jatkokehittämisideoita.
9.1

Tulosten tarkastelu

Vuorovaikutus ja avoimuus perheen ja valmentajan sekä nuoren ja valmentajan
välillä edistävät nuoren palautumista.
Tuloksissa esille nousi vuorovaikutus, yhteistyö ja avoimuus. Tuloksissa nousi vuorovaikutus perheen ja valmentajan välillä, perheen sisäinen vuorovaikutus sekä vuorovaikutus nuoren ja valmentajan välillä. Kommunikointi murrosiässä olevan nuoren kanssa
voi olla haastavaa vanhemmille sekä myös nuoren kanssa toimiville henkilöille kuten
esimerkiksi valmentajalle. Muutos kommunikaatiossa on peräisin aikuisen ja nuoren
välisen suhteen muuttumisesta. Murrosikäisen lisääntyvä itsenäistyminen muuttaa nuoren aiemmin opittuja malleja toimia ja tämä näkyy myös unenhuollossa. Nuoren tarve
yksityisyydelle lisääntyy, mutta samalla myös nuori kokee vastuun omasta itsestään ja
omasta elämästään lisääntyvän. (Laursen 2004.)
Nuorella urheilijalla on ympärillään useita verkostoja, joiden toimivuus ja vuorovaikutus
heijastuu nuoren hyvinvointiin. Nuoren urheilijan verkostot voidaan jakaa kolmeen
osaan; nuoren arkielämän verkosto, nuoren vertaisverkosto ja nuoren liikkumista tukeva verkosto. Tämän kehittämistyön tuloksissa nousi esille eri verkostojen välisen yhteistyön merkitys nuoren unenhuollolle ja palautumisen vahvistumiselle. Nuorelle urheilijalle verkostot muodostuvat kodin, koulun, harrastustoiminnan ja kavereiden välillä.
(Yhteisömedia 2020.)
Nuorisourheilussa käsitteellisen kokonaisuuden luovat valmentaja, vanhemmat ja
nuori. Jokaisella tässä verkostossa on oma roolinsa ja vastuunsa nuoren palautumisen
vahvistumiseksi. Valmentajan odotetaan tarjoavan fyysistä sekä psyykkistä tukea sekä
turvallisen harjoitteluympäristön. Nuoren odotetaan seuraavan valmentajan ohjeita,
käyttäytyvän hyvien urheilijasäännösten mukaisesti, osallistuvan harjoituksiin ja peleihin sekä antavansa itsestään parhaan mahdollisen suorituksen harjoituksissa ja peleissä. Vanhemmilta odotetaan henkistä sekä fyysistä tukea, kiinnostusta nuoren
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harrastusta kohtaan sekä taloudellista tukemista harrastukseen. Tämän kolminaisen
kokonaisuuden välisellä vuorovaikutuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia nuoren
psyykkiselle kehitykselle negatiivisesti tai positiivisesti. Yleisesti vanhemmilla ja valmentajalla on mielessään vain pelaajan parhaaksi tehtävät toimet, mutta jos valmentaja-vanhempi-välisessä vuorovaikutuksessa on haastetta, se heijastuu suoraan nuoreen. (Holden & Forester & Keshock & Pugh 2015.)
Nuoren kanssa hyvä vuorovaikutussuhde tukee palautumisen vahvistumista. Nuoren ja
valmentajan välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ihmissuhde, missä kummallakin osapuolella on oikeuksia ja velvollisuuksia. Valmentajan ja nuoren tulee voida luottaa toisiinsa ja siihen, että kumpikin pitää kiinni yhdessä sovituista asioista. Aikuisen
vastuulla on niin harrastustoiminnassa kuin myös kotona luoda avoin vuorovaikutus nuoren kanssa. (Winsley & Matos 2011; Hoigaard & Jones & Peters 2008; Valmentajalla on
väliä -kampanja 2020.)
Tulosten perusteella nuoren ja valmentajan välinen vuorovaikutus heijastuu nuoren
motivaatioon ja palautumiseen. Urheilussa on ollut valloillaan perinne autoritäärisestä
johtamisesta, joka on nyt kääntymässä urheilijalähtöiseen toimintatapaan. Urheilijakeskeisessä toiminnassa keskiössä on ihminen ja hänen voimavaransa. Urheilijakeskeisen
toimintavan tavoitteena on, että urheilija oppii tunnistamaan omat voimavaransa, oppii
kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan sekä toimii itse aktiivisena toimijana.
Uudessa toimintatavassa korostuu luottamuksellisuus ja vuorovaikutus. Urheilija osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan yhdessä valmentajan
kanssa. Aito ja arvostava kohtaaminen valmentajan ja urheilijan välillä motivoi nuorta.
(Winsley & Matos 2011; Westerlund 2019.).
Mageau & Villebrand (2003) tuovat tutkimuksessaan esille, että pelaajan itsenäisyyteen
ohjaava käytös hyödyttää olennaisesti pelaajan motivaation lisääntymisessä ja vahvistaa valmentajan ja pelaajan vuorovaikutusta ja sitä kautta vahvistaa nuoren palautumista ja hyvinvointia. Valmentajien tulisikin mukauttaa omaa käytöstään täyttääkseen
pelaajan tarpeet itsenäistymiselle ja osaamisen kehittymiselle. Tutkimuksessa nousi
esille, että erityisesti länsimaalaisessa kulttuurissa pelaajalle oli tärkeätä täyttää valmentajan odotukset. Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksiin peilaten pelaajan
ja valmentajan vuorovaikutuksen vahvistaminen on tärkeää ja palautumista edistävää
pelaajan oman motivaation kautta erityisesti. (Mageau & Vallebrand 2003:899.)
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Riittävä tieto unen merkityksestä palautumiselle motivoi ja auttaa nuorta tekemään arjessa palautumista edistäviä ratkaisuja.
Tulosten perusteella riittävä tieto päätösten teon taustalla edistää palautumista. Joka
päivä tehdään monia päätöksiä, jotkut päätökset ovat hyvin pieniä, mutta toisilla päätöksillä voi olla hyvinkin suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnille. Nuoren kasvaessa vanhemmaksi päätökset muuttuvat moninaisemmiksi ja päätökset ovat merkittävämpiä. (Paige
2017.)
Nuoren oma motivaatio on merkittävässä roolissa unenhuollossa ja palautumisen vahvistumisessa. Motivaatioon vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on merkittävää, koska
se helpottaa ihmistä ymmärtämään mistä motivaatio, milloinkin kumpuaa. Motivaation
taustalla olevien asioiden ymmärtäminen helpottaa ihmistä ymmärtämään miksi motivaatio voi muuttua, miksi se lisääntyy tai vähenee ja mitä asioita voi omalla toiminnallaan
muuttaa. Motivaation kautta ihminen pystyy muuttamaan omia ajatuksiaan ja tapojaan
toimia sekä myös käyttäytymistään. Motivaation hyödyt ovat näkyvillä jokapäiväisessä
elämässä auttaen tekemään hyvinvointia edistäviä päätöksiä. (Souders 2020.)
Monet urheilevat nuoret ja heidän lähipiirinsä tiedostavat, että hyvinvoinnille olennaista
on oikein syöminen sekä liikunta. Uni on edelleenkin liian pienessä arvossa, vaikka uni
vaikuttaa nuoren suoristuskykyyn ja hyvinvointiin olennaisesti. Unenpuute on yleinen
terveyshaitta tässä modernissa ja kiireisessä yhteiskunnassa ja sen vaikutukset ovat
merkittävät. (Gallagher 2020.) Tuloksissa nousi nuorten sekä vanhempien ja valmentajien tarve saada tarpeeksi tietoa toiminnan tueksi. Nuoret erityisesti korostivat tiedon ja
ymmärryksen merkitystä oman toimintansa tueksi palautumisen edistämiseksi. Tiedon
ja ymmärryksen lisääntymisen kautta myös motivaatio lisääntyy.
Palautumista edistävän vuoteen mahdollistaminen nuoresta iästä alkaen.
Tuloksissa esille nousi hyvään vuoteeseen panostaminen. Nuoret toivat esille yhteiskehittelytilaisuudessa tuntevansa ajoittain kipua aamulla herätessään. Aamulla tunnettu
kipu johtuu yleensä huonosta nukkuma-asennosta. Useimmiten heti herätessä tuntuva
kipu on merkki epäsopivasta patjasta ja/tai tyynystä. (Ylinen 2015:8–25.)
Nukkumisergonomiassa korostuu ihmisen rakenne ja sen suhde vuoteeseen. Nuorille
urheilijoilla, tässä kehittämistyössä pojilla, vartalo muuttuu huomattavasti kehityksen
edetessä ja liikunta lisää vartalon muotoja. Kehon rakenteiden ja mittasuhteiden kasvu
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muuttuu muun muassa raajojen ja vartalon mittasuhteiden muuttumisena. Lihas- ja kokonaismassan määrä lisääntyy sekä ihon pinta-ala kasvaa. Nämä muuttuvat tekijät tulee
huomioida nuoren vuoteen sopivuudessa, jotta oikeanlainen nukkumisergonomia toteutuu. (Malina & Geither 2011.)
Jos vanhemmilla olisi riittävästi ymmärrystä ja tietoa unen vaikutuksista lapsensa elämään, he varmasti tukisivat nuoren unenhuoltoa ja mahdollistaisivat nuorelle vuoteen,
joka edistää nuoren palautumista. (Strand 2015.)
Perhe ja kaverit osaltaan edistävät nuoren palautumisen vahvistumista arjen helpottamisen ja porukkaan kuulumisen kautta.
Tulosten mukaan perheellä ja kavereilla on osuutensa nuoren urheilijan palautumisen
edistämiseksi. Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa (2010) tuodaan esille kodin ja perheen
tärkeäksi kokeminen koko väestössä ja tämä on vahvistunut 1990-luvulta lähtien. Koti ja
perhe koetaan tärkeiksi arvoiksi. Jos vanhempien tuki, ohjaus ja valvonta horjuvat, ne
heijastuvat nuoren hyvinvointiin. Erityisesti murrosiässä vanhempien tuki on nuorelle tärkeätä. (Nuorten hyvin-ja pahoinvointi 2010.)
Joskus vanhemmat saattavat kannustaa nuorta liikaa osallistumaan tai luovat epärealistisia odotuksia nuorelle, mikä vaikuttaa nuoren hyvinvointiin ja palautumiseen. Tämän seurauksena nuoren motivaatio laskee ja heidän itsetuntonsa voi myös kärsiä.
Vanhemmilla, jotka laittavat liikaa painetta nuorelle urheilijalle, on havaittu suoriutumiseen liittyvää ahdistusta. Vanhemmat luovat merkittävän pohjan nuoren liikunnalla ja
toimivat liikunnan ja palautumisen edistäjinä. Vanhemman tuen ja nuoren fyysinen aktiivisuuden on todettu olevan selvästi yhteydessä toisiinsa. (Logan & Cuff 2019.)
Nuoren alkaessa irtaantua vanhemmistaan, tulee kavereista entistä tärkeämpiä. Kaveriporukasta haetaan yhteenkuuluvuutta ja porukkaan kuuluminen on nuorelle ja tämän
identiteetille kehityksellisesti välttämätöntä. Nuorten keskinäiset solidaarisuuden tunteet
lisäävät kaveriporukan yhteenkuuluvuutta. Nuorella on kaveriporukassa mahdollisuus
omaksua tietoa ja taitoja sekä kokeilla rajoja. Omien tunteiden purkaminen ja ilmaiseminen on myös mahdollista kaveriporukassa. Kaveriporukkaan kuuluessa nuori myös rakentaa omaa minä- kuvaansa. Kavereiden merkitys ja porukkaan kuulumisen tärkeys
näkyi yhteiskehittelytilaisuudessa niin positiivisesti kuin myös negatiivisesti. Toiveena
on, että kun nuoret kehittävät yhdessä palautumisen vahvistamisen toimintatapoja se
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myös jalkautuu käytäntöön kaveriporukan yhteisenä kiinnostuksen kohteena. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.)
Aktiivisuusrannekkeen käyttö motivoi nuorta seuraamaan palautumistaan.
Tulosten perusteella aktiivisuusrannekkeen käyttö palautumisen seurannassa nähtiin
tärkeäksi. Ihmisen toimintaa ohjaavat tietoperäiset- ja tunneperäiset motiivit. Tietoperäisissä motiiveissa korostuu tietoinen tavoitteiden asettelu ja toiminta, jota aktiivisuusranneke osaltaan ohjaa. Tunneperäiset motiivit eivät ole aina niin helposti tunnistettavissa.
(Kalakoski & Laarni & Paavilainen & Anttila & Halonen & Kreivi 2007:36–37.) Älyrannekkeet motivaation sytyttäjinä toimivat toivotulla tavalla ja herättivät keskustelua yhteiskehittelyssä.
Nuorten median käyttö on muuttunut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana,
joka tuo myös osaltaan uuden työkalun nuorten palautumisen seurantaan. Nuorten arjessa reaalimaailma ja digitaaliset ympäristöt limittyvät yhdeksi. Nuorille internet ja sosiaalinen media on jo osana elämäntyyliä. Uudet teknologiat tuovat paljon uusia kanssakäynnin ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka nuoret ovat omaksuneet hyvin nopeasti.
Nuoret osaavat hyödyntää omaehtoisesti digitaalisuutta omiin käyttötarkoituksiin tukien
myös palautumistaan (Rahja 2013.).
LIITU-tutkimuksessa (2018) seurattiin nuorten älypuhelinsovellusten käyttöä. Lähes
44 % kaikista 11–15 vuotiaista lapsista ja nuorista käyttivät liikkumista mittaavaa älypuhellinsovellusta. Varsinaisten aktiivisuusrannekkeiden, urheilukellojen ja sykemittareiden käyttö oli vähäisempää. (Kokko & Martin 2018.) Tämän päivän markkinatutkimusten
mukaan unen mittauslaitteet tulevat lisääntymään seuraavan viiden vuoden aikana
muun muassa Samsungilla, Philipsillä, Fitbitillä, Emfitillä, Garminilla ja Applella (Grandner & Rosenberg 2019:155).
Ennakkoon suunnittelu edistää nuoren arjessa levon ja rasituksen tasapainottamista sekä ravitsemuksen toteuttamista palautumista edistävällä ruoalla ja ruokailun ajoittamisella.
Tuloksissa nousi ennakkoon suunnittelun merkitys palautumista edistävänä tekijänä.
Nuorelle urheilijalla suunnittelu on avain hyvien ruoka-aineiden syömiseen oikeaan aikaan (Sentongo 2019.) Ravitsemuksesta tehdyt tutkimukset tukevat perheen merkitystä
nuoren ravitsemuksen tukemiseksi. Kouluikäisillä nuorilla päivän perinteisten aterioiden
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nauttimisesta on tullut harvinaisempaa ja taas napostelusta yleisempää. Aamiaisen ja
kouluaterian väliin jättäminen on yleisempää yläkouluikäisillä ja toisen asteen opiskelijoilla. Aikuisten tehtävä on rakentaa nuorille terveellinen ja ravitseva ruokaympäristö.
(Rantala & Martikainen & Lakka & Vanhatalo & Heiskanen & Väistö & Leväsluoto & Hassinen & Eloranta & Sigfrids & Harumaa 2020:17.) Nuoret kuvasivat, että erityisesti harjoitusten jälkeen syöminen menee useimmiten myöhään ja lähelle nukkumaan menoa
mikä ei tue hyvää ja laadullista unta.
Yhteiskehittelyn tulosten perusteella nuoret tiedostivat jo melko hyvin ravinnon merkityksen palautumisen edistämiseksi. Ruoan laatu ja oikea-aikaisuus oli kuitenkin vielä asia,
josta nuoret toivoisivat saavansa lisää tietoa tulevaisuudessa. On tärkeää niin vanhempien kuin myös nuorten tiedostaa, että jotkut ruoka-aineet lisäävät uneliaisuutta ja toiset
taas piristävät niin, että nukkuminen ja nukahtaminen vaikeutuu. Univaje myös tutkitusti
lisää ruokahalua, mikä voi aiheuttaa painonnousua ja näin vaikuttaa myös nuoren palautumiseen ja hyvinvointiin. (Terveyskylä 2020.)
Murrosikäisen nuoren käytös on usein impulsiivista aiheuttaen ärsytystä vanhemmissa,
kun nuoret tekevät huonoja valintoja. Murrosiässä nuorella on jo samat taidot suunnitella
etukäteen kuin myös aikuisella, nuori vain usein päättää jättää nämä taidot huomiotta.
(Doheny 2011.) Nuoren urheilijan palautumisen edistämiseksi aikuisten tulisikin tukea
nuorta ennakkoon suunnittelussa, jotta päätöksen tekoa arjessa ei ohjaisi niin vahvasti
impulsiivisuus.
Ulkopuolinen tuki harjoitteluun ja palautumisen seurantaan edistää nuorten palautumisen vahvistumista lisäten valmentajien käytössä olevaa ammattitaitoa ja tietämystä.
Kehittämistyön tuloksista nousi esille ulkopuolisen tuen merkitys nuoren urheilijan palautumisen edistämiseksi. Nuorelle urheilijalla vamman saaminen on kova takaisku ja maltti
kuntoutumiseen voi olla puutteellista, jolloin myös palautuminen jää puutteelliseksi. Urheiluvammasta kuntoutuminen on paljon muutakin kuin vain itse fyysisen vamman paraneminen. On tärkeää ymmärtää vamman vaikutus urheilijaan niin fyysisesti kuin myös
psyykkisesti, koska nämä tekijät vaikuttavat oleellisesti kuntoutusprosessiin. Seuran käytettävissä olevan fysioterapeutin palvelut nopeuttavat kuntoutusprosessia ja urheilija
pääsee nopeammin palaamaan lajin pariin. Vahva yhteys urheilijan ja fysioterapeutin
välillä on välttämätön tuloksellisessa kuntoutuksessa. Urheilijat kokevat fysioterapeutin
käytettävyyden seurassa todella tärkeäksi. Fysioterapeutilla on myös mahdollisesti
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laajempi käsitys unesta ja unenhuollosta, jolloin tämä osa-alue myös näkyy vahvemmin
nuorten urheilijoiden harjoitussisällössä. (Quartey & Afidemenyo & Kwakye 2019).
Urheiluseurassa fysioterapeutin työ on parhaimmillaan erittäin sujuvaa ja tuloksellista.
Työn taustalla vaikuttavat tieteelliseen näyttöön perustuva toiminta sekä käytännössä
tehdyt havainnot ja ehdottomasti tärkeimpänä hyvä vuorovaikutus urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Fysioterapeutin työn vaikutukset näkyvät vammojen ennaltaehkäisyn
kautta sekä tukena fysiikkavalmennuksessa. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että vammojen ennaltaehkäisy on kaikkien vastuulla ja on valmentajien ja nuoren urheilijan omien
jokapäiväisten valintojen seurausta. Vammojen ennaltaehkäisyn tulisi olla seurausta hyvästä yhteistyöstä. Fysioterapeutin osaaminen vammojen ennaltaehkäisyssä näkyy erityisesti vammoihin altistavien riskitekijöiden arvioinnissa ja havainnoinnissa. Moniammatillinen tiimi urheilijan tukena tarjoaa paljon lisää tietoa ja ymmärrystä nuoren urheilijan
palautumisen edistämiseksi. (Pajari 2020.)
Nuorten kanssa toimivien asiantuntijoiden ja organisaatioiden toiminta tapahtuu entistä
laajemmin erilaisissa verkostoissa. Verkostot voivat olla organisaation sisäisiä, organisaatioiden välisiä tai yksilöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Verkostojen välinen yhteistyö on olennainen osa nuoren arkea. Hyvä verkostojen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
vahvistaa nuoren palautumista ja hyvinvointia. (Airila & Aho & Nykänen 2016.)
Nuoren arjen käytäntöjen ja toimintojen moninaisuuden hahmottaminen edellyttää nuoren arjen ymmärtämistä. Tärkeää on ymmärtää eri verkostojen kanssa toimiessa, mikä
on verkoston merkitys nuoren arjessa ja mistä lähtökohdista verkosto on rakentunut.
Nuoren hyvinvoinnin ollessa kyseessä on tärkeää, että eri alojen asiantuntijat pystyvät
toimimaan tarpeen vaatiessa yli rajojen ja kohtaamaan yhdyspinnoilla. Jaetulla asiantuntijuudella pyritään saavuttamaan tiedon jakamista sekä tietojen ja taitojen yhdistämistä
uudeksi tiedoksi. Yhteistyöllä verkostojen välillä on keskeinen merkitys siinä, miten moniammatillista työskentelyä kehitetään. (Salmela 2008.).
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Valmentajan ammattitaidon ylläpitäminen/kehittäminen edistää nuoren urheilijan
palautumista harjoittelunsisällön ja harjoitusaikojen suunnittelun kautta.
Valmentajan ammattitaito koettiin tärkeäksi tekijäksi nuoren urheilijan palautumisen edistämiseksi. Tutkimusten ja yhteiskehittelyssä nousseiden tulosten pohjalta voimme todeta, että liikunnan oikea ajoitus ja säännöllisyys ovat tärkeitä elementtejä palautumiselle ja hyvinvoinnille. Valmentajalla täytyy olla riittävästi tietotaitoa palautumisen vahvistamisesta. Urheilijan kehittymisen kannalta palautumisjakson aikana tehdyt toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, joten oikean harjoittelun ja levon suhde on kaiken kehittymisen perusta. Treeniohjelmassa täytyy olla mukana palauttavaa harjoittelua. Valmentajalla on vastuu harjoittelukokonaisuuden rakentamisesta, joten valmentajan osaamista
täytyy jatkuvasti kehittää ja päivittää koulutuksin. (Etätuuli 2020.)
Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa valmentaa nuorta urheilijaa. Jokaisella valmentajalla on oma tyylinsä, mutta ammattitaidon ja valmentajan tietämyksen täytyy olla ajan
tasalla ja oikeaa. Valmentajan pitää ymmärtää lajivaatimuksia niin psyykkisiltä kuin myös
fyysisiltä vaatimuksilta tarkasteltuna. Valmentajalla pitää myös olla itsellään sisäinen
palo oppia ja kehittää itseään. Valmentaja ei saa tuudittautua vanhaan opittuun, vaan
uusien harjoittelutekniikoiden opettelu on tärkeää ymmärryksen palautumisesta ja nuoren fysiikan tukemisesta kehittyessä jatkuvasti. Valmentajien tulisi myös olla avoimia toisiaan kohtaan, jotta he voivat yhdessä jakaa tietoa ja hyvä valmentaja tietääkin, ettei
koskaan voi olla valmis ja hänellä on itseluottamusta myös myöntää omat vajavaisuutensa ja etsiä tietoa. (International Olympic Committee 2020.)
Lasten ja nuorten kehitykseen liittyy erilaisia vaiheita. Näiden vaiheiden aikana valmentajan tulee olla hyvin tarkka rasituksen määrästä ja kuormituksen laadusta. Ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta valmentajien on tärkeää olla hyvin koulutettuja ja tietoisia
näistä kehitysvaiheiden vaikutuksista nuoren palautumiselle. (Haapala & Hamari &
Bond & Takken & Vlachopoulos & Ihalainen 2018.)

Hyvän valmentajan tulee olla motivaattorina ja hyvän ilmapiirin luojana nuorille urheilijoille. Hyvä kommunikaatio ja vuorovaikutus edistävät myönteistä ilmapiiriä ja valmentajan onkin tärkeää ymmärtää valmennusta myös laajemmin kuin vain lajiharjoittelun
kautta. Valmentajan tulisin käyttää aikaa tutustuakseen nuoriin urheilijoihin yksilöinä,
jotta hän voi tukea heidän kehitystään. Huomion kiinnittäminen pelaajan vahvuuksiin,
heikkouksiin ja tunteisiin kuuluu valmentajan vastuualueisiin. Parhaimmat valmentajat
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tekevät työtään, koska he rakastavat sitä. Heillä pysyy palo yllä työtään kohtaan, ja he
tekevät jatkuvasti töitä kehittyäkseen. (International Olympic Committee 2020.)
Valmentajien on tärkeää itse sisäistää ja ymmärtää unen merkitys nuorille urheilijoille ja
mahdollisuuksien mukaan luoda harjoitteluaikataulu ja harjoitussisältö, joka tukee hyvää palautumista ja unenhuoltoa. Valmentajat omalla käytöksellään luovat esimerkin ja
jos pelaajat ovat tietoisia huonon nukkumisen haitoista ja toisaalta hyvän unen hyödyistä, he luultavimmin myös arvottavat unen korkeammalle. (Strand 2015.)
Valmentajien tulisi nuorten kokemusten ja tutkimusten valossa pohtia harjoitteluaikojen
aikaistamista, jotta nuorille jäisi riittävästi aikaa urheilusuorituksen ja nukkumaan menon
välille. Tämä tukisi nuoren palautumisen vahvistumista antaen nuorelle mahdollisuuden
laadullisesti hyvään uneen, kun keho on ehtinyt toipua liikunnan jälkeen ja on valmis
rauhoittumaan uneen. (Terveyskylä 2020.)
Alla olevaan kuvioon (ks. kuvio 8) on jäsennetty kehittämistyön tuloksista vuorovaikutteinen kokonaisuus unenhuollosta nuoren urheilijan arjessa. Kuviossa jäsennetään tulosten asiayhteyksiä, tulosten vaikuttavuutta sekä ratkaisuja.
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Kuvio 8. Unenhuolto nuoren urheilijan arjessa vuorovaikutteisena kokonaisuutena.
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Kuvio 8 havainnollistaa tutkimuksellisen kehittämistyön tulosten suhteessa toisiinsa sekä
muihin nuoren arjessa vaikuttaviin tekijöihin. Unenhuolto nuoren urheilijan arjessa onkin
vuorovaikutteinen kokonaisuus, johon vaikuttaa niin nuoren oma tieto, motivaatio ja ymmärrys kuin myös ympäristön tarjoama tuki, mahdollisuudet sekä perheen taloudellinen
tilanne. Unenhuollon edistäminen vaatii yksilöllisesti niiden tekijöiden ja ratkaisuiden tunnistamista, jotka juuri kyseisellä nuorella on tarpeen ja mahdollistavat palautumisen edistämistä.
Kehittämistyön tekijänä koen, että tutkimuksellinen kehittämistyö avasi nuorten, vanhempien ja valmentajien silmiä unenhuollon merkityksestä palautumisessa vielä entisestään
ja saimme yhdessä koottua unenhuollon ydintekijät nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi. Toivon, että tämä on alku uudelle aikakaudelle, jossa rasitusvammat ja heikko palautuminen eivät enää kuulu niin suuressa määrin urheiluun, varsinkaan
nuorisourheiluun.
9.2

Kehittämistyön etenemisen ja menetelmällisten ratkaisujen arviointi

Tutkimuksellisen kehittämistyön idea syntyi tekijän omasta mielenkiinnosta nuorten urheilijoiden palautumiseen ja unenhuoltoon. Yhteistyö käynnistyi yhteistyökumppaneiden
kanssa kehittämistarpeen tunnustelun kautta. Työn toimintaympäristössä pidettiin lyhyt
esittely ideasta ja aiheen tarpeellisuudesta. Työn aihe ja tutkimussuunnitelman tarkentuminen ja keskustelut yhteistyökumppaneiden kanssa tukivat tutkimuksellista kehittämistyötä ja yhteistyötä. Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheen kirjallisuuteen ja tutkimustietoon perehtyminen sekä tutkimussuunnitelman laatiminen olivat lähtökohtana tälle
tutkimukselliselle kehittämistyölle. Kehittämistyön eteneminen varmistettiin jatkuvalla reflektoimisella, mikä on toimintatutkimukselle ominaista. (Kananen 2014:11–15.)
Yhteistyö Unikulma Oy:n kanssa oli luonteva vaihtoehto tekijän oman työsuhteen vuoksi.
FC Futura Juniorit Ry:n B-pojat valikoituivat toiseksi yhteistyökumppaniksi kehittämistyön tekijän kontaktin kautta. Aihealueen tutkimustietoon perehtyminen sekä tutkimussuunnitelman huolellinen laatiminen loivat pohjan tutkimukselliselle kehittämistyölle. Tutkimuksellinen kehittäminen eteni prosessin omaisesti läpi kehittämistyön. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä sisäinen johdonmukaisuus näkyy läpi työn lisäten työn
luotettavuutta. (Valli 2018b:151–152.)
Kehittämistyö toteutui hankalaan pandemia-aikaan. Seura oli kokenut kovan myllerryksen keväällä 2020, kun pandemia-aika alkoi Suomessa ja sen seuraukset näkyivät
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myös syksyllä muun muassa pelaajien kiireisessä aikataulussa. Tämä vallitseva tilanne
oli kuitenkin kaikilla osapuolilla hyvin tiedossa ja sen mukaan prosessin kanssa edettiin.
Tiedontuottajien rekrytoinnin tapahtuessa B-poikien päävalmentajan toimesta kehittämistyön tekijän ohjeistamana on syytä pohtia valmentaja- valmennettava -suhteen vaikutusta nuorten osallistumiseen. Rekrytoinnissa korostettiin osallistujien vapaaehtoisuutta, eikä osallistumatta jättäminen vaikuttanut pelaajan asemaan joukkueessa. Tiedontuottajien valinta sekä rekrytointi on kuvattu kehittämistyössä tarkasti suojellen osallistujien yksityisyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2009:140.)
Toimintatutkimuksen valikoituminen aineistonkeruumenetelmäksi osoittautui hyväksi
päätökseksi, koska teoria ja käytäntö yhdistyivät ja kulkivat rinnakkain läpi kehittämistyön. Toimintatutkimuksen avulla saatiin vahvistettua palautumista edistäviä tekijöitä
nuoren urheilijan arkeen ja nämä tekijät saatiin näkyvämmiksi tämän tutkimuksellisen
kehittämistyön kautta. (Heikkinen & Rovio & Syrjälä 2008:28–29.) Toimintatutkimuksen
avulla tutkimukseen osallistuneet tiedontuottajat pystyivät helpommin tarkastelemaan
omia tapojaan toimia ja arvioimaan niitä kriittisesti ja asettamaan uusia muutostavoitteita.
(Tuomi & Sarajärvi 2009:140.)
Murrosikä tuo omat haasteensa nuoren kanssa toimimiseen, mikä näkyi myös aineistonkeruussa. Yhteiskehittelytilaisuuteen osallistuvien määrää ei tiedetty ennakkoon muuten
kuin pelaajien ja valmentajien osalta, vanhemmilla ei ollut ennakkoilmoittautumista. Pelaajat ilmoittautuivat valmentajalle läsnäoleviksi yhteiskehittelytilaisuuteen ja valmentaja
informoi kehittämistyön tekijää. Kehittämistyön tekijä ei osannut aavistaa, että vanhempien osallistuminen yhteiskehittelytilaisuuteen jäisi niin vähäiseksi. Tässä kohtaa oma
asenne ja mielenkiinto käsiteltävää aihetta kohtaan sumensi kehittämistyön tekijän arviota. Tästä viisastuneena kehittämistyön tekijä toimisi jatkossa toisin ja varmistaisi vanhempien osallistumisen myös ennakkoilmoittautumisella ja/tai jos vanhempien osallistuminen olisi edelleen vähäistä kysymykset lähetettäisiin sähköpostitse täytettäviksi, jotta
aineistosta saataisiin vielä rikkaampi.
Nuoren osallisuuden vahvistuminen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä
myös kehittämisessä vaatii muuttamista toimintakäytännöissä. Nuorten kanssa toimiessa on tärkeää, että aikuiset osaavat tunnistaa omassa toiminnassaan sekä toimintaa ohjaavissa rakenteissa nuoren osallisuuden esteet. Kehittämistyön kannalta
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yhteiskehittelytilaisuudessa vanhempien ja valmentajien osallistuminen oli oleellista
nuorten kanssa kehittämisessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.)
Yhteiskehittelytilaisuus (toinen ryhmä) ilman vanhempia ja valmentajia oli hyvin paljon
levottomampi ja nuorten motivointi yhteiskehittelyyn vaati huomattavasti enemmän kehittämistyön tekijältä kuin ensimmäisen ryhmän osalta. Tässä kohtaa näkyi nuoren
osallisuuden esteet, jotka aikuisten olisi pitänyt tiedostaa, kun kyseessä oli murrosikäinen kohderyhmä. Kysymysmerkiksi jäi, oliko vanhempien läsnäolon puute nuorista vai
vanhemmista lähtöisin. Kehittämistyön tekijän ja tiedontuottajien välinen suhde oli läpi
yhteiskehittelytilaisuuksien avoin.
Keskusteluun osallistuminen oli sujuvaa ja antoisaa, mutta itsenäinen ryhmätyöskentely haastavaa tälle kyseiselle kohderyhmälle ilman aikuisen läsnäoloa rauhoittamassa
tilannetta. Kehittämistyön tekijä oli nuorille ennestään vieras, joten oma tuttu valmentaja tai vanhempi olisi oletettavasti vähentänyt yleistä hälinää keskusteltavien aiheiden
ulkopuolella ja näin ollen nuorten fokus olisi luultavasti ollut vielä paremmin aiheessa
koko yhteiskehittelytilaisuuden ajan. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut, että aikuinen
ohjaa nuorten osallistumista ja näin ollen vaikuttaisi yhteiskehittelytilaisuuden moniääniseen luonteeseen rajoittaen nuoria. Kohderyhmän nuorten ikä kuitenkin tuo omat
haasteensa ja tiettävästi kaveriporukassa on omat tapansa toimia ja vanhemman läsnäolon puuttuminen voi näkyä tällöin negatiivisesti tilanteen rauhattomuutena.
Osallistujat tulivat kuitenkin yhteiskehittelytilaisuuteen vapaaehtoisesti, mikä näkyi osallistuvassa keskustelussa ja nuorista välittyvästä mielenkiinnosta käsiteltävää aihetta
kohtaan (Kupias & Koski 2012:40). Yhteiskehittelyn perusteella voidaan todeta, että ilman nuorten omaa kiinnostusta ja motivaatiota keskusteltavaa aihetta kohtaan olisi
keskustelu ja ylipäätään yhteiskehittelyn tulokset olleet huomattavasti heikompia.
Nuorille oli tarjottu mahdollisuutta käyttää aktiivisuusranneketta palautumisen seurannan tukena Unikulma Oy:n toimesta. Aktiivisuusrannekkeiden käyttö ei ollut osana aineistonkeruuta, vaan toimi vain nuorten motivaation herättäjänä kehittämistyön aihetta
kohtaan. Käyttö oli täysin vapaaehtoista. Kaikki nuoret ottivat rannekkeet käyttöön ja
yhteiskehittelytilaisuuden perusteella voidaan todeta, että keskustelu oli hedelmällisempää rannekkeiden johdosta. Yhteiskehittelytilaisuudessa nuoret kertoivat mielellään aktiivisuusrannekkeen käytöstä, mikä helpotti nuorten osallistumista yhteiskehittelyyn.
Kyseiselle kohderyhmälle siis valikoitui oikeanlainen motivaattori. (Rahja 2013: Kokko
& Martin 2018.)
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Yhteiskehittelytilaisuudesta nousseista haasteista riippumatta tämän tutkimuksellisen
kehittämistyön aineistonkeruuseen suhtauduttiin ennakkoluulottomasti ja toiveikkaasti.
Hyvän ilmapiirin virittäminen ja yhteisen tavoitetilan korostaminen sekä tutkimuksellisen
kehittämistyön tekijän hyvä valmistautuminen olivat avainasemassa, joiden tärkeys
konkretisoitui käytännössä yhteiskehittelytilaisuudessa.

9.3 Eettisyys tutkimuksellisessa kehittämistyössä
Tutkimuksellista kehittämistyötä varten haettiin ja saatiin tutkimuslupa FC Futura Juniorit ry:n toimesta 1.9.2020. Ennen tutkimusluvan hakemista tutkimuksellisen kehittämistyön suunnitelman hyväksyivät työtä ohjanneet Metropolia Ammattikorkeakoulun
lehtori Nea Vänskä ja yliopettaja Pekka Paalasmaa.
Työelämälähtöisessä kehittämistyössä korostuivat tieteen tekemisen sekä yrityksen eettiset säännöt. Eettisissä kysymyksissä on käytännössä käytössä samat eettiset säännöt
kuin yhteiskunnassa muutenkin. Kehittämistyön tekeminen oli korkean moraalin mukaista, työ tehtiin rehellisesti, tarkasti ja huolellisesti sekä tutkimuksesta tehtävä suositus
oli käytäntöä hyödyntävä. Kehittämistyö on aina inhimillistä toimintaa, joten hankkeessa
toimivien vajavaisuudet sekä rajoitukset huomioitiin kehittämistyössä. Tutkimuksen kohteena olleet henkilöt tiesivät toiminnan tavoitteen ja oman roolinsa, mikä on eettisesti
hyvin tärkeää. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2014:48–49.)
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisyyttä. Tutkimuksessa noudatettiin rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimuksessa toteutui tiedon luotettavuus ja avoimuus. Tutkimusluvat hankittiin vaadittavalla eettisellä tavalla sekä koko tutkimusprosessin ajan yhteisiä sovittuja sääntöjä noudatettiin.
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012:6–7.)
Tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistuminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen.
Kenenkään tutkimukseen osallistuneen henkilötiedot eivät paljastuneet missään yhteydessä. Kehittämistyöhön osallistuvia informoitiin asiaan kuuluvasti erillisellä tutkimustiedotteella (Liite 1). Osallistujilta pyydettiin suostumus kirjallisesti kehittämistyöhön osallistumisesta (Liite 2 & 3). Osallistujille toimitettiin tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyvä
tietosuojaseloste (Liite 4).
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Koska tutkimukseen osallistuvat nuoret olivat alaikäisiä, oli vanhempien informointi
oleellista. Vanhemmille kerrottiin mahdollisuudesta olla yhteydessä kehittämistyön tekijään missä vaiheessa prosessia tahansa. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jossa ilmenisi selkeästi kenellä on oikeus päättää lapsen tai nuoren osallistumisesta tutkimukseen. Käytännön tasolla on katsottu, että tämä oikeus kuuluu lain mukaan huoltajalle
niin pitkään kun lapsi on alle 18-vuotias. Kehittämistyötä tehdessä oli tärkeä huomioida,
että lisäksi tarvitaan myös lapsen tai nuoren oma suostumus, vaikkakin alle 18-vuotiaan suostumuksella on merkitystä vain, jos huoltaja antaa suostumuksensa. (Nurmenniemi 2010:12.) Suostumuslomakkeeseen saatiin vanhempien suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja lomakkeessa oli myös erillinen kohta nuoren omalle allekirjoitukselle ja kohta missä tuli ilmi, että nuori osallistui kehittämistyöhön vapaaehtoisesti.
Aineiston litteroinnista ja analyysistä vastasi yksin tutkimuksellisen kehittämistyön tekijä. Aineiston analysointi toteutettiin ilman henkilötietoja, joten aineistosta tai loppuraportista ei voida tunnistaa aineistonkeruussa mukana olleita henkilöitä. Tutkimusaineisto säilytettiin aineiston käsittelyn aikana lukollisessa kaapissa sekä sähköisessä
muodossa henkilökohtaisin salasanoin suojattuna. Työn valmistuttua kaikki materiaali
hävitettiin oikea oppisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012:6–9.)
Kehittämistyön tekijä toimi neutraalina keskustelun virittäjänä tutkimuksellisen kehittämistyön aineistonkeruuseen liittyneessä yhteiskehittelytilaisuudessa. Tavoitteena oli,
että osallistujat rohkaistuvat keskinäiseen keskusteluun aiheen sisällä. Tutkimuksellisen kehittämistyön tausta ja kehittämistyön tekijän rooli on pyritty kuvaamaan selkeästi.
Aineiston keräämisen tavoitteena ei ollut määrä vaan laatu, jota vahvisti se, että osallistujilla eli tiedontuottajilla oli tietoa kehittämistyön kohteena olevasta ilmiöstä sekä siitä
mihin yhteiskehittelyllä pyrittiin. (Toikko & Rantanen 2009:90–94.)

9.4

Tutkimuksellisen kehittämistyön hyödynnettävyys ja jatkokehittäminen

Tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset ovat hyödynnettävissä työn toimintaympäristön lisäksi kaikissa nuorten urheiluseuroissa sekä Unikulma Oy:ssa. Tutkimuksellisen
kehittämistyön lähtökohdat ja kehittämisen tarpeet nousivat esille aidosta toimintaympäristöstä ja tarpeesta. Tässä kehittämistyössä keskityttiin unenhuollon aihealueeseen,
mutta tulosten tarkastelusta voi olla laajemminkin hyötyä palautumisen vahvistumisen
kehittämisessä. Raportti on pyritty kirjoittamaan niin, että se lisää ymmärrystä palautumista edistävistä tekijöistä unenhuollossa ja toivoen, että työ lisää käsitysten
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avartumista ja tuo muutosta vallitseviin toimintatapoihin laajemminkin nuorten urheilijoiden arjessa. Tulokset ja tuotos ovat työn yhteistyökumppaneiden FC Futura Juniorit
Ry:n ja Unikulma Oy:n hyödynnettävissä.
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä kehittyi uutta ymmärrystä nuorten palautumista
vahvistavista tekijöistä unenhuollossa ja palautumisen ja unenhuollon merkityksestä
nuoren hyvinvointiin. Työstä nousseiden tulosten mukaan voidaan todeta, että unenhuoltoon voidaan vaikuttaa arjessa monella eri osa-alueella. Kuvaus unenhuollon ydintekijöistä nuoren urheilijan arjessa palautumisen vahvistumiseksi tiivistää tutkimuksellisen kehittämisen prosessissa muodostuneen kokonaisuuden. Mielenkiintoista olisi
tehdä jatkotutkimus siitä, kuinka nuorten palautuminen on vahvistunut tästä kehittämistyöstä tehdyn kuvauksen perusteella.
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön toimintaympäristössä nuoren palautumista edistävää yhteistyötä tehtiin seuran ja perheen välillä. Vanhempien ja valmentajien osallistuminen yhteiskehittelyyn toi laajemmin näkökulmia nuoren palautumiseen. Keskustelu
vanhempien, valmentajien ja nuorten välillä oli arvokasta. Tämän yhteistyön myötä kehittämistyön tekijälle syntyi myös ajatus jatkossa tutkia perheen ja valmentajan välisen
vuorovaikutuksen vaikutusta nuoren palautumiseen. (Mönkkönen & Kekoni & Jaakola
& Profian sosiaalipalvelut Oy:n henkilöstö & Pehkonen 2019:144–148.)
Aktiivisuusrannekkeen käyttäminen toimi hienosti motivaation herättäjänä nuorille tässä
tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Nuorten kanssa toimiessa tulisi pohtia nuorelle
merkityksellistä tapaa kiinnostuksen herättämisessä, koska nuoren motivaatio on välttämätöntä toivotun lopputuloksen saavuttamisessa. Tärkeänä näkökulmana on, miten
nuorta tuetaan oman hyvinvoinnin edistämisessä ja miten nuori saadaan avautumaan
hänelle merkittävien asioiden esiin tuomisessa. Olisikin mielenkiintoista tutkia laajemmin digitaalisten laitteiden ja sovellusten vaikutusta nuorten motivaatioon.
Nuorten palautumisen edistämisen keinojen, nuorten palautumisen tilan selvittämisen
sekä nuorten arjen tukemisen keinojen yhteensovittamisen ja nuorten osallistumisen
mahdollistaminen kehittämiseen tulisi olla jatkossa enemmän esillä. Parhaimmillaan
yhteistoiminnassa kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia ja pysyviä muutoksia parempaan. (Sihvo & Isola & Kivipelto & Linnanmäki & Lyytikäinen & Sainio 2018:15–16.)
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Liite 1. Tutkimushenkilötiedote nuorille, vanhemmille ja valmentajille -Yhteiskehittely
Tutkimushenkilötiedote nuorille, vanhemmille ja valmentajille -Yhteiskehittely
Tervetuloa mukaan kehittämään unenhuoltoa nuoren urheilijan arjessa palautumisen
vahvistumiseksi. Kehittämistyön toteuttamiseksi kutsun teidät nuoret, vanhemmat sekä
valmentajat mukaan yhteiskehittelytilaisuuteen asiantuntijoina. Yhteisen keskustelun ja
kehittämisen aiheena on nuoren urheilijan unenhuolto ja palautuminen. Tapaamiskerta
toteutuu FC Futura Juniorit ry:n tiloissa. Yhteiskehittelytilaisuudet järjestetään elo-syyskuun aikana. Tilaisuuteen on syytä varata aikaa noin 1,5–2 h. Kehittämistyöhön osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistujalla on mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. FC Futura Juniorit ry:ssä kehittämistyön yhteyshenkilönä toimii B-poikien päävalmentaja Jarno Taiha. Tutkimuksellisen kehittämistyön aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti eikä ketään tutkimukseen osallistuvaa henkilöä voida tunnistaa.
Henkilötiedot, jotka allekirjoitusten kautta kerätään, säilytetään lukollisessa kaapissa ja
hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Yhteiskehittelyssä kerätty kirjattu sekä äänitetty materiaali on tutkimuskäytössä kirjallisessa lopputyössä. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei
osallistu ulkopuolisia henkilöitä. Valmis työ on luettavissa elektronisena versiona Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston Theseus- tietokannasta.
Kehittämistyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen ylemmän amktutkinnon opintoja. Tutkimussuunnitelman ovat hyväksyneet Nea Vänskä ja Pekka Paalasmaa. Kehittämistyölle on myönnetty tutkimuslupa 12.8.2020.

Annan mielelläni lisää tietoa tutkimuksellisesta kehittämistyöstä.
Niina Hirvonen, fysioterapeutti, ------------------------------------------
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Liite 2. Suostumusasiakirja pelaajalle ja vanhemmille
Suostumusasiakirja pelaajalle ja vanhemmille
Suostumus tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistumisesta.
Olen saanut ”Unenhuolto nuoren urheilijan arjessa- palautumista vahvistavan toimintatavan kehittäminen” kehittämistyötä koskevan tutkimushenkilö tiedotteen. Olen saanut
tiedotteesta käsityksen kehittämistyön tarkoituksesta. Minulle on tarjottu mahdollisuutta
saada tietoa lisää myös suullisesti.
Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Olen
myös tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämisen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja
näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Jos minulle ilmenee tarve keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen, niin ilmoitan siitä tutkijalle Niina Hirvoselle joko suullisesti tai kirjallisesti.
Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta pelaajan asemaan
joukkueessa.
Allekirjoitetut suostumusasiakirjat toimitetaan allekirjoitettuna B-poikien päävalmentaja
Taihalle ------------------ mennessä, joka toimittaa ne edelleen tutkimuksen tekijälle.
Taiha säilyttää asiakirjoja kotonaan lukollisessa kaapissa ennen niiden edelleen luovuttamista.

Vanhemman allekirjoitus ja nimen selvennys

Pelaajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Olen varmistanut lapseni vapaaehtoisen suostumuksen yhteiskehittelytilaisuuteen

Ystävällisin terveisin
Niina Hirvonen, fysioterapeutti, -------------------------------------

3
Liite 3. Suostumusasiakirja valmentajalle
Suostumusasiakirja valmentajalle
Suostumus tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistumisesta.
Olen saanut ”Unenhuolto nuoren urheilijan arjessa- palautumista vahvistavan toimintatavan kehittäminen” kehittämistyötä koskevan tutkimushenkilö tiedotteen. Olen saanut
tiedotteesta käsityksen kehittämistyön tarkoituksesta. Minulle on tarjottu mahdollisuutta
saada tietoa lisää myös suullisesti.
Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämisen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä
voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Jos minulle ilmenee tarve keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen, niin ilmoitan siitä tutkijalle Niina Hirvoselle joko suullisesti tai kirjallisesti.
Allekirjoitetut suostumusasiakirjat toimitetaan allekirjoitettuna B-poikien päävalmentaja
Taihalle, joka toimittaa ne edelleen tutkimuksen tekijälle. Taiha säilyttää asiakirjoja kotonaan lukollisessa kaapissa ennen niiden edelleen luovuttamista kehittämistyön tekijälle.

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ystävällisin terveisin
Niina Hirvonen, fysioterapeutti, ------------------------------------
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Liite 4. Tietosuojaseloste

Tutkimuksen tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa
Tässä tutkimuksessa käsitellään teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa
oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat.
Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Niina Hirvonen
Tässä tutkimuksessa henkilötietojen rekisterinpitäjä on
Metropolia
Ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja

Toimeksiantajan nimi:
Unikulma Oy

Muu yhteistyötaho

Yhteistyötahon nimi:
FC Futura Juniorit ry

Opinnäytetyöntekijä

x

Voitte kysyä lisätietoja henkilötietojenne käsittelystä rekisteripitäjän yhteyshenkilöltä
Rekisterinpitäjän nimi: Niina Hirvonen
Organisaatio: Unikulma Oy
Puh. xxxxxxxxx
Sähköposti: xxxxxxxxxx
Tutkimuksessa teistä kerätään seuraavia henkilötietoja
Henkilötietojen käsittely on oikeutettua ainoastaan silloin, kun se on tutkimukselle välttämätöntä. Kerättävät henkilötiedot on minimoitava, niitä ei saa kerätä
tarpeettomasti tai varmuuden vuoksi.
Tutkimuksessani teistä kerätään nimitiedot, joilla annatte suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta. Aktiivisuusrannekkeista saatua informaatiota ei
tulla käyttämään tutkimuksessa. Rannekkeen käytön tarkoituksena on vain lisätä
nuorten motivaatiota tutkimusta kohtaan sekä virittää yhteiskehittelyssä tapahtuvaan keskusteluun. Henkilötiedot, jotka allekirjoitusten kautta kerätään, säilytetään lukollisessa kaapissa ja hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Yhteiskehittelyssä kerätty kirjallinen sekä äänitetty materiaali on tutkimuskäytössä

5
kirjallisessa loppuraportissa. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei osallistu ulkopuolisia henkilöitä.
Teillä ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta
toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietojanne muista lähteistä.
Henkilötiedot tullaan keräämään suostumuslomakkeiden kautta tulostetulla
paperilla, jonka päävalmentaja välittää pelaajille. Suostumuslomakkeet sekä
äänitetty ja kirjattu materiaali säilytetään tutkimuksen tekijän kotona lukkokaapissa ja hävitetään tutkimuksen päätyttyä.
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus
Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena on kehittää unenhuoltoa nuoren
urheilijan arjessa. Tavoitteena on nuoren urheilijan palautumisen vahvistuminen.
Tutkimuksellisen kehittämistyöni tuotos on suositus unenhuollosta nuoren urheilijan arkeen palautumisen vahvistumiseksi.

Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika)
1.8-31.12.2020
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä?
Kaikki tutkimuksen aikana kerätty materiaali tuhotaan tutkimuksen ollessa valmis. Tämä kattaa suostumuslomakkeet sekä yhteiskehittelytilaisuuksissa kerätyn
materiaalin.
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä
Tietoja ei luovuteta muille.
Rekisteröitynä teillä on oikeus
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, olette rekisteröity tutkimuksen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä teillä on oikeus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
tarkastaa itseänne koskevat tiedot
oikaista tietojanne
poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen)
peruuttaa antamanne henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus
rajoittaa tietojenne käsittelyä
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittamisesta
siirtää tietonne järjestelmästä toiseen
sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne
tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti
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Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä,
niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon
Henkilötietojen käsittely aineistoa analysoitaessa ja tutkimuksen tuloksia raportoitaessa
Henkilötiedot kirjataan ylös raportissa anonyymisti. Kerättyä aineistoa käsittelee
vain tutkija.
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Liite 5 Esimerkki aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä

Esimerkki aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä
Analyysikysymys: Mitkä ovat palatumista edistävät tekijät nuoren urheilijan arjessa unenhuollossa tällä hetkellä nuoren, vanhempien ja valmentajan näkökulmasta?
Alkuperäinen ilmaisu

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Mua ainaki helpotta paljon et

Viikkoaikataulun

Etukäteen viikon

suunnittelen viikkoaikataulun.

suunnittelu helpottaa

suunnittelu hel-

Sit tiiän millon on mitäki ja pys-

arkea.

pottaa arkea.

tyy miettii syömiset ja lepopävät.
On helpompi saada myös syö-

Eväiden mukaan ot-

miset hoidettua ku vaikka on

taminen helpottaa

eväät ottanu mukaan.

arkea.

On myös kiva kun on vaikka

Lepopäivän suunnit-

suunnitellu itellee jonku lepo-

telu valmiiksi.

päivän viikkoon.
Nuorten kiireistä arNuorilla on niin paljon ohjelmaa kea helpottaa suunviikossa, et suunnittelu kyl tuo nittelu.
viikkoon apua.
Mä luulen et mun tarttis saada Uuden sängyn han- Vuoteella merkiuusi sänky et nukkusin parem- kinta auttaisi nukku- tys kipuihin ja
min.

maan paremmin.

Tyynykin varmaan vaikuttaa Tyynyn
nukkumiseen.

uneen.

vaikutus

uneen.

Yläluokka
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Mul on selkä välillä aamusin Selässä kipua aatosi kipee, enkä tiiä mistä se muisin.
johtuu.

Niskanjäykkyys
Ku nousen ylös sängystä jou- muisin

aa-

herätessä

tuu aina vähän aikaa pyörittää helpottuu liikkeellä.
tällee niskaa et tulee parempi
olo.
Meidän valmentajien pitää jat-

Valmentajien on tär-

Valmentajan

kuvasti kouluttautua et pysytää

keää pitää yllä tieto-

osaaminen suu- tävä

ajan hermoilla ja et tiedetään

taitoa koulutuksilla.

ressa

miten voidaa omal toiminnal tu-

nuorten

kee nuorten palautumist.

lussa.

Vanhemmille on tärkeetä et voi

Vanhempien täytyy

luottaa et valmentaja tietää

voida luottaa val-

mitä tekee ja et nuorista ja nii-

mentajaan.

den jaksamisest pidetää huolta
myös joukkueessa.
Mäki oon pelannu eri joukku-

Valmentajissa on

eissa ja kyl valmentajissa on

eroja.

eroa.
Tekee paljo mielummi asioita
ku valmentaja selittää miks.

Valmentajan on tärkeä selittää miksi jotain asiaa tehdään.

Valmentajien riit-

roolissa taito.
urhei-

ammatti-

