
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHELIIKUNTA VANHEMMUUDEN JA LAPSEN LIIKUNNALLI-
SUUDEN TUKENA 

Perheliikuntamaan aloitus Pudasjärvellä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teija Niemelä ja Anne Pietarila 
Opinnäytetyö, kevät 2013 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Sosionomi (AMK) + diakonin vir-
kakelpoisuus 
Sosionomi (AMK) + lastentar-
hanopettajan virkakelpoisuus 



TIIVISTELMÄ 

 

Niemelä, Teija & Pietarila, Anne. Perheliikunta vanhemmuuden ja lapsen liikunnalli-
suuden tukena, Kevät 2013, 55s, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan 
koulutusohjelma, sosionomi-diakoni (AMK), sosionomi-lastentarhanopettaja (AMK). 

 

Opinnäytetyömme oli toimeksiantajalta saatu kehittämisidea, jonka tarkoituksena oli 
lisätä perheiden yhdessäoloa, tukea vuorovaikutusta ja kannustaa liikuntaan. Tavoit-
teena oli kehittää toimintamalli perheliikunnalle, ja toteuttaa se Pudasjärvellä.  

Opinnäytetyön sisältö koostui perheliikuntatoiminnan ja siihen kuuluvien tapahtumien 
sisällön suunnittelusta, perheliikuntamaan avaustapahtuman toteutuksesta sekä kirjalli-
sesta raportista. Kohderyhmänä toimintamallin kehittämisessä olivat pudasjärviset lap-
siperheet erilaisista taustoista. Perheliikuntamaan tavoitteena on luoda tilaisuus erilais-
ten perheiden kohtaamiselle sekä maahanmuuttajaperheiden kotoutumiselle.  

Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja tuotteena syntyi paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin 
sopiva perheliikuntatoiminnan muoto. Toimintamallia on mahdollisuus käyttää apuna 
vastaavan toiminnan suunnittelussa muillekin paikkakunnille. 

Kirjallisessa raportissa tarkastelimme työn tavoitteista nousseita käsitteitä sekä seli-
timme toiminnan suunnittelun ja toteutuksen vaiheita. Avaustapahtuman jälkeen saim-
me toiminnasta palautetta, jonka kirjasimme työhön, ja arvioimme myös onnistumis-
tamme sekä kehittämistarpeita.  

Jatkotutkimushaasteena opinnäytetyölle on toiminnan toteutumisen tutkiminen avajais-
tapahtuman jälkeen sekä perheiden kokemukset toiminnasta. Jatkotutkimukseen ai-
heeksi muodostui myös se, millaisia vaikutuksia toiminnalla on ollut siihen osallistunei-
den perheiden tottumuksiin ja tapoihin.  
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ABSTRACT 

 

Niemelä, Teija & Pietarila, Anne. Family sports as a means of supporting parenthood 
and a child’s sportiveness. Spring 2013, 55p, 1 appendix. Diaconia University of Ap-
plied Sciences. Degree programme in social services. Barchelor of Social Services + 
qualification of deacon and Barchelor of Social Services + qualification of kindergarten 
teacher. 

 

The present thesis was a development idea from the employer. The aim was to devel-
op a sport act form for families that helps to increase association and to support com-
munication within families and encourages towards sports. 

The content of the thesis consists of plans for a sport act form and single events, exe-
cution of the opening event and a literary study. The target group for sports activity was 
families with different backgrounds in Pudasjärvi, Finland. The aim was to create a 
possibility for various families to meet, and to help the acculturation of immigrant fami-
lies. 

The thesis was functional and a sport act form was developed as a product. The family 
sport activity responded well to the local needs and it was well suited for the local cir-
cumstances. It is possible to utilize the form in other localities, too. 

The terms based on the aims were considered in the literary study. The action scheme 
and arrangements of the opening event were also explained. After the opening event 
feedback was received from the participants. Some of these were presented in study. 
The successfulness of the arrangement and needs of development were also as-
sessed. 

This theme offers several further investigation possibilities. One is to study further 
events taking place after the initial happening. It is also possible to study what kinds of 
opinions the families have on family sports and what kinds of influences family sports 
have on communicate habits and take an interest in sports within the family. 

 

 

Keywords: family, family sports, peer support, sense of community, participation, sup-
port of parenthood  
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyömme käsittelee perheliikuntaa vanhemmuuden ja lapsen liikunnal-

lisuuden tukijana sekä sosiaalisten suhteiden vahvistajana. Opinnäytetyön tar-

koitus on lisätä perheiden vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ja kannustaa 

lapsia liikunnan harrastamiseen. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jos-

sa produktiona on perheliikuntamaa Pudasjärvellä. Opinnäytetyön tavoitteena 

on luoda toimintamalli pysyvästä ja jatkuvasta perheliikuntamuodosta.  

Perheliikuntamaa kehitettiin nimenomaisesti Pudasjärvelle vastaten paikallisiin 

tarpeisiin. Tarve toiminnan kehittämiselle nousi maahanmuuttotyön työntekijöil-

tä. Perheliikunnan avulla pyritään tukemaan vanhemmuutta, tarjoamaan vertais-

tukea erilaisille perheille sekä tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista. Toi-

minnan on mahdollista jatkua säännöllisesti yhteistyöverkoston voimin. 

Viitekehyksessä tutkimme perheliikuntaa ja siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä, 

lasten liikuntasuosituksia, vanhemmuuden tukemista ja vertaistukea sekä yh-

teiskuntamme nykypäivän haasteita perheiden yhdessäololle ja lasten liikkumi-

selle. Suunnittelemamme toiminta järjestetään eri tahojen yhteistyöverkoston 

voimin, joten selvitämme työssämme myös osallisuuden käsitettä.  

Suunnittelimme paikallisesti Pudasjärvelle räätälöidyn toiminnan. Toiminnallisen 

opinnäytetyön raportissa tulee selvittää mitä, miksi ja mitä on tehty sekä kuvata 

työprosessin kulkua, tuloksia ja johtopäätöksiä. Myös oma oppiminen ja onnis-

tuminen tulee arvioida ja kirjata raporttiin. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 65). Ra-

portissa arvioimme suunnittelua, toteutusta sekä toiminnan tulevaisuuden nä-

kymiä. Otamme huomioon yhteistyötahojen merkityksen ja onnistumisen niiden 

hankinnassa, käytännön kokemukset suunnittelusta ja toteutuksesta, käyttäjien 

kokemuksista.
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2 PERHE JA LAPSUUS 

 

 

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuh-

teensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista 

lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, 

joilla ei ole lapsia. Lapsiperheiksi luetaan perheet, joissa asuu vähintään yksi 

alle 18-vuotias lapsi. (Tilastokeskus i.a.)  

Ennen arkiajattelun mukaan perheeseen kuului isä, äiti ja lapsi. Monipuolistu-

neet perherakenteet ovat muokanneet perheen käsitettä. Olennaista perheen 

määrittelyssä on, että perheeseen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat yhdessä 

saman katon alla ja heidän välillään on myönteinen tunneside. (Hurme 2008, 

121.) 

Diakonisen perhetyön näkökulmasta perheen voi määritellä seuraavasti: perhe 

on yksilöistä koostuva kokonaisuus, vuorovaikutusyksikkö ja voimavara. Rätty-

än (2009) tutkimuksessa diakoniatyöntekijät kuvasivat jokaisen yksilön olevan 

osa kokonaisuutta, ja perheetönkin ihminen kuului aina johonkin laajempaan 

ihmisryhmään. Perhekäsityksen laajuutta voi painottaa, ja ydinperheen nähdä 

kolmen sukupolven välisenä laajempana yhteisönä. Perhe on jäsenilleen tär-

keä, ja mahdollistaa osallisuuden läheisten ihmisten osoittamasta rakkaudesta 

ja hyväksynnästä. (Rättyä 2009, 93-94.) 

2000-luvun Suomi on yhteiskuntana edeltäviä vuosikymmeniä vauraampi, eriar-

voisempi, ikääntyneempi ja monimutkaisempi. Suomalaiset ovat muuttaneet 

lisääntyvissä määrin kasvukeskuksiin, jossa kasvavat myös lapset ja heidän 

perheensä. Väestö on entistä kirjavampi niin kulttuurisesti, etnisesti kuin juridis-

hallinnollisestikin. Ulkomaalaisten määrä Suomessa on kasvanut vuosikymme-

nen vaihteeseen verrattuna kolmanneksella, ja Suomen yhteiskunta on muuttu-

nut yhä enemmän monikulttuuriseksi ja -arvoiseksi. (Karvonen ym. 2009, 21.) 

Kun puhutaan maahanmuuttajaperheistä, monikulttuurisista perheistä, siirtolai-

sista, pakolaisista tai paluumuuttajista, tapahtuu väistämättä jonkin tason yleis-
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tystä. Kuitenkin samaltakin alueelta tulleet ihmiset saattavat muodostaa hyvin 

heterogeenisen ryhmän erilaisine maahanmuuttosyineen ja lähtökohtineen. Yh-

täläisyydet ja erot luovat erilaisia valtasuhteita ja jännitteitä, eikä yksilön identi-

teetti synny pelkästään siitä, että erottautuu muista, vaan myös siitä, että löytää 

yhtäläisyyksiä muiden kanssa. Maahanmuuttajataustainen lapsi joutuu usein 

selittelemään taustojaan, vaikka kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus kasvaa ja ke-

hittyä hyväksyntää ja yksilöllistä arvonantoa kokien. (Känkänen&Immonen-

Oikkonen. 2009, 175.) 

Lasten ja perheiden hyvinvointi rakentuu monesta eri tekijästä. Tietotekniikka-

laitteet ja niiden käyttö on levinnyt laajasti osaksi suomalaista elämänmenoa ja 

internetin käyttö ja nettiriippuvuus uhkaavat jo lasten hyvinvointia (Karvonen 

ym. 2009, 28.). Hyvinvoinnin keskeisimmäksi tekijäksi nousee äitien ja isien jak-

saminen arjessa. Arjessa jaksamista ja sitä kautta lasten hyvää kasvua ja kehi-

tystä tukevat osaltaan valtakunnallinen perhepolitiikka ja paikallisesti järjestetyt 

palvelut. (Lapsiperhekysely 2012.) 

Vuoden 2012 Lapsiperhekyselyyn vastanneista äideistä noin kaksi viidestä ja 

isistä joka kolmas oli huolissaan omasta jaksamisestaan vanhempana. Tutki-

muksen mukaan työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyy monia arjen pulmia, 

kuten aikapulaa ja kiirettä. Tästä huolimatta työelämän ulkopuolella olevat van-

hemmat kokevat huolta omasta jaksamisestaan useammin kuin työssäkäyvät 

vanhemmat. Niukan toimeentulon on nähty lisäävän myös huolta jaksamisesta 

vanhempana. (Lapsiperhekysely 2012.) 

Lapsuus on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Suurin osa lapsista 

elää ja voi hyvin. Hyvinvoinnin lisääntymisen myötä suurin osa lapsista elää 

lelujen, virikkeiden ja teknisten välineiden keskellä. Lapsen vapaa-aikaan tar-

joavat sisältöä yhä useammat toimijat ja tahot. Nykyisestä elämänmenosta on 

kuitenkin tullut lasten terveen kehityksen uhka. Lasten ja nuorten terveyserot 

ovat kasvaneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja heidän terveystot-

tumuksissaan riittää haasteita. (Karvinen ym. 2010.) 

Kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä liikunnan harrastaminen lasten kes-

kuudessa ei ole vähentynyt ja urheiluseuroissa harrastaminen on jopa lisäänty-

nyt. Samaan aikaan lapset ja nuoret ovat kuitenkin lihoneet, heidän fyysinen 
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kuntonsa on heikentynyt ja tuki- ja liikuntaelinoireet ovat lisääntyneet. Liikunta ja 

liikuntatottumukset yhdistyvät joidenkin yksilöiden kohdalla kokonaisvaltaisem-

paan syrjäytymiskehitykseen. Liikunnasta syrjäytyneistä lapsista ja nuorista 

suurimmalla osalla on kuitenkin perheiden ja olosuhteiden puolesta suotuisat 

perusedellytykset liikkumiselle ja ylipäätään hyvälle elämälle. (Karvinen ym. 

2010.) 

Vanhemmuuden ilot ja murheet ovat lapsiperheissä tavallisia, jokapäiväiseen 

perhe-elämään kuuluvia asioita. Tärkeä osa lapsen ja vanhemman hyvinvointia 

on vastavuoroinen suhde, joka rakentuu arjessa. Yhteiset ilonaiheet auttavat 

jaksamaan, kun taas riidanaiheet puolestaan kuormittavat jaksamista. Lapsi-

perheiden hyvinvointikyselyssä vanhempien ilmaisemista, lasten kanssa koe-

tuista ilonaiheista, yleisimpiä olivat yhteiset juttelu- ja ruokailuhetket. Äideille 

nämä olivat merkityksellisimpiä, kun taas isät nauttivat äitejä enemmän peleistä 

ja leikeistä lastensa kanssa. Isät iloitsivat äitejä enemmän myös ulkoilusta ja 

saunomisesta sekä yhteisistä harrastuksista. Pienten lasten vanhemmat ja pie-

nituloisemmat iloitsivat enemmän peleistä ja leikeistä. (Lammi-Taskula&Bardy 

2009, 60-61.) 
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3 TAVOITTEENA PERHELIIKUNNAN TOIMINTAMALLIN KEHIT-

TÄMINEN 

 

 

Lähestymistapamme kehittämistehtävään on toimintatutkimus. Siinä painottuvat 

sekä tutkitun tiedon tuottaminen että käytännön muutoksen aikaansaaminen. 

Keskeisenä piirteenä on toimijoiden aktiivinen osallistuminen. Toisaalta kehit-

tämisen lähtökohtana on myös konstruktiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on 

luoda uusi konkreettinen tuotos, opinnäytetyössämme se on säännöllisesti tois-

tuva liikuntatoiminta. (Ojalahti, Moilanen ja Ritalahti 2009, 38.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkiva ja kehittävä ote. Tutkimus on siinä 

tosin lähinnä selvityksen tekemistä ja selvitys on yksi tiedonhankinnan apuväli-

ne. Tutkiva ote tulee ilmi teoreettisen lähestymistavan perusteltuna valintana, 

opinnäytetyöprosessin valintojen ja ratkaisujen perusteluina, pohtivana ja kriitti-

senä suhtautumisena tekemiseen ja kirjoittamiseen sekä tutkimusviestinnän 

vaatimusten täyttymisenä opinnäytetyötekstissä. (Vilkka, Airaksinen 2003, 170). 

Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä siten, että 

se sisältää myös jonkin käytännöllisen eli toiminnallisen osion. Teoriatiedon tu-

eksi suunnitellaan jokin toiminta tai toiminnallisuuden pohjalta rakennetaan teo-

riatietoa mukaan työhön. Toiminnallisuus voi olla esimerkiksi toimintaopas tai 

johonkin tapahtumaan osallistuminen. Toteutukseen sisältyy työvaiheiden selvi-

tys raportoinnin muodossa. Työvaiheista selviää mitä, miksi ja miten työ on teh-

ty sisältäen työprosessin kulun. Myös tulokset ja johtopäätökset ovat tärkeitä. 

Työn tulos voi olla mahdollisesti jokin konkreettinen tuotos. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 51,65.) 

Koska opinnäytetyömme on kehittämistyö, keskeistä on menetelmien moninai-

suus. Eri menetelmien avulla pyrimme saamaan monenlaista tietoa, näkökulmia 

ja ideoita. Tavoitteena oli saada muodostettua monialainen työryhmä, joka to-

teuttaa liikuntatoimintaa yhteistyössä.  
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Lähtökohdaksi opinnäytetyölle muodostui toimeksiantajan kehittämisidea. Toi-

meksiantajiksi voidaan työssämme katsoa useita eri organisaatiota, mikä lisää 

painopistealueiden, strategioiden ja arvojen määrää. (Vilkka 2005, 44.)  

 

 

3.1 Tarkoituksena vanhemmuuden tukeminen ja lasten liikuntainnostuk-

sen lisääminen 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea vanhemmuutta ja lisätä lasten innostusta 

liikuntaa kohtaan. Perusteita toiminnalle olemme löytäneet sekä tutkimustulok-

sista että käytännön kokemuksista. Lasten liikunnallisuuteen innostaminen ja 

siihen oppiminen on aikuisjohtoista, ja suurin vastuu tästä on lapsen läheisim-

millä eli yleensä perheellä. Liikunnallisuus lisää perheen hyvinvointia ja hyvin-

vointi toisaalta luo innostusta liikuntaan. Vanhemmuuden tukemisella on merki-

tystä perheen hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Vastuu on lähiyhteisön lisäksi 

yhteiskunnalla.   

Lastensuojelulaki velvoittaa, että kunnan tulee järjestäessään ja kehittäessään 

lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja palveluja, huolehtia siitä, että näi-

den palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia tai muita lapsen kasvatuk-

sesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa. Lisäksi palveluja järjestettäes-

sä tai kehittäessä kunnan on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten 

tarpeisiin ja toivomuksiin. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 8 §.) 

Liikuntalaki velvoittaa kuntaa luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle esi-

merkiksi kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistä-

vää liikuntaa. Kunnan tulee siis tarjota liikuntapaikkoja, tukea kansalaistoimintaa 

ja järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. (Liikuntalaki 

18.12.1998/1054, 2 §.) Perheille tulisi tarjota yhä enemmän valikoimaa ja moni-

puolisempia liikuntapalveluja, koska etenkin nuoremmissa ikäryhmissä perheen 

kanssa vietetyn vapaa-ajan arvostus on noussut huomattavasti (Lehmuskallio 

2011, 30). 
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Liikuntaa, urheilemista, pelejä ja leikkejä pidetään yleisesti tehokkaina sosiaali-

sen ja eettisen kasvun välineinä, vaikka muillakin harrastuksilla ja toiminnoilla 

voidaan tavoittaa samoja päämääriä. Liikunta eri muodoissaan tarjoaa mahdol-

lisuuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, toisten kanssa työskentelyyn ja  

sosiaalisten suhteiden luomiseen aktiivisen toiminnan kautta. Moraalisen ajatte-

lun ja eettisen kehityksen kannalta liikunta, erityisesti pelit ja leikit, tarjoaa poik-

keuksellisen suotuisan mahdollisuuden, sillä ne sisältävät usein ristiriitatilantei-

ta, joita voi ratkoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Laakso 2008, 63-64.) 

Liikunta sisältää myös runsaasti ilmaisullisia, esteettisiä ja luovuutta edistäviä 

elementtejä, mikä tekee liikunnasta osan kulttuuri- ja taidekasvatusta. Liikunta 

on olennainen osa kansallista kulttuuriperintöä, suomalaisen liikuntakulttuurin 

yksi keskeinen määrittäjä on vuodenaikojen vaihtelu. Liikunta on hyvin voimak-

kaasti myös kansainvälinen ilmiö. Monia liikuntamuotoja harrastetaan samalla 

tavalla eri puolilla maailmaa, eroilla sen sijaan saadaan mielenkiintoista vaihte-

lua liikuntaan. Liikunta fyysisenä toimintana perustuu suurelta osin non-

verbaaliseen viestintään, mikä mahdollistaa eri kulttuureista tulevien ihmisten 

kohtaamisen. (Laakso 2008, 65-66.) 

Parhaimmillaan liikunta kasvattaa lapsen fyysistä itsearvostusta ja sitä kautta 

tukee lapsen positiivisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä (Pulli 2001, 24). 

Myös leikki on lapselle oleellinen osa oppimista ja liikuntaa, koska sen avulla 

pieni lapsi voi harjoitella ajattelua, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja erilaisia liik-

kumistapoja (Autio & Kaski 2005, 42.). Yhteiset liikuntaleikit vahvistavat van-

hemman ja lapsen välistä suhdetta (Zimmer 2001, 94.). 

Vanhemmilla on suurin vastuu lapsen liikkumisesta ja heidän esimerkillä on rat-

kaiseva rooli lapsen liikunnallisuuden kehittymisessä. (Karvinen, Räty & Rautio 

2010, 8.) Lapset nauttivat liikunnan harrastamisesta vanhempiensa kanssa ja 

yksi tärkeimmistä liikuntaan motivoivista tekijöistä on vanhempien oma innok-

kuus ja kiinnostus osallistua liikunnallisiin harrastuksiin (Brunton ym. 2003, 98).  

Päivittäinen liikkuminen tukee lapsen koko hyvinvointia ja auttaa häntä kehitty-

mään ikäkautensa edellyttämällä tavalla. Liikkuminen kehittää liikunnallisten 

ominaisuuksien lisäksi lapsen minäkuvaa, itsenäisyyttä sekä sosiaalisia ja kog-

nitiivisia valmiuksia. Liikkuvasta ja terveestä lapsesta kasvaa useimmiten liikku-
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vampi ja terveempi aikuinen. Lapsi löytää itsensä ja ympäristönsä liikkumisen ja 

tekemisen kautta, omaksuen sitä kehollaan ja aisteillaan. Hän tarvitsee siihen 

riittävästi mahdollisuuksia tämän perustarpeen tyydyttämiseen. Lapsi ei leiki 

kehittyäkseen, vaan siksi, että hän saa siitä tyydytystä, huvia ja iloa. Liikunta ja 

leikki kulkevat lasten toiminnassa rinnakkain. Liikunnalliset leikit innostavat lap-

sia yhteistoimintaan, lasten erilaiset taidot kehittyvät ja lapset oppivat toimimaan 

ryhmissä ( Zimmer 2001, 69–71.) 

 

KUVIO 2.  Riittävästi liikkuva lapsi ja nuori, Nuori Suomi 

  

Liikunnan edistäminen on edellytys lasten ja nuorten terveelle kehittymiselle. 

Jotta liikunnasta syrjäytyneiden lasten ongelmiin voidaan puuttua, täytyy tunnis-

taa riskiryhmiin kuuluvat lapset. Ryhmiä, joissa liikkuminen on muita keskimää-

räisesti vähemmän liikkumattomia lapsia, on tunnistettu useita. Tällaisia ovat 

esimerkiksi ylipainoiset, vammaiset tai pitkäaikaissairaat, oppimisvaikeuksia 
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omaavat, etniset vähemmistöt, huono-osaiset, päihteitä käyttävät ja tupakoivat. 

Myös istuva elämäntapa, syrjäseudulla asuminen sekä puutteelliset elämänta-

vat lisäävät liikkumattomuuden riskiä. (Karvinen ym.2010.) 

 

 

3.2. Tavoitteena perheitä tukeva Perheliikuntamaa 

 

Perheliikunnalla on suuri merkitys perheen yhdessäololle ja lasten kokonaisval-

taiselle kehitykselle. Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen perusedellytys on 

vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus. Liikunta on lapselle luontainen 

tapa oppia, ja sen avulla lapsi kehittyy niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaali-

sestikin. Vanhempien kanssa liikkuessa lapsen on turvallista opetella uusia 

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Tavoitteenamme oli kehittää liikuntatoimintaa, jonka eri tahot järjestävät yhteis-

työssä sekä paikallisille suomalaisille ja maahanmuuttajaperheille että vastaan-

ottokeskuksissa majoittuville turvapaikanhakijaperheille. Liikuntatapahtumia on 

tarkoitus järjestää säännöllisesti kerran kuukaudessa. Toiminnalle esitettiin toi-

vomus vastaanottokeskuksen puolesta, joten tiedämme liikuntatapahtumalle 

olevan tarvetta. Myös kaupungin perhetyö ja pakolaistyö esittivät tarpeensa 

toiminnalle. 

Perheliikuntamaan toivotaan auttavan ja tukevan vanhemmuudessa. Pudasjär-

vellä kiintiöpakolaisten perheet ovat yhden huoltajan perheitä. Yksinhuoltajille 

toiminta tarjoaa irtautumisen arjesta sekä vertaistukea. Myös vastaanottokes-

kuksessa asuvissa lapsiperheissä on usein vain yksi vanhempi. Molemmissa 

sekä vanhemmat että lapset ovat useimmiten traumatisoituneita. Maahanmuut-

tajaperheet tulevat usein maista, joissa lapsen ja vanhemman välinen suhde 

poikkeaa länsimaisesta.  

Toiminta tukee vanhemmuutta myös muissa perheissä. Perheliikunta antaa 

mahdollisuuden vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, 
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ajan antamiseen lapsille ja edistää liikunnan muotoutumista terveelliseksi va-

paa-ajanviettotavaksi. 

Perheliikuntamaan tarkoituksena on vahvistaa perheiden yhdessäoloa ja per-

heenjäsenten välistä vuorovaikutusta sekä kannustaa terveellisen elämäntavan 

pariin. Se tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia samankaltaisessa elämänvai-

heessa olevia perheitä.  

Yksittäisten tapahtumien järjestäjille perheliikuntamaa-toiminta tarjoaa mahdolli-

suuden esitellä oman yhdistyksensä tai järjestönsä toimintaa. Järjestävien taho-

jen jäsenille toiminta luo uuden väylän vapaaehtoistoiminnan toteuttamiselle. 

Yhtenä tapahtumajärjestäjänä toimii Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven 

yksikkö. Vastaanottokeskukselle tarjoutuu mahdollisuus osallistaa asukkaitaan 

vapaaehtoistoimintaan. Näin toiminta palvelee myös perheettömiä turvapaikan-

hakijoita. Pudasjärven eläkeläiset puolestaan kokee saavansa tukea sukupolvi-

en väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Myös eläkeläisillä toiminta on 

yksi osallisuuden kanava. 

Kehittämämme perheliikunnan mallin avulla tuetaan myös ystävyyssuhteiden 

syntymistä ja tarkoituksena on, että yhteydenpito säilyisi myös hankkeen päät-

tymisen jälkeen. Kestävät ystävyyssuhteet ja niiden kautta saatu vertaistuki aut-

taa perheitä kuntoutumaan sosiaalisesti. Liikuntatoimintaan voi erityisesti kutsua 

perheitä neuvolan, vastaanottokeskuksen ja kaupungin pakolaistyön kautta. 

Maahanmuuttajaperheille tapahtuma antaa paitsi mahdollisuuden kotoutumisen 

edistämiseen myös uuden mallin tavasta toimia yhdessä lasten kanssa. 

Perheliikunnan avulla voidaan pyrkiä monikulttuuristen taitojen kehittämiseen. 

Monikulttuurisilla taidoilla tarkoitetaan sekä maahanmuuttajien että valtaväestön 

taitoja kohdata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia henkilöitä. On varsin tavallis-

ta, että maahanmuuton alkuvaiheessa ei ole juurikaan perheen ulkopuolisia 

kontakteja etenkään suomalaiseen väestöön. Kotoutumisen tukemiseen olisi 

ryhdyttävä monipuolisesti, mutta käytännössä esimerkiksi koulu toimii parhaana 

yhteiskuntaan sopeuttajana etenkin lapsille. Vanhempien ja lasten eritahtinen 

sopeutuminen saattaa kääntää myös vanhempien ja lasten roolit ja vastuut pää-

laelleen. (Känkänen&Immonen-Oikkonen. 2009, 179.) 



15 
 

Maahanmuuttajataustaisilla ei välttämättä ole perustietoa liikunnan merkitykses-

tä terveydelle. Tämä korostuu erityisesti pakolaisperheissä tai perheissä, jotka 

tulevat muista kuin teollistuneista länsimaista. Lasten ja vanhempien väliset 

suhteet ja kommunikointi sukupolvien välillä eroaa usein myös Suomessa totu-

tuista. Perheliikunnan avulla voidaan toteuttaa sosiaalista ja eettistä kasvatusta. 

Sosiaalisen kasvatuksen avulla opitaan sääntöjen noudattamista, demokratian 

pelisääntöjä, vastuun kantamista ja toisen huomioimista. Eettisellä kasvatuksel-

la pyritään reiluun peliin, rehellisyyteen ja kohteliaisuuteen sekä myötätunnon 

kasvattamiseen. (Arvonen 2004, 36.)   

 

 

3.3 Esimerkkejä vastaavasta toiminnasta muualla 

 

Keräsimme kokemuksia muista vastaavista tapahtumista ja toiminnasta, ja nii-

den pohjalta kehitimme oman toimintamallin Pudasjärvelle paikallisista lähtö-

kohdista käsin. Kuitenkin pyrimme tekemään mallista sellaisen, että sitä voi-

daan käyttää myös muissa paikoissa.  

Liikuntatapahtuman ideana on Nuori Suomi Ry:n järjestämä Lasten liikuntamaa, 

jonka periaatteiden mukaan lapset osallistuvat tapahtumaan vanhempiensa 

kanssa. Toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. Liikuntatoiminnan halutaan 

edistävän perheiden yhdessäoloa sekä yhdessä harrastamista. 

(www.nuorisuomi.fi i.a.) 

Nuori Suomi liikuntajärjestö on aktiivisesti erilaisten hankkeiden kautta pyrkinyt 

lisäämään kaikkien lasten ja perheiden osallistumista liikunnan harrastamiseen. 

Järjestö on huolissaan kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 tuloksista, 

joiden mukaan 43% lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa, 

mutta omaehtoinen liikunnan harrastaminen yksin tai kavereiden kanssa on vä-

hentynyt. (Hanketoiminnan satoa, Nuori Suomi i.a.) 

Nuori Suomi on ollut mukana aloittamassa liikuntamaatoimintaa Suomen vam-

maisurheilu ja –liikunta VAU ry:n kanssa. Toiminnalla on haluttu edesauttaa 
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vammaisten lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua urheiluharrastukseen. 

Toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuus erilaisten liikunta- ja urheilulaji-

en kokeilulle. (Liikuntamaa 2011, i.a.) 

Lasten liikuntamaatoimintaa on järjestetty alun perin Turussa, jossa toiminta on 

nykyisellään vakiintunut kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä järjestettäväksi 

toiminnaksi useissa eri paikoissa Turun kaupungin alueella. Imatralla ja Lap-

peenrannassa kaupunkien liikuntatoimet toteuttavat toiminnan yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa. Lasten liikuntamaa – toiminnan periaatteiden mukaisesti 

lapset tulevat tapahtumiin vanhempien kanssa. Toiminta on maksutonta ja ta-

pahtuu ilman ohjausta. (Hyvät käytännöt, Nuori Suomi i.a.) 

Oulun kaupungin liikuntatoimi on järjestänyt perheliikuntatoimintaa Ouluhallissa 

jo vuodesta 2008 lähtien (perheliikunta). Perhekuperkeikan toimintaa on kahte-

na päivänä viikossa tiistaisin ja sunnuntaisin. Sisäänpääsymaksu perhekuper-

keikkaan on 5€ perheeltä (Oulun kaupunki, Kuperkeikka). Koulujen lomaviikoilla 

Ouluhallissa järjestetään toimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille ja heidän 

vanhemmilleen. Perhekuperkeikka on lasten vapaata toimintaa vanhempien 

valvonnassa, jossa ei ole ennakkoilmoittautumista.  
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4 PERHELIIKUNNALLA TUETAAN PERHEIDEN HYVINVOINTIA 

 

 

Perusteluita perheliikunnan tarpeelle on useita. Arkipäiväinen fyysinen toiminta 

on vähentynyt kaiken ikäisten keskuudessa ja perheen yhteinen aika on vähen-

tynyt. Perhe-elämä on yksityistynyt ja läheiset ihmissuhteet rajataan usein per-

heeseen. Yksilöityminen näiden ohella luo perusteita perheliikunnan lisäämisel-

le. Perheiden tukiverkostot ovat tämän päivän Suomessa hajanaiset ja sukulai-

set sekä isovanhemmat ovat usein kaukana perheistä. Perheliikunnalla tuetaan 

perheiden kasvatustehtävää ja vanhemmuutta sekä huomioidaan perheiden 

keskinäiset taloudelliset ja alueelliset eriarvoisuudet. (Arvonen 2004, 14.) 

Ajalle tyypillisesti vanhempien rooli tärkeimpänä alle kouluikäisten lasten liikun-

nallisten taitojen edistäjänä on vähentymässä. Terveydenhoitajat ovat, lasten-

neuvolan merkitystä lasten liikunnan harrastamiselle mittaavassa tutkimukses-

sa, osoittaneet huolensa vähäisistä ajallisista ja tiedollisista ja taidollisista re-

sursseista, joiden avulla voi tukea lasten motorista kehitystä. Perinteisesti on 

ajateltu kodin ja lapsen lähipiirin olevan tärkein varhaislapsuuden liikunnan ym-

päristö. Terveydenhoitajien huoli kuvastaa kuitenkin vanhempien osuuden vä-

henemistä lasten motoristen taitojen kehittämisen mahdollistajina. (Javanainen-

Levonen 2009.) Se, että 3–4-vuotiaat lapset osallistuvat enenevässä määrin 

liikuntaseuran järjestämään tai muuhun organisoituun toimintaan, viittaa van-

hempien henkilökohtaisen toiminnan vähenemiseen (Hakonen 2006).  

Jotta liikunnasta tulisi pitkäjänteistä harrastamista, lapsi tarvitsee vanhempien 

kannustusta ja tukea ja harrastuksestaan huolehtimisen opetteluun. (Takalo 

2004). Vanhempien ja kasvattajien olisi kunnioitettava lapsen päätöstä toimin-

nasta, joka lapsesta tuntuu mielekkäältä. Heidän tulisi yrittää ymmärtää, mitä 

lapsen leikki ja liikunnallisuus merkitsee lapselle ja lakata asettamasta jatkuvasti 

odotuksia lapselle. (Zimmer 2001: 92.)  

Kaikilla lasta kasvattavilla aikuisilla on kokemusta liikkumisesta ja liikunnasta, ja 

siksi olisikin tärkeää miettiä esimerkiksi kasvatuskeskusteluissa vanhempien 

omaa suhtautumista ja kokemuksia liikuntaan ja liikkumiseen. Vanhempien lii-

kuntakasvatus riippuu siitä, ovatko aikaisemmat liikunta-kokemukset hyviä vai 
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huonoja ja heijastuvatko kokemukset oman lapsen kasvatukseen. Ei ole hyvä, 

että kielteiset liikkumiskokemukset näkyvät lapsen ja vanhemman välisessä 

suhteessa. Vanhempi voi välttää omassa lapsuudessa koettuja kielteisiä liikun-

takokemuksia oman lapsensa kanssa. Vanhemmalla voi olla myös tarve saada 

omasta lapsesta liikunnallinen suoriutuja jo varhaisvuosina. (Kekkonen 2008, 

9.) 

 

 

4.1. Perheliikunta 

 

Perheliikunta on käsitteenä hyvin laaja, mutta kiteytettynä se on perheen aktii-

vista yhdessäoloa. Perheliikuntakäsitteessä perhe on haluttu käsittää koettuna 

perheenä. Perhekäsitteen moninaisuuden takia sitä on myös nimitetty pienyh-

teisöliikunnaksi. Perheliikunta on terveyttä edistävää liikuntaa, jossa toiminta 

sovitetaan kaikille soveltuvaksi tai eriytetään. (Arvonen 2004, 28.) 

Perheliikunnan tavoitteet määritellään toteuttajan, ajankohdan, paikan ja osallis-

tujien mukaisesti. Vanhemmat haluavat lapsilleen hyvää ja heidän käsityksensä 

hyvän elämän sisällöstä koostuu omista kokemuksista, tiedoista ja asenteista. 

Useimmat suomalaiset tietävät liikunnan terveyttä edistävän vaikutuksen, mutta 

tieto ei välttämättä ole tarpeeksi täsmällistä ja konkreettista. (Arvonen 2004, 

32.) Liikunta on lapselle luontainen kyky kokea ja oppia. Liikunnalla on vaikutus-

ta lapsen kaikkiin kehityksen osa-alueisiin. (Autio & Kaski 2005, 54.) Sen avulla 

voidaan myös ehkäistä monia myöhempiä pitkäaikaissairauksia, kuten sydän- ja 

verisuonitauteja, 2-tyypin diabetesta, keuhkosairauksia ja tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksia, ja liikunta vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen (Liikunta: Käypä 

hoito -suositus 2012).  

Monipuolisilla liike- ja aistiärsytyksillä mahdollistetaan aivojen kasvu koko kas-

vuiän ajan. Lihasten säännöllisellä kuormituksella voidaan vaikuttaa positiivises-

ti lihasten kokoon, rakenteeseen ja toimintakykyyn. Erilaisilla liikuntamuodoilla 

lisätään tehokkaasti luun massaa kasvuiän ajan. Liikunnalla on myös myöntei-
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siä vaikutuksia tukirakenteiden vahvistumiseen sekä lapsen hengityselinten 

toimintaan ja kehitykseen. (Hakkarainen 2008, 57-58.) 

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia lapsen motoriseen kehitykseen. Lapsen 

liikkuessa monipuolisesti ja toistaessa liikkeitä usein ja eri tavoin, aivoihin muo-

dostuu monia hermosoluyhteyksiä. Tällöin lapsen motoriset taidot kehittyvät ja 

uusien taitojen oppiminen mahdollistuu. (Pulli 2001, 42-43.) 

Lasten ja nuorten tukeminen liikunnalliseen elämäntapaan tapahtuu arkiympä-

ristöissä; kotona, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa. Lasta lähellä olevat 

aikuiset, eli vanhemmat, varhaiskasvattajat, opettajat ja ohjaajat, ovat ratkaise-

vassa asemassa lapsen liikunnallisen elämäntavan syntymisessä. (Karvinen 

ym. 2010.) 

Erittäin vähän liikkuvia lapsia löytyy jo alle kouluikäisistä. Lapsen liikunta- ja ter-

veyskäyttäytymiseen liittyvät tärkeimmät päätökset tehdään kehitysympäristös-

sä, jossa lapsia elää ja kasvaa, ja tästä syystä vanhempien tekemät valinnat 

ovat ratkaisevassa roolissa. Tutkimusten mukaan liikkumaton elämäntapa säilyy 

aikuisikään voimakkaammin kuin aktiivinen, ja vanhempien antamalla mallilla on 

liikuntatottumuksiin ratkaiseva rooli. (Karvinen ym. 2010.) 

Perheliikunta voi edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta, edistää aikuisten 

aktiivisuutta ja kohentaa lasten liikunnallisuutta. Harrastusten kysyntä nyky-

yhteiskunnassa on kova ja hintataso määritellään markkinalähtöisesti. Harras-

tuskustannusten nouseminen asettaa perheet erilaiseen asemaan, kun kaikilla 

perheillä ei ole varaa lasten harrastuksiin. Perheliikunnan avulla perheiden 

mahdollisuudet lähenevät toisiaan ja tasa-arvoisuus lisääntyy. Lapset ja nuoret 

kaipaavat enemmän olemista ja yhdessäoloa kuin ostettuja toimintoja. (Arvonen 

2004, 13.)  

Perheliikunta on aktiivista yhdessäoloa, jossa eri sukupolvet eli tässä vanhem-

mat ja lapset tutustuvat toisiinsa paremmin. Vanhemmat näkevät, kuinka heidän 

lapsensa reagoi ja toimii ryhmässä sekä vaihtelevissa olosuhteissa. Tämä ja se, 

että aikuinen on mukana vain lasta varten ja osallistuu kaikkeen toimintaan, 

merkitsee lapselle suurta asiaa. Yhteiset kisailut, hellittelyt ja koskettaminen 

lujittavat vuorovaikutussuhdetta. (Arvonen 2004, 86.) 
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4.2 Vertaistuki 

 

Vaikka opinnäytetyössämme kehittämämme toiminta ei sisällä ohjattua ryhmä- 

ja vertaistoimintaa, on liikuntatoiminnalla myös vertaistuellinen ulottuvuus. Lii-

kuntatoimintaan osallistuvat ovat perheitä, joissa on ainakin yksi vanhempi sekä 

alle kouluikäinen lapsi tai useampia. Näin ollen toimintaan osallistuvia yhdistää 

ainakin yksi asia, he ovat perheellisiä. Toiminnan sisällä voi itsenäisesti muo-

dostua omia ryhmiä, joita yhdistää jokin yhteinen muu tekijä. Tällaisia yhdistäviä 

tekijöitä voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajuus tai maahanmuutto. Toiminnan 

avulla voi saada vertaistukea. Ennen arkiajattelun mukaan perheeseen kuului 

isä, äiti ja lapsi. Tämä arkiajattelu ei ole nykyään ainoa monipuolistuneiden per-

herakenteiden takia. Olennaista perheen määrittelyssä on, että perheeseen 

kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat yhdessä saman katon alla ja heidän välillään 

on myönteinen tunneside. (Hurme 2008, 141.)  

Vertaistuen historiassa voidaan nähdä kristillinen pyrkimys niin sanotun kultai-

sen säännön toteuttamiseen. Kultaisen säännön mukaan ihmisen tulisi kohdella 

lähimmäistä niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Etymologisesti sana vertai-

nen on lähtöisin kantagermaanisesta ”Wertha” – sanasta, joka tarkoittaa sanaa 

arvo. Englannin kielessä vastineita vertaistuelle ovat peer support, mutual sup-

port sekä self-aid. Suomalaista hyvää vastinetta vertaistuelle on vaikea löytää. 

(Hulmi 2004, 20-21.) 

Hyväri (2005, 215) erottaa käsitteen vertaistukiryhmä muista vertaisuuden tai 

vertaisryhmien muodoista. Vertaistukiryhmää laajempana käsitteenä hän käyt-

tää käsitettä vertaisryhmä. Käsitteiden keskeinen ero on keskinäisessä tuessa, 

jota ei välttämättä vertaisryhmässä anneta. Hyvärin mukaan vertaisryhmiä voi 

muodostua sellaisten ihmisten keskuudessa, joita yhdistää esimerkiksi sama 

ikäryhmä, samanlainen työ ja myös samankaltaiset elämäntavat. 

Vertaistuen edellytyksenä on ryhmä. Aivan kuten mitä tahansa ryhmiä, myös 

vertaisryhmiä on monenlaisia: niiden tavoitteet, toimintatavat, kesto ja kokoon-

pano vaihtelevat. Vertaisryhmän jäsenillä on ainakin yksi yhteinen tekijä. Ver-

taisryhmien toiminnan perustana on luottamus, avoimuus, tasa-arvoisuus ja 

keskinäinen kunnioitus. Merkittävää vertaistoiminnassa on mahdollistaa arjessa 
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jaksaminen ja selviytyminen. Toiminnassa saatu oivallus, elämys tai käytännön 

neuvo ovat merkityksellisiä käytännön elämässä. (Sosiaali- ja terveysturvan 

keskusliitto i.a.; Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.) 

Vertaistuella ja sosiaalisella verkostolla on todettu olevan merkitystä vanhempi-

en jaksamiselle ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnille (Ruokolai-

nen&Taskinen, 14.). Niiden tehtävänä on antaa voimaa ja uskoa tilanteista sel-

viämiseen sekä työstää vertaistoiminnan kokemukset voimavaraksi. Näiden 

avulla on mahdollista vahvistaa elämänhallintaa ja löytää ratkaisuja elämässä ja 

eri tilanteissa eteenpäin pääsemiseksi. (Tukinet 2000.) 

Vertaistuen avulla ihmisten on todettu saavan apua ja tukea erilaisiin elämän 

hallintaan ja laatuun vaikuttavissa asioissa. Ihmiset voivat kokea voimaantumis-

ta oman elämän ja terveyden hallinnassa, vahvistaa itseluottamustaan ja oppia 

erilaisia käytännöllisiä tapoja selvitä ongelmistaan. Vertaiskokemusten avulla 

voi lisätä omaa innostusta ja saada tukea elämäntapojenkin muuttamiseen. 

(Self-help Nottingham i.a.) 

Katri Virtanen (2012, 121) havaitsi vertaisuudella olevan merkitystä lasten liik-

kumiseen lapsiliikuntaryhmässä. Tutkimukseensa kuuluneen intervention jäl-

keenkään lapset eivät liikkuneet vapaa-ajallaan yksin, vaan tarvitsivat kaverin. 

Virtanen totesi lasten olevan riippuvaisia vanhempiensa aktiivisuudesta erityi-

sesti tilanteissa, joissa lähipiirissä ei ollut kavereita vapaa-ajan liikuntaan. Pai-

nonhallintaryhmänä toteutettu lapsiryhmälle kohdennettu liikuntakerho lisäsi 

kuitenkin liikuntaa kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten osalta. 

Vertaisryhmissä ihmiset voivat oppia toisiltaan tai ponnistella yhdessä yhteisen 

muutoksen aikaansaamiseksi joko yhteiskunnassa tai yksilön henkilökohtaises-

sa elämässä. Vertaisryhmän jäsenet näkevät toisensa tasa-arvoisina eikä ke-

nenkään tarvitse ottaa auttajan tai autettavan roolia. Yhteistyö vertaisryhmässä 

ei ole helppoa, sillä siinä jokaisen on pystyttävä ottamaan muut huomioon sekä 

mahdollisesti muuttamaan omia käsityksiään ja toimintatapojaan. (Coshg i.a.) 
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4.3 Toiminnalliset menetelmät vanhemmuuden tukemisen apuna 

 

Vanhemmuutta voidaan selittää elämänkaari- ja vaiheteorioiden avulla, joista 

ensimmäisessä korostuu läpi elämän jatkuva kehitys. Kehitys jatkuu myös ai-

kuisiällä ja vanhemmuuden rakentuessa monipuolinen sosiaalinen tuki on tär-

keää. (Viljamaa 2003, 12.) Vaihe- eli prosessimallissa on keskeistä vastavuo-

roisuus. Lapsen turvallinen kiintymys on yhteydessä vanhempien hyvinvointiin 

sekä perheen toimintatapaan ja perheen saamaan ulkopuoliseen tukeen. (Vil-

jamaa 2003, 15-16. ) 

Leikki, toiminta ja toiminnalliset menetelmät ovat luontaista lapselle ja kuuluvat 

siksi usein lasten kanssa työskentelyyn (Janhunen ym 2005, 85). Toiminnallis-

ten menetelmien käyttö on Suomessa verrattain uusi vanhemmuuden tukemi-

sessa käytetty muoto. Toiminnallisia muotoja on käytetty kuitenkin usein tiedos-

tamatta niiden tukevaa merkitystä. (Hakkarainen&Tuunainen 2008, 25.) 

Nimensä mukaisesti toiminnalliset menetelmät perustuvat toimintaan eivät pu-

humiseen. Ne sopivat erityisen hyvin ryhmätyöskentelyyn, ja ovat ominaisia juu-

ri lapsille suunnatussa toiminnassa tai perhekuntoutuksessa. Toiminnallisten 

menetelmien kautta kaikkien perheenjäsenten on mahdollista saada onnistumi-

sen kokemuksia. Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen on todettu kehitty-

vän ja lasten minäkuvan vahvistuvan. Näiden avulla perheen voimavarat voivat 

kasvaa. (Sosiaaliportti 2008.) 

Toiminnallisilla menetelmillä voidaan auttaa ja tukea sekä lapsia että aikuisia. 

Psykomotoriikka on lähestymistapa, jossa käytetään eri menetelmiä ja jossa on 

kyse kehon ja mielen yhteydestä. Sen tavoitteena on tukea ihmisen koko per-

soonallisuutta liikunnan avulla. Liikuntaa ei tällöin tarkastella urheilullisista eikä 

tulostavoitteellisista lähtökohdista. Psykomotoriikalla korostetaan kehon ja mie-

len yhteyttä. Monipuolisilla liikunta- ja havaintokokemuksilla voi tukea koko per-

soonallisuuden kehitystä. Psykomotoristen taitojen kehittämisen tavoitteena on 

toisaalta kehittää lapsen itsetuntoa ja minäkäsitystä, sosiaalisia taitoja ja toisaal-

ta vahvistaa motorista kyvykkyyttä. Keskeistä ei ole taidon oppiminen vaan luo-

va, oma-aloitteinen ja leikkisä liikunta. Perheliikunnassa psykomotoriikka auttaa 
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kehittämään vuorovaikutustaitoja. (Suomen psykomotoriikkayhdistys ry; Nuori 

Suomi i.a.) 

 

 

4.4 Osallisuus 

 

Osallisuuden käsite liittyy yhteisöön osallistumiseen ja siinä osallisena olemi-

seen, mikä mahdollistaa sosiaalisen osallisuuden- käsitteen käytön. Sosiaalinen 

osallisuus luo mielekästä merkitystä elämään ja tuottaa ihmisille hyvinvointia ja 

terveyttä. Sen vastakohtana sosiaalinen syrjäytyminen, jolla tarkoitetaan yhtei-

söllisen toiminnan ulkopuolella jäämistä. (Kaventaja1 i.a.) 

Sosiaalista osallistumista tukemalla voidaan lisätä sosiaalista pääomaa. Sosiaa-

linen pääoma on monin tavoin yhteydessä yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. 

Sosiaalisen osallistumisen lisääminen on erityisen tärkeää sellaisten ihmisten 

parissa, joilta puuttuvat hyvät sosiaaliset verkostot. He ovat usein monin eri ta-

voin syrjäytymisvaarassa. (Kaventaja2 i.a.) 

Yhteiskunnan toimilla, mutta myös vapaaehtoistyöllä, voidaan lisätä osallistu-

mista ja kaventaa sosioekonomisia eroja. Osallistumismahdollisuuksien paran-

taminen ja osallistumisen esteiden poistaminen on erityisen tärkeää sosiaalises-

ti, taloudellisesti tai terveydellisesti heikossa asemassa olevien keskuudessa. 

Sosiaalinen osallistuminen voi olla monenlaista. Harrastuksiin ja tapahtumiin 

osallistumista voidaan lisätä tekemällä osallistuminen mahdolliseksi tuloista tai 

kulkumahdollisuuksista riippumatta. (Kaventaja2 i.a.) 

Osallisuuden käsite on hyvin käyttökelpoinen monitulkintaisuudestaan huolimat-

ta. Osallisuudella on positiivinen kaiku, sillä useimmiten ihmiset haluavat olla 

osallisia jostakin. Se myös kuvaa hyvin päämääräänsä eli osallisuus tarkoittaa 

samaa kuin olla osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Osallisuudella on myös 

käyttökelpoinen vastakohta- käsite. Osallisuuden vastakohta on osattomuus, 

joka voi ilmetä vaikeutena tai mahdottomuutena liittyä toisiin ja olla osallisena. 

(Hyväri 2012.) 
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Yhteiskunnassa näkyvän eriarvoisuuden lisääntyminen merkitsi Rättyän tutki-

muksessa (2009, 73) diakoniatyöntekijöiden mielestä osattomuutta ja osattomi-

en määrän lisääntymistä suhteessa koko väestön määrään. Osattomuus ilmeni 

diakoniatyöntekijöiden kuvauksissa yksinäisyytenä, syrjäytymisenä tai lisäänty-

vänä päihteiden käyttämisenä. Maaseudulla pitkät välimatkat aiheuttivat yksi-

näisyyttä ja sitä myötä osattomuutta.  

Syrjäytyminen lisäsi osattomuutta ja nosti riskiä joutua syrjäytymiskierteeseen. 

Syrjäytymiskierre tulisi jokaisen ihmisen kohdalla katkaista mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, ja nuoret ihmiset oli tästä syystä huomioitava nykyistä 

paremmin. Työttömyys ja sosiaalisten verkostojen puute altisti syrjäytymiselle. 

(Rättyä 2009, 73.) 

Lapsen osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsi voi olla mukana määrittämässä, to-

teuttamassa ja arvioimassa hänen edukseen tehtävää työtä. Vastavuoroisuus 

on tärkeää, jotta osallisuus voi tapahtua luontevasti. Osallisuus antaa lapselle 

mahdollisuuden tulla kuulluksi ja samalla lapsi saa kokemuksen mielipiteensä 

arvostuksesta. Osallisuus voimaannuttaa ja lisää vaikuttamisen ja toimimisen 

halua sekä sitouttaa. Aikuisille osallisuus antaa mahdollisuuden kuunnella ja 

nähdä asioita lapsen näkökulmasta. (Kasvun kumppanit) 

Aikuisjohtoinen toimintamalli on voimassa pääsääntöisesti kouluissa ja harras-

tuksissa. Huolimatta lainsäädännöstä ja hyvistä hankkeista, liikunnassakin osal-

lisuuden toteutuminen on vielä alkutekijöissä. Osallisuuden kokemuksen on to-

dettu aktivoivan ja rohkaisevan nuoria vastuuseen ja lisännyt omaehtoista liik-

kumista. Omaehtoinen liikunta ja kavereiden kanssa liikkuminen kiinnostavat 

erityisesti nuoria. Yhdessä oleminen voi olla tärkeämpää kuin itse liikkuminen. 

Osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen ja vertaistoiminta voivat houkutella 

liikunnasta etääntyneitä liikkumaan, etenkin jos liikkujat saavat itse olla mukana 

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. (Karvinen ym. 2010.) 
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4.5 Seurakunnan mahdollisuudet perheiden tukemisessa 

 

Kirkon tehtävä on osallisuuden yhteisönä toimia vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa. Yhteiskunnalliset muutokset ovat ajaneet myös kirkon muutokseen toi-

mintansa suhteen. Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä sanan äärelle, usein 

tämä tapahtuu järjestetyn, avoimen toiminnan kautta. Maahanmuuttajat tuovat 

kirkolle haasteen löytää keinoja heidän kutsumisekseen kirkon yhteyteen. Kir-

kon on myös luotava uusia tapoja kohdata eri uskonto- ja kulttuuritaustoista tu-

levia ihmisiä. (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2007, 10.) 

Kirkko kohtaa ihmisiä perinteisissä toimituksissa sekä perinteisiksi muodostu-

neissa toimintamuodoissa. Kasvatus- ja diakoniatyö tavoittaa eri ikäluokkia hy-

vin. Yhteistyön kehittämisellä voimavaroja voidaan helposti vapauttaa ja luoda 

monipuolisia vaikutus- ja toimintatapoja. Kirkon tulisi toimia verkostoissa, joissa 

ihmiset luonnollisesti elävät. Seurakunnilta odotetaan valmiuksia vuoropuheluun 

ja yhteyksien rakentamista uusiin suomalaisiin ja myös uskonnollisiin yhteisöi-

hin. (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2007, 22-23.) 

Diakonityön yhtenä osa-alueena on perheiden tukeminen ja avustaminen. Rät-

tyän (2009, 70) tutkimuksessa selvisi, että diakoniatyöntekijöiden mielestä per-

heet nimenomaan kärsivät tuen puutteesta. Perheille suunnattua apua ja tukea 

piti heidän mukaansa monipuolistaa ja lisätä. Tuen tarvitsijoita ovat lapset, nuo-

ret, vanhemmat, avioparit, kodit ja perheet. Vanhemmat tarvitsivat tukea kasva-

tustehtävässään vanhempina.  

Diakoniatyöntekijät kuvasivat ihmisten eriarvoisuuden lisääntyneen taloudellis-

ten vaikeuksien, ihmisten tasa-arvottomuuden, kansan kahtiajakautumisen, 

epätasa-arvoisen aluepolitiikan, vähäisen kotimaisen ja kansainvälisen auttami-

sen ja osattomuuden vuoksi. Ihmisten tasa-arvottomuus oli kuvausten mukaan 

lisääntynyt, ja yhteiskuntaa pidettiin ihmisiä eriarvoistavana. (Rättyä 2009, 71.) 

Diakonisessa perhetyössä nähdään perheen olevan yksilöistä koostuva koko-

naisuus, jolloin yhdelle perheen jäsenelle annettu apu vaikutti jokaiseen per-

heenjäseneen. Perheisiin liittyvinä vaikeuksina on noussut esiin parisuhdeon-

gelmat ja lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvät vaikeudet. Lisääntynyttä lasten 
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ja nuorten pahoinvointia ja häiriökäyttäytymistä ei diakoniatyössä voi jättää 

huomiotta. (Rättyä 2009, 94.) 

Perhetyön periaatteita ovat tasavertaisuus, perhelähtöisyys, kiireettömyys, rea-

listisuus ja yhteistyö. Verkostoituminen oli diakoniatyöntekijöiden kuvausten 

mukaan tärkeää ja yhteistyö toteutuu yhteistyökumppaneiden kartoituksen, yh-

teydenpidon, yhteisten palavereiden ja verkostoitumisen avulla. Ryhmätoiminta 

on yksi diakonisen perhetyön muodoista. Haasteelliseksi on nähty sellainen 

ryhmätoiminta, joka houkuttaisi mukaan myös perheiden isät. (Rättyä 2009, 95-

96.)  

 

 

4.6 Terveysliikunta 

 

Kansalaisten liikunta-aktiivisuutta on yritetty lisätä kansallisilla terveysliikun-

tasuosituksilla. Paikalliset suositukset (2000) kuvaavat erikseen lasten, aikuis-

ten ja ikääntyvien liikuntasuosituksia ja toimenpiteitä, joita kunnissa voidaan 

tehdä asian hyväksi. Lasten liikuntasuositusten perustana ovat tutkimustiedot 

liikunnan positiivisista vaikutuksista. Liikunnalla on positiivinen vaikutus kestä-

vyys- ja lihaskuntoon, luuston terveyteen, kehonkoostumukseen sekä sydän- ja 

verisuoniterveyteen sekä aineenvaihduntaan. Lisäksi liikunnalla on todettu ole-

van vaikutusta masennuksen vähenemiseen. (Vuori 2008.) 

Virtasen (2012) tutkimukseen osallistuneilla lapsilla ei ollut säännöllistä liikunta-

harrastusta seurassa. Nekin lapset, jotka olivat liikuntatoimintaa aiemmin kokeil-

leet, olivat lopettaneet harrastamisen, koska toiminta ei ollut motivoinut lasta. 

Tutkimustuloksen mukaan lihavat lapset hakeutuvat mielellään sellaisiin harras-

tuksiin, joissa motoriset taidot eivät korostu. (Virtanen 2012, 148.) Perheliikun-

nassa toiminta suunnitellaan niin, että kaikki voivat motorisista taidoistaan riip-

pumatta osallistua liikkumiseen. 

Terveysliikunnan tavoitteet voivat olla psykomotorisia, jolloin kehon hallintaan 

liittyvien taitojen saavuttaminen koetaan päämääräksi. Liikunnalla voi olla myös 
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tiedolliset tavoitteet, jolloin liikuntakulttuurin tunnetuksi tekeminen ja liikunta-

muotoihin ja – lajeihin liittyvä tiedotus ovat keskeisessä asemassa. Tunne-

elämän tavoitteisiin pyrittäessä liikunnan avulla, korostetaan onnistumisen elä-

myksiä ja itseilmaisua, iloa ja mielihyvää. (Arvonen 2004, 35.) Toimintamme 

avulla voidaan lähtökohdista riippuen pyrkiä kaikkien tavoitteiden saavuttami-

seen.  

Tämän hetkisten arvioiden mukaan lähes joka toinen lapsi tai nuori ei liiku ter-

veytensä kannalta riittävästi. Tällä on pitkäkantoisia vaikutuksia lasten ja nuor-

ten elämään. Liikkumattomuus lisää ylipainoa, lihavuutta sekä tuki- ja liikunta-

elinsairauksien lisääntymistä. Liikunta edistää psyykkistä terveyttä. Yhteisöllisel-

lä ryhmäliikunnalla voi olla tärkeä rooli lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäi-

syssä. (Kaventaja3 i.a.) 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, 16–17.) mukaan liikunta on 

edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Lapsi tarvitsee joka päivä 

liikuntaa hyvinvoinnin tukemiseen. Lapselle päivittäinen riittävä liikuntamäärä on 

kaksi tuntia reipasta ja riittävän hengästyttävää liikuntaa. Lapsuudessa opittu 

liikunnan merkitys on melko pysyvää. Sen vuoksi on tärkeää, että liikunnallinen 

elämäntapa muodostuu lapselle jo varhaislapsuudessa. 

Laadultaan liikunnan tulisi olla sellaista, jossa lapsi pääsee päivittäin harjoitte-

lemaan motorisia perustaitoja monipuolisesti. Vaihtelevissa olosuhteissa lapsi 

saa monipuolisesti kokemuksia eri aistien kautta tulevasta tiedon vastaanotta-

misesta ja käsittelystä. Näkö-, kuulo-, haju- ja makuaistimusten lisäksi lapselle 

tulisi tarjota tasapaino- liike- ja tuntoaistimuksia monipuolisesti. (Varhais-

kasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 15.) 
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Alla olevassa kuviossa (ks. kuvio 1) on UKK-instituutin esittämät lapsen liikku-

miseen vaikuttavat tekijät. 

 

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatusikäisten liikkumiseen vaikuttavat tekijät (Varhais-

kasvatuksen liikunnan suositukset, 2011.) 
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4.7 Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllisyys on tapa toimia ja elää. Yhteisöllistä toimintatapaa ei voi oppia kir-

jojen kautta. Perheliikuntamaa toiminnassa yhteisöllisyys on huomioitu siten, 

että jokainen persoona huomioidaan ja jokaista arvostetaan yksilönä. Perhelii-

kuntamaassa lapsille luodaan turvalliset olosuhteet ja aikuiset ovat läsnä lapsia 

varten. Parhaimmillaan yhteisöllisyys ilmenee kollektiivisena vastuuna lapsista 

(Mitä yhteisöllisyys on 2013) 

Yhteisöllisyys voidaan määrittää eri tavoin. Jollekin se voi olla yhteenkuulumi-

sen tarvetta sekä sen tunnistamista ja arvostamista. Lapsilla on oikeus osallis-

tua yhteisölliseen elämään. Yhteisölliseen elämään osallistuminen ja vuorovai-

kutus ihmisten välillä ovat hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edellytyksiä. Yhtei-

söllisyyden tuloksena lapselle muodostuu sosiaalista pääomaa, joka puolestaan 

lisää hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan jokaisella yhtei-

sön jäsenellä on jotain annettavaa, joten jäsenten kannattaa pitää kiinni toisis-

taan. Yhteisöllisyys nostaa myös luotettavuutta ihmisten keskuudessa sekä luo 

osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyyden rakentuminen tapahtuu sen 

jäsenten välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta. Mikäli yhteisöllisyys rakentuu 

kunnolla, se luo jäsenilleen mahdollisuuksia ja on niin henkinen kuin fyysinen 

voimavara (Mitä yhteisöllisyys on 2013)  

Yhteisöllisyys on ihmislajin syntymisen ja säilymisen peruspilari ja jo ihmisen 

identiteetti määräytyy suhteessa yhteisöön. Yhteisön jäsenenä oppii käyttäyty-

mistä, joka mahdollistaa mukautumisen uusiin olosuhteisiin. Yhteisöllisyydellä 

nähdään olevan laaja-alaisesti positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Kulttuuris-

samme lisääntyneet yltiöyksilöllisyys ja yksinäisyys ovat tehneet yhteisöllisyy-

den puutteesta yhteiskuntamme suurimman sairastuttajan. Jotta voisimme py-

säyttää muutoksen, joka uhkaa hyvinvointiamme ja terveyttämme sekä asettaa 

kriisiin terveyden- ja sosiaalihuollon, olisi yhteisöllisyyttä tuettava voimakkaasti 

ja monipuolisesti. (Lindfros 2007, 37) 
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5 PERHELIIKUNTAMAA PUDASJÄRVELLÄ 

 

 

Pudasjärvellä oli vuoden 2011 lopussa 8695 asukasta, joista yksi prosentti eli n. 

87 ihmistä oli ulkomaalaistaustaisia. Perheitä kunnan alueella asui 2200 ja alle 

14-  vuotiaiden osuus oli 16,5 % väestöstä. (kuntaportaali i.a.) Väestökehitys on 

pitkään ollut aleneva ja kaupunginvaltuusto on ryhtynyt toimiin suunnan kään-

tämiseksi. Tavoitteena on, että Pudasjärven asukasluku saadaan nousuun ja 

että verotulot sekä matkailutulo kasvavat valtakunnan keskimääräisen kasvun 

mukaisesti.  

Tulevaisuudessa kyse on myös työvoiman saatavuuden varmistamisesta. Työ-

voiman varmistamiseksi ja oppilaitosten riittävän opiskelijamäärän turvaamisek-

si tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden osuus Pudasjärven väestöstä on noussut 10 %:iin. Suhdeluku olisi 

silloin sama kuin Helsingissä tällä hetkellä. (Pudasjärven kuntasuunnitelma 

vuosiksi 2012 - 2018 i.a.) 

Kaupunkiin on vuonna 2008 perustettu valtion vastaanottokeskus, joka alkoi 

kehittyä perheitä vastaanottavaksi yksiköksi vuonna 2010 (vastaanottokeskusin-

fo i.a.). Tällä hetkellä yksikössä asuu 9 perhettä, joissa on yhteensä 15 alaikäis-

tä lasta. (Laatikainen, henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013) 

Vuoden 2012 alussa Pudasjärvi vastaanotti vapaaehtoisesti, osana kuntasuun-

nitelmaa, kiintiöpakolaisia Kongosta. Kaupunkiin saapui maaliskuussa kuusi 

yksinhuoltajaäitiä lapsineen. Yhteensä pakolaisina kaupunkiin muutti 35 henki-

löä. Kaupunki on vastannut kiintiöpakolaisten kotouttamisesta omana työnään 

sekä eri hankkeiden kautta. Pudasjärvi kuuluu yhtenä kuntana Osallisena Suo-

messa- hankkeeseen sekä kuuluu osaksi Oulunkaaren kuntayhtymän EnsiHaa-

pa – hanketta, jonka tavoitteena on terveystarkastusten ja muun toiminnan ke-

hittäminen kotouttamista tukien. (www.pudasjarvi.fi i.a.) 

 

 



31 
 

5.1 Perheet kohderyhmänä 

 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamisesta puhutaan paljon ja etsiessämme 

opinnäytetyöllemme aihetta, saimme Pudasjärven vastaanottokeskuksen vas-

taavalta ohjaajalta ehdotuksen kehittää lapsiperheiden vanhemmuutta tukevaa 

toimintaa liikunnan avulla. Kohderyhmäksi muotoutuisivat tällöin vastaanotto-

keskuksen perheet, lapset vanhempineen.  

Emme halunneet kuitenkaan rajata toimintaa koskemaan pelkästään vastaanot-

tokeskusten perheitä, eikä tämä ollut vastaanottokeskuksen vastaavan ohjaa-

jankaan nimenomainen ajatus. Ajatuksenamme on kehittää toimintaa, josta voi-

vat hyötyä kaikki kaupungin alueella asuvat paikalliset ja maahanmuuttajataus-

taiset lapsiperheet. Koska alueen työttömyysaste on korkea ja lapsien osuus 

väestöstä on suhteellisen pieni, päädyimme kyselemään yhteistyötahoja moni-

puolisesti ja suunnittelemaan toiminnan sellaiseksi, että mahdollisimman monil-

la perheillä olisi mahdollisuus osallistua.  

Ajatuksena on liikunnan avulla saattaa lapset ja vanhemmat toimimaan yhdes-

sä. Tarkoituksena ei ole kehittää ulkopuolelta ohjattua toimintaa. Sen sijaan aja-

tuksena on tuottaa liikuntaan ja yhdessäoloon kannustava ympäristö ja puitteet. 

Yhdessä tekemisen kautta maahanmuuttajaperheiden vanhemmat pääsevät 

kohtaamaan uudenlaista kulttuuria tehdä ja toimimaan yhdessä lastensa kans-

sa. Yhteinen tekeminen tutustuttaa lapset ja vanhemmat toisiinsa sekä auttaa 

opettelemaan vuorovaikutusta ja tukee vanhempia jaksamaan lasten kasvatuk-

sessa.  

Koska tapahtumat ovat avoimia myös suomalaisille, paikallisille perheille, voivat 

ne edesauttaa uusien ystävyyssuhteiden syntymistä, tutustuttaa sekä lapsia 

että aikuisia toisiinsa ja auttaa maahanmuuttajaperheitä kotoutumisessa. Van-

hemmat saavat toimintaan osallistuessaan vertaistukea muilta aikuisilta.  

Vanhempien tehtävänä on luoda lapsilleen mahdollisuuksia liikkua ja toimia itse 

taustatukena ja ohjaajana. Liikunta tarjoaa lapsille tilaisuuden tunteiden ilmai-

suun sekä niiden säätelyn oppimiseen. Liikkuessaan lapset voivat kokea suuria 

seikkailuja sekä oppia käsittelemään omia pelkojaan. Positiiviset ja mieluisat 
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kokemukset liikunnasta lisäävät lapsien omaa motivaatiota liikkumiseen. Lap-

suusiän fyysinen aktiivisuus ennustaa aktiivista elämäntapaa myös aikuisiällä. 

(Numminen ym. 2001; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 198-199.)  

 

 

5.2 Yhteistyötahot 

 

Työn aiheen ideoinnissa käytimme apuna työelämän asiantuntijoita. Lähetimme 

sähköpostitse tiedustelua tarpeista ja halukkuudesta monikulttuurisen perhetyön 

kehittämiseen. Vastaanottokeskuksella ja Osallisena Suomessa – hankkeella oli 

selkeä kiinnostus työtämme kohtaan ja lähdimme suunnittelemaan työtämme 

työelämän lähtökohdista ja tarpeista. 

Vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja ilmaisi ajatuksen ja toiveen liikuntata-

pahtuman kautta tapahtuvasta vanhemmuuden tukemisesta. Hän kertoi kuul-

leensa Joutsenon vastaanottokeskuksesta myönteisiä kokemuksia Lappeen-

rannan Liikuntamaa- tapahtumista. (Laatikainen, henkilökohtainen tiedonanto 

13.9.2012). 

Yhteistyökumppaneitamme opinnäytetyössä ovat Oulun vastaanottokeskuksen 

Pudasjärven yksikkö, Osallisena Suomessa – hanke, Pudasjärven kaupungin 

vapaa-ajan palvelut Liikuntaa kaikille – hanke, Pudasjärven eläkeläiset ry, jal-

kapalloseura FC Kurenpojat, Pudasjärven Urheilijoiden voimistelujaosto ja Na-

perosuunnistajat sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pudasjärven yhdistys. 

Pudasjärven seurakuntaa pyysimme mukaan osallistumaan, mutta diakonia- ja 

perhetyö kieltäytyi resurssipulaan vedoten. 

Toiminta toteutetaan Pudasjärvellä toimintoihin soveltuvissa tiloissa ja ympäris-

tössä. Liikunta- ja nuorisotoimen osalta on määritelty tiiviin yhteistyön tekemi-

nen lasten terveyden edistämiseksi yhteistyössä paikkakunnan seurojen ja yh-

distysten kanssa (Kuntalaki 1995, Nuorisolaki 2006). Kaupungin vapaa-

aikatoimenohjaaja (henkilökohtainen tiedonanto 2.11.2012.) lupasi liikuntahallin 

tilat liikuntatoiminnan käyttöön veloituksetta sekä lupasi kustantaa koko vuoden 
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ilmoitukset paikallislehdessä. Liikuntahallin remontin ajan, joka kestää touko-

kuuhun 2012, toiminnan käytössä on Kurenalan koulun liikuntasali, jonka vuok-

rasta vapautuksen antoi vs sivistysjohtaja. Remontin valmistuttua tilana toimii 

liikuntahalli, jonne hankittavat uudet liikuntavälineet ovat tapahtumien järjestäji-

en vapaassa käytössä. 
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6 PERHELIIKUNTAMAAN KEHITTÄMISEN TYÖVAIHEET 

 

 

Perheiden liikuntatoiminta aloitettiin helmikuussa 2013, jatkuen siitä kuukausit-

tain vuoden loppuun asti. Heinäkuussa toimintaa ei järjestetä. Eri vapaa-ajan 

järjestöt ja urheiluseurat järjestävät kuukausittaisen tapahtuman vuorotellen, 

jolloin yhdelle taholle jää yhden tapahtumakerran järjestelyvastuu vuodessa. Me 

opinnäytetyön tekijät järjestämme ensimmäisen tapahtumakerran.  

Pidimme yhteistyötahoille infotilaisuuden Neli-Iikkalassa. Paikalla oli viisi yhteis-

työtahojen edustajaa ja osa oli ollut yhteydessä etukäteen sähköpostitse tai pu-

helimitse. Paikalla oli myös paikallislehti Iijokiseudun päätoimittaja, joka teki 

toiminnasta jutun lehteen. Kaupungin vapaa-aikatoimi maksoi myös ilmoitukset 

kyseiseen lehteen ja toinen juttu toiminnasta ilmestyi samaisessa lehdessä päi-

vää ennen aloitustapahtumaa 22.2.2013. 

Olimme käyneet vapaaehtoistyön verkostotapaamisessa lokakuussa 2012 ker-

tomassa suunnittelemastamme perheliikuntatoiminnasta. Infotilaisuudessa 

tammikuussa kerroimme toiminnan pääperiaatteet, käytännön järjestelyt ja so-

vimme yhteistyötahojen kanssa vuoden 2013 vastuuvuorot tapahtumille.  Toi-

minta esitettiin dioina. (LIITE 1). 

Kulloinkin vuorossa olevalle taholle jää vastuulleen tapahtuma-alueen toteutta-

minen sekä tapahtuma-ajan valvontavastuu. Koska toiminta ei ole ohjattua, riit-

tää alueen valvonta muutaman täysi-ikäisen ihmisen voimin. Kukin toimija vas-

taa itse oman kertansa mahdollisista kustannuksista. Toiminta on kuitenkin 

mahdollista toteuttaa ilman syntyviä kustannuksia. Mukaan lähtevillä tahoilla on 

mahdollisuus oman vastuuvuoronsa aikana mainostaa omaa toimintaansa lii-

kuntatoimintaan osallistuville esimerkiksi näyttelypöydän avulla. 
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6.1 Perheliikuntamaan suunnittelu 

 

Aloitimme suunnittelun lähestyen maahanmuuttotyötä tekeviä pudasjärvisiä ta-

hoja sähköpostilla. Aikeenamme oli tehdä monikulttuurista perhetyötä koskeva 

opinnäytetyö. Molempien mielessä oli kehittämisidea ja tuotteellinen opinnäyte-

työ.  

Saimme muutaman idean, joista vastaanottokeskuksen vastaavan ohjaajan eh-

dottama liikuntatapahtuma sai molempien kiinnostuksen heräämään. Lapset ja 

liikunta olivat meistä kummankin henkilökohtaisen kiinnostuksenkin kohteita. 

Idea antoi myös aikalailla vapaat kädet suunnitteluun ja toteutukseen.  

Vanhemmuuden tukeminen monikulttuurisesta näkökulmasta laajeni suunnitte-

lun alkuvaiheessa koskemaan sekä suomalaisia että maahanmuuttajaperheitä. 

Näimme työssämme mahdollisuuden kotoutumisen edistämiseen ja erilaisten 

perheiden yhteistyön lisäämiseen. 

Saimme kaupungin vapaa-aikatoimen mukaan yhteistyöhön toimintaa suunnitel-

lessamme. Myös Liikuntaa kaikille – hankkeen projektityöntekijä oli innokkaasti 

mukana jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Tutustuimme erilaisiin perheliikunta-

tapahtumiin internetin välityksellä ja innostuimme Nuori Suomi ry:n järjestämäs-

tä Lasten liikuntamaa- toiminnasta, jota oli järjestetty menestyksellisesti useiden 

vuosien ajan Turussa. Lappeenrannassa vastaavaa toimintaa oli myös järjestet-

ty ja Joutsenon vastaanottokeskus oli ottanut toiminnan hyvin vastaan. 

Emme kuitenkaan halunneet kopioida kenenkään valmista toimintamallia, vaan 

saamiemme tiedon perusteella aloimme kehittää paikallisesti Pudasjärvelle 

suunnattua toimintaa. Koska toisella opinnäytetyön tekijöistä oli vahvoja kontak-

teja useisiin järjestöihin paikkakunnalla, aloimme pohtia heidän mahdollisuut-

taan osallistua toteuttamiseen.  

Vapaaehtoistyön verkostopalaverissa kuulimme vapaaehtoisten toimijoiden ver-

kostoitumisen haasteista, mutta myös sen onnistumisen tuomasta potentiaalista 

erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämiseen. Esittelimme oman ideam-

me ja ajatuksen eri toimijoiden yhteistyöstä verkostopalaverissa joulukuussa 
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2012. Siellä useat järjestöjen edustajat olivat innoissaan ideastamme ja halusi-

vat olla mukana toteuttamassa pitkäjänteistä toimintaa. 

Perehdyttyämme perheliikuntaa koskeviin tutkimuksiin ja teoriatietoon pää-

dyimme perheliikuntamaan kehittämiseen. Aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen 

tukeminen sekä liikuntaan innostavan tilan toteuttaminen olivat lähtökohdat per-

heliikuntamaamallin kehittämisessä. Päädyimme suunnittelemaan liikuntamaan, 

jossa ei ole oikeaa tai väärää tapaa toimia, vaan joka tarjoaa erilaisia ideoita ja 

mahdollisuuksia liikkumiselle. 

Toiminnan muodostavien tapahtumien järjestämiseen kysyimme paikallisia jär-

jestöjä ja yhdistyksiä. Näitä oli helppo saada mukaan, kun pystyimme lupaa-

maan, että toiminta kuormittaa vuoden aikana kutakin järjestäjää vain yhden 

tapahtuman järjestelyjen osalta. Ja kiitokseksi tästä pystyimme lupaamaan nä-

kyvyyttä järjestölle tai yhdistykselle. Lupasimme jokaiselle järjestäjälle mahdolli-

suuden mainostaa omaa toimintaansa ja saada mahdollisesti tätä kautta uusia 

jäseniä ja harrastajia mukaan tahojen toimintaan. 

Kaupungin sivistysjohtaja puolsi hankettamme ja saimme ilmaiset liikuntatilat 

toiminnan käyttöön. Myös vapaa-aikatoimi innostui ideasta ja lupautui maksa-

maan tapahtumien ilmoittamiset paikallislehdessä. Paikallislehti oli mukana jo 

infotilaisuudessa ja päätoimittaja kirjoitti ennen ensimmäistä tapahtumaa kaksi 

lehtijuttua toiminnan suunnittelusta ja aloittamisesta. Lisäksi paikallislehden toi-

mittaja oli mukana avaustapahtumassa. Näin pystyimme lupaamaan yhteistyö-

tahoille myös kustannuksettoman osallistumisen toiminnan toteuttamiseen. 

Pidimme infotilaisuuden tammikuussa 2013, jossa mukaan lupautuneet tahot 

kuulivat toiminnan toteuttamisesta ja käytännön järjestelyistä. Teimme myös 

yhdessä suunnitelman koko vuoden tapahtumien ajankohdista, toteutustiloista 

sekä vastuussa olevista järjestäjistä. Perustimme sähköpostiringin, jota kautta 

toimintaan liittyvä tiedotus onnistuu yhteistyötahojen kesken. Facebook- yhtei-

söön perustimme tapahtumasivun, jonka kautta mainostaminen perheille on 

ilmaista. 
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6.2 Avajaistapahtuma 

 

Perheliikuntamaan avajaistapahtumaa vietettiin lauantaina 23.2.2013. Järjes-

timme Kurenalan koulun saliin liikuntamaan, joka koostui seuraavista toiminta-

paikoista. Salin perällä oli maali, johon sai heittää pehmofrisbeillä sekä suuri 

pomppupatja ja pieni trampoliini. Salin keskiosassa oli keiloja ja palloja, hula-

vanteita ja rakennuspalikoita sekä perhevarjo. Etuosaan salia rakensimme her-

nepussien tarkkuusheittopaikan, Angry birds-heittopelipaikan sekä penkeistä 

liukumäen puolapuilta. Näyttämölle aitasimme penkkien avulla peliareenan, jos-

sa oli maalit, erilaisia palloja ja tötsämailat. Yhteen salin nurkkauksista laitoim-

me pöydän mehutarjoilua varten sekä cd-soittimesta kuulumaan lasten lauluja. 

Ympäri salia muodostimme lattiakuvista radan, jossa oli käden- ja jalanjälkiä ja 

alustoja kahdella jalalla seisomista sekä hyppimistä varten. Rata kulki myös 

tunnelin läpi. 

Tapahtuma alkoi kello 13.00 ja kuulimme ensimmäisten perheiden tulevan pu-

kukopeille jo viisitoista minuuttia ennen tätä. Avausaikaan saliin oli tullut kuusi 

perhettä, joista ei yksikään ollut maahanmuuttajataustainen. Perheet istuutuivat 

salin penkille ja vanhemmat pidättelivät lapsiaan ikään kuin odottaen alkavaa 

ohjausta. Emme olleet suunnitelleet mitään avauspuhetta tai muutakaan aloitus-

ta, mutta jotta toiminta lähti käyntiin, piti tällainen tehdä. Toivotimme kaikki ter-

vetulleeksi ja totesimme, että koko sali on rakennettu vapaata liikkumista varten 

ja ettei ole oikeaa tai väärää tapaa käyttää välineitä ja tilaa. Muistutimme myös 

vanhempia, että lapset ovat heidän vastuullaan ja, että tarkoitus on aikuisten 

liikkua yhdessä lasten kanssa. Aikuisen antamat esimerkit ja mielikuvat, välinei-

den käyttö ja erilaiset liikuntapaikat innostavat lasta liikkeeseen. Aikuinen tukee 

ja avustaa, mutta antaa lapsen itse kokeilla ja harjoitella taitoja yhä uudestaan 

(Arvonen 2007, 20.). 

Touhu ja liikunta salissa alkoivat heti avauspuheen jälkeen ja hiljalleen saliin 

alkoi tulla lisää perheitä. Paikallislehden toimittaja haastatteli meitä opinnäyte-

työn tekijöitä tapahtuman alussa. Kerroimme, että olimme positiivisesti yllätty-

neitä mukaan tulleiden ihmisten määrästä. Laskimme heitä siinä vaiheessa ole-
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van 55 henkilöä, mitä pidimme paikkakunnan viimeaikaisiin tapahtumiin osallis-

tuneiden määrän suhteen positiivisena yllätyksenä. 

Perheet omaksuivat hyvin nopeasti toiminnan idean. Lapset olivat innostuneita 

ja aikuiset liikkuivat ja leikkivät lastensa kanssa. Myös maahanmuuttajaperheitä 

osallistui useita. Vanhemmat kävivät kiittelemässä uuden toiminnan aloittami-

sesta ja kehuivat tapahtumaa innostavaksi. Emme ehtineet laskea aivan kaikkia 

kävijöitä, mutta ehdimme rekisteröidä ovesta sisään tulleita henkilöitä yhteensä 

85. Mehumukeja kului 100 kpl. Näiden perusteella arvioimme kävijämääräksi 

lähes sata ihmistä, mikä oli huomattavasti yli asettamamme odotusarvon. 

Myös osa tulevien tapahtumien järjestäjistä kävi katsomassa toiminnan järjeste-

lyjä sekä kyselemässä ideoita omia tapahtumiaan ajatellen. Yhteistyötahot oli-

vat yhtälailla yllättyneitä toiminnan suosiosta. 

Yksittäisen tapahtuman kesto on kaksi tuntia. Se osoittautui juuri sopivaksi kes-

toksi. Osa perheistä jaksoi olla koko ajan paikalla, osa taas piti siitä, että tapah-

tumaan saattoi tulla tai lähteä oman aikataulun mukaisesti. Yhdessä vietetty 

aika lisää uskoa ja luottamusta perheen yhteistoimintaan ja yhdessä liikuttaessa 

perheenjäsenet saavat toisiltaan jakamatonta huomiota. Perheet voivat liikkua 

myös toisten perheiden kanssa, jolloin tutustutaan uusiin ihmisiin ja ystäväper-

heet tulevat läheisemmiksi (Arvonen 2007, 7-9.) 

Yritimme tilan järjestelyssä ottaa huomioon turvallisuuden. Liukumäen alle aset-

telimme patjoja pehmikkeeksi. Hyppypatja oli riittävän kaukana seinästä ja puo-

lapuiden alle aseteltiin mattoja. Katosta riippuvia renkaita tai köysiä emme irrot-

taneet käyttöön, jotta välttyisimme mahdollisilta kolareilta. Ensiapuvälineiden 

paikan ja riittävyyden olimme tarkistaneet etukäteen ja ne olivat koko tapahtu-

ma-ajan helposti saatavilla. Vain yksi kahden lapsen törmääminen tapahtui näi-

den juostessa päin toisiaan. Vahingoilta vältyttiin tässäkin tapauksessa. 

Tapahtuma päättyi itsekseen sovitun ajan täyttyessä. Viimeisetkin perheet pois-

tuivat paikalta kello kolme. Tilan siivoaminen jäi meidän vastuullemme. Pohjois-

Pohjanmaan liikuntaliitto lainasi toimintaa varten muutaman pelin ja välineitä, 

jotka keräsimme yhteen koriin ja jätimme tulevien tapahtumien käyttöön.  
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7 POHDINTA 

 

 

Sosionomin (AMK) erityisasiantuntijuudessa painottuvat vahvasti aikuisten, 

vanhempien ja perheiden kohtaamisen, ohjaamisen ja tukemisen taidot, jotka 

nähdään ”siltana lapsen hyvinvointiin.” Yhteisöllisen työn tekemisen taidot kas-

vun tukemisen ja ohjaamisentehtävissä viittaavat sosionomin laaja-alaiseen 

sosiokulttuuriseen ymmärrykseen, erilaisten yhteisöjen vuorovaikutukselliseen 

ja avoimeen kohtaamiseen sekä valmiuksiin tehdä yhteisöllistävää ja osallista-

vaa työtä, joka parhaimmillaan on aidon yhteisön kasvun edistämistä (Mäkinen, 

Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009.)  Perheliikuntamaa-toiminnan suunnittelu 

ja toteutus on ollut mielenkiintoista. Olemme saaneet tutustua eri yhteistyöta-

hoihin ja heidän kanssa työ on sujunut suunnitelman mukaan. Olemme tyyty-

väisiä, että valitsimme toiminnallisen opinnäytetyön.  

Olemme innostuneita siitä, että verkostot ottivat haasteen innokkaasti vastaan 

ja ovat sitoutuneita lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaan työhön. Olemme 

saaneet paljon tietoa perheen yhdessäolosta, vertaistuesta, vanhemmuuden tuke-

misesta sekä liikunnan osallisuudesta. Kirjallisen tiedon lisäksi suunnittelu- ja ohja-

ustaitomme ovat kehittyneet ja olemme saaneet työskentelytaitoihimme varmuutta. 

Opinnäyteyömme toiminnallisen osuuden kautta olemme saaneet myös uusia kon-

takteja, joiden myötä perheliikuntamaa toteutuu myös jatkossa. 

Toiminnasta ei ole kerätty varsinaisesti palautetta, mutta sitä on saatu eri kaut-

ta. Suurin osa palautteesta on tullut suullisesti lehtiartikkeleiden tai osallistumi-

sen perusteella. Palautetta on voinut antaa myös Facebookissa. Osan palaut-

teesta olemme kirjanneet muistiinpanoihimme, osa on kopioitu suoraan Face-

bookista tai sähköpostista. 
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7.1 Perheliikunnan tavoitteiden ja vanhemmuuden tukemisen toteutumi-

nen 

 

Opinnäytetyönämme kehitelty perheliikuntamaa kokoaa yhteen lapsiperheitä. 

Heitä yhdistää samankaltainen elämäntilanne leikki- tai alakouluikäisten lasten 

kautta. Lisäksi osallistujien kesken voi muodostua pienempiä ryhmiä. Pienem-

piä ryhmiä voi yhdistää erilaiset asiat kuten maahanmuuttotausta tai yksinhuol-

tajuus. Lapset voivat muodostaa omia vertaisryhmiä ominaisuuksiensa tai mie-

lenkiintojensa mukaan. Myös perheiden tai lasten liikunnallisuus voi olla arki-

elämässä vähäistä, ja vertaisten tapaaminen voi kannustaa liikunnan lisäämi-

seen perheen sisällä. Parhaimmillaan kehittämämme toiminta voi olla vertais-

tuellista.  

Perheliikunta on luontainen mahdollisuus vanhemmille antaa hyvää esimerkkiä 

liikunnan merkityksestä. Kaikki lapset eivät pidä koululiikunnasta varsinkaan 

silloin, kun siihen liittyy suoritusten mittaamista. Suorituspaineeton liikunta on 

hyvä erityisesti niille, jotka eivät pidä kilpailuun perustuvasta liikunnasta. Kaikilla 

tulee olla mahdollisuus liikkua varallisuudesta riippumatta.  

Perheliikuntamaasta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Facebook-sivustolla 

perheliikuntamaa-tapahtuman sivulla. Kaupungin maahanmuuttotyötä tekeville 

sekä vastaanottokeskukselle on mennyt tieto toiminnasta sähköpostilla. Jokai-

sen järjestäjätahon on myös mahdollista mainostaa omaa tapahtumaansa esi-

merkiksi yleisillä ilmoitustauluilla tai omilla foorumeillaan. Tapahtumaan osallis-

tuminen on ilmaista, jolloin varallisuus ei ole este osallistumiselle. 

Facebook- sivustolla avajaistapahtuman jälkeen antoivat kävijät palautetta.  

Olipa kyllä aivan loistava homma muksuille! varmasti tullaan uudes-

taan ja koitetaan saada viel enemmän porukkaa mukaan. (osallis-

tunut äiti, mukana lapset 6, 4 ja 3 vuotta) 

Kiitos tapahtumasta, hauskaa oli! Lapsillakin. (osallistunut isä, mu-

kana lapset 11, 9, 6 ja 4 vuotta) 
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Heti tapahtuman jälkeen saatu suullinen palaute oli vastaavanlaista. Tapahtu-

man maksuttomuutta kiiteltiin, maahanmuuttajaäidit olivat erityisen kiitollisia.   

Perheliikuntamaa ei ole ohjattua toimintaa, jolloin jokaisella on mahdollisuus 

liikkua omien kykyjen ja mielenkiinnon mukaan. Paikat tapahtuman aikana on 

suunniteltu niin, että ne houkuttavat eri-ikäisiä ja eritasoisia liikkujia mukaan. 

Suorituspisteitä ei myöskään tarvitse kiertää tietyssä järjestyksessä, vaan salis-

sa saa liikkua vapaasti oman aikataulunsa ja halunsa mukaisesti. 

Liikkuminen tapahtuman aikana toimii omaehtoisesti. Lapset saavat kertoa van-

hemmilleen, mitä haluaisivat tehdä ja vanhempien tehtävä on neuvoa ja ohjata 

lasta. Toiveena on, että myös vanhemmat osallistuvat tapahtumaan ja liikkuvat 

ja leikkivät lapsen mukana. Leikkivarjo toimii hyvänä kannustimena myös 

aremmille aikuisille, sillä varjolla leikkimiseen tarvitaan useita aikuisia. Monet 

liikuntapisteet, kuten rekki tai renkaat edellyttävät lasten osallistumiselle myös 

vanhempien apua. Lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen on mahdol-

lista kehittyä toiminnan kautta. 

Toiminnassa kiitosta kävijöiltä on tullut siitä, että se ei ollut liian ohjattua ja kont-

rolloitua.  

Taas nähtiin, ettei valmistelujen tarvitse olla tämän kummempia. 

Pienellä vaivalla saa paljon iloa, lapsetkin on rohkeampia kun ei 

kukaan aikuinen kerro, mitä pitää tehdä. (osallistuneet äiti ja isä, 

mukana lapset 6, 4 ja 2 vuotta.) 

Perheet tapaavat tapahtumissa muita lapsiperheitä. Lapset hakeutuvat helposti 

samoihin liikunta- ja leikkipisteisiin muiden lasten kanssa. Pallopelejä syntyy 

spontaanisti ja leikkivarjon alla lapset hakeutuvat kontakteihin muiden lasten 

kanssa. Vanhempien kontaktit syntyvät joko lasten keskinäisten kontaktien 

kautta tai vanhempien omasta tahdosta. Samanikäiset lapset tai sama liikunta-

piste tilassa voivat innostaa keskustelulle ja ajatusten vaihdolle. Vanhempien on 

tätä kautta mahdollista saada vertaistukea vanhemmuuden ja kasvatuksen ky-

symyksissä.  
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Pojat löysi heti yhteistä tekemistä. Mukava kun on kaveri jalkapal-

lon peluuseen. Kotona kun ei tahdo pikkusiskoista olla seuraa. 

(osallistunut äiti, mukana lapset 6, 5 ja 3 vuotta.)  

Lasten ja vanhempien yhteiseen tekemiseen innostava perheliikuntamaa voi 

toimia innoittajana muunkin liikunnan harrastamiseen yhdessä. Liikuntaharras-

tusta voi lisätä yhdessä tai lapsi tai aikuinen voi kiinnostua jostain tietystä liikun-

tamuodosta kokeiltuaan sitä perheliikuntamaassa tai kuultuaan siitä muilta kävi-

jöiltä. Myös järjestävien tahojen tarjoamat liikuntapalvelut saavat näkyvyyttä ja 

voivat toimia houkuttimena uuden harrastuksen pariin. 

 

 

7.2 Osallistaminen ja yhteistyöverkostot 

 

Perheliikuntamaa toimii useiden eri järjestöjen, yhteisöjen ja yhdistysten toteut-

tamana. Yksittäisen tapahtuman järjestämiseen osallistuvat eri tahot vuorotellen 

omien vapaaehtoisten voimin. Tapahtumien järjestäminen tarjoaa näille mahdol-

lisuuden osallistua yhteisöllisesti merkittäväänkin toimintaan. Tätä kautta va-

paaehtoisille voi syntyä positiivinen kokemus yhteisen hyvän tekemisestä ja 

muiden auttamisesta. Myös maahanmuuttajat, joiden osallistuminen ei yhdistys-

ten ja järjestöjen toimintaan ole kovin suurta, voivat osallistua vapaaehtoisina 

perheliikuntamaan toteuttamiseen esimerkiksi hankkeiden tai vastaanottokes-

kuksen vuoroilla.  

Kehittämässämme perheliikuntamaatoiminnassa osallisuutta voidaan lisätä se-

kä tapahtumaan osallistuvien että sen järjestäjien osalta. Toiminta on maksu-

tonta, jolloin siihen osallistuminen ei ole kiinni perheen varallisuudesta. Osatto-

muutta voi kuitenkin lisätä se, että asuu kaukana Pudasjärven keskustasta, jos-

sa toiminta järjestetään. Toimintapaikaksi valittiin kuitenkin keskeisellä sijainnilla 

oleva koulu sekä liikuntahalli, jolloin kaupungin keskustassa asuvilla olisi sijain-

nin puolesta mahdollisuus osallistua kulkuvälineistä ja –yhteyksistä riippumatta.  

Vastaanottokeskus järjestää asukkailleen kyydityksen tapahtumiin, sillä turva-
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paikanhakijoilla ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta auton käyttöön ja vas-

taanottokeskus sijaitsee noin viiden kilometrin päässä keskustasta. 

Vapaaehtoistyö voi lisätä osallisuutta. Vastaanottokeskus ja eläkeläisten yhdis-

tys ovat esimerkkejä tahoista, joiden tapoihin vastaavanlaisen toiminnan järjes-

täminen ei yleisesti ottaen kuulu. Kumpikaan näistä ei myöskään hyödy toimin-

taan osallistumisesta uusien jäsenien tai muun kannattavuuden muodossa. Sen 

sijaan osallistuminen toimintaan antaa sen jäsenille mahdollisuuden tehdä hy-

vää ja saada kokemuksen osallisuudesta. 

Mukava, että me eläkeläisetkin päästään näkemään lasten riemua. 

Leikkimisen ilo se ei lopu vanhanakaan. Ja onhan se liikunta ter-

veellistä kaiken ikäisille. (vapaaehtoinen tapahtuman järjestäjä) 

Maahanmuuttajilla ei ole paljon mahdollisuuksia vetää liikuntaryh-

miä lapsille. Hänkin olisi innokas urheiluseuran vetäjä, mutta kieli ei 

ole vielä hallussa. Täällä yhteistä kieltä ei tarvita. (vapaaehtoinen 

toisen tapahtuman aikana osoittaen miestä, joka ohjasi lapsia jo-

noon ja heitti heille palloa vuoron perään, jotta nämä saivat pukata 

sitä päällään.) 

Yhteistyöverkoston toimiminen antaa yleisesti ottaen esimerkin siitä, että suu-

rempiakin projekteja on mahdollista toteuttaa yhteistyössä. Toiminnan toteutu-

minen ei vaadi paljon resursseja yhdeltä organisaatiolta. Kuitenkin saa koke-

muksen osallistumisesta laajemman toiminnan toteuttamisesta. 

Meillä yhdistyksen toiminta on supistunut siinä määrin, että isompi-

en tapahtumien järjestäminen omin voimin ei olisi enää mahdollista. 

Mutta näin me voidaan vielä olla toimiva yhdistys. (vapaaehtoinen 

lupautuessaan mukaan toimintaan yhden tapahtuman järjestäjänä.)  

Haasteellista on saada eri toimijoiden välinen kommunikointi toimimaan. Perus-

tamamme sähköpostiringin kautta viestintä on mahdollista, mutta sen toimimi-

nen edellyttää jokaisen aktiivista osallistumista. Myös se, että toiminnalla ei ole 

tällä hetkellä organisoijaa tai vastuuhenkilöä asettaa haasteen koko vuoden 

toiminnan onnistumiselle. Mahdollisista vuoronvaihdoista, peruuntumisista ja 
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muutoksista on tahojen selviydyttävä sähköpostiviestittelyn turvin. Onnistumi-

nen on toimijoiden omalla vastuulla.  

Seurakunnan osallistuminen ei ollut Pudasjärvellä vielä ajankohtaista. Kirkon on 

yhteiskunnassamme kuitenkin kyettävä luomaan uusia toimintatapoja ja vaikut-

tamiskanavia kohdatakseen mahdollisimman monia suomalaisia. Maahanmuut-

tajat luovat Pudasjärven seurakunnallekin haasteen. Heidän kohtaamisekseen 

perheliikuntamaa luo hyvän mahdollisuuden. Diakonia- ja kasvatustyö voisivat 

toiminnan kautta kohdata uusia perheitä ja luoda yhteyttä perheisiin. 

 

 

7.3 Erilaisten perheiden osallistuminen ja kokemukset 

 

Toiminta on tarkoitettu mahdollisimman erilaisille perheille. Avajaistapahtumas-

sa oli paikalla muutamia maahanmuuttajaperheitä. Toisella kerralla mukaan oli 

tullut useita perheitä vastaanottokeskuksesta. Palaute on heidän osaltaan ollut 

hyvin positiivista. Opinnäytetyön tekijään suhtaudutaan heidän keskuudessaan 

nyt kiitollisena toiminnan alkuun panemisesta. Tiettävästi ainakin kaksi lasta 

heistä on myös aloittanut säännöllisen liikunnan harrastamisen urheiluseurassa.  

Opinnäytetyön avulla ei muodostettu kuvaa toimintaan osallistuvista perheistä. 

Subjektiivinen havainto on kuitenkin, että perheiden joukko on hyvin heterogee-

ninen. Vanhempia on erilaisista tulo- ja ammattiryhmistä, osallistuvien lasten 

lukumäärät perheessä ovat vaihdelleet yhdestä kuuteen ja lasten iät ovat olleet 

muutaman kuukauden ikäisistä noin neljääntoista ikävuoteen. Havaintomme 

mukaan mukana on ollut paljon perheitä, joissa liikunta ei ole ainakaan toistai-

seksi ollut perheen vapaa-ajassa kovasti mukana. Tämä on ollut hyvin positiivi-

nen havainto ja toivottavaa olisi, että liikuntainnostus jatkuisi tästä. 

Yhteisöllisyyden kokemista on havaittavissa jo kahden tapahtumakerran jäl-

keen. Facebook-sivustolla perheliikuntamaan tapahtumasivulla on joukko van-

hempia, jotka keskustelevat ja vaihtavat kokemuksia toiminnasta. Parhaimmil-
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laan toiminnan kautta on mahdollista solmia ystävyyssuhteita ja ainakin saada 

yhteisöllisyyden kokemuksia.      

Muksut ainakin tulee TOTTAKAI kun tällaista järjestetään! Ja käyt-

täjän sain, kun itse ei pääse. (äiti, jonka lapset 4, 3 ja 2 vuotta pää-

sivät osallistumaan sukulaisten kanssa.) 

Vaikka tapahtumasivu Facebookiin perustettiin vasta avajaistapahtumaa edel-

tävänä päivänä, ehtivät käyttäjät kutsua mukaan 65 henkilöä.  

 

 

7.4 Työn luotettavuus ja eettisyys 

 

Ennen opinnäytetyömme alkua saimme Pudasjärven vastaanottokeskuksen 

vastaavalta ohjaajalta ehdotuksen kehittää lapsiperheiden vanhemmuutta tuke-

vaa toimintaa liikunnan avulla. Tarkoituksenamme oli kehittää toimintaa, josta 

voivat hyötyä kaikki kaupungin alueella asuvat lapsiperheet ja auttaa maahan-

muuttajataustaisten lapsiperheiden kotoutumista. Kaupungin vapaa-

aikatoimenohjaaja (henkilökohtainen tiedonanto 2.11.2012.) lupasi kaupungilta 

tilat liikuntatoimen käyttöön veloituksetta. Olemme allekirjoittaneet sopimuksen 

opinnäyteyhteistyöstä Pudasjärven kunnan kanssa ennen toiminnan aloittamis-

ta. Toiminta on ollut selkeää ja se on tehty kohderyhmän mukaan.  Luotetta-

vuutta tuo se, että toiminta jatkuu opinnäytetyön valmistumisen jälkeen ja siihen 

on saatu valvojat vuoden 2013 loppuun saakka. 

Olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman tuoreita ja alkuperäisiä lähteitä. 

Monilla aloilla tutkimustieto muuttuu nopeasti. Tieto saattaa muuttua moniker-

taisessa lainaus- ja tulkintaketjussa, jonka vuoksi olisi hyvä käyttää alkuperäisiä 

lähteitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 113.) Lisäksi olemme pyrkineet valikoimaan lähteet 

monipuolisesti kaikki tutkinnoissamme saatavat ammattinimikkeet huomioiden.  

Opinnäytetyömme aikana huomioimme jatkuvasti työmme luotettavuutta sekä 

pohdimme eettisesti oikeita ratkaisuja. Opinnäytetyömme aikana teimme yhteis-

työtä kaikkien lupautuneiden toimijoiden kanssa. 



46 
 

Opinnäytetyössämme tulee esille sosiaalialan eettinen osaaminen, joka sisältää 

sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet. Sosiaalialan ammatillisen työn 

keskeinen periaate on asiakaslähtöisyys. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen 

ammattijärjestö Talentia 2005, 11) Asiakas-lähtöisyys näkyy opinnäytetyös-

sämme esimerkiksi vanhempien ja lasten mielipiteiden kuuntelemisessa liikun-

tamaan toteuttamisen aikana. Opinnäytetyömme aikana kunnioitimme asiakkai-

ta luottamuksellisesti.  

Perheliikunnan toiminta oli vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Ryhmässä kunnioi-

tetaan jokaisen osallistujan mielipiteitä ja kulttuuritaustaa. Järjestetty toiminta oli 

sellaista, johon kaikki saivat osallistua. Kaikki halukkaat pääsivät tutustumaan 

myös erilaisiin seuratoimintoihin, joita oli liikuntatapahtumien aikana. Eettisesti 

ja moraalisesti kestävän toiminnan perusta on asiakkaan ihmisarvon ja yksilölli-

syyden kunnioittaminen.   

Ammatillisuutta on olla mahdollisimman avoin ja rehellinen ja kyetä tunnista-

maan omat rajat sekä tietämättömyyden ja tuen tarpeet asiakaskentillä. (Sosi-

aalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2005, 6.). Sosiaalialan 

tärkeimpiä tavoitteita on syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistämi-

nen. Nämä periaatteet olivat myös opinnäytetyössämme lähtökohtaisia tavoittei-

ta.  

 

 

7.5 Jatkotutkimushaasteet 

 

Tavoitteemme oli toteuttaa toimintaa, jonka avulla on mahdollista tukea van-

hemmuutta, kannustaa perheitä liikkumaan sekä tukea lasten ja vanhempien 

välistä vuorovaikutusta. Työn edetessä tavoitteeksi nousi myös yhteistyötahojen 

toimivuus ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset.  

Perheliikuntamaan on tarkoitus jatkua ainakin vuoden 2013 loppuun eri tahojen 

yhteistyönä. Alkuperäisen ajatuksen mukaan kaupungilta tulee toiminnalle 

koordinaattori, joka kuitenkin koordinaattoriksi suunnitellun työntekijän henkilö-
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kohtaisista syistä, on vielä tällä hetkellä epävarmaa. Toiveena on, että vapaa-

aikatoimi voi nimetä toiminnan koordinaattorin mahdollisimman pian. 

Jatkotutkimushaasteita opinnäytetyöllemme ovat erilaiset toiminnan toteutumi-

sen tutkimukset. Tutkimuskysymyksiksi muodostuvat tapahtumien onnistumi-

nen, järjestävien tahojen yhteistyö sekä osallistuneiden perheiden profiilien 

määrittäminen. Toimintaan osallistuneiden perheiden kokemukset toiminnasta 

sekä sen vaikutuksista nousevat myös jatkotutkimusmahdollisuudeksi. Toimin-

nallisen opinnäytetyön tuotoksen toteutumisen ja onnistumisen tutkiminen ovat 

haasteita seuraaville opinnäytetyön tekijöille. 
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