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Perhettä on totuttu pitämään yhtenä tärkeimpänä yhteiskunnassamme toimivana ryhmänä, jossa vanhemmat ja lapset 

muodostavat tiiviin yhteisön yhdessä sukulaisten, ystävien ja naapuruston kanssa. Perheet ja niiden arki ovat kuitenkin 

viime vuosikymmeninä saaneet moninaisempia muotoja ja on huomattu , että yhä useampi perhe on yksin lasten 

kasvatusta, arkea ja vanhemmuutta koskevien kysymysten äärellä. Julkisella sektorilla neuvoloita ja varhaiskasvatuksen 

palveluita lukuun ottamatta löytyy melko vähän matalankynnyksen palveluita, jotka olisi tarkoitettu kaikkien perheiden 

tueksi. Yhä harvemmalla perheellä on mahdollisuus yhteiseen toimintaan muiden perheiden kanssa esimerkiksi 

kotipihassa, jossa asukkaat vaihtuvat usein ja tutustumista ei tapahdu arjen muiden kiireiden keskellä. Yksilöllisyyttä ja 

tehokkuutta korostavalla aikakaudellamme on kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa ihmiset kaipaavat elämäänsä myös 

yhteisöllisiä arvoja ja tapahtumia, joissa voi jakaa kokemuksia, saada vertaistukea sekä samalla tehdä asioita yhdessä 

muiden kanssa.  

 

Perheiden tukemiseen on vähitellen aloitettu kehittämään erilaisia malleja ja toimintamuotoja. Yksi tällaisista on Oulun 

seudulla toimiva Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemia- hanke, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta eri 

keinoin. Yhtenä hankkeen toimintamuotona on perheliikuntakurssi, joka toimii perheen yhteisenä harrastuksena, mutta 

myös perheiden tutustumisen ja sitä kautta verkostoitumisen mahdollistajana . Tässä tutkimuksessa selvitettiin, 

millaisena vanhemmat kokivat yhteistoiminnan ja verkostoitumisen perheliikuntakurssilla ja mitkä tekijät siellä ovat 

vaikuttamassa yhteisöllisyyden muodostumiseen. Viitekehyksenä tutkimuksessa toimii sosiokulttuurinen innostaminen 

ja tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, voidaanko sosiokulttuurisen innostamisen avulla tukea perheiden 

verkostoitumista perheliikuntakurssilla. Aineisto kerättiin havainnointien sekä vanhempien päiväkirjojen pohjalta. 

Havainnointi tapahtui seitsemällä eri kurssikerralla pohjautuen etnografisiin tutkimusmenetelmiin. Päiväkirjaa kirjoitti 

yhteensä kuusi eri äitiä pohtien teksteissään yhteistoimintaa jokaiselta kerralta. Päiväkirjoihin kirjoitettiin myös 

ajatuksia kurssia ennen ja sen jälkeen.  

 

Tutkimuksen tuloksista tuli ilmi, että perheliikuntakurssilla yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen on vaikuttamassa 

monia eri tekijöitä, mutta suurin merkitys on perheiden omilla lähtökohdilla. Jokaisella tutkimukseen osallistuneista 

perheistä tärkeintä kurssilla oli toimiminen oman perheen kanssa ja tutustuminen toisiin oli toissijaista , jolloin 

verkostoitumista ei tapahtunut. Liikunnalliset toiminnot olivat luomassa yhteistoimintaa, mutta ne saattoivat myös 

estää sitä keskittyessään enemmän jokaisen osallistujan yksilölliseen kehittymiseen ja kokemukseen. Perheliikunta 

toimii hyvin toteutettuna parhaiten perheiden sisäisen vuorovaikutuksen edistäjänä, mutta oikein suunnattuna myös 

perheiden verkostoitumisen apuna osallistujien ollessa siihen motivoituneita. Sosiokulttuurisen innostamisen 

menetelmät sopivat hyvin perheiden verkostoitumisen tukemiseen, mutta myös siinä jokaisen osallistujan täytyy olla 

motivoitunut toimimaan yhteistoiminnan edistämiseksi.  

 

Esimerkiksi koulut ja päiväkodit voivat hyödyntää perheliikuntaa haluttaessa tuoda luokan tai ryhmän perheitä yhteen. 

Lisäksi perheliikunnan mahdollisuuksia eri lajiseuroissa ei ole vielä tarpeeksi huomioitu.   

 

Asiasanat    etnografia, perheet, perheliikunta, sosiokulttuurinen innostaminen, verkostoituminen, yhteisöllisyys   
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1. JOHDANTO 

 

Perhettä on totuttu pitämään yhtenä tärkeimpänä yhteiskunnassamme toimivana ryhmänä, 

jossa vanhemmat ja lapset muodostavat tiiviin yhteisön yhdessä sukulaisten, ystävien ja 

naapuruston kanssa. Perheet ja niiden arki ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä saaneet 

moninaisempia muotoja ja on huomattu, että yhä useampi perhe on yksin lasten kasvatusta, 

arkea ja vanhemmuutta koskevien kysymysten äärellä. Julkisella sektorilla neuvoloita ja 

varhaiskasvatuksen palveluita lukuun ottamatta löytyy vähän matalankynnyksen palveluita, 

jotka olisi tarkoitettu kaikkien perheiden tueksi. Yhä harvemmalla perheellä on 

mahdollisuus yhteiseen toimintaan muiden perheiden kanssa esimerkiksi kotipihassa, jossa 

asukkaat vaihtuvat usein ja tutustumista ei tapahdu arjen muiden kiireiden keskellä. 

Yksilöllisyyttä ja tehokkuutta korostavalla aikakaudellamme on kuitenkin tultu 

tilanteeseen, jossa ihmiset kaipaavat elämäänsä yhteisöllisiä arvoja ja tapahtumia, joissa 

voi jakaa kokemuksia, saada vertaistukea sekä samalla tehdä asioita yhdessä muiden 

kanssa.  

 

Perheiden tukemiseen on vähitellen aloitettu kehittämään erilaisia malleja ja 

toimintamuotoja. Yksi tällaisista on Oulun seudulla toimiva Nuorten Ystävät ry:n 

Vanhempien Akatemia -hanke, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta eri keinoin. 

Yhtenä hankkeen toimintamuotona on perheliikuntakurssi, joka toimii perheen yhteisenä 

harrastuksena, mutta myös perheiden yhteen tuojana. Perheliikuntakursseja on järjestetty 

Vanhempien Akatemian puolesta jo 9 kertaa syksystä 2011 lähtien ympäri Oulua sekä 

ympäristökunnissa ja se on tarkoitettu koko perheelle eli lapsille ja vanhemmille. Niina-

Kaisa Sarjosalo (2012) on tutkinut omassa pro gradu- tutkielmassaan perheliikuntakurssin 

merkitystä perheille ja tuloksista kävi ilmi, että perheet kokevat perheliikuntakurssilla 

olevan heille liikunnallista merkitystä, mutta myös sosiaalisia ja yksilöllisiä merkityksiä. 

Tutustumista toisiin perheisiin olisi toivottu enemmän, mutta se ei toteutunut kurssilla 

toivotulla tavalla. 
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Oma tutkimukseni lähtee liikkeelle näistä kokemuksista. Olin mukana Oulussa talvella 

2013 järjestetyllä perheliikuntakurssilla tutkien perheiden yhteistoimintaa sekä 

verkostoitumista kurssin aikana. Lisäksi toimin kurssilla eräänlaisena yhteyshenkilönä eli 

pidin yhteyttä perheisiin, vastaanotin heidät joka kerran alussa ja aktiviteettien aikana otin 

valokuvia ja kannustin perheitä. Liikunnallisen toiminnan ohjasi aina joku kyseisen lajin 

harrastaja tai ammattilainen, joten se ei kuulunut tehtäviini.  

 

Tutkimukseni teemoina ja tutkimuskysymyksinä ovat perheiden välinen vuorovaikutus ja 

yhteistoiminta perheliikuntakurssilla sekä millaisena vanhemmat sen kokivat. Lisäksi olen 

pohtinut tutkimukseni viitekehyksen eli sosiokulttuurisen innostamisen kautta sitä, miten 

innostamisen avulla voidaan olla tukemassa perheiden verkostoitumista 

perheliikuntakurssilla. Tutkimusaineistonani olivat vanhempien pitämät päiväkirjat kurssin 

ajalta, mutta tein myös omia havaintoja aiheeseen liittyen, joten tutkimusotteeni on 

etnografinen. 

 

Perheliikuntakurssi ei ollut itselleni entuudestaan tuttu toimintatapa, joten kurssin aikana 

opin paljon uutta. Tutkielman alkuvaiheessa luin läpi kirjallisuutta perheliikunnasta ja 

tutustuin siihen, millaisia asioita sen avulla halutaan saavuttaa. Perheliikunnasta löytyi jo 

hyvin kirjallisuutta, mutta sen yhteisöllisestä merkityksestä perheille ei niinkään, joten 

siksi tutkimukseni aihe on tärkeä. Mielestäni on myös tärkeää keskittyä siihen, että kaikille 

perheille tarjottaisiin erilaisia ja eri tilanteisiin sopivia matalankynnyksen 

ennaltaehkäiseviä tukipalveluita. Tämä ajatus on myös Vanhempien Akatemia- hankkeen 

taustalla.  

 

Lasten hyvinvointi on aina sidoksissa perheiden hyvinvointiin. Lasten hyvinvointiin liittyy 

paljon puhuttu nuorten syrjäytyminen, josta tällä hetkellä kannetaan paljon huolta. Nuorten 

syrjäytymistä ja muita lasten ja nuorten hyvinvointiin mahdollisesti liittyviä ongelmia 

selitetään usein varsinkin perhetaustoista kumpuavilla ongelmilla. Jari-Erik Nurmi (2011) 

listaa nuorten syrjäytymiseen liittyvässä katsauksessaan mahdollisten oppimisvaikeuksien 

lisäksi juuri perhetaustan, vanhempien arvomaailman, toimintatavat tai roolimallit 

syrjäytymisen uhkatekijöiksi (Nurmi, 2011, s. 28). Perheiden yhteisöllisemmän 

elämäntavan kautta lapsilla olisi mahdollisuus useampiin roolimalleihin ja turvallisiin 

aikuisiin, jotka vaikuttaisivat koko perheen hyvinvointiin. 
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Myös varhaiskasvatuksen näkökulmasta perheiden osallistuminen ja osallisuus on tärkeää. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2005) perusteissa puhutaan vanhempien 

osallisuudesta lasten varhaiskasvatukseen ja tarkemmin kasvatuskumppanuudesta. 

Tarkoituksena on, että vanhemmat otetaan mukaan erilaisiin päivähoitoyksikön 

tapahtumiin sekä erityisesti lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman suunnitteluun ja 

arviointiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 35). Varhaiskasvatuksen 

näkökulmasta olisi tärkeä miettiä, miten voimme tukea koko perhettä kasvatuksessa ja 

ottaa heitä mukaan enemmän päiväkodin toimintaan yhdessä lapsen ja muiden perheiden 

kanssa. 

 

Tässä tutkielmassa taustoitan ensin Vanhempien Akatemian toimintaa sekä perheliikuntaa 

toimintamuotona. Tutkimukseni viitekehyksenä toimii jo aiemmin mainittu 

sosiokulttuurinen innostaminen sekä teoriaa perheistä ja vanhemmuudesta yhteisöllisyyden 

näkökulmasta. Tutkimusosiossa käyn läpi tutkimuskysymykset, tutkimuksen tekoon 

liittyneet vaiheet, etnografisen tutkimusotteen sekä analyysivaiheen jälkeen tutkimuksen 

tulokset. Lopuksi arvioin ja pohdin tutkimuksen tuloksia ja sitä, miten perheitä tukevat 

palvelut voisivat tutkimukseni tuloksista hyötyä. 
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2. TAUSTAA TUTKIMUKSELLE 

 

Perheiden kasvatustyön ja vanhemmuuden tukemiseen tulisi nykyaikana keskittyä 

enemmän. Sen kautta voidaan pyrkiä toimimaan ennaltaehkäisevästi, jotta perheillä olisi 

enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia toimia arjessa tai mahdollisen kriisin tai muun 

ongelman sattuessa kohdalle. Ongelma on kuitenkin ollut, ettei vanhemmille ja perheille 

suunnattuja matalankynnyksen palveluita ole riittävästi tarjolla. Tähän kiinnitti huomiota 

oululainen Nuorten Ystävät -järjestö, joka on keskittynyt tuottamaan erilaisia sosiaali- ja 

terveysalojen palveluita. Nuorten Ystävät järjesti syksyllä 2009 Oulussa sekä Turussa 

luentotilaisuuksia, joiden teemana oli ”Vanhemmuuden vaikea pesti”. Suuren suosion 

saaneiden luentotilaisuuksien pohjalta kerätty palaute sai järjestön huomaamaan, että 

vanhemmilla oli selvästi tarvetta saada tietoa ja käytännön neuvoja vanhemmuuden 

toteuttamisesta sekä saada vastauksia erilaisiin kasvatuskysymyksiin. Luennot olivat 

muuten toimiva tapa, mutta järjestö halusi luoda myös vuorovaikutuksellisuutta 

vanhempien välille. Tätä kautta Nuorten Ystävien toiminnan osaksi perustettiin 

Vanhempien Akatemia -hanke, joka on toiminut Oulun seudulla vuodesta 2011. Hanke on 

RAY:n rahoittama. (Vanhempien Akatemian hankesuunnitelma, 2010.)    

 

Perheiden erilaiset tukiverkostot ja osallisuus nähdään yhtenä tärkeänä osana toimivaa 

vanhemmuutta ja kasvatustyötä. Oulu on muuttovoittoista aluetta, jonne jatkuvasti saapuu 

varsinkin nuoria lapsiperheitä, joilla saattaa uudessa kaupungissa puuttua tarpeelliset 

tukiverkostot. Yhteisöllisyyden tukeminen on tärkeä osa Vanhempien Akatemia -hankkeen 

toimintaa ja erilaisten hankkeen järjestämien tapahtumien avulla pyritään lisäämään 

perheiden välistä verkostoitumista. Tämä ajatus toimii myös oman tutkimukseni yhtenä 

tärkeänä lähtökohtana. Yhteinen toiminta muiden perheiden kanssa luo sosiaalisia suhteita 

ja tilanteita, joista hyötyvät perheen aikuiset sekä lapset eri tavoin. Mielestäni perheiden 

oma panos ja innostuminen yhteiseen toimintaan ovat kuitenkin avainasemassa. Ilman sitä 

verkostoitumista ja perheiden välistä vuorovaikutusta ei voi syntyä.  
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2.1 Vanhempien Akatemia vanhemmuutta ja kasvatusta tukemassa 

 

Pro gradu -tutkielmani on osa Vanhempien Akatemia -hanketta, jonka tarkoituksena on 

tukea vanhemmuutta ja perheitä jakamalla hyödyllistä tietoa sekä käytännön vinkkejä 

kasvatukseen ja muihin perhettä koskeviin kysymyksiin. Hanke toteutuu Oulun seudulla ja 

sen tarkoituksena on luoda pysyviä tutkittuun tietoon ja verkostopohjaiseen työskentelyyn 

pohjautuvia malleja vanhemmuuden tukemiseen. Tavoitteena on eri kanavien kautta 

tutustuttaa lasten ja nuorten vanhempia toisiinsa sekä edistää myös kasvatusyhteisöjen 

vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista. Yhteisöllisyys ja jaettu kasvatusvastuu ovat 

vahvana tausta- ajatuksena Vanhempien Akatemian toiminnassa. Toimintaa järjestetään 

usein niin, että samanikäisten lasten vanhemmat pääsevät tutustumaan toisiinsa, mutta 

toimintaa on myös yhdessä kaiken ikäisten lasten vanhemmille. Kaikkien näiden takana on 

halu lisätä vanhempien ja perheiden ja sitä kautta myös lasten ja nuorten hyvinvointia. 

(Vanhempien Akatemia, 2013.) Kuviossa 1 ovat Vanhempien Akatemian tärkeimmät 

periaatteet, joihin hankkeen toiminta pohjautuu 

 

Kuvio 1. Vanhempien Akatemian toimintaperiaatteet (Vanhempien Akatemia, 2013). 
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yhteisöjen 

yhteensaatta-
minen 

Pysyvä 
toimintamalli 

Verkosto-
yhteistyö 

Tieto- ja 
viestintä-
teknologia 

Ikäkausi-
näkökulma 
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Hankkeen toiminta muodostuu eri toimintatapojen ympärille. Vanhempien Akatemia 

järjestää erilaisia tapahtumia perheille sekä luentoja vanhemmille. Perheliikuntakurssien 

lisäksi on järjestetty rusettiluisteluiltoja, kesäretki Hailuotoon ja luentoina muun muassa 

eroneuvotilaisuuksia sekä teemaluentoja esimerkiksi isyydestä. Lisäksi järjestetään 

ammattilaisille suunnattua koulutusta sekä verkosto- ja asiantuntijatoimintaa. Osallisuus on 

tärkeä osa Vanhempien Akatemian toiminta-ajatuksia ja siksi toimintaa pyritään 

suunnittelemaan ja toteuttamaan perheiden toiveiden pohjalta. (Vanhempien Akatemia, 

2013.) Vanhempien Akatemia itse haluaa pitää toimintaansa ennalta ehkäisevänä ja 

matalakynnyksisenä. Tärkeänä pidetään, ettei vanhemmuutta syyllistetä, vaan vahvistetaan 

perheissä olevia positiivisia asioita. Myös lapsen näkökulmaa pidetään Vanhempien 

Akatemian toiminnassa tärkeänä.  (Forum24, 2012, Apua eron hetkellä.) 

 

Vanhemmuuden tukemisessa Vanhempien Akatemian hankkeessa käytetään hyväksi 

internetiä, jonka kautta pyritään luomaan keskusteluja ja lisäämään vanhempien 

osallisuutta. Vanhempien Akatemian Internetsivujen kautta voi lukea ja kommentoida 

vanhemmuutta, perhe-elämää ja kasvatuskysymyksiä käsitteleviä blogikirjoituksia, 

osallistua keskusteluun sekä ladata erilaisia materiaaleja. Vanhempien Akatemia on 

mukana Verkosta virtaa vanhemmuuteen -mallin kehittämisessä, johon kuuluvat osana 

heidän omat internetsivunsa sekä hankkeen Facebook-sivut. Mallin kehittämiseen kuuluu 

myös hankkeen, Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian yksikön ja Oulun 

kaupungin opetustoimen kartoitus siitä, voitaisiinko päivähoidon/koulujen ja perheiden 

välisiä sähköisiä viestintäkanavia hyödyntää vielä enemmän vanhemmuuden tukemisessa 

sekä yhteistyössä. (Vanhempien Akatemia, 2013.) Internet onkin koettu yleisesti hyväksi 

paikaksi saada vertaistukea sekä vastauksia kysymyksiin samassa elämäntilanteissa olevien 

kanssa (Sinkkonen, 2003, s. 297).  

 

 

2.2 Perheliikunta perheiden tukemisen toimintamuotona  

 

Perheliikunnan juuret löytyvät historiasta, jolloin perheet liikkuivat luontevasti yhdessä 

erilaisten ulkotöiden, juhlien ja kotitöiden parissa. Liikuntaympäristöinä olivat metsät, 

pellot ja rannat. Vuosikymmenten kuluessa perheiden elinympäristöt ja ajankäyttö ovat 
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kuitenkin muuttuneet ja nykyään lasten ja aikuisten luonnollinen kanssakäyminen on 

harvinaisempaa molempien ryhmien toimiessa omissa elinpiireissään. Vanhempien kodin 

ulkopuolisen työn ja kiireisen elämänrytmin takia yhteinen aika on usein tarkasti 

suunniteltua ja siltä halutaan jotakin ”erikoista”. On kuitenkin huomattu, että lapsille 

tärkeää on yhdessä vietetty aika, jolloin ei tehdä mitään sen kummempaa ja aikuiset 

antavat täyden huomionsa lapsille. (Arvonen, 2004a, s. 11.) 

 

Perheliikunta määritellään perheen aktiiviseksi yhdessäoloksi, jonka aikana tehdään jotakin 

liikuntaan liittyvää erilaisissa ympäristöissä. Perheliikunta voi olla yhteisiä jumppahetkiä, 

retkeilyä, liikuntatapahtumiin osallistumista tai vaikkapa piha- tai kotitöitä. 

Perheliikunnassa ei perhettä ole tarkkaan määritelty, vaan sitä on joskus kutsuttu 

pienyhteisöliikunnaksi, jolloin se voi koskea lähisukua, naapureita tai tuttavaperheitä. 

Tärkeintä on yhdessä liikkuminen, vuorovaikutus ja toimiminen sosiaalisissa ryhmissä. 

(Arvonen, 2004b, s. 28.) Perheliikunta on aina tavoitteellista toimintaa, jossa tavoitteita 

ovat järjestämässä joko perhe itse tai esimerkiksi perheliikunnan järjestäjä. Yleisesti 

perheliikunnan tavoitteena pidetään koko perheelle tarjoutuvan liikunnan merkitystä sekä 

liikunta-aktiivisuuden lisääntymistä. Samalla tuetaan lapsen kehitystä, vanhemmuutta ja 

perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä tutustutaan muihin perheisiin. (Arvonen, 2004c, s. 

32–33, 36.) 

 

Vanhempien Akatemia on järjestänyt perheliikuntakursseja sekä alakoulu- että 

yläkouluikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Ensimmäinen 

perheliikuntakurssi alakouluikäisten lasten perheille järjestettiin syksyllä 2011 ja sen 

jälkeen sitä on järjestetty yhteensä neljä kertaa. Yläkouluikäisille ja heidän vanhemmilleen 

on järjestetty perheliikuntakurssia keväällä 2012 ja syksyllä 2012 niin, että isät ja pojat 

liikkuivat yhdessä ja äidit ja tyttäret yhdessä. Keväällä 2013 on tarkoitus järjestää 

sekaryhmä myös yläkouluikäisille. Perheliikuntakurssit on toteutettu yhteistyössä 

oululaisten liikuntaseurojen kanssa ja lajeina on kokeiltu muun muassa jousiammuntaa, 

melontaa, suunnistusta, yleisurheilua, perhecircuitia, parkouria, koripalloa ja luistelua. 

Perheliikuntakurssi on aina osallistujille maksuton ja mukaan yhdelle kurssille on otettu 

noin 10–12 perhettä riippuen mukana olevien perheiden koosta. (Vanhempien Akatemia, 

2013.) 
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Vanhempien Akatemian perheliikuntakurssien tarkoituksena on tarjota perheille 

liikunnallisia kokemuksia sekä mahdollistaa uusien lajien kokeilu turvallisesti ja ohjatusti. 

Tärkeinä pidetään erityisesti liikunnasta saatavaa iloa, onnistumisen kokemuksia sekä 

perheiden yhdessä viettämää aikaa. Tarkoituksena on tuoda myös perheitä yhteen ja edistää 

näin perheiden verkostoitumista sekä kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvointia. 

Tarkoituksena on, ettei osallistujilla tarvitse olla liikunnallista taustaa, vaan jokainen 

osallistuu voimiensa ja taitojensa mukaan. (Alatalo & Niemi, 2011, s. 11–12.) 

 

Vanhempien Akatemian perheliikuntakurssin tavoitteet ovat yhteneväisiä hankkeen 

yleisten tavoitteiden kanssa. Tarkoitus on tukea kaikkia perheitä ja tarjota liikunnan kautta 

mahdollisia vinkkejä kasvatukseen ja perheen arjen toimimiseen. Perheliikuntakurssin 

ajatus on syntynyt Vanhempien Akatemiassa siitä, että liikunnallisten toimintojen avulla 

on helppo lisätä perheiden hyvinvointia ja yhdessä olemista. Tavoitteena on tarjota 

säännöllistä ja tehokasta liikuntaa, jossa toimitaan vertaisryhmässä sekä kannustetaan 

lapsia ja vanhempia vuorovaikutukseen. Vanhempien Akatemia on halunnut ottaa mukaan 

myös liikuntaseurat, jotta perheliikunnan merkitystä alettaisiin ymmärtää myös laajemmin. 

Perheliikuntakurssilla on siis paljon tavoitteita, jotka laajenevat koskemaan yksilöiden ja 

perheiden elämää kokonaisvaltaisesti, ei vain esimerkiksi liikunnallisuuden kautta. 

(Sarjosalo, 2012, s. 24–25.) Kokemukseni mukaan hankkeen järjestämä perheliikuntakurssi 

on hyvä toimintatapa vanhemmuuden tukemiseen ja perheet nauttivat päästessään 

liikkumaan yhdessä.  
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3. YHTEISÖLLISET ARVOT PERHEIDEN ELÄMÄSSÄ 

 

Ihmisen yksi perusulottuvuuksista on sosiaalisuus ja toisten seuraan hakeutuminen. 

Pariutuminen ja suvunjatkaminen ovat osa yhteisyyden ja yhteisöllisen elämän perustaa ja 

perhettä voidaan pitää tämän takia yhtenä yhteiskunnan perusosana. Perheen ja suvun 

lisäksi myös ystävyyssuhteet ovat tärkeitä ja näihin molempiin hakeudutaan sosiaalisen 

hyvinvoinnin takia. (Niemelä, 2009, s. 216.)  

 

Yhteiskunta koostuu erilaisista tekijöistä, esimerkiksi taloudellisista -, henkisistä -, 

kulttuurisista - ja juridisista tekijöistä, jotka eri tavoin ovat esillä myös perheissä. Perhettä 

voidaankin pitää ”pienoisyhteiskuntana”, koska yhteiskunnassa vallitsevat perusnormit ja 

arvot tulevat esiin pienimuotoisesti perheiden elämässä. Koska perhe toimii lapsen 

ensisijaisena kasvattajana ja samalla yhteiskuntaan kiinnittäjänä, ovat perheen 

yhteisöllinen osallisuus ja sitoutuminen tärkeitä. (Kurki, 2006, s. 171.) 

 

Kulttuurin merkitys on suuri jokaisessa yhteiskunnassa ja yksilön elämä rakentuu 

erilaisista kulttuurin muodoista. Yhteiskunnassa toimiminen sen vaatimalla tavalla on osa 

kulttuuria, samoin myös yksilön oppimat tavat ja käyttäytyminen. Lisäksi elämän varrella 

yksilö kiinnittyy erilaisiin ryhmäkulttuureihin, kuten nuorisokulttuuriin, 

työpaikkakulttuuriin tai sosiaaliluokan myötä tulevaan kulttuuriin. Perhe on yksi 

kulttuuriryhmä, jossa yhteiskunnan arvopohja on yhteydessä yksilön tarpeisiin, arvoihin ja 

elämäntapaan. Perheessä lapsi voi samaistua muihin henkilöihin ja sitä kautta saada 

erilaisia toimimisen malleja ja kasvaa yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi. (Schmitt, 2003, 

s. 301.) 

 

Omassa tutkimuksessani korostuvat perheet yhteisöllisyyden näkökulmasta sekä 

yhteisöllisten arvojen merkitys vanhemmuuden tukemisessa. Tämän vuoksi on tärkeä 

tuntea teoriaa sekä vanhemmuuden,mutta myös perheiden ja niiden elämän taustalla. Tässä 

luvussa käyn lisäksi läpi yhteisöllisyyttä sekä mitä se tarkoittaa perheiden elämässä tällä 

hetkellä. 
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3.1 Perhekulttuurit ja vanhemmuus 

 

Perheet eroavat muista yhteiskunnan sosiaalisista yhteisöistä monin eri tavoin. Ensinnäkin 

perhesuhteiden kesto on pidempi kuin muissa sosiaalisissa ryhmittymissä ja perheeseen 

liittyminen ei ole kiinni omasta vapaasta tahdosta. Toiseksi perhe muodostuu 

sukulaissuhteesta ja perheenjäsenet ovat lähes poikkeuksetta joko toistensa vanhempia tai 

lapsia. Perheenjäsenillä on lisäksi sekä biologiset että juridiset suhteet toisiinsa. Perhe sitoo 

jäsenensä myös muuhun sukuun ja erilaisiin sukulaissuhteisiin. On huomattava, että 

esimerkiksi ystävyyssuhteet voivat jakaa joitakin perheen tunnusmerkkejä, mutta yleensä 

ne eivät täyty kokonaan tai ainakin joku tunnusmerkeistä jää täyttymättä. (Klein & White, 

1996, s. 20–24.) 

 

Eri ihmiset kokevat perheen eri tavoin ja oma perhekäsitys voi muuttua ajan kuluessa. 

Yksiselitteistä perheen määritelmää on hankala antaa, sillä usein siihen vaikuttaa 

esimerkiksi perheen määrityksen antava taho. Nykyään lapsiperhe määritellään usein niin, 

että sen muodostavat vähintään yksi aikuinen ja yksi alle 18-vuotias lapsi. Lasten määrällä 

ei ole väliä, kuten ei myöskään vanhempien määrällä tai sukupuolella. Usein perheet on 

jaoteltu vielä ydin-, yksinhuoltaja-, tai uusperheisiin. Solmitulla avioliitolla ei myöskään 

ole enää merkitystä perheen muodostamiseen. (Määttä & Rantala, 2010, s. 67–69.) 

Tällaista määrittelyä perheestä voidaan kutsua post-moderniksi perheeksi, joka on hylännyt 

jonkun tai joitakin modernin perheen tunnusmerkkejä. Moderni perhe on nähty naisen, 

miehen ja lasten muodostamaksi ryhmäksi, jossa molemmat vanhemmat ovat mukana 

työelämässä, mutta jossa naiselle jää suurin vastuu perheen arjen ja lasten hoitamisen 

huolehtimisesta. (Howe, 2012, s. 11.) Perheen määritelmää voidaan pohtia myös kulttuurin 

kautta: suomalaisittain näemme perheen melko suppeasti. Perheellä tarkoitetaan 

useimmiten niitä ihmisiä, jotka asuvat tai ovat asuneet samassa taloudessa. Toisin on 

esimerkiksi latinokulttuureissa, joissa perheen määritelmä kattaa helposti koko suvun. 

Englanninkielinen termi extended family voidaan nähdä käsittävän myös perheen 

mahdolliset muut tukiverkostot. (Larivaara, Lindroos & Heikkilä, 2009, s. 22.) 
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Perhe muotoutuu monien kulttuuristen tekijöiden ympärille. Esimerkiksi etninen tausta, 

sosioekonominen asema sekä perheen arvot, uskomukset ja sukujen historia muokkaavat 

jokaisesta perheestä ja perheenjäsenestä omanlaisensa. Lisäksi perheen muotoutumiseen 

vaikuttavat perheen rakenteisiin liittyvät asiat, kuten lapsimäärä tai vanhempien määrä 

perheessä. Kaikilla näillä tekijöillä ja niiden välisillä suhteilla on joko positiivinen tai 

negatiivinen vaikutus perheen tai perheenjäsenten toimintaan. Myös esimerkiksi 

perheenjäsenten eri elämänvaiheet, esimerkiksi lasten murrosikä vaikuttavat perheen 

toimintaan. (Cavendish, Montague, Enders & Dietz, 2012, s. 1‒2.) Siihen liittyvät myös 

perheen itsensä asettamat tai ulkopuolisen tahon määrittelemät perheen tavoitteet tai 

tavoiteltavan perheen ominaisuudet. Nämä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi perheen 

yhdessä viettämään aikaan, lasten kasvatukseen tai perheenjäsenten välisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Vaikka perhe toimii melko yhtenäisesti, voivat tavoitteet 

vaihdella eri perheenjäsenien välillä ja aiheuttaa konflikteja. Tavoitteiden eriäväisyys 

vaikuttaa myös siihen, että perheessä tai sen ulkopuolella voi olla erilaisia määritelmiä 

siitä, toimiiko perhe tavoiteltavan perheen mallin mukaan. (Ramey & Ramey, 2012, s. 

232–233.)  

 

Eri tieteenaloilla on vuosikymmenten kuluessa ollut erilaisia näkökulmia vanhemmuuteen. 

1950-luvulta lähtien sitä alettiin tutkia erityisesti psykologian näkökulmasta keskittyen 

lasten ja vanhempien välisiin kiintymyssuhteisiin sekä tunnesiteisiin. Myöhemmin 

tutkimukset painottuivat esittelemään vanhemmuutta ympäristön merkityksen kautta, jonka 

mukaan lapsi kasvaa erityisesti kaikkien perheenjäsenten ja muun ympäristön välisen 

vuorovaikutuksen avulla. Tätä kutsutaan vanhemmuuden ekologiseksi malliksi. 

Tutkimuksia on tehty myös kasvatustyyleistä, vanhempien kasvatustietoisuudesta ja 

kasvatususkomuksista. 1990-luvulla on noussut esiin käsitys vanhemmuudesta 

kokemuksena ja esimerkiksi sukupuolierojen merkitystä vanhemmuudessa on tutkittu 

enemmän. (Valkonen, 2006, s. 11–13.) 

 

Vanhemmuuteen vaikuttavat vahvasti aina kyseisen ajan yhteiskunta sekä kulttuuri. 

Jokaisen kulttuurin käsitykset perheestä, vanhemmuudesta ja kasvatuksesta ovat 

luonteeltaan muuttuvia ja heijastavat aina aikaansa. Myös yhteiskunnan säännöt, arvot, 

lainsäädäntö ja poliittinen tilanne vaikuttavat käsityksiin vanhemmuudesta. (Schmitt, 2003, 

s. 301.) Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää vanhempien roolin muuttumista. Äidin ja 

isän roolit vanhemmuudessa vaihtelevat perheittäin, mutta nykyään ollaan siirtymässä yhä 



12 

 

 

enemmän kohti jaettua vanhemmuutta, jossa molemmat vanhemmat osallistuvat 

tasapuolisesti lasten kasvatukseen. (Määttä & Rantala, 2010, s. 79.) Jaettu vanhemmuus 

voidaan nähdä yhteisenä ymmärryksenä ja vastuuna lapsen hyvinvoinnista, jossa toista 

kunnioitetaan yksilönä (Mykkänen, 2010, s. 18). 

 

Vanhemmuus alkaa silloin, kun perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi. Sitä ennen 

vanhemmilla on lapsuudestaan sekä perheen- ja suvunjäsenenä olemisen kautta tiedostettua 

ja tiedostamatonta tietoa siitä, millaista vanhemmuus on ja mitä siihen kuuluu. Näiden 

kautta vanhempi rakentaa kuvaa omasta vanhemmuudestaan sekä joutuu neuvottelemaan 

siitä toisen vanhemman kanssa perustaessaan perhettä. Perheen tai suvun historia sekä 

niiden olemassaolo vaikuttavat siis aina oman perheen ja vanhemmuuden muotoutumiseen 

ja vanhempana toimimiseen. (Schmitt, 2003. s. 307–308.) 

 

Vanhemmuus voidaan jakaa biologiseen, sosiaaliseen, psykologiseen ja juridiseen 

vanhemmuuteen. Monesti saman henkilön vanhemmuuteen liittyvät kaikki kolme 

ulottuvuutta, mutta jokaisesta osa-alueesta voi vastata eri henkilö. Biologinen vanhemmuus 

liittyy lapsen ja vanhemman samaan geeniperimään ja biologiseen suhteeseen. Sosiaalinen 

vanhemmuus tarkoittaa lapsen arjessa elävää vanhempaa, joka kuuluu olennaisena osana 

lapsen elämään. Kun lapsi alkaa pitää jotakin aikuista (esimerkiksi isovanhempaa) 

vanhempanaan henkilön huolenpidon ja lapsen luottamuksen kautta, kutsutaan sitä 

psykologiseksi vanhemmuudeksi. Juridinen vanhemmuus on oikeudellista vanhemmuutta, 

joka liittyy vahvasti yhteiskunnan antamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin 

vanhemmuudesta. Yleensä juridinen vanhemmuus muodostuu biologisen vanhemmuuden 

perusteella, mutta esimerkiksi adoptiossa juridinen vanhemmuus siirtyy 

adoptiovanhemmille. (Vilén, Hansen, Janhunen, Kytöpuu, Salo, Seppänen, Seppänen & 

Tapio, 2010, s. 11.)  

 

Vanhemmuus vaatii yksilöltä monia eri asioita. Elämme aikaa, jossa yksilöllä on vapaus 

tehdä omia valintoja ja ottaa niistä vastuuta. Vanhemmuus on kuitenkin täysin toisen edun 

laittamista oman edelle sekä riippuvaisuuden ja tarvitsevuuden kohteena olemista. Lisäksi 

vanhemmuus on vuorovaikutusta monen eri tekijän välillä. Perhe on vuorovaikutuksessa 

eri perheenjäsenten kesken, mutta myös eri ryhmien ja ympäristön esimerkiksi päiväkodin 

kanssa. (Schmitt, 2003, s. 312–315.) 
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Eri tutkimuksissa (Tolvanen, 2008; Klemetti & Puusniekka, 2012.) vanhemmuuden 

ongelmiksi on määritelty varsinkin työssä käyvien vanhempien ajan riittämättömyys 

lapsilleen, rajojen asettamisen kyvyttömyys sekä vertaistuen mahdollisuuden 

väheneminen. Kodinhoito ja muut arkirutiinit vievät aikaa pois lapsilta ja vanhemmuudelta 

ja vanhempien, varsinkin äitien jaksaminen on vanhempien huolenaiheena.  

 

 

3.1.1 Ekokulttuurinen perheteoria 

 

Erilaiset näkemykset perheistä ja vanhemmuudesta ovat synnyttäneet erilaisia 

perheteorioita. Osa perheteorioista pohjautuu henkilöiden välisiin suhteisiin, osa perheisiin 

instituutioina ja osa perheen toiminnan määrittelyyn. Tämän lisäksi teoriat liikkuvat joko 

mikro- tai makrotasolla. (Klein & White, 1996, s. 26–27.) Tähän olen valinnut 

lähtökohdaksi ekokulttuurisen perheteorian, jossa ympäristön merkitys on suuri perheiden 

elämään. Ekokulttuurisen teorian tunteminen on tärkeää, kun halutaan tutkia perheiden 

välistä yhteisöllisyyttä ja verkostojen merkitystä perheiden arjessa.  

 

Ekokulttuurinen teoria korostaa ympäristön merkitystä vanhemmuudessa, perheen arjessa 

ja lapsen kehityksessä sekä näiden merkitystä toisiinsa. Lapsen kehitykseen vaikuttavat eri 

tilanteet esimerkiksi kotona, varhaiskasvatuksen toiminnoissa ja koulussa. Näitä kutsutaan 

lapsen olennaisiksi kehitysympäristöiksi. Tärkeänä pidetään perheen tukemista sekä 

vanhempien osallistumista lapsen kasvatukseen ja kehitykseen yhteistyössä esimerkiksi 

päiväkodin kanssa. Tarjottavien palveluiden tulee perustua perheiden ja lasten tarpeisiin. 

(Määttä & Rantala, 2010, s. 53–54.) Tärkeänä tarkastelukohteena on ympäristön vaikutus 

perheen päivittäiseen toimintaympäristöön ja rutiineihin (Määttä, 1999, s. 79). 

 

Ekokulttuurisessa ajattelutavassa koko perheen katsotaan olevan aktiivisia toimijoita 

ympäristössään ja siksi ekokulttuurinen teoria pohjautuu sosiokulttuuriseen viitekehykseen. 

Lapsen kehitys ja sen ymmärtäminen ovat suhteessa ympäristöön ja lapset ja aikuiset ovat 

toimijoita omassa ympäristössään. Perheen ekokulttuurisella ympäristöllä tarkoitetaan 

kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat perheen toimintatapoihin ja voimavaroihin. Siihen 

kuuluvat muun muassa yhteiskunnassa ja perheissä vaikuttavat taloudelliset, kulttuuriset ja 
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materialistiset tekijät, joilla on vaikutusta arkielämän toimintaan. Perheet nähdään 

aktiivisina toimijoina ja ympäristönsä muokkaajina sen mukaan, millaisia arvoja ja tarpeita 

kullakin perheellä on. (Määttä & Rantala, 2010, s. 54–59.) Tämän lisäksi perhe on myös 

itse luomassa omaa kulttuuriaan. Näiden avulla perhe ei vain sopeudu ympäristöstä 

tulevien vaatimusten antamiin raameihin, vaan luo ja muokkaa itse jatkuvasti omaa 

ympäristöään. (Rantala, 2002, s. 21.)  

 

Ekokulttuurinen teoria täydentää ja laajentaa muita ekologisia lähestymistapoja, joille 

kaikille on yhteistä ympäristön merkitys perheen toiminnalle. Ekokulttuurisessa teoriassa 

kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, kuinka ympäristöä tulisi järjestää lapsen 

kehitykselle suotuisaksi ja samalla pyritään hahmottamaan niitä tekijöitä, joiden kautta 

ympäristö vaikuttaa perheiden elämään. Ekokulttuurisessa teoriassa on myös suuri 

merkitys yksilöllisillä perhekulttuureilla, jotka ohjaavat kunkin perheen elämää sen 

arvojen, uskomusten ja tarpeiden mukaan. (Määttä & Rantala, 2010, s. 56, 59.) 

 

  

3.1.2 Suomalainen perhe-elämä tällä hetkellä 

 

Perheet ja niiden elämä saa nykyään osakseen paljon arvostelua. Joidenkin mielestä 

perheet ovat kriisissä erilaisten vaatimusten ja kasvatuskysymysten äärellä ja ajatellaan, 

että perheet ovat menettäneet tärkeän asemansa muille yhteiskuntaa rakentaville, kuten 

taloudellisille tekijöille. Toisaalla puolestaan nähdään, että perheet ovat selviytyneet 

yllättävän hyvin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja säilyttäneet paikkansa osana 

yhteiskuntaa. Perheet ovat luoneet itselleen uusia tapoja toteuttaa läheisyyttä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun perheet eivät välttämättä muodostu enää avioliitossa 

olevista pareista ja heidän lapsistaan, muodostuvat perhesuhteet enemmän tunteiden 

pohjalle, joka vaikuttaa väistämättä esimerkiksi perheen jäsenten välisiin suhteisiin, 

ajankäyttöön ja koossa pysyvyyteen. (Tähtinen, Broberg, Forssén & Hakovirta, 2004, s. 

257–258.)  

 

Perheen arki ja vanhempien jaksaminen vaikuttavat merkittävästi myös lapsen 

hyvinvointiin ja yleisesti lasten ongelmia selitetään perheen ongelmien kautta. Myös muun 
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ympäristön merkitys on kuitenkin lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeää yhteiskunnan 

arvoista ja toimintatavoista lähtien. Jo 1990-luvun lamasta lähtien perheille suunnattuja 

palveluita on kutistettu ja palvelut on suunnattu koskemaan pelkästään lapsia eikä 

välttämättä koko perhettä. Nykyään uskotaan vahvasti, että ”vanhemmuus on hukassa” ja 

monia vanhempia syyllistetään jaksamattomuudesta ja osaamattomuudesta. Syyllistämisen 

sijaan olisi tärkeää löytää tapoja eri tekijöiden yhteistyöhön sekä tukiverkostojen 

rakentamiseen ja niiden positiiviseen merkitykseen. (Määttä & Rantala, 2010, s. 23–24.) 

 

Arkinen perhe-elämä on vuorovaikutuksellisesta ja aktiivista toimintaa sekä 

perheenjäsenten, että sitä ympäröivän maailman välillä. Siihen liittyvät vahvasti tunteet, 

erilaiset toiminnat ja aikataulutus. Tunteiden merkitys on suuri perhe-elämässä, koska ne 

viestittävät jokaisen perheenjäsenen yksilöllistä hyvinvointia, ajatuksia ja käytöstä. Tunteet 

vaikuttavat myös siihen, kuinka jokainen pystyy toimimaan eri rooleissaan perheessä 

esimerkiksi äitinä tai puolisona. Perheen kesken tunteiden näyttäminen on paljon 

sallitumpaa, koska perhesuhteet ovat pysyvämpiä verrattuna muihin ihmissuhteisiin ja 

silloin tunteiden ilmaiseminen on turvallisempaa. Perheen ollessa päivän aikana 

hajautuneena eri paikkoihin kuten kouluun ja työpaikoille, voivat päivän aikana 

kerääntyneet tunteet tulla esille vasta kotona. (Rönkä & Korvela, 2009, s. 87, 90–91.) 

 

Nykyinen perhe-elämä kietoutuu vahvasti erilaisten toimintojen ympärille, kuten mitä 

perheenjäsenet tekevät yhdessä tai erikseen, ja miten kulttuuriset traditiot vaikuttavat 

perheiden toimintaan. Toimintoja voidaan tarkastella myös sen pohjalta, kuinka ne on 

jaettu eri perheenjäsenten kesken ja miten eri toimintoja ja rutiineja on luotu. Ajankäyttö 

on yksi perheen arkea ohjaavista tekijöistä, jota on syytä tarkastella tutkittaessa nykyistä 

perhe-elämää. Erilaiset aikataulutukset ja perheen yhteisen ajan sovittaminen jokaisen 

perheenjäsenen omaan viikkorytmiin on arkipäivää monessa perheessä. Tähän on 

vaikuttanut kellon ympäri toimiva yhteiskuntamme. Myös kiireen esiintyminen perheiden 

elämässä on yleinen aihe. (Rönkä & Korvela, 2009, s. 92.) 

 

Vaikka nykyaikainen perhe-elämä nähdään usein sitä sävyttävien ongelmien ja 

stressitekijöiden kautta, voidaan siinä nähdä myös positiivisia puolia. Perheen kanssa 

jaetaan suuret onnistumisen ja ilon hetket. Lasten kasvattaminen ja hoitaminen sekä 

kaikkien perheenjäsenien tukeminen voidaan nähdä osana ihmisyyttä, jota perheen kanssa 

pääsee toteuttamaan. Lisäksi perheen kautta saa tukea, jota ei ole mahdollista saada muiden 
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ryhmien kautta sekä tunteen siitä, että on tärkeä ja rakastettu. (Vargas, 2008, s. 20.) Yhtenä 

positiivisena tekijänä suomalaisessa perhe-elämässä voidaan nähdä isien osallistuminen 

lastenhoitoon ja perhe-elämään yleisesti. Vaikka edelleen yleensä lasten kanssa kotiin jää 

äiti, kasvaa isien osuus määrästä koko ajan ja iso osa isistä käyttää isyysvapaansa. 

(Keskinen, 2010.) Positiivisten asioiden löytäminen ja niiden vahvistaminen tukisi 

perheiden elämää omalta osaltaan ja niiden kautta voi löytää ratkaisuja mahdollisten 

ongelmien kohtaamiseen.  

 

 

3.2 Perheiden välinen yhteisöllisyys vanhemmuuden voimavarana 

 

Suomessa yhä useampi perhe on yksin ja luonnollinen tukiverkosto eli suku ja ystävät ovat 

joko hyvin kaukana tai puuttuvat kokonaan varsinkin uudelle paikkakunnalle muuttaessa 

(Sinkkonen, 2003, s. 296). Vanhemmuuden tukeminen tapahtuu usein yhä enemmän 

asiantuntija-avun kautta ja tukea vanhemmuuteen haetaan neuvoloista, päiväkodin 

työntekijöiltä tai koulun opettajilta. Aikaisemmin vanhempien tukena ovat olleet 

enemminkin luonnolliset verkostot kuten suku, tuttavaperheet ja naapurit. (Schmitt, 2003, 

s. 321.) Perheen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden vuoksi yhteisöllisyydelle tulisi löytää 

uusia, nykyaikaisia muotoja, joiden avulla perheiden mahdollisuus vertaistukeen ja 

yhteiseen toimintaan muiden kanssa parantuisi.  

 

Yhteisöllisyys määritellään yhteisössä tapahtuvana kokemuksellisuutena ja tunnetilana. 

Yhteisöön voidaan kuulua, vaikka toiminta yhteisössä ei olisi aktiivista. Yhteisöllisyyteen 

tarvitaan kuitenkin yhteisöön liittymisen kokemus ja yleensä tunne voimistuu, kun yhteisöä 

uhkaa joku ulkopuolelta tuleva, todellinen tai kuviteltu uhka. Yhteisön erottaa 

satunnaisesta ryhmittymästä se, että yhteisöllä on tiettyjä arvoja ja tavoitteita sekä yhteisön 

jäsenten välillä tapahtuu vuorovaikutusta. (Raina, 2012, s. 11–12.)  
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3.2.1 Perinteinen ja uusi yhteisöllisyys 

 

Usein yhteisöllisyyden käsite herättää suomalaisten mielessä vanhan hyvän ajan 

kyläyhteisön, jossa ihmiset tunsivat toisensa, auttoivat toisiaan ja tekivät yhdessä erilaisia 

asioita. Aikaisemmin yhteisöihin kuitenkin synnyttiin ja niissä elettiin useimmiten koko 

elämä. Ihmiset jakoivat samat arvostuksen kohteet ja yksilöllisyydellä ei ollut juurikaan 

merkitystä. Erilaisuutta pidettiin ennemmin yhtenäisyyttä rikkovana sekä arvopohjaa 

murentavana asiana ja yhteisön sääntöjä tai periaatteita ei voinut juuri vastustaa. Koulut ja 

kodit jakoivat kasvatusnäkemykset ja siksi erimielisyyksiä syntyi vain harvoin. Yhteisö 

koettiin eräänlaisena suojaverkkona, jonka tuli pysyä koossa ja siksi yhteisiin talkoisiin ja 

naapuriin auttamiseen osallistuttiin, koska jokainen saattoi joskus itsekin tarvita apua. 

Perinteisessä yhteisöllisyydessä korostuivat vahvasti myös luokkarajat. (Raina, 2012, s. 

14–15.) 

 

Suomessa perinteinen yhteisöllisyys alkoi murtua toisen maailmansodan jälkeen, kun 

sodasta palaavat miehet asettuivat vähitellen takaisin yhteiskuntajärjestelmään ja 

evakkojen sijoitukset aloitettiin. Kaikki eivät voineet palata takaisin kotiseudulleen ja 

tuttuun yhteisöön, vaan työtä alettiin etsiä sieltä, missä sitä oli tarjolla. 1960-luvulla alkoi 

kaikkia elämän osa-alueita koskeva vapautumisen aika, jolloin esimerkiksi koulutus ja 

opiskelu mahdollistuivat yhä useammalle lapselle ja nuorelle eikä perustunut enää niin 

vahvasti perittyihin asemiin. Jokainen pystyi vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun 

riippumatta kotitaustasta. Myös tasa-arvon nouseminen yhdeksi yhteiskunnan tärkeäksi 

arvoksi murensi vanhaa yhteisöllisyyttä. (Raina, 2012, s. 18–19.) 

 

Nyky-yhteiskunnassa monet erilaiset yhteisöt ja ryhmät ovat osa elämäämme. Ihmiset 

muuttavat nopeaan tahtiin paikasta toiseen ja sukupolvien ajan kestäviä yhteisöllisiä siteitä 

ei pääse tämän vuoksi muodostumaan. Myös elämän eri tapahtumat koetaan eri ihmisten 

kanssa, jolloin entisaikojen kaltaista tuntemisenkulttuuria ei pääse niin vahvasti 

syntymään. Perinteisten yhteisöjen tavoitteet syntyivät aina tietystä tarpeesta, mutta 

nykyään tavoitteiden synty uusien yhteisöjen sisällä on vaikeampaa ihmisten vaihtuvuuden 

vuoksi sekä myös siksi, että yhteisöihin kuuluvilla ihmisillä on erilaisia arvoja ja 
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maailmankatsomuksia, jotka ohjaavat arjen elämistä. Uutta yhteisöllisyyttä tulisi tarkastella 

erityisesti tästä näkökulmasta. Uusi yhteisöllisyys on sellaista, joka ottaa huomioon 

ihmisten oman arvomaailman, on suvaitsevaista ja erilaisuuden hyväksyvää. Uudessa 

yhteisöllisyydessä kantavana voimana on tasa-arvo. Yhteisölliset arvot joutuvat 

kilpailemaan yhteiskunnassamme vahvasti korostetun yksilöllisyyden korostamisen 

kanssa. Yhteisöllisyys rajoittaakin osaltaan yksilöllisyyttä, koska aina ei voi ajatella vain 

omaa parastaan ja toimia niin kuin itse haluaa. (Raina, 2012, s. 20–21, 25–26.) Vaikka 

nykyaikainen yhteisöllisyys ei rajoita yksilöiden arvomaailmaa ja maailmankatsomusta, on 

vuorovaikutuksen perustuttava yhteisiin kaikkien hyväksymiin sääntöihin ja sitoutumisen 

yhteisöön tulisi olla vahvaa (Henrich & Henrich, 2007, s. 175). 

 

Uuden yhteisöllisyyden malli voidaan ajatella eräänlaisena kehäkuviona (Kuvio 2). 

Keskellä ovat ydinyhteisöt, joiden parissa elämme ja toimimme suurimman osan 

elämästämme ja joihin sitoutuminen on voimakasta. Seuraavana kehällä ovat yhteisöt, 

joihin sitoudumme elämän sujumisen takia ja joiden kanssa teemme yhteistyötä. Kehän 

reunoilla ovat yhteisöt, joihin kuulumme maailmankansalaisuuden myötä ja joiden 

hyvinvoinnista jokaisen tulisi välittää. (Raina, 2012, s. 29.)  

 

 

Kuvio 2. Uusi yhteisöllisyys (Raina, 2012). 

 

YDIN- 

YHTEISÖT 

VERTAIS-
YHTEISÖT 

MAAILMAN- 
KANSALAI-
SUUS 
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Uuden yhteisöllisyyden mallissa perhe ja perheen läheiset suhteet voidaan nähdä olevan 

ydinyhteisöjen paikalla. Vertaisyhteisöihin voidaan katsoa kuuluvaksi eri perheen yhteiset 

tai perheenjäsenten omat verkostot, jotka vaikuttavat perheiden elämään välillisesti. 

 

 

3.2.2 Verkostot perheiden tukena 

 

Nykyään ihmiset ovat verkostoituneet monin eri tavoin. On läheisiä perhe- tai 

ystävyyssuhteita, jotka muodostavat perusosan kontakteistamme. Lisäksi on toissijaisena 

pidettyjä verkostoja, jotka ovat vahvuudeltaan, merkitykseltään ja pysyvyydeltään erilaisia. 

Läheiset suhteet ovat tärkeitä ihmisten selviytymisen kannalta, mutta myös toissijaisilla 

verkostoilla on oma paikkansa ihmisten elämässä. Ne saattavat parantaa elämänlaatua ja 

palvelevat ihmisten elämässä eri tarkoituksia kuin läheiset ihmissuhteet. Tutkijat ovat 

yleensä kiinnittäneet enemmän huomiota perheen sisäisten suhteiden tutkimiseen kuin 

esimerkiksi mitä naapuruus tai työkaveruus merkitsee yksilölle. Toissijaisia verkostoja ja 

niiden merkitystä tulisi tutkia juuri sen vuoksi enemmän, että tällä hetkellä ne muodostavat 

suuren osan ihmisten sosiaalisesta kanssakäymisestä. Molemmankaltaiset siteet, sekä 

läheiset että toissijaiset, ovat ihmisille tärkeitä ja antavat eri asioita. (Fingerman, 2009, s. 

69–71.)  

 

Toissijaiset suhteet ovat yleensä muodostuneet jonkin yhteisen kokemuksen kautta, joka 

voi olla iso osa ihmisen elämää tai vain pieni hetki. Yleensä ne ovat ei-intiimejä ja 

yhteydessä oleminen ei ole välttämättä säännöllistä. Läheiset suhteet ovat pysyvämpiä ja 

niistä halutaan pitää kiinni, kun taas toissijaiset suhteet voivat olla korvattavissa. Suhteiden 

luonne voi kuitenkin olla muuttuva: aikaisemmin läheiset suhteet voivat muuttua 

toissijaisiksi ja tällä hetkellä toissijainen suhde voi muuttua läheiseksi. (Fingerman, 2009, 

s. 72.) 

 

Eritasoiset sosiaaliset suhteet ovat hyväksi ihmisen hyvinvoinnille. Kun erilaiset sosiaaliset 

suhteet tarjoavat ihmisille eri asioita, lisääntyy elämän laatu. Hyvänä esimerkkinä tästä on, 

että esimerkiksi hyvät ystävät eivät voi tarjota henkilölle samaa kuin vaikkapa puoliso. 

Myöskään vanhemmat eivät voi tarjota lapselle asioita, joita he saavat ystävyyssuhteista. 
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Toissijaiset suhteet tarjoavat yksilölle tietoa ja voimavaroja, joita ei ole mahdollista saada 

perhesuhteiden kautta ja niiden avulla voidaan rikkoa rajoja sosiaaliluokkien tai etnisten 

ryhmien välillä. Kun omat käsitykset ja näkemykset asioista laajenevat, tuovat ne uutta 

sisältöä yksilön elämään. Toissijaisten suhteiden avulla ihminen voi määrittää omaa 

identiteettiään ja tutustua ihmisiin, joiden kanssa tuntee yhteen kuuluvuutta sekä 

mahdollisesti vahvistaa ensisijaisia suhteita. (Fingerman, 2009, s. 74–79) Erilaiset 

ihmissuhteet ja kontaktit ovat tärkeitä myös lapsen hyvinvoinnin takia, koska niiden kautta 

lapsi oppii erilaisia emotionaalisia ja sosiaalisia näkökulmia (Aldgate, 2010, s. 24). 

 

Junttila, Vauras ja Laakkonen (2007) ovat tutkimuksessaan huomanneet, että vanhempien 

tunne omasta vanhemmuudestaan on heikompi silloin, kun tarvittava vertaistuki tai 

sosiaalinen verkosto puuttuu kokonaan tai lähes kokonaan. Tutkimuksessaan he vertasivat 

vanhempien yksinäisyyttä heidän uskomuksiinsa omasta pystyvyydestään vanhempina. 

Näitä tuloksia verrattiin myös lasten sosiaalisuuteen sekä koulumenestykseen. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että vanhemmilla, joilla on laajemmat sosiaaliset verkostot ja 

mahdollisuus vertaistukeen, on myös lujempi mielikuva itsestään vanhemman roolissa. 

Yksinäisemmät vanhemmat tuntevat itsensä tehottomiksi ja kokevat luovuttavansa 

helpommin vastaan tulevissa ongelmissa. Tämän vuoksi sosiaaliset verkostot sekä 

vertaistuki olisivat vanhemmuuden takia vanhemmille ja perheiden hyvinvoinnille erittäin 

tärkeitä. (Junttila, Vauras & Laakkonen, 2007, s. 42, 53.) 

 

White & Renk (2011) ovat tutkineet ympäristön vaikutusta lasten ja nuorten 

käyttäytymisongelmiin. He huomasivat tutkimuksessaan, että varsinkin vanhempien ja 

lähiympäristön tuen puuttumisella on huomattava vaikutus lasten ja nuorten mahdolliseen 

tulevaan ongelmakäyttäytymiseen. Tämä tulos antaa selvästi suuntaa siihen, että perheiden 

hyvinvoinnista huolehtimista tulisi lisätä ja myös keskittyä takaamaan perheille ja sitä 

kautta lapsille ja nuorille hyvä kasvuympäristö turvallisten sosiaalisten verkostojen kautta, 

joilla on positiivinen vaikutus perheen arkeen ja perheenjäseniin. Tätä kautta lapsilla ja 

nuorilla on mahdollisuus saada myös omista vanhemmista poikkeavia roolimalleja, jotka 

voivat vaikuttaa vahvasti esimerkiksi itsetuntoon. Lisäksi lasten ja nuorten käyttäytymiseen 

vaikuttavat vahvasti kulttuurinen tausta sekä vanhemmuustyylit sekä jokaisen yksilölliset 

tekijät. 
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4. SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN 

 

Tutkimukseni teoriataustana toimii sosiokulttuurinen innostaminen, jonka juuret ovat 

sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikka antaa myös tieteellisen perustan 

sosiokulttuuriselle innostamiselle, joka yleisesti nähdään enemmän toiminnan tapana kuin 

tieteellisenä oppiaineena. (Hämäläinen & Kurki, 1997, s. 196.) Innostamisen tarkoituksena 

on toimia välineenä yhteisöjen toiminnassa sekä yksilöiden tiedostavan ajattelun 

herättäjänä. Se toimii apuna laadullisessa muutoksessa, jonka avulla saadaan luotua uusia 

toimintatapoja ja niiden kautta oman elämänpiirinsä merkityksen tiedostavia ja omaa 

kulttuuriaan luovia yhteisöjä. Huomiota kiinnitetään paljon myös yksilön persoonalliseen 

kehitykseen, koska yksilön tiedostavan ajattelun ja osallisuuden kautta yhteisöt alkavat 

toimia ja ottamaan itse vastuuta toiminnastaan. (Kurki, 2006, s. 152–153.) 

 

Innostamista on ollut aina ja sille on hankala määrittää tiettyä syntyhetkeä. Teoreettisesti se 

syntyi kuitenkin 1900-luvun puolivälissä ja sillä on pitkät perinteet Euroopassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa. Sosiokulttuurisessa innostamisessa tärkeä osa on innostajalla, 

joka toimii eräänlaisena välittäjänä. Innostaja tuo ihmisiä yhteen, luo suhteita heidän 

välilleen sekä edistää kommunikaatiota. Sosiokulttuurinen innostaminen on saanut erilaisia 

muotoja ympäri maailmaa ja myös Suomessa sillä on omat perinteensä. Innostamista 

tapahtuu laajasti eri osa- alueilla muun muassa slummeissa, vanhusten parissa, urheilussa 

ja erilaisten syrjäytyneiden yhteisöjen parissa. (Kurki, 2000, s. 7‒8, 12, 34.)  

 

Tässä luvussa käyn läpi sosiokulttuurisen innostamisen historiaa sekä aatteen tausta-

ajatuksia. Lisäksi avaan innostajan roolia sekä yksilön merkitystä innostamisen 

prosessissa. Käyn läpi sosiokulttuurista innostamista tutkimuksellisesta näkökulmasta ja 

sitä, miten innostamisen prosessi yleensä etenee. Vanhempien Akatemia -hankkeen 

toiminta ja perheliikuntakurssi toimintamuotona voidaan nähdä olevan tietynlaista 

innostamista perheiden parissa. Perheliikuntakurssi toimii innostamisen projektina tuoden 

perheille mahdollisuuden parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena on 

myös mahdollisuus perheiden verkostoitumiseen, jolloin annetaan mahdollisuus 
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yhteisöllisten arvojen merkityksen ymmärtämiseen perheiden arjessa. Hankkeen 

toiminnasta innostamisen näkökulmasta olen kirjoittanut enemmän luvun viimeiseen 

kappaleeseen.  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen teoriaosuus pohjautuu pääosin Leena Kurjen teoksiin, 

koska suomalaisia teoksia ei sosiokulttuurisesta innostamisesta muuten juurikaan löydy. 

Espanjan- ja ranskankielistä kirjallisuutta olisi tarjolla melko runsaasti, mutta niiden 

saatavuus suomalaisten kirjastojen tai e-kirjapalveluiden kautta oli melko puutteellista. 

Kurjen teosten laajaa käyttämistä voi puoltaa myös sillä, että ne ovat myös kansainvälisissä 

sosiokulttuurisen innostamisen tutkimuksessa käytettyjä. 

 

 

 4.1 Sosiokulttuurisen innostamisen historia 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen (Animation Socioculturelle) syntyi käsitteenä ja muotona 

Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin natsimiehityksen jälkeen havahduttiin 

vanhojen arvojen ja toimintatapojen puuttumiseen. Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon 

periaatteet haluttiin tuoda uudelleen ihmisten elämään. (Kurki, 2006, s. 151.) Ranskassa 

aloitettiin keskittyminen työväen kouluttamiseen sekä vapaa-ajan toimintaan ja nämä 

toimivat osana vanhojen tapojen elvyttämistä ja innostamisen muotoutumista. 

Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä työttömyys lisääntyi ja ihmisten sosiaaliset 

verkot muuttuivat. Vapaa-aikaa oli enemmän kuin aiemmin ja se sai kulttuuriteollisuuden 

ohella uusia muotoja. Näistä tekijöistä syntyi innostaminen ajatuksena ja ammattina 

vastauksena muuttuneisiin yhteiskunnan rakenteisiin ja tarpeisiin.  (Kurki, 2000, s. 11–12.) 

 

Unescon kautta innostaminen alkoi levittäytyä muille ranskaa puhuville alueille 

Euroopassa ja Kanadassa. Vähitellen innostaminen levittäytyi myös Latinalaiseen 

Amerikkaan sekä Espanjaan, jossa innostaminen sai radikaalimpia ja 

vallankumouksellisempia muotoja kuin Ranskassa. Sosiokulttuurista innostamista esiintyi 

myös anglosaksisella alueella, jossa se keskittyi enemmän yhteisöjen kehittämiseen, kun 

ranskalaisessa innostamisessa pääpaino oli kulttuurisella toiminnalla. Nykyaikainen 

sosiokulttuurinen innostaminen sisältää kuitenkin molemmat ajatukset. Innostamiseen ovat 
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tuoneet omat painopisteensä myös eri aikakausien ideologiat ja ajatukset. Välillä 

innostaminen on keskittynyt ihmisten välisiin suhteisiin ja kommunikaatioon, välillä taas 

painopisteenä on ollut ihmisten oppiminen ja yhteiskunnallisten asioiden painottaminen. 

Innostamisessa on kuitenkin aina ollut suuri merkitys pedagogisella tiedostamisella, 

osallistumisella ja sosiaalisella luovuudella. Käsitteiden hajanaisuuden ja innostamisen 

monimuotoisuuden takia tarkkaa historiaa sosiokulttuurisesta innostamisesta on vaikea 

kirjoittaa. (Kurki, 2000, s. 11–12, 35.) 

 

Kulttuurin merkitys sosiokulttuurisessa innostamisessa on suuri ja se liittyy läheisesti 

muihin innostamisen avainkäsitteisiin. Kulttuuria on määritelty innostamisen piirissä 

kolmella eri tavalla. Ensimmäinen määrittely näkee kulttuurin tietoihin perustuvana 

taiteellisena luovuutena. Kun ihminen omaa tarpeeksi tietoa esimerkiksi kirjallisuudesta, 

kuvataiteesta tai klassisesta musiikista, voi hän kutsua itseään kulttuurin tuntevaksi. Tässä 

määritelmässä kulttuuria pidetään vain harvoille tarjoutuvana älyllisenä hienoutena, jonka 

voi saavuttaa vain oppimalla tiettyjä asioita. Tämä elitistinen kulttuurinäkemys oli vallalla 

Euroopassa 1960-luvulle asti. Toinen määritelmä näkee kulttuurin kaikille kuuluvana 

sosiaalisena perintönä ja se näkyy erilaisina elämisen, tekemisen ja ajattelun tyyleinä ja 

tapoina, joihin sopeudutaan tiedostamattomasti. Jokaisella kansalla on oma kulttuurinsa, 

joka ilmenee sekä älyllisesti että materialistisesti. Tämä määritelmä oli vallalla 1960–70- 

luvuilla vastapainona elitistiselle näkemykselle ja kaikille ihmisille haluttiin antaa 

mahdollisuus ”kuluttaa” kulttuuria. Kolmas määritelmä näkee kulttuurin myös ihmisten 

sopeutumisen kautta, mutta korostaa yksilön merkitystä kulttuurinsa luojana. Kulttuuri on 

koko ajan vuorovaikutuksessa muiden yhteiskuntaa määräävien järjestelmien kanssa, mutta 

sen tehtävänä on erityisesti olla luomassa tavoitteita tulevaisuutta varten. Tämä näkemys 

kulttuurista alkoi vallata tilaa 1970-luvulta eteenpäin, kun innostamisen vaikutuksesta 

kulttuurinen toiminta muuttui yhteisöllisemmäksi ja konkreettisemmaksi. (Kurki, 2000, s. 

54–56.) 

 

Näiden kulttuurin määritelmien pohjalle ovat muodostuneet sosiokulttuurisen innostamisen 

kaksi tärkeää käsitettä, joiden pohjalta käydään paljon keskustelua innostamisen 

merkityksestä: kulttuurinen demokratisaatio ja kulttuurinen demokratia. Kulttuurisessa 

demokratisaatiossa innostaja toimii taiteen ja kansan välillä mahdollistaen erilaisten taiteen 

muotojen saavuttavuuden mahdollisimman suurelle osalle ihmisistä. Tavoitteena on tuoda 

eri ihmisryhmiä lähemmäksi toisiaan ja esimerkiksi mahdollistaa tasavertainen pääsy 
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koulutukseen ja kulttuuriin. Demokratisaation ongelmia ovat kuitenkin sen ylhäältä 

alaspäin suuntautuva tietojen ja tuotteiden välittäminen sekä mahdollisten 

vähemmistökulttuurien häviäminen. Kulttuurisen demokratisaation kautta on kuitenkin 

helpompi siirtyä kulttuuriseen demokratiaan, joka on taas ihmisten omaa osallistumista ja 

kulttuurin tuottamista. Innostaminen pyrkii kulttuurin demokratisoimiseen yhteiskunnan 

parantamiseksi ja koskettamaan yksilön kaikkia elämän osa-alueita tarkoituksena yksilön 

kehittyminen. (Kurki, 2000, s. 14, 57–58.) Kulttuurinen demokratisaatio voidaan nähdä 

myös suuren joukon valmiin massakulttuurin kuluttamisena, kun taas kulttuurisessa 

demokratiassa pienemmän joukon tuottaja - kuluttaja -mallilla nähdään olevan enemmän 

merkitystä. Kulttuurisessa demokratiassa prosessin merkitys on myös suurempi kuin itse 

tuote. Innostamisen tarkoituksena olisi saada kulttuurisen demokratian merkitys tuotua 

ihmisten arkipäivän elämään ja saada heidät osallistumaan oman kulttuurin luomiseen 

täysipainoisesti. (Caride Gómez, 2005, s. 77–78.) 

 

Innostamisen synnyssä voidaan siis nähdä kolme eri tekijää, jotka kaikki ovat lähtöisin 

eurooppalaisten yhteiskuntien tarpeista. Ensimmäinen on sodanjälkeinen 

jälleenrakentaminen Ranskassa, jonka kautta ihmiset näkivät sosiokulttuurisen 

innostamisen merkityksen rakentaessa uusia yhteisöjä. Toinen tekijä liittyy myös Euroopan 

palautumiseen sodasta. Normaaleihin toimintatapoihin siirryttäessä, sosiokulttuuriset 

metodit loivat itselleen tilaa yhteisöjen toiminnassa. Kolmanneksi kulttuuria alettiin pitää 

jokaisen ihmisen perusoikeutena ja se nähtiin ihmisten tapana osallistua ja toimia, ei 

ainoastaan kulutettavana tuotteena. (Kurki, 2000, s. 13.) 

 

 

4.2 Sosiokulttuurisen innostamisen tausta-ajatuksia 

 

Innostamisen vahvana tausta-ajatuksena on sen merkitys ihmisten tietoisuuden, toiminnan 

organisoinnin ja ihmisten liikkeelle saannin edistäjänä. Se auttaa ihmisiä herkistymään ja 

lisäksi se edistää sosiaalista kommunikaatiota sekä vuorovaikutusta ihmisten välillä 

pyrkien elämän laadun parantamiseen. Innostaminen on hyvin tiiviisti riippuvainen 

toimintaympäristöstään ja siksi sitä on hankala määritellä vain yhdellä tietyllä tavalla. Sen 

luonne ja perimmäiset tarkoitusperät ovat kuitenkin aina samat. (Kurki, 2000, s. 19–21.) 
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Sosiokulttuuriseen innostamiseen vahvasti vaikuttaneen argentiinalaisen Ezequiel Ander-

Eggin (1997) mukaan innostaminen koostuu neljästä eri ulottuvuudesta: kasvatuksellisesta, 

sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä ulottuvuudesta. Kasvatuksellinen ulottuvuus 

innostamisessa näkyy siinä, että kasvatuksen ja opetuksen kautta voidaan vahvistaa 

demokraattisia ja yhteisöllisiä arvoja ja toiminnantapoja samalla kun kasvatus herkistää 

yksilöä kehittymään myös persoonana. Sosiaalinen ulottuvuus innostamisessa voimistaa 

yhteisöllisiä tekijöitä ja osallisuutta. Innostaminen vahvistaa myös kuulumisen tunnetta ja 

identiteettiä. Kulttuurisen ulottuvuuden Ander-Egg näkee niin, että innostamisen kautta 

ihmiset muuttuisivat yleisöstä kulttuurin luojiksi, jotka olisivat mukana koko 

vuorovaikutuksellisen prosessin ajan. Tarkoituksena olisi saada passiivisuus muutettua 

yhteisölliseksi ja yksilölliseksi luovuudeksi. Yksilöllisyydessä innostaminen vahvistaa 

ihmisten osallisuutta ja vastuullisuutta omasta elämästään sekä korostaa jokaisen 

vahvuuksia omaan elinympäristöön vaikuttamisessa. Innostaminen kannustaa yksilöitä 

toimimaan autonomisina ja järjestäytyneinä sosiaalisina toimijoina. (Marrengula, 2010, s. 

66.) 

 

Sosiokulttuurisella innostamisella on useita tehtäviä: sen avulla saadaan ihmiset 

tarkastelemaan kriittisesti omaa ympäristöään sekä tarvittaessa muuttamaan ja 

täydentämään sitä eri keinoin. Innostamisella pyritään osallistamaan ihmisiä oman 

kulttuurinsa luomiseen aiempaa enemmän. Sosiokulttuurinen innostaminen auttaa 

ymmärtämään, että sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa matkalla 

toimivampaan arkeen. Innostamisella halutaan antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuus 

kehittyä yksilönä, mutta myös osallistua täysipainoisesti yhteisön elämään. (Hämäläinen & 

Kurki, 1997, s. 199, 205.) 

 

Innostamisen kaksi päätavoitetta on määritellyt muun muassa espanjalainen J. V. Merino 

(1997). Hänen mukaansa innostamisen avulla herätellään toimintaa sellaisissa paikoissa, 

joissa sitä ei vielä ole. Innostamisella pyritään itsenäiseen toimintaan, vastuuntuntoon ja 

aloitteellisuuteen. Toisena tavoitteena on tukea ja edistää asioita, jotka ovat jo olemassa, 

vaikkakin tiedostamattomasti. Motivointi ja erilaisten kykyjen ja mahdollisuuksien esille 

tuonti sekä niiden hyväksikäyttäminen erilaisissa toiminnoissa on osana innostamista. 

Merinon mukaan sosiokulttuurinen innostaminen perustuu kolmen eri käsitteen ympärille: 

innostaminen, välittäminen ja laadullinen muuttaminen, joiden avulla innostamisen 
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prosessi muotoutuu. Innostamisen käsitteeseen kuuluvat ajatukset yhteisön ja yhteiskunnan 

kehittämisestä sekä hyvän elämänlaadun tavoittelemisesta sekä yksilöllisen kehittymisen 

piirteet. Välittäminen kuvaa yhteistyötä, innostamisen projekteja sekä ihmisten 

osallistumisen mahdollisuutta. Laadullinen muuttaminen pyrkii solidaarisuuteen, 

tasavertaisuuteen ja aktiivisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla. (Kurki, 2000, s. 23–24.) 

 

Kurki (2000) esittelee lisäksi Merinon (1997) määrittelyn innostamisen kahdeksasta eri 

piirteestä, joiden pitäisi näkyä sosiokulttuurisen innostamisen toiminnassa: 

 

      –    Innostaminen on sosiaalista toimintaa, jossa ihminen on oman elämänpiirinsä      

            aktiivinen toimija, joka voi saada muutosta aikaan. 

– Innostaminen on aina kasvatuksellista ja aktiivista toimintaa, joka ei ole kuitenkaan 

ylhäältäpäin ohjattua, vaan ihmisiä ohjataan kasvattamaan itse itseään ja 

valitsemaan vapaasti. Sen avulla luodaan muutosta asenteisiin ja ihmisten välisiin 

suhteisiin. 

– Kulttuurisen demokratian saavuttaminen on tärkeää, mutta innostamista voi 

tapahtua myös kulttuurisen demokratisaation alueella. 

– Ryhmän toiminnan vahvistaminen ja ryhmän saaminen toimimaan tavoitteellisesti 

ilman innostajaa on tärkeä näkökulma. 

– Innostamisen tulisi tapahtua sellaisten sosiaalisten aktiviteettien kautta, jotka 

edistävät aloitteellisuutta, osallistumista sekä toimintaa ja joiden pohjalta syntyy 

pohdintaa asioiden edistämiseksi.  

– Innostamisessa käytetään hyödyksi erilaisia tekniikoita eri tieteen- ja sosiaalisen 

työn aloilta. 

– Innostaminen on aina suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, joka pohjautuu 

ajatuksiin yksilön merkityksestä eri yhteisöissä omassa kulttuurisessa ja 

sosiaalisessa ympäristössään. 

– Innostamisen avulla edistetään kommunikaatiota eri ryhmien välillä.  

(Kurki, 2000, s. 24–28.) 

 

Sosiokulttuurinen innostamisen piirteitä voidaan käyttää monipuolisesti hyväksi 

parantaessa erilaisten yhteisöjen toimintaa. Niiden muistaminen kaikessa innostamisen 

toiminnassa on tärkeää, jotta innostamisen tausta- ajatukset toimisivat mahdollisimman 

tehokkaasti pyrittäessä suunniteltuun päämäärään.  
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4.3 Sosiokulttuurisen innostamisen toimijat 

 

Innostamisessa on mukana toimijoita, joilla on innostamisen eri vaiheissa eri tehtävät ja 

vaihtuva rooli. Innostaminen tapahtuu aina ryhmien ja yhteisöjen parissa ja niiden 

kehittyminen ja muutos on innostamisessa tärkeää. Ryhmät muodostuvat kuitenkin 

yksilöistä ja yksilön persoonallinen kehitys on yksi innostamisen tärkeistä tehtävistä. 

Innostamisen alkuunpanijana toimii yleensä innostaja, jolla on merkitystä varsinkin 

innostamisen alkuvaiheessa. Omassa tutkimuksessani perheliikuntakurssilla jokainen toimi 

kurssilla yksilönä ja yhteisönä voitiin nähdä joko yksittäinen perhe tai kaikki perheet 

yhdessä. Innostajana toimi aina jokaisen kerran liikunnallisen osuuden vetäjä. Vanhempien 

Akatemia- hanke voidaan myös nähdä innostajana heidän järjestäessään kurssin.  

 

Innostamisen näkökulmasta katsottuna personalistiset näkemykset ovat usein pohjalla 

puhuttaessa yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Personalistisessa ajattelutavassa 

jokaisen ihmisen omaa persoonaa pidetään merkityksellisenä yhteiskunnan rakentamisessa 

ja jokaisen ihmisen osallistumista ja vastuullisuutta tarvitaan. Näkemyksessä korostetaan 

myös jokaisen ihmisen tarvetta kuulua yhteisöön ja ymmärtää toisia ihmisiä. Ihminen 

nähdään sekä persoonallisena että sosiaalisena toimijana, joka toimii tietyssä 

historiallisissa, paikallisissa ja ajallisissa olosuhteissa. Ihmisen toiminta nähdään siitä 

näkökulmasta, että hän pyrkii ”joka päivä olemaan enemmän kuin tänään”. (Kurki, 2000, s. 

28–29.) 

 

Innostaminen auttaa jokaista yksilöä edistämään omaa persoonallista kehittymistä, mutta 

myös sosiaalisia piirteitä. Kun yksilö osallistuu aktiivisesti yhteisön ja itsensä 

kehittämiseen, pystyy hän kehittämään omaa elämänpiiriään paremmin kuin ulkopuolelta 

tuleva tekijä. (Kurki, 2006, s. 153.) Yksilön täytyy kuitenkin ensin herkistyä ja motivoitua 

toimintaan. Sen lähtökohtana ovat yksilöiden omat tarpeet ja vaatimukset sekä 

passiivisuudesta herääminen. Motivoinnin kautta ihmiset saadaan tajuamaan asioita, jotka 

ovat oman elämän kannalta tärkeitä ja arvokkaita. Innostamisen tuleekin aina tapahtua 

ihmisten arkiympäristöissä, siellä missä toimintaa syntyy luontevasti. (Kurki, 2000, s. 133, 

136.) Toimintaa tai siihen osallistumista ei voida myöskään pakottaa, vaan ihmiset 



28 

 

 

osallistuvat ja toimivat sen parissa aina vapaaehtoisesti ja omasta halustaan. Projektin 

aikana ihmiset sekä heidän muodostamansa yhteisö kehittyvät yksilöllisesti, mutta myös 

sosiaalisesti sekä kulttuurisesti. (Hämäläinen & Kurki, 1997, s. 204.)  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen tärkein osatekijä on yhteisö ja sen aitous. Ilman näitä 

tekijöitä innostaminen ei voi onnistua. Toiminta tapahtuu yhdessä muiden kanssa, jotka 

kokevat asioita jollakin tasolla samalla tavalla ja toimivat vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Yhteisö ei ole kuitenkaan mikä tahansa ihmisjoukko vaan sellainen jossa 

”sosiaalinen toiminta on yhteisten intressien ja arvojen ohjaamaa.” Yhteisössä ei unohdeta 

ihmisten subjektiivisia tunteita vaan ne ovat osa yhteisön toimintaa. Toimivan yhteisön 

tunnusmerkkejä ovat avoimuus, uudistumiskyky, dialoginen vuorovaikutus, tasa- arvo ja 

pysyvyys. Yhteisön muodostumista ei voida oppia, vaan yhteisölliseen elämään ja 

toimintaan opitaan vähitellen. (Kurki, 2000, s. 129–130.) 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa toimii mukana myös innostaja. Häntä pidetään 

erityisesti ihmisten herättelijänä ja tukena sekä koordinoijana ja motivoijana, joka toimii 

ihmisten rinnalla heidän omassa kehityksen ja aktiivisen yhteisön jäsenyyden prosessissa 

(Hämäläinen & Kurki, 1997, s. 230; Kurki 2006, s. 153). Innostajaksi voi kouluttautua 

monessa maassa ja ammatin tärkeänä painopisteenä on humaanisuus. Ammatillisena 

tehtävänä on saada liikkeelle sosiaalisia prosesseja ja toimia kasvattajana lähtien liikkeelle 

ihmisten tarpeista. Ammatillisesti innostajia toimii monilla kentillä ja eri-ikäisten ihmisten 

parissa. Lisäksi vapaaehtoistyö on innostamisen toiminnan peruskenttä. (Kurki 2000, s. 

80–81.) 

 

Innostajan täytyy olla itse innostunut ammatistaan, jotta innostumista voi tapahtua. 

Innostajan luonteenpiirteillä ei kuitenkaan ole suurempaa merkitystä. Tärkeitä innostajan 

työssä ovat omat asenteet, odotukset ja persoonalliset piirteet. Myös erilaiset sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvät taidot, esimerkiksi ryhmätyötaidot, konfliktien ratkaisutaidot sekä kyky 

”johtaa johtamatta” ovat innostajan työssä välttämättömiä. (Kurki, 2000, s. 83.) 

Innostamisessa innostaja on läsnä erilaisissa sosiaalisissa suhteissa ja arjessa, auttaa 

yhteisöä eteenpäin näkemällä sen vahvuuksia ja puutteita sekä auttaa saamaan ihmiset 

liikkeelle (Hämäläinen & Kurki, 1997, s. 230). 
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Innostajatyypeistä on tehty erilaisia luokituksia sen mukaan, millaisia taitoja heillä on. 

Gillet (1995) on luokitellut innostajat kolmeen eri päätyyppiin, joiden piirteitä kuitenkin 

yleensä löytyy kaikista innostajista. Ensimmäinen päätyyppi on militantti innostaja, jonka 

toiminta pohjautuu vahvasti innostamisen ideologiaan. Innostajan toiminta keskittyy 

erityisesti ihmisten tietoisuuden herättämiseen. Teknisen innostaja on puolestaan tehokas, 

rationaalinen ja uskollinen tavoitteille, joka toimii ammatillisesti ja tuntee useita 

menetelmiä. Kolmas päätyyppi on välittäjänä toimiva innostaja, joka toimii pitkälti 

sosiaalisten ja kommunikatiivisten välineiden avulla. Hän on erittäin hyvä luomaan 

suhteita ihmisten välille. Kaikkien päätyyppien ominaisuuksiin kuuluu myös vaaroja, joten 

keskitie tyyppien välillä olisi hyvä löytää. (Kurki, 2000, s. 84–85.) 

 

Koska sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on lisätä ihmisten välistä yhteisöllisyyttä 

ja oppimista tekemällä ja kokemalla, on innostajan yksi tärkeimmistä tehtävistä ihmisten 

herkistäminen ja motivoiminen. Innostajan tulee luoda toiminta juuri tiettyä ihmisryhmää 

ja heidän ympäristöään varten ja valmiita malleja ei voida juuri käyttää. Koska koko 

toiminnan tarkoituksena on ihmisten oma aktiivisuus ja osallistuminen sekä 

vastuunottaminen, on innostajan työ onnistunut hänen roolinsa jäädessä vähitellen 

tarpeettomaksi. (Kurki, 2000, s. 136.) Perheliikuntakurssilla innostaja vaihtuu lähes joka 

kerta, joten se tuo haastavuutta tehtävään. Toimintaa olisi helpompi kehittää innostajan 

pysyessä samana koko kurssin ajan, mutta siinä tapauksessa kurssi tulisi järjestää eri 

tavalla. 

 

 

4.4 Tutkiva innostaminen projektin lähtökohtana 

 

Ihmisen osallistuminen on tärkein lähtökohta innostamiseen ja siksi sen metodisia 

menetelmiä ei pidetä niinkään tärkeinä. Metodit innostamiseen haetaan eri tieteenalojen 

piireistä ja toiminnassa pyritään aina osallistavaan pedagogiikkaan. Menetelmien tulisi 

liittyä läheisesti ihmisten arkeen ja niiden tulisi lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta 

helposti lähestyttävin tavoin kuten erilaisten taiteen- sekä vapaa-ajan toimintamuotojen 

kautta. Innostamisessa erilaisten valmiiden mallien siirtäminen toiseen paikkaan ei ole 
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toimiva menetelmä, koska jokainen yhteisö on omanlaisensa ja tarvitsee omalle 

kulttuurillensa ominaisen tavan toimia. (Kurki, 2006, s. 155.) 

 

Lähtökohtana innostamisen tutkimukseen ja siihen liittyvään toimintaan voidaan pitää 

ihmisen toimintaa omassa ajassaan. Osalliset menetelmät ovat aina mukana ja tavoitteena 

on löytää uusista muutoksiin pyrkivistä menetelmistä uusia toimintatapoja vanhojen tilalle 

erityisesti tarkasteltaessa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita. Koska 

innostamista tapahtuu monissa erilaisissa toimintaympäristöissä, vaikuttaa ympäristö aina 

myös määrittelyihin ja tutkimuksellisiin menetelmiin. Toiminta perustuu kuitenkin aina 

innostamisen teoreettisiin perusteisiin, joiden avulla määritellään tavoitteet. Ihmisten 

toimintaympäristö ja todellisuus on tunnettava tarkkaan ennen kuin mahdollisia muutoksia 

voidaan alkaa suunnitella, joten siksi tutkimuksellinen ote täytyy sisällyttää innostamiseen 

heti alusta pitäen. Innostamisen tutkimuksellisessa näkökulmassa tärkeää on, että 

tutkimuksen kaikkiin eri vaiheisiin osallistuvat vahvasti myös tutkimuksen kohteena olevat 

ihmiset. Tällöin tiedon saavat ne ihmiset, joita se erityisesti koskee. Tarkoituksena on 

myös analysoida, tulkita ja ymmärtää tietoa, jolloin hyöty uuden toimintatavan saamiseksi 

on suurin. Osallistava tutkimus voidaan nähdä myös koko ajan tapahtuvana arviointina, 

jonka avulla toimintaa muokataan ja palataan aina uudestaan alkuun. (Kurki 2000, s. 88–

90, 98) 

 

Varsinkaan yhden tutkimuksen avulla ei voida saada koko kuvaa yhteisön ongelmista tai 

niiden ratkaisuista. Uusia tutkimuksia tarvitaan koko ajan, jotta voitaisiin luoda 

mahdollisimman kattava kuva yhteisön toiminnasta. Tutkimukset luovat uutta tietoa, jotka 

taas tuovat ihmiset uusien ongelmien eteen. Samoin eri yhteisöjen ja ihmisten arkielämä on 

monimuotoisempaa kuin ennen, joten välttämättä tutkittukaan tieto ei tuota oikeaa 

ratkaisua ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Siksi on tärkeää saada tietää, mikä saa 

ihmiset osallistumaan erilaisissa ympäristöissä ja kuinka ihmiset pystyisivät tulkitsemaan 

tilannettaan uudesta näkökulmasta. Innostamiseen kuuluva tutkimus on jatkuva prosessi, 

joka lähtee käytännöstä ja jonka aikana sitä systematisoidaan, analysoidaan ja syvennetään 

ja sitä kautta saavutetaan uusia, parempia käytäntöjä. (Kurki 2000, s. 91, 96.) 
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4.4.1 Innostamisen projektin suunnittelu 

 

Innostamisen projektin suunnittelussa lähdetään liikkeelle yleisteeman hahmottelussa, jota 

varten on selvitetty yhteisön tarve ja se, mitä halutaan muuttaa. Sen on oltava riittävän 

konkreettinen sekä ottaa huomioon kyseisen ryhmän vahvuudet ja erityisominaisuudet. 

Yleisteeman alle saadaan alateemoja, joiden avulla saadaan aikaan konkreettisempaa 

toimintaa, keskustelua sekä nähdään ongelmat, jotka muotoilevat prosessin tarkemman 

”temaattisen akselin”. Tämä on pohjana tutkimuksellisten prosessien onnistumiselle. 

Temaattinen akseli vie yleisteeman myös kyseisen ryhmän omalle tasolle. Teeman 

hahmottelu ja yhteisöön vieminen ei kuitenkaan riitä, vaan sitä on lähdettävä kehittämään 

yhteisön ja sen henkilöiden omien piirteiden kautta. Tätä varten voidaan kysyä esimerkiksi 

ketkä ovat toimintaan osallisena, mitä toiminta koskee, miksi innostamista tehdään ja 

miten sen prosessia rakennetaan sekä minkä avulla teemaa kehitetään eteenpäin. Nämä 

kysymykset auttavat teeman luonnissa, mutta myös koko projektin ajan sitä eteenpäin 

vievänä tekijänä, ei pelkästään etukäteen tehtyinä joustamattomina päätöksinä. Projektin 

edetessä käytäntöä uudistetaan analysoimalla ja syventämällä ratkaisumalleja ja luoden 

näin uusia käytäntöjä. (Kurki, 2000, s. 92–96.) 

 

Innostamisen tutkimuksessa on tärkeää arvioida tutkimuskohteena olevan yhteisön paikkaa 

laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa eli arvioitava taloudellisia, alueellisia ja 

sosiaalisia tekijöitä. Näiden merkitys yhteisön tarpeisiin ja ongelmiin on suuri. Arviointi on 

kuitenkin tehtävä teemaan sopivassa mittakaavassa. Kulttuuristen mahdollisuuksien 

olemassaolo ja tarjonnan mahdollisuus sekä erilaisten kulttuuristen traditioiden 

esiintyminen on tärkeä selvityksen alue. Varsinkin kulttuuristen tarpeiden määrittelyssä on 

tärkeää ottaa huomioon ryhmän yksilöiden intressit ja tarpeet. Myös mahdolliset resurssit 

on kartoitettava innostamisen prosessin alkuvaiheessa. Teeman luonnin ja alkuselvitysten 

pohjalta tehdään sosiokulttuurinen tulkinta, jonka tarkoituksena on suunnata itse 

innostamisen toimintaa haluttuun suuntaan. Sen avulla suunnitellaan konkreettisia 

prosesseja ja ohjataan toimintaa yleisteeman ja alateemojen kautta. Tulkinnan eli 

diagnoosin muokkaamista tapahtuu koko innostamisen prosessin ajan ja se muuttuu uuden 

informaation mukaan. (Kurki, 2000, s. 99–104, 108, 112) 
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4.4.2 Innostamisen tavat ja haasteita tulevaisuudelle 

 

Innostamisen projekteille on olemassa paljon erilaisia toteuttamistapoja. Tärkeimpiä 

toimintamuotoja ovat kasvatuksellisiin, sosiaalisiin, kulttuurillisiin ja taiteellisiin 

ilmaisuihin liittyvät toimintatavat sekä vapaa-ajan toiminta. Kasvatukselliset toimintatavat 

tapahtuvat usein tietyn väestönosan joukossa, jonka tarkoituksena on poistaa sosiaalisia 

puutteita. Prosessit tapahtuvat formaalin oppimisen ulkopuolella koskettaen ihmisten 

arkipäiväistä elämää ja tarkoituksena on kriittisen ajattelukyvyn kehittäminen. 

Kulttuuristen aktiviteettien kuten konserttien ja taidetapahtumien tarkoituksena on välittää 

ja synnyttää kulttuuria sekä tuoda se kaikkien perusoikeudeksi. Taide on yksi tapa ilmaista 

ajatuksia ja tunteita ja sen käyttäminen ilmaisun apuna olisi suotava jokaiselle. Vapaa-ajan 

toiminnot keskittyvät useimmiten virkistyksellisiin, terveyteen ja fyysiseen kuntoon 

liittyviin projekteihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset juhlat ja 

liikuntatapahtumat. Sosiaalisilla toimintatavoilla luodaan ja tuetaan ihmisten 

mahdollisuutta yhdessä olemiseen ja  tekemiseen. (Kurki, 2000, s. 137–140.) 

 

Innostaminen muotoutuu aina jokaisen tilanteen ja innostamisen prosessin mukaan, mutta 

sen kehittämiseen voidaan nähdä liittyvän myös yhteisiä näkemyksiä. Sosiokulttuuriselle 

innostamiselle olisi tärkeää löytää täsmällisempää tieteellisen tiedon pohjaa kentällä 

toimivien innostajien avuksi. Innostajan toimintaa ajatellen pyritään saamaan tiettyä 

selvyyttä ja ohjausta. Innostajan rooli nähdään osaltaan ongelmallisena, koska työnantajana 

toimii usein julkinen sektori, mutta työtä tehdään muille ryhmille.  Kolmantena tavoitteena 

voidaan nähdä nykyteknologian laajempi käyttäminen esimerkiksi luovan toiminnan 

tukena sekä erilaisten sosiaalisten medioiden käyttäminen innostamisen apuvälineenä 

pyritään jatkossa huomioimaan paremmin. Innostamisen projektien kaikilta osiltaan tulisi 

olla myös enemmän esillä julkisessa päätöksenteossa, jotta kehittymistä tapahtuisi. (Foth, 

2006, s. 643.) 
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4.5 Vanhempien Akatemia innostajana 

 

Mielestäni Vanhempien Akatemian toiminnan voidaan nähdä olevan omalta osaltaan 

tietynlaista innostamista. Vanhempien Akatemia yrittää toiminnallaan herätellä vanhempia 

ja perheitä yhteistyöhön muiden kanssa ja laajentamaan verkostoja sekä kehittämään 

perheen sisäistä vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. Hanke on syntynyt niistä tarpeista, joita 

vanhemmilla voi tänä päivänä olla käsiteltäessä perhe-elämää ja siihen kuuluvia asioita. 

 

Vanhempien Akatemian toiminta kehittyy koko ajan vanhemmilta saatavan palautteen 

perusteella ja uusia toimintamuotoja tai esimerkiksi luentoja on tarjolla koko ajan erilaisiin 

tarpeisiin. Jo hyväksi koetut toimintamuodot pidetään osana Vanhempien Akatemian 

toimintaa kehittäen niitä eteenpäin. Vanhempien Akatemia toimii tiiviisti yhteistyössä 

myös muiden kasvatusjärjestöjen kanssa pyrkien kehittämään perheiden elämänlaatua ja 

hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä auttaen perheitä näkemään oman elämänpiirinsä 

vahvuudet ja sen, miten niitä voisi kehittää. Toisten perheiden kanssa toimiminen ja 

verkostojen luominen toimii innostamisen sosiaalisena ulottuvuutena, jolla pyritään 

mahdollistamaan perheiden mahdollisuus vertaistukeen ja vuorovaikutukseen muiden 

perheiden kanssa osana toimivampaa arkea. 

 

Oman näkemykseni mukaan Vanhempien Akatemian toiminnan tarkoituksena ei ole lisätä 

yhteisöllisyyttä vain yhden tietyn ryhmän sisällä, koska hankkeen toiminnasta jokainen 

perhe voi poimia itselleen sopivia ja tarpeellisia toimintamuotoja Myös hankkeen laaja 

toimintaympäristö on osaltaan luomassa rajoja innostamisen toiminnalle. Koska toiminta 

tapahtuu lyhyissä ajanjaksoissa, esimerkiksi perheliikuntakurssin kesto on 6-8 viikkoa ja 

luennot vain yhden illan mittaisia, voi yhteisöllisyyteen innostaminen jäädä toiminnassa 

vajaaksi. Tässä vaiheessa vastuu siirtyy ennemminkin mukana oleville perheille. Heidän 

kauttaan innostuminen perheiden väliseen yhteiseen toimintaan ja sitä kautta yhteisölliset 

ja kulttuurilliset arvot voivat levitä myös niiden perheiden pariin, jotka eivät itse ole olleet 

mukana Vanhempien Akatemian toiminnassa. Tämä on osa innostamisen piirrettä, jossa 

innostaja vähitellen häivyttää rooliaan ja antaa vastuuta kyseessä olevalle ryhmälle. 
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5. TUTKIMUSKYSYMYKSET  

 

Pro gradu -tutkielmani on osa Vanhempien Akatemia -hanketta ja tämän vuoksi 

lähtökohtana ovat olleet hankkeen toiveet tutkimuksen aihepiiristä. Heti ensimmäisistä 

yhteisistä pohdinnoista alkaen oli selvää, että tutkimuksessani korostuisi yhteisöllisyyden 

ja vanhempien verkostoitumisen merkitys. Hankkeen työntekijöiden parissa on koko sen 

toiminnan ajan kasvanut ihmetys siitä, etteivät vanhemmat vaikuta käyttävän 

verkostoitumisen mahdollisuutta hyväkseen hankkeen järjestämissä eri tapahtumissa. 

Perheet saapuvat mielellään paikalle ja esimerkiksi perheliikuntakurssille on enemmän 

halukkaita tulijoita kuin voidaan ottaa. Perheet nauttivat toiminnasta ja yhdessä 

tekemisestä oman perheen kanssa, mutta toisten perheiden kanssa luonnollista 

ryhmäytymistä ja sitä kautta mahdollista verkostoitumista ei kuitenkaan näytä juurikaan 

tapahtuvan. Kurssien jälkeen kerätyissä palautteissa on kuitenkin yleensä toivottu, että 

ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista tapahtuisi enemmän. Tämä on hankkeen sisällä 

herättänyt mielenkiintoa sen suhteen, millaisena varsinkin aikuiset kokevat ryhmäytymisen 

ja yhteisen toiminnan kurssilla ja millaisin keinoin siihen tulisi kannustaa, jos vanhemmat 

eivät ota siinä itse aktiivista roolia.   

 

Näiden ajatusten pohjalta lähdimme yhdessä hankkeen projektipäällikön ja 

projektisihteerin kanssa kehittämään tutkimusongelmia, jotka olen muotoillut tarkemmiksi 

tutkimuskysymyksiksi. Päätimme, että kerään aineistoa talven 2013 perheliikuntakurssilta 

ja kiinnittäisin huomiota erityisesti siihen, mitä mieltä osallistuvat vanhemmat ovat 

verkostoitumisen ja yhteistoiminnan merkityksestä kyseisellä kurssilla. Koska Vanhempien 

Akatemian toiminta muistuttaa vahvasti sosiokulttuurista innostamista, näkyy myös sen 

merkitys tutkimuskysymyksissä. 
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Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaisena vanhemmat kokevat yhteistoiminnan ja verkostoitumisen 

perheliikuntakurssilla? 

- Millaiset tekijät ovat vaikuttamassa yhteistoiminnan ja 

verkostoitumisen muodostumiseen? 

 

2. Voidaanko sosiokulttuurisen innostamisen avulla tukea perheiden 

verkostoitumista perheliikuntakurssilla? 

 

Tutkimuksen tarkoituksena olisi löytää tietoa siihen, kuinka perheitä saataisiin 

innostumaan yhteisestä toiminnasta muiden perheiden kanssa ja millaisena perheet kokevat 

yhteistoiminnan. Näiden tietojen avulla Vanhempien Akatemia sekä mahdollisesti muut 

perheiden kanssa työskentelevät tahot voivat kehittää ja suunnitella omaa toimintaansa 

perheiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista kannustavaksi. Tutkimustuloksista hyötyvät 

myös esimerkiksi päiväkodit ja koulut, joissa vanhempia yritetään saada sitoutumaan 

paremmin mukaan yhteiseen toimintaan. 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimukseni lähti liikkeelle talvella 2012, jolloin tapasin ensimmäisen kerran 

Vanhempien Akatemia -hankkeen työntekijöitä. Kesän sekä syksyn 2012 aikana tein 

tutkimussuunnitelman sekä aineistonhankintakohteeksi varmistui talvella 2013 järjestettävä 

perheliikuntakurssi. Tässä vaiheessa pohdin tarkemmin myös aineistonkeruumenetelmää 

sekä tutkimusmenetelmää. Aineistonkeruu tapahtui talven 2013 aikana ja samalla aloitin 

tutkielman kirjoittamisen, joka valmistui lopullisesti kevään 2013 aikana. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin etnografisen tutkimusmenetelmän, jossa tutkija tekee 

havaintoja tietystä ryhmästä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Omassa tutkimuksessani 

olen havainnoinut lähinnä perheiden yhteistoimintaa perheliikuntakurssilla, joten 

tutkimukseni ainoastaan tukeutuu etnografisiin tutkimusmenetelmiin. Etnografia on 

kuitenkin erittäin käytetty tutkimusmenetelmä myös sosiokulttuurisen innostamisen 

piirissä. Omien havaintojen lisäksi osa kurssille osallistuneiden perheiden vanhemmista 

piti kurssin aikana päiväkirjaa, johon he itse pohtivat tarkemmin yhteistoimintaa ja 

verkostoitumisen merkitystä.  

  

 

6.1 Vanhempien Akatemian perheliikuntakurssi talvella 2013 

 

Tutkimukseni aineiston keräsin perheliikuntakurssilla, joka järjestettiin Oulun 

kansainvälisellä koululla 27.1.–17.3.2013 välisenä aikana. Tieto perheille kurssista meni 

koulujen kautta sekä ladattava esite löytyi Vanhempien Akatemian Internetsivuilta. 

Ilmoittautuminen kurssille alkoi tammikuun alussa ja kurssi tuli täyteen parissa päivässä. 

Kurssille otettiin mukaan yhteensä 11 perhettä, mutta peruuntumisten sekä poisjääntien 

takia kurssille osallistui aktiivisesti yhteensä seitsemän perhettä. Suurin osa perheistä on 

käynyt koko kurssin samalla kokoonpanolla, mutta osalla lapsista mukana on välillä ollut 
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joko äiti tai isä tai molemmat vanhemmat. Yhteensä kurssille on osallistunut yhdeksän eri 

vanhempaa ja kymmenen lasta. Lasten iät ovat vaihdelleet 3-12-vuoden välillä. 

Yhdelläkään kerralla paikalla eivät olleet kaikki perheet sairasteluiden tai matkusteluiden 

takia.  

 

Lajit kurssille valitsivat etukäteen Vanhempien Akatemian työntekijät aikaisemmin 

järjestettyjen kurssien pohjalta. Koska perheliikuntakursseja on järjestetty jo useamman 

kerran, oli työntekijöillä selvä näkemys siitä, mitkä lajit ovat olleet toimivia ja mistä 

perheet ovat tykänneet. Jokaisen kurssin jälkeen perheiltä on kerätty palautetta kurssista, 

joten ne ovat pohjana uuden kurssin suunnittelussa.  Lisäksi mukaan haluttiin tällä kertaa 

jokin talviurheilulaji. Kurssille osallistuvat perheet eivät päässeet itse vaikuttamaan kurssin 

sisältöön. 

 

Lajeiksi valikoituivat perhecircuit, koripallo, sirkustelu, luistelu ja parkour, joista jokaista 

kokeiltiin joko yksi tai kaksi perheliikuntakertaa. Joka kerran piti henkilö kyseisen lajin 

harrasteseurasta, itse toimin kurssin aikana yhteyshenkilönä eli informoin vanhempia 

muutoksista, toivotin perheet tervetulleiksi joka kerralle sekä valokuvasin aktiviteetteja. 

Kurssin aikana otetut valokuvat tulivat kurssille osallistuneille saataville, joista he 

pystyivät poimimaan haluamansa kuvat itselleen. Lisäksi osallistuin mahdollisuuksien 

mukaan yhteiseen toimintaan. Taulukkoon 1 olen kerännyt tiivistetysti kyseisen 

perheliikuntakurssin tiedot. 
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Taulukko 1. Perheliikuntakurssi Oulun Kansainvälisellä koululla 27.1.–17.3.2013. 

päivämäärä laji yhteensä 

perheitä 

yhteensä 

aikuisia 

yhteensä 

lapsia 

ohjelma 

27.1.2013 Perhecircuit 7 8 11 Kurssin yleisiä asioita 

ja toisiin tutustumista 

leikkien avulla. Lisäksi 

perhecircuit, jossa 

pistetyöskentelynä 

tehtäviä yhdessä oman 

perheen kanssa. 

3.2.2013 Koripallo 3+1  

(Mukana 

yksi 

hankkeessa 

harjoittelua 

tekevän 

opiskelijan 

perhe.)  

3+1 4+1 Erilaisia harjoituksia 

koripallon kanssa: 

kuljetusta, syöttelyä, 

korin tekemistä. 

Lopuksi pelattiin 

kahdella eri kentällä, 

jokainen perhe oli oma 

joukkueensa. 

10.2.2013 Koripallo 6 6 7 Sama runko kuin 

edellisellä 

koripallokerralla. Tällä 

kertaa joukkueissa 

useampi perhe. 

17.2.2013 Sirkustelu 6+1 (Huom. 

sama kuin 

3.2. kerta) 

6+1 8+1 Aluksi teimme 

muutamia harjoituksia 

yhdessä, jonka jälkeen 

perheet saivat kokeilla 

sirkusvälineitä eri 

pisteissä. Lopuksi sekä 

lapset että aikuiset 

tekivät omat pyramidit, 

jotka esiteltiin toisille. 

24.2.2013 Luistelu 3 5 5 Harjoiteltiin 

perusluistelutekniikoita

ja leikittiin leikkejä. 

3.3.2013 Luistelu 1 1 1 Vähäisen 

osallistujamäärän 

vuoksi mentiin mukana 

olevan lapsen ehdoilla, 

pääosin kokeiltiin 

samoja juttuja kuin 

ensimmäisellä 

luistelukerralla, jossa 

perhe ei ollut mukana. 

17.3.2013 Parkour 6 6 10 Alkulämmittelyjen 

jälkeen harjoiteltiin 

erilaisia esteiden 

ylityksiä, hyppyjä ja 

kierähdyksiä. Lopuksi 

kierrettiin saliin 

rakennettua esterataa. 

Venyttelyiden jälkeen 

lapsilta ja aikuisilta 

kerättiin kurssiin 

liittyvä palaute. 
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Perheliikuntakurssille asetetut tavoitteet toteutuivat myös tällä kurssilla. Perheet nauttivat 

yhdessä vietetystä ajasta ja liikkumisesta. Uusia lajeja päästiin kokeilemaan monipuolisesti 

ja kurssin osallistujien kesken vallitsi mukava tunnelma. Kurssi innosti lapsia ja vanhempia 

toimimaan enemmän perheenä ja uskon, että vuorovaikutus parantui, kun toisia 

kannustettiin ja kehuttiin kurssin edetessä. 

 

 

 6.2 Etnografinen tutkimusmenetelmä 

 

Etnografisen tutkimuksen juuret löytyvät sosiologisista ja antropologisista tutkimuksista ja 

sille on annettu monenlaisia määritelmiä (Delamont, 2007, s. 206). Etnografiseen 

tutkimukseen liittyy kuitenkin aina erityisen voimakkaasti näkemys kulttuurista ja sen 

tutkimisesta (Bell, 2006, s. 17). Erityisesti etnografiasta puhutaan silloin, kun tutkija on 

itse aktiivisesti läsnä tutkittavana olevassa yhteisössä, jossa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja 

aineistonhankinta tapoja pyritään käyttämään monipuolisesti. Etnografisessa 

tutkimusprosessissa korostuvat osallistuminen, havainnointi ja kokemus, koska tutkimus 

tehdään niissä olosuhteissa, joissa tutkittavat toimivat. Usein etnografia ymmärretään 

tavaksi käsitteellistää ja teorisoida tutkittavaa ilmiötä, jossa analysoidaan monipuolisesti 

tutkittavien elämää ja kokemuksia sekä heidän niille antamia merkityksiä. (Lappalainen, 

2007a, s. 9, 11.)   

 

Etnografinen tutkimus voidaan nähdä pitempijaksoisena ihmisten parissa elämisenä 

havainnoiden, keskustellen ja tätä kautta ymmärtäen heidän elämäänsä. Etnografiselle 

tutkimukselle on tyypillistä, että havaintoja tehdään kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen 

kaikki yhteisössä vaikuttavat tekijät. Usein havainnot johtavat uusien ilmiöiden pariin, 

mutta saattavat johdattaa tutkijaa myös harhaan. Etnografiseen tutkimukseen liittyvät 

vahvasti käsitteet osallistuva havainnointi ja kenttätyö, jotka toimivat pääosin 

aineistonhankintamenetelminä.  (Delamont, 2007, s. 206–207, 211.) 

 

Osallistuva havainnointi on sekä havainnointia että haastattelua. Tutkija ”soluttautuu” 

yhteisön elämään havainnoiden kaikkea mahdollista ympärillä tapahtuvaa: työtä, tunteita, 
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lasten leikkejä, vapaa-aikaa ja ihmissuhteita. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija elää 

yhdessä tutkittavien kanssa ja osallistuu yhteisön elämään lähes täysipainoisesti. Tutkija 

pysyy kuitenkin tutkijan roolissaan havainnoiden koko yhteisöä tasapuolisesti, tehden 

muistiinpanoja ja johtopäätöksiä. Osallisuus etnografisessa tutkimuksessa ei siis tarkoita 

tutkijan osalta täydellistä osallisuutta yhteisön elämään, vaan ennemminkin 

vuorovaikutusta tutkittavien kanssa. Ongelmallista osallistuvassa havainnoinnissa voi olla, 

että tutkittavat haluavat auttaa tutkijaa näyttämällä asioita, joita he mahdollisesti haluavat 

tutkijan haluavan nähdä ja kuulla. He saattavat myös piilotella asioita tai valehdella 

suojellakseen itseään tai ympäristöään. (Delamont, 2007, s. 206, 212.) 

 

Kenttätyön termi on iso osa etnografista tutkimusta ja se voidaan jakaa kolmeen osaan. 

Ensimmäisellä kentällä tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisöä tai esimerkiksi 

yhteiskunnassa toimivaa instituutiota, johon tutkija tulee mukaan. Yleensä tutkimuksen 

tekemiseen kentällä tarvitaan virallinen lupa tai ainakin lupa yhteisöltä, johon mennään. 

Kentän omat valtasuhteet toimijoiden välillä koskettavat silloin myös tutkijaa. Kentällä on 

merkitystä myös aineiston keruuseen, sen rajaamiseen ja tutkimuskysymysten luomiseen, 

koska kenttä rajaa omalta osaltaan sitä, mitä tutkija voi havainnoida. Etnografisessa 

tutkimusmenetelmässä toisena kenttänä voidaan nähdä kirjallinen työskentely, joka alkaa 

havainnoinnin jälkeen ja osaltaan sen kanssa päällekkäin. Aineiston kirjaaminen, 

teemoittelu ja analyysi on osa etnografista tutkimusta, jonka pohjalta tutkija tulkitsee 

kokemaansa. Kolmantena kenttänä etnografisessa tutkimuksessa voidaan nähdä se, kuinka 

lukija tulkitsee ja ajattelee kirjoitetun tekstin.  (Palmu, 2007, s.139, 141, 144, 147.) 

 

 Oma tutkimukseni sitoutuu löyhästi etnografiseen tutkimusmenetelmään, koska 

havainnoin perheiden elämää vain perheliikuntakurssilla enkä kokonaisvaltaisesti heidän 

arjessaan. Kurssilla havainnointini keskittyi lähinnä perheiden yhteistoimintaan, mutta 

väistämättä tein havaintoja myös perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta ja toiminnasta ja 

siitä, millaisia tunteita yhdessä liikkuminen herätti. Varsinkin ensimmäinen kerta oli myös 

itselleni erittäin tunteita herättävä, kun sain huomata miten paljon perheet nauttivat yhdessä 

tekemisestä. Itse pyrin tarvittaessa osallistumaan aktiviteetteihin, mutta lähinnä kannustaen 

ja valokuvaten, jotta perheet saisivat toimia vapautuneesti ilman ylimääräistä seurailijaa. 

Keskusteluja syntyi sekä lasten että aikuisten kanssa aina ennen kertaa siitä, mitä kyseisellä 

kerralla tapahtuu. Kerran jälkeen saatettiin keskustella mikä oli kivaa ja mitä seuraavalla 

kerralla tapahtuu. Varsinkin tuleva sirkuskerta herätti jännitystä jo edellisellä kerralla. 
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Omasta osallistumisestani kurssille lähti ilmoittautuneille perheille kirje (Liite 1), jossa 

kerroin toimivani kurssin yhteyshenkilönä ja keräisin samalla aineistoa omaan 

tutkimukseeni. Samalla esitin toiveen vanhempien osallistumisesta päiväkirjojen 

kirjoittamiseen. Koska etnografinen tutkimus tehdään yleensä henkilöiden luonnollisessa 

ympäristössä, oli tässä tutkimuksessa haasteena se, että myös perheet olivat itselleen 

uudessa tilanteessa eivätkä olleet käyneet perheliikuntakursseilla aiemmin. Havainnointia 

aineistonkeruumenetelmänä olen käynyt tarkemmin läpi myöhemmin tässä luvussa.  

 

6.2.1 Eettisyys etnografisessa tutkimuksessa 

 

Jokaisen tutkijan toimintaa ohjaavat tietyt periaatteet tutkimuksen eettisyydestä muun 

muassa julkisuuden, metodien valinnan ja toisten kunnioittamisen osalta. Tutkijan eettinen 

perusvelvollisuus on tuottaa luotettavaa tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Yhä 

useammin tutkimusetiikka painottaa tutkijan omaa herkkyyttä eettisyyteen eri tutkimuksen 

teon tilanteissa. Eettisyyden tulisi ohjata tutkimuksen aikana tehtyjä valintoja ja päätöksiä, 

joihin yleiset periaatteet tai säännöt eivät anna valmiita vastauksia. (Vakimo, 2010, s. 80, 

87, 94.) 

 

Etnografisessa tutkimuksessa ollaan lähes poikkeuksetta tekemisissä ihmisten ja heidän 

maailmansa kanssa. Tämä tuo oman lisänsä myös eettisyyden näkökulmaan. Koska tutkija 

asettuu läheiseen vuorovaikutukseen tutkittavien kanssa, on eettisellä herkkyydellä 

tutkimuksen eri vaiheissa suuri merkitys. Eettisen tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi 

se, kuinka tutkittavat kohdataan sekä millaisessa roolissa tutkimukseen osallistujat ovat. 

Etnografisen tutkimuksen luonne on usein sellainen, että tutkittavien luottamuksen 

saaminen ja mahdollisten lupausten täyttäminen tutkimuksen avulla on eettisesti tärkeää. 

Etnografisessa tutkimuksessa eettisyyteen vaikuttaa myös se, että tutkija tulee usein 

ryhmään ulkopuolisena ja on ainakin osaltaan vaatimassa ryhmää sopeutumaan omiin 

tavoitteisiinsa. Etnografisessa tutkimuksessa tutkittavat saattavat odottaa tutkijalta myös 

kuvaa itsestään, joka ei aina toteudu kahden eri näkökulmien kohdatessa. (Vakimo, 2010, 

s. 95, 99–100) Koska etnografinen tutkimus liittyy aina läheisesti jonkun tietyn ryhmän 

arkeen, saattavat tutkittavat pystyä tunnistamaan tutkimusraportista itsensä tai muita. Tämä 
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luo osaltaan myös haasteita etnografiselle tutkimukselle eettisyyden näkökulmasta. 

(Lahelma & Gordon, 2007, s. 35.)  

 

Omassa tutkimuksessani eettisyys näkyy siinä, että valinnoillani pyrin antamaan perheille 

mahdollisimman vapaan toiminnan perheliikuntakurssilla. Valokuvaamisesta sovimme 

yhdessä ennen kurssin alkua ja havainnot pyrin tekemään ja kirjaamaan mahdollisimman 

huomaamattomasti, jotta kenellekään ei tulisi vaivautunut olo liikkuessa. Myöskään ketään 

ei pakotettu ”teennäiseen” yhteistoimintaan, vaan se syntyi kokeiltavien lajien kautta 

luonnostaan. Perheiden kohdalla kurssille osallistuminen ei velvoittanut myöskään 

osallistumaan tutkimukseen. Aineistonanalyysi vaiheessa olen pyrkinyt löytämään 

päiväkirjoista ja omista havainnoistani luotettavaa tietoa, mutta saamaan sen esille niin, 

ettei henkilöllisyyksiä voi tunnistaa. Yksityisyydensuojaa paransin myös tekemällä heti 

analyysivaiheen alussa koodinimet vastaajille, jolloin nimet jäivät heti alkuvaiheessa pois. 

Lisäksi vaihdoin päiväkirjoista lapsen sukupuolta kuvaavat sanat (tytär, poika) vain 

lapseksi, jolloin tunnistamattomuus säilyy paremmin. Kurssin aikana otin paljon valokuvia 

toiminnasta ja perheistä, mutta tällä kertaa kuvat tulivat vain perheiden omaan käyttöön ja 

niiden käyttämiseen muissa yhteyksissä ei pyydetty lupaa. 

 

 

6.3 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni muodostuu omista havainnoistani perheliikuntakurssin aikana sekä 

kurssille osallistuneiden vanhempien päiväkirjamerkinnöistä. Päädyin kyseisiin 

aineistonkeruumenetelmiin niiden tutkimukseen sopivien luonteiden kautta. Omien 

havaintojen kautta pääsin näkemään, miten perheet toimivat perheliikuntakurssilla ja näin 

asioita, joita perheet itse toimiessaan eivät ehkä huomaa. Päiväkirjamenetelmän valitsin, 

koska koin sen toimivan paremmin jokaisen kerran pohdinnassa kuin haastattelun. 

Päiväkirja antaa mielestäni enemmän mahdollisuuksia omalle pohdiskelulle, joka saattaa 

antaa kirjoittajalle ajatuksia myös toiminnan tasolla.   
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6.3.1 Päiväkirja aineistonkeruumenetelmänä 

 

Päiväkirjat ovat yleensä henkilöiden tekemiä dokumentteja liittyen kirjoittajan elämässä 

tiettyyn ajanjaksoon. Kirjoittaminen tapahtuu ajallisesti esimerkiksi joka päivä tai se 

linkittyy johonkin tiettyyn tapahtumaan. Päiväkirjat ovat aina kirjoittajan henkilökohtaista 

omaisuutta ja kirjoittajalla on päätäntävalta sen suhteen, antaako hän päiväkirjaansa muille 

luettavaksi. Päiväkirjoille tyypillistä on myös se, että niihin kirjoittaminen tapahtuu usein 

melko nopeasti tapahtuman jälkeen, jolloin kuvauksesta tulee yksityiskohtainen sisältäen 

hetkiä, tunteita, tekoja ja vaikutelmia. Nykyään päiväkirjat eivät ole pelkästään kirjoitettuja 

tekstejä vaan niihin voidaan lisätä esimerkiksi visuaalisia elementtejä. (Alaszewski, 2006, 

s. 1‒2.) Tässä yhteydessä ajattelen päiväkirjoja kuitenkin kirjoitettuina dokumentteina, 

koska omassa tutkimuksessani päiväkirjoihin ei liittynyt muunlaista dokumentointia. 

 

 Päiväkirjoja on käytetty tutkimusaineistona erityisesti psykologian- ja kasvatusalan 

tutkimuksissa. Niiden avulla on tutkittu esimerkiksi yksilön oppimista. Päiväkirja on hyvä 

aineistonhankintaväline, kun halutaan saada tietoa tutkittavien henkilökohtaisista 

kokemuksista, tunnetiloista ja ongelmista arkipäiväisessä elämässä. (Gläser- Zikuda, 2002, 

s. 77, 80.) Aineistonkeruussa päiväkirjoja voi olla kahdenlaisia: tutkittavat voivat täyttää 

päiväkirjoja tutkimuksen aihepiiriin perustuvien kysymysten pohjalta tasaisin väliajoin tai 

päiväkirja voi olla myös pitempään vapaaseen kirjoitteluun perustuvaa. Päiväkirjoissa 

tärkeää on, että sen täyttäminen on säännöllistä eikä tapahdu kyselylomakkeeseen 

perustuvalla vastaustyylillä. (McGhee & Mill, 1998, s. 40–41. ) Suomalaisessa 

perhetutkimuksessa päiväkirjamenetelmää on käytetty esimerkiksi Paletti -tutkimuksessa 

(Rönkä, Malinen & Lämsä, 2009), jossa suomalaiset perheet kertoivat arjestaan eri tavoin 

sekä osa perheistä piti viikon ajan tarkasti päiväkirjaa arjestaan. Aineistoa hankittiin myös 

päiväkotien kautta sekä lasten piirustusten ja kertomusten avulla. Paletti -tutkimuksessa 

käytettiin sekä kynä-paperi -menetelmää että kännykkäpäiväkirjaa. Tärkeintä oli, että 

perheen arki saataisiin kuvattua mahdollisimman totuudenmukaisesti ja 

päiväkirjamenetelmä ja sen eri muunnelmat olivat tutkimukseen sopivin tapa. 
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Erilaisilla päiväkirjamenetelmillä tutkijat vaikuttavat siihen, millaista tietoa he saavat 

päiväkirjojen avulla. Päiväkirjat voivat olla tarkkaan strukturoituja, jolloin tutkija vaikuttaa 

vahvasti siihen, millaista tietoa päiväkirjojen avulla kerätään. Tutkittavat saavat usein 

tarkan ohjeistuksen siitä, kuinka päiväkirjaa täytetään ja mitä siihen merkitään. 

Vapaammin täytettävissä päiväkirjoissa tutkijalla ei ole niin suurta mahdollisuutta 

vaikuttaa päiväkirjojen sisältöihin, mutta jonkinlaisia suuntaviivoja on kuitenkin annettava 

siitä, mitä päiväkirjojen avulla halutaan tutkia ja millaista tietoa niiden tulisi sisältää. 

Ohjeet voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti ja ne voivat olla kuvailevia tai tarkkoja 

kysymyksiä. (Alaszewski, 2006, s. 66–67, 74–75.) 

 

Etnografisessa tutkimusotteessa tutkijan havainnot ja niistä koostuva tutkimuspäiväkirja on 

jo osaltaan päiväkirjametodin käyttämistä. Tutkittavien omat päiväkirjat antavat lisäksi 

toisenlaista tietoa heidän maailmastaan ja ajatuksistaan, joihin ei välttämättä esimerkiksi 

haastattelujen aikana päästä käsiksi. Päiväkirjamenetelmä onkin helppo yhdistää muihin 

aineistonkeruumenetelmiin. Sen avulla voidaan saada yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa 

tietoa esimerkiksi vaikeista asioista. Päiväkirjojen kohdalla ei myöskään tapahdu usein 

muistiin liittyviä ongelmia, kun tapahtumat kirjataan ylös mahdollisimman pian. 

Päiväkirjat myös joustavat sen mukaan, millaista tietoa tutkija haluaa saada. Päiväkirjojen 

käytön ongelmat liittyvät usein kustannuksiin tai henkilöiden puuttumiseen, jotka ovat 

kykeneviä pitämään päiväkirjaa. (Alaszewski, 2006, s. 41–42, 112–114.) 

 

Omassa tutkimuksessani päiväkirjamenetelmä tuotiin tutkittaville tiedoksi 

ilmoittautumisen yhteydessä saatavan kirjeen kautta. (Liite 1.) Kirjeen kautta vanhemmat 

saivat jo tietoa tutkimuksesta sekä mahdollisuuden pohtia etukäteen osallistumistaan. 

Päiväkirjaa oli tarkoitus pitää joko kynä-paperi-menetelmänä tai sähköisenä muistitikulle, 

mutta ennen kurssin alkua sain yhdeltä äidiltä ehdotuksen sähköpostipäiväkirjasta. Tämän 

mahdollisuuden toin esille muille perheille ensimmäisellä kerralla antaessani lisätietoa 

tutkimuksestani ja kaikki tutkimukseen osallistuvat halusivat pitää päiväkirjaansa 

sähköpostitse. Päiväkirja oli puolistrukturoitu. Olin kirjoittanut avuksi kysymyksiä, joiden 

pohjalta päiväkirjaa pystyi pitämään, mutta vaihtoehtona oli myös vapaa kirjoittaminen. 

Lisäksi liitteenä olivat tarkemmat ohjeet kirjoittamisesta.  

 

Päiväkirjojen suunnittelussa otin huomioon tutkimukseni lähtökohdat ja sen, millaista 

tietoa päiväkirjojen avulla haluan saada. Suunnitteluvaiheessa mietin paljon sitä, millaista 
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taustatietoa minulla pitäisi perheistä olla. Päädyin siihen, että esimerkiksi vastaajan 

siviilisääty ei ole tällä kertaa tutkimukseni kannalta olennainen tieto, vaikka senkin 

merkitystä verkostoitumiseen voisi tutkia. Vaikka päiväkirjojen avulla halusin erityisesti 

saada tietoa perheiden välisestä yhteistoiminnasta, liitin mukaan apukysymyksiä myös 

perheen sisäisestä toiminnasta. Tämän tarkoituksena oli, että kirjoittajien on helpompi 

ohjata ajatuksia myös muiden kanssa toimimiseen, kun pohjalla on ajatukset oman perheen 

kanssa toimimisesta. Oman perheen toiminta ja mieliala saattavat vaikuttaa myös siihen, 

kuinka innostuneesti toimitaan yhdessä muiden kanssa. 

 

Päiväkirja koostui kolmesta eri osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa oli kysymyksiä 

kurssin aluksi, toisessa osuudessa joka kerralta täytettävät kysymykset sekä kolmannessa 

osuudessa kurssin jälkeen tuleva pohdinta. Päiväkirjapohja löytyy liitteestä 2. Päiväkirjaa 

alkoi kirjoittaa seitsemän vanhempaa ja kurssin loputtua sain takaisin kuusi päiväkirjaa. 

Kaikki vastanneet olivat sukupuoleltaan naisia, mutta yhden päiväkirjan kirjoittamiseen oli 

osallistunut parin kerran osalta myös perheen isä. Päiväkirjojen pituudet vaihtelivat 2-8 

sivun välillä. Vaihtoehtoina oli palauttaa tekstiä aina jokaisen kerran jälkeen tai kootusti 

koko kurssin jälkeen ja kaikki päiväkirjat sain jälkikäteen.  Seuraavana on ote yhden äidin 

päiväkirjasta. 

 

Kerralla ei ollut varsinaisia paritehtäviä ja se oli ihan mukavaa. Oli kiva harjoitella 

yhtenä ryhmänä. Jopa rataa suoritettiin satunnaisessa järjestyksessä, lapsen kiirehtivät 

omaa vauhtiaan ja aikuiset tulivat vähän hitaammin perässä. Oli myös kiva huomata, että 

lapset ei arvostelleet toistensa tyylejä, vaan aidosti iloitsivat touhuamisesta ja yhdessä 

juoksentelustakin. (Vastaaja 3) 

 

Päiväkirjoja oli kirjoitettu lähinnä käyttäen hyväksi valmiita apukysymyksiä, mutta 

joukossa oli myös vapaata kirjoittelua. Päiväkirjoihin tuli runsaasti tekstiä myös 

perheliikunnasta muuten eikä vain pelkästään verkostoitumisen näkökulmasta. 

 

6.3.2 Havainnointi ja havainnointipäiväkirja 

 

Tieteen teossa havaintojen avulla pyritään saamaan tietoa tutkittavan ilmiön tai ongelman 

eri tekijöistä. Havainnointiin vaikuttavat ajattelun ohella vahvasti myös tunteet ja aistit. 
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Havainnointia käytetään aineistonkeruumenetelmänä usein silloin, kun kyseisestä ilmiöstä 

tai tutkittavista henkilöistä ei löydy tarpeeksi tietoa esimerkiksi haastattelun valmistelua 

varten. Lisäksi havainnoinnin avulla saadaan tietoa siitä, kuinka asiat todella tapahtuvat 

luonnollisessa ympäristössään, kun taas haastattelussa saattavat asiat tulla esille niin, 

kuinka niiden oletetaan olevan. Koska havainnoinnin avulla voidaan kerätä monipuolista 

tietoa jota ei voi saada muilla keinoilla, on se hyvä yhdistää toisella tavalla kerättyyn 

aineistoon, jolloin tietoa saadaan syvennettyä.  Havainnoinnin aikana tehdään 

muistiinpanoja esimerkiksi vuorovaikutukseen sekä erilaisiin tilanteisiin liittyen. 

(Grönfors, 2007, s. 151, 154–155, 162.) 

 

Havainnointi vaihtelee eri tilanteiden mukaan ja yleensä eroihin vaikuttavat tutkijan rooli 

ja havainnointimahdollisuudet. Piilohavainnoinnissa tutkittavat eivät edes tiedä, että heitä 

havainnoidaan kun taas täydellisessä osallistumisessa tutkija soluttautuu ryhmän tai 

yhteisön yhdeksi jäseneksi. Yleisesti käytettyjä havainnointitapoja ovat passiivinen 

havainnointi, jossa tutkija ei osallistu toimintaan yhdessä tutkittavien kanssa, vaan 

pelkästään havainnoi toimintaa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vuorottelee 

tarkkailun ja osallistumisen välillä tilanteen mukaan. (Grönfors, 2007, s. 156–159.)  

 

Havaintoja kirjattaessa tulisi pyrkiä mahdollisimman yksityiskohtaiseen, tarkkaan ja 

ymmärrettävään kuvaukseen siitä, mitä kentällä havainnoitaessa on tapahtunut. 

Mahdollisimman sanatarkat kuvaukset auttavat tutkijaa palauttamaan mieleen tilanteen 

kulun ja nopea puhtaaksikirjoittaminen heti havainnoinnin jälkeen auttaa tutkijaa tekemään 

tilanteesta tarkan kuvauksen. Havainnointiin haastetta tuo se, että kaikkea ei ehdi 

havainnoimaan eikä kaikkea havainnoitua pysty kirjaamaan ylös. Osa kirjatustakin 

tekstistä saattaa jäädä pois lopullisesta aineistosta. (Lappalainen, 2007b, s. 116, 127.) 

 

Omassa tutkimuksessani tein havaintoja koko perheliikuntakurssin ajan. Kurssilla lähinnä 

painoin mieleen asioita ja tein lyhyitä muistiinpanoja ja heti kerran jälkeen kirjoitin niistä 

tarkemmin omaan havaintopäiväkirjaani. Itse kurssilla en halunnut olla koko ajan kynän ja 

paperin kanssa, koska se olisi saattanut häiritä omaa toimintaani tai kurssille osallistuvia 

perheitä. Havainnointi tuntui itselle hyvältä ja luonnolliselta tavalta kerätä aineistoa ja 

havainnointien kautta osasin suunnata ajatuksia myös uusiin näkökulmiin, mitä ei 

välttämättä olisi tapahtunut esimerkiksi pelkän haastatteluaineiston avulla. Ennen kurssia 

tein väljän havainnointirungon, johon mietin havainnoitavia asioita. Joka kerran aikana 
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pyrin löytämään asioita havainnointirungon pohjalta, mutta väistämättä havaintoja tuli 

myös muista asioista ja tilanteista. Kirjoitin samaan havaintopäiväkirjaan sekä kerralla 

tehdystä toiminnasta, että omista ajatuksistani ja tunteistani. Koin, että näiden ollessa 

samassa pystyin paremmin hahmottamaan jokaista kertaa kokonaisuutena ja samalla sitä, 

millaisia ajatuksia toiminta on mahdollisesti myös vanhemmille antanut. Yhteensä 

seitsemältä eri perheliikuntakerralta sain omaan päiväkirjaani tekstiä 12 sivun verran 

keskittyen perheiden väliseen yhteistoimintaan. Joidenkin kertojen luonne vaikutti siihen, 

ettei yhteistoimintaa päässyt syntymään niin paljon ja samalla myös havainnot jäivät melko 

suppeiksi. Seuraavana on esimerkkiote omasta havainnointipäiväkirjastani. 

 

Perheiden sisäisesti vuorovaikutus ainakin suurimmalla osalla perheistä toimii jo 

harjoitusten aikana eikä siihen tarvitse enemmälti kannustaa. Harjoitusten jälkeen otettiin 

pelaamista ja tällä kertaa kahteen joukkueeseen tuli kaksi perhettä molempiin ja toisessa 

pelissä oli kaksi perhettä vastakkain. Pelit olivat tällä kertaa mahtavaa seurattavaa 

perheiden välisen vuorovaikutuksen kannalta. Pelin aikana juteltiin, naurettiin, 

kannustettiin sekä omaa joukkuetta ja kaikkia sen jäseniä sekä myös esimerkiksi toisen 

joukkueen lapsia. Tuntui, että aika vierähti peleissä ja kaikilla oli hauskaa. (Oma 

havainnointipäiväkirja) 

 

Kurssin aikana tein sekä passiivista että osallistuvaa havainnointia. Koska suurin osa 

aktiviteeteista tapahtui perheen kesken, en yleensä mennyt osaksi jonkun perheen 

toimintaa, vaan halusin arvostaa heidän omaa toimintaansa yhdessä. Tällaisina hetkinä tein 

havaintoja toiminnasta ulkopuolisena sekä otin valokuvia sekä kannustin toimintaan 

sopivan tilaisuuden tullen. Toiminnan ollessa sen luonteista, että oma osallistuminen oli 

luontevaa, menin mukaan toimintaan yhdessä perheiden kanssa ja tein havaintoja 

osallistumisen näkökulmasta. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi erilaiset pelit ja leikit 

sekä sirkuspisteet, joissa kokeiltiin erilaisia sirkusvälineitä.  

 

Koin pystyväni toimimaan luonnollisesti ja omalla tavallani tutkimusympäristössä. 

Erilaiset havainnointitavat vaikuttivat siihen, että välillä toimin tarkkailevana tutkijana, 

mutta välillä osallistuin toimintaan omana itsenäni harjoitellen esimerkiksi 

luistelutekniikoita. Sekä vanhemmat että varsinkin lapset ottivat minut toimintaan 

avoimesti vastaan, eivätkä kokeneet oman kokemukseni mukaan vaivautuneisuutta siitä, 

että olin esimerkiksi joissakin peleissä tai aktiviteeteissa mukana. Tämä osaltaan helpotti 

myös oman roolin määrittelemistä kentällä. 
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6.4 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan ilmiöitä tai tapahtumia sekä 

ymmärtämään toimintaa kerätyn aineiston pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85). 

Tärkeää on, että aineistoa käsitellään teoreettisen viitekehyksen mukaan. Aineistoa on 

tällöin helpompi hallita ja sen rajaus onnistuu paremmin, kun näkökulma on huolellisesti 

valittu. (Alasuutari, 2011, s. 40.) Aineistosta tulee poimia vain omalle tutkimukselle 

tarpeelliset tiedot ja niitä tulisi tulkita mahdollisimman tarkasti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 92).   

 

Analyysin tavoitteena on kuvata tutkittavaa ilmiötä sanallisesti aineiston pohjalta. Aineisto 

toimii siis tutkittavan ilmiön kuvauksena. Sen avulla aineistosta pyritään tuomaan esille 

tieto tiiviisti ja selkeästi. Sisällönanalyysin avulla aineistosta saadaan poimittua 

tutkimuksen kannalta tärkeä tieto ja tuomaan esille johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 108.) Oman aineistoni analyysitavaksi valitsin sisällönanalyysin, joka on 

laadullisessa tutkimuksessa paljon käytetty analyysimenetelmä. 

 

Sisällönanalyysia voidaan Eskolan mukaan tehdä joko aineistolähtöisesti, 

teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti (Eskola, 2007, s. 162–163). Käyn tässä tarkemmin 

läpi sekä aineistolähtöistä että teoriasidonnaista sisällönanalyysitapaa, koska ne molemmat 

ovat pohjana omassa analyysissani. Eskola käyttää termiä teoriasidonnainen, mutta samaa 

tarkoittaa myös teoriaohjaava sisällönanalyysitapa, jota Tuomi ja Sarajärvi (2009) 

käyttävät. Tästä eteenpäin olen käyttänyt termiä teoriaohjaava. Tuomen ja Sarajärven 

(2009) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa aineistosta on tarkoitus luoda teoreettinen 

kokonaisuus. Tutkimuskysymysten ja tutkimustehtävän avulla aineistosta poimitaan 

analyysiyksiköt. Tärkeää on, että analyysiyksiköitä ei ole erikseen määritelty vaan ne 

nousevat aineistosta esille. Teorian merkitys aineistolähtöisessä analyysissa on se, että se 

lähinnä ohjaa aineiston tulkintaa, mutta ei anna valmiita käsitteitä. Teoriaohjaava analyysi 

on tarkemmin sidoksissa teoriaan. Siinäkin aineisto ohjaa analyysiyksikköjen valintaa, 

mutta aikaisempi tieto teoriasta ohjaa osaltaan analyysia. Teoriaohjaavassa analyysissa ei 

ole tarkoitus testata teorian paikkaansa pitävyyttä, vaan ennemminkin luoda uusia 
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ajatusmalleja. Teoriaohjaavassa mallissa tutkija käy vuoropuhelua aineiston ja teorian 

välillä ja pyrkii yhdistelemään niitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97.)  

 

Aineistolähtöisen analyysin voi kuvata vaiheittain eteneväksi malliksi. Siinä aineistosta 

poimitaan tutkimuskysymysten avulla niihin liittyviä ilmaisuja, jotka merkataan ja 

jaotellaan. Ilmaisuista etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, joiden mukaan 

ilmaisut jaotellaan omiksi alaluokikseen. Alaluokkien apuna voidaan pitää tutkittavan 

ilmiön eri ominaisuuksia tai piirteitä. Alaluokat yhdistetään edelleen kokoavimmiksi 

yläluokiksi, joiden kautta saadaan luotua aineistosta lähtöisin olevat peruskäsitteet. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tiivistetään aineistosta saatavaa tietoa yleisempään 

muotoon ja tätä kautta saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 108–112.)  Kuviossa 3 on esitetty aineistolähtöisen analyysin eteneminen.  

 

Aineistoon tutustuminen 

 

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja listaaminen 

 

Samankaltaisuuksien ja poikkeamien etsiminen 

 

Ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

 

Alaluokkien yhdistäminen yläluokiksi , niiden muokkaaminen ja kokoavan 

käsitteen muodostaminen 

 

Kuvio 3. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109). 

 

 

Teoriaohjaava aineistonkäsittely etenee melko pitkälti saman mallin mukaan kuin 

aineistolähtöinen analyysitapa ja siinä edetään aineiston mukaan. Teoriaohjaavassa tavassa 

lopullisia käsitteitä ei kuitenkaan luoda pelkästään aineiston perusteella, vaan ne tuodaan 
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teoriasta löytyvillä käsitteillä ja näin ollen yhdistetään aineisto ja teoria toisiinsa. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 117.) 

 

6.4.1 Aineistonanalyysi tutkimuksessani vaiheittain 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni kohdalla analyysi eteni aineistolähtöisen analyysitavan 

mukaan.  

 

1. Päiväkirjojen yhdistäminen 

Analyysivaiheen aloitin yhdistelemällä päiväkirjat sen mukaan, mihin kertaan kirjoitus 

liittyi. Yhdistelyyn merkkasin koodinimellä, kenen vastaajan kirjoituksesta oli kyse 

(Vastaaja 1, Vastaaja 2, …). Omat havaintoni pidin vielä tässä vaiheessa omana 

päiväkirjanaan. Jokaisesta kerrasta sekä alku- ja loppukysymyksistä tuli päiväkirjojen 

yhdistämisen jälkeen n. 2-6 sivua tekstiä. 

 

2. Alaluokkien luominen 

Seuraavaksi lähdin tarkemmin käymään läpi omaa havaintopäiväkirjaani sekä vanhempien 

päiväkirjoja. Omat havaintoni ja vanhempien päiväkirjoista nousseet havainnot ja 

pohdinnat jaoin eri teemojen alle sen mukaan, millaisista asioista ne kyseisellä kurssilla 

kertoivat. Varsinkin omista havainnoistani tippui osa pois jo tässä vaiheessa, koska en 

kokenut niitä merkityksellisiksi tutkimukseni kannalta. Tässä vaiheessa luokittelu perustui 

täysin aineistosta nouseviin ilmiöihin ja havaintoihin. Luokittelussa pidin vielä omat 

havaintoni ja päiväkirjoista nousseet havainnot omina teksteinään ja erottelin ne erilaisilla 

fonteilla. Lisäksi jokaisessa päiväkirjasitaatissa oli mukana vastaajan koodinimi. 

Ensimmäisen aineistonlajittelun jälkeen sain 14 eri luokkaa. Tekstien pituus ja määrä eri 

luokissa vaihtelivat. Luokat olivat: 

- Kurssille tulon syyt ja odotukset 

- Leikit ja pelit 

- Laji 

- Perheen oma toiminta yhdessä 

- Perheiden toiminta muiden kanssa 
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- Perheiden lukumäärän merkitys toimintaan 

- Perheliikunnan merkitys muuhun elämään 

- Ryhmän luonne, toiminta ja toisten kannustaminen 

- Lasten merkitys vanhemmille sekä kurssille 

- Ajan merkitys 

- Tunteet ja tunnelmat kurssin aikana 

- Mistä lapset ja aikuiset innostuivat? 

- Osallistuminen kurssin suunnitteluun 

- Kurssin vaikutus verkostoitumiseen 

 

Tässä vaiheessa luokat jakaantuivat erittäin laajasti kuvailemaan kurssia sekä siellä esiin 

tulleiden ilmiöiden vaikutusta yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen.  

 

3. Yläluokkien luominen 

Alaluokkien pohjilta lähdin yhdistelemään niitä kattavammiksi yläluokiksi sen mukaan, 

millaisia yhdistäviä ja erottelevia tekijöitä alaluokkien väliltä löytyi. Tavoitteenani oli pitää 

koko ajan mielessä se, miten eri luokat kuvailevat perheiden yhteistoimintaa ja 

verkostoitumista. Osa alaluokista muuttui suoraan omaksi yläluokakseen sen perusteella, 

etten löytänyt niille yhdistäviä tekijöitä muista luokista. Joihinkin yläluokkiin tuli 

vastavuoroisesti taas monta alaluokkaa. Tehdessäni koontia jätin suorat lainaukset 

päiväkirjateksteistä ja havainnoistani näkyviin, mutta kirjoitin niistä myös yleisen koonnin. 

Tässä vaiheessa luokkia syntyi 6 kappaletta ja ne olivat:  

1. Kurssille osallistumiseen vaikuttavat tekijät 

- Kurssille tulon syyt ja odotukset 

2. Tunteet ja tunnelmat kurssin aikana 

- tunteet ja tunnelmat kurssin aikana 

- mistä innostuttiin? 

3. Kurssin liikunnalliset tekijät 

- leikit ja pelit 

- Lajin merkitys 

4. Kurssin sosiaaliset tekijät 

- Perheen oma toiminta yhdessä 

- Perheiden toiminta muiden kanssa 

- Ryhmän luonne, toiminta ja toisten kannustaminen 



52 

 

 

- Lasten merkitys vanhemmille sekä kurssille 

5. Kurssin muu toiminta 

- ajan merkitys 

- osallistuminen kurssin suunnitteluun 

- perheiden määrän merkitys toimintaan 

6. Perheliikunta ja muu elämä 

- Perheliikunnan vaikutus muuhun elämään 

- kurssin vaikutus verkostojen luomiseen 

 

 

4. Tulokset 

Näiden luokitusten jälkeen muodostin lopulliset tutkimuskysymyksiini vastaavat teemat, 

jotka olen esitellyt tarkemmin tuloksia esittelevässä luvussa. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni vastaavia teemoja tuli yhteensä kuusi kappaletta. Teemojen avulla 

olen pyrkinyt tuomaan esille mahdollisimman tarkasti asiat, jotka vaikuttavat perheiden 

yhteistoimintaan perheliikuntakurssilla.  

 

Toisen tutkimuskysymykseni kohdalla käytin teoriaohjaavaa analyysitapaa. 

Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, voidaanko sosiokulttuurisen 

innostamisen avulla tukea perheiden verkostoitumista. Analyysin tein samoin kun 

ensimmäisenkin tutkimuskysymyksen kohdalla ja sama luokittelu toimi pohjana myös 

toisen tutkimuskysymyksen teemoittelussa. Lopullisten tulosten kohdalla päädyin 

kuitenkin luomaan käsitteet innostamisen teorian pohjalta, jotta näkisin millaiset asiat 

kurssilla innostamisen puolesta toimivat verkostoitumisen näkökulmasta ja mihin pitäisi 

vielä kiinnittää huomiota. Sopivat alaluokat jaoin siis uudelleen yhteen innostamisen 

käsitteiden mukaan. Tätä kautta innostamisen merkitys perheiden verkostoitumisen 

tukemisessa on helpompi ymmärtää. 
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7. TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi tutkimukseni tulokset. Ensimmäisessä osuudessa keskityn 

vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli millaisena vanhemmat kokevat 

yhteistoiminnan ja verkostoitumisen perheliikuntakurssilla sekä mitkä tekijät siihen 

vaikuttavat. Toisessa osuudessa olen hakenut aineistosta vastauksia sille, voidaanko 

sosiokulttuurisen innostamisen menetelmien avulla tukea perheiden yhteistoimintaa ja 

verkostoitumista perheliikuntakurssilla. Viimeisessä kappaleessa olen koonnut tulokset 

yhteen. 

 

 

7.1 Yhteistoiminta ja verkostoituminen perheliikuntakurssilla 

 

Yhteistoiminnan ja verkostoitumisen muodostumiseen kyseisellä perheliikuntakurssilla 

vaikuttivat kurssin rakenteelliset ja sosiaaliset tekijät sekä liikunnallinen toiminta. Lisäksi 

vanhemmilla olevat odotukset kurssia kohtaan sekä syyt tulla kurssille sekä kurssin aikana 

vallinnut ilmapiiri ja osallistujien kurssin aikana kokemat tunteet olivat luomassa 

mahdollisuutta yhteistoiminnan muotoutumiselle. Tulokset olen jakanut seuraavien 

tekijöiden mukaan tarkemmin omien otsikoidensa alle.  

 

 

7.1.1 Lähtökohdat kurssille osallistumiseen sekä odotukset yhteistoiminnan taustalla 

 

Perheliikuntakurssille lähtemiseen vaikutti selvästi eniten se, että vanhemmat halusivat 

yhteisen harrastuksen lapsensa kanssa, jossa aikaa tulisi vietettyä yhdessä liikkuen. Osa 
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tutkimukseen osallistuneista vanhemmista koki hankalaksi perheen eri harrastusten ja 

muiden menojen yhteensovittamisen, jolloin perheliikuntakurssi tuntui sopivalta yhteiseltä 

harrastukselta. Yleisesti perheen arkea ohjaa erilaiset aikataulutukset ja yhteisen ajan 

löytäminen perheissä voi olla haastavaa (Rönkä & Korvela, 2009, s. 92). Uusien lajien 

kokeileminen innosti myös tulemaan mukaan kurssille.  

 

Vietämme yhdessä muutenkin aikaa ja liikumme yhdessä mm. hiihtämällä. Mutta 

halusimme saada hieman lisäväriä ja erilaisempia kokemuksia erilaisten lajien parissa. 

(Vastaaja 2) 

 

Yksinhuoltajana aikaa ja mahdollisuuksia harrastaa on vähän, joten olen jo pitemmän 

aikaa yrittänyt löytää yhteisen harrastuksen. Ajatus uusien lajien kokeilusta kiinnosti myös. 

(Vastaaja3) 

 

Perheliikuntakurssi nähtiin myös sopivana toimintana lapselle, jossa yhdessä toimien voi 

auttaa lasta reipastumaan sekä kokeilemaan erilaisia lajeja ilman turhaa 

kilpailuhenkisyyttä. Näin ollen vanhemmat kokivat perheliikuntakurssin palvelevan sekä 

lapsen, mutta myös aikuisen tarpeita.  Lapsen kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen, 

liikunnallisuuden mahdollistaminen koko perheelle sekä perheiden toisiinsa tutustuminen 

ovat perheliikunnan tärkeitä tavoitteita (Arvonen, 2004c, s. 33.), jotka näkyivät myös tällä 

kurssilla lukuun ottamatta perheiden tarvetta tutustua toisiin perheisiin. Kukaan ei 

maininnut päiväkirjoissaan sitä, että syynä kurssille lähtöön olisi ollut tarve tutustua toisiin 

perheisiin. 

 

Monipuolista liikuntaa yhdessä lapsen kanssa. Lapsi ei kovin helposti innostu asioista, 

mutta tykkää kuitenkin touhuta vanhempien kanssa. Pitää kovasti vanhemmilta saamastaan 

huomiosta. Itse pidän perheen yhteisiä juttuja erittäin tärkeinä. Yhdessä tekemisestä saa 

jotakin todella arvokasta sekä lapselle että aikuiselle. Tässä oli hyvä tilaisuus näihin 

asioihin. (Vastaaja 1) 

 

Lapsilla ei juuri nyt mitään omia harrastuksia. Kuormittava arki - halusimme yhteistä 

tekemistä. Lasten liikuntaharrastukset nykypäivänä niin massiivisen kilpailuhenkisiä. Jos 

osallistuu semmoiseen, tarvis monet harkat viikossa ja kilpailut päälle. Yhteinen aika 

liikunnan parissa kuulosti myös kaikista parhaimmalta yhdistelmältä. (Vastaaja 6)  

 

Suurimmat odotukset kurssia kohtaan keskittyivät vahvasti perheen yhdessäoloon, joka 

mainittiin kaikissa päiväkirjoissa. Odotuksissa mainittiin myös esimerkiksi toiveet siitä, 

että yhteistoiminta oman perheen kanssa sujuisi mahdollisimman helposti. Tulevalta 
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kurssilta toivottiin uusien lajien kokeilun mahdollisuutta sekä liikunnallisten kokemusten 

kartuttamista. Yksi äideistä oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että olisi mukava saada 

mahdollisesti uusia tuttavia toisista perheistä, mutta suurempia odotuksia kurssin 

yhteisöllistä puolta ajatellen ei ollut. 

 

Hauskanpitoa yhdessä lapsen kanssa liikkuen. (Vastaaja 4) 

 

Mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisesti uusia tuttavia toisista perheistä. (vastaaja 5) 

 

Kaikista päiväkirjoista huomasi, että alkuodotukset kurssia kohtaan keskittyivät perheen 

sisäisen toiminnan pohtimiseen ja odotusten luomiseen niiden varaan. Uusiin perheisiin 

tutustumisen mahdollisuutta tai sen merkitystä kurssille osallistumisen syynä ei kukaan 

maininnut. Perheliikuntakurssi tällaisena toimintamuotona vaikuttaa siis kiinnostavan 

perheitä perheen omana, yhteisenä harrastuksena eikä mahdollisuutena tutustua toisiin 

perheisiin.  

 

 

7.1.2 Kurssin rakenteelliset tekijät yhteistoiminnan taustalla 

 

Perheliikuntakurssi ajoittui talvella 2013 yhteensä seitsemälle eri kerralle. Kurssi meni 

nopeasti ja vanhemmilta kerätyssä palautteessa jokainen toivoi kurssin ajoittuvan 

pidemmälle jaksolle. Kurssin pituus vaikutti osaltaan yhteistoiminnan muotoutumiseen. 

Pidemmällä kurssilla perheillä olisi enemmän aikaa tutustua toisiinsa ja yhdessä 

tekemiseen jäisi enemmän aikaa. Mukaan saataisiin myös enemmän lajeja, joiden 

kokeilemista vanhemmat pitivät tärkeänä. Seitsemän kerran aikana kaikki perheet olivat eri 

syiden takia poissa yhden tai useamman kerran, joka vaikutti osaltaan ryhmän 

muodostumiseen. Pidemmällä kurssilla kerran tai parin poissaolo ei vaikuttaisi niin 

merkittävästi. Lyhyempi kurssi ei kuitenkaan vaikuttanut hyvän ja kannustavan ilmapiiriin 

muotoutumiseen kurssilla, vaan jokainen kerta kului sekä vanhempien että lasten osalta 

hyvällä mielellä yhdessä kokeillen ja tehden. 

 

Mielestäni ryhmässä on hyvä yhdessä tekemisen tunne ja kaikki nauttivat olevansa osana 
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ryhmää, vaikka tiiviimpää verkostoitumista ei näin lyhyessä ajassa tapahdukaan. (Oma 

havaintopäiväkirja) 

 

Perheiden määrä vaikutti jonkin verran yhteiseen toimintaan. Kun perheitä oli enemmän 

paikalla, vaikutti yhteinen toiminta tulevan luonnollisemmin ja innostuneemmin kuin 

silloin, kun perheitä oli vähemmän paikalla. Yksi äiti koki kuitenkin, että suuri perheiden 

määrä vaikutti enemmän keskustelujen syntymiseen ja kontaktia toisiin ei tullut silloin 

otettua niin paljoa. Keskustelujen syntymiseen vaikutti kuitenkin myös vahvasti lajin 

luonne. Kurssin aikana huomasin itse sen, että yhteinen riemu peleissä ja leikeissä oli 

vähäisempää silloin, kun perheitä oli vain vähän paikalla. Tämän kautta huomasi, mikä 

merkitys toiminnalla muiden kanssa on ja mitä kaikkea sillä on tarjota perheille. 

 

Tällä kerralla oli enemmän porukkaa mukana, kun aiemmalla koripallokerralla, joten 

toimintaakin oli selvästi enemmän. (Oma havainnointipäiväkirja) 

 

Laji oli niin nopeatempoinen, ettei keskusteluja oikein ehtinyt syntyä. Voi myös johtua 

siitä, että kerrankin lähes kaikki olivat paikalla, joten mukana oli enemmän porukkaa kuin 

muilla kerroilla. (Vastaaja 3) 

 

Kurssin rakenteellisiin tekijöihin voi sisällyttää kurssin suunnittelun erityisesti lajien 

valinnan osalta. Perheliikuntakurssit on tähän mennessä suunniteltu aina valmiiksi lajien 

osalta ja osallistuvilla perheillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kokeiltaviin lajeihin. 

Päiväkirjoissa vanhemmilla oli mahdollisuus pohtia haluaisivatko he olla suuremmin 

vaikuttamassa kurssin sisältöön.  

 

Mielestäni oli ihan hyvä että sisällöt oli jo suunniteltu etukäteen. Isolla porukalla yhteisten 

mielenkiinnon kohteiden löytäminen olisi voinut olla haastavaa. Tällöin myös joku 

mielenkiintoinen ja uusi kokemus olisi ehkä jäänyt kokematta, kun valinta olisi tehty 

osallistujien kesken. Eli voi olla että lajeiksi olisi valikoitunut tutumpia lajeja, sellaisia 

mitä perheet ovat ajatelleet haluavansa harrastaa. Nyt pääsi kokeilemaan asioita, mitä itse 

ei olisi valinnut. (Vastaaja 3) 

 

Voisihan yksi tunti olla sellainen, jossa kysellään halukkuutta. Toisaalta sen järjestäminen 

on haasteellista, koska mielipiteitä on varmaan useita ja niiden yhteensovittaminen on 

hankalaa. Samoin sopivan vetäjän löytäminen lyhyellä varoitusajalla on myös 

haasteellista. ( Vastaaja 2) 

 



57 

 

 

Suurin osa vanhemmista koki, että oli mukava tulla "valmiille" kurssille ja innostuneisuutta 

kurssin sisältöjen suunnitteluun ei juuri löytynyt. Tähän mainittiin syinä muun muassa ajan 

puute sekä se, ettei vanhemmilla olisi välttämättä tietämystä kaikkien lajien osalta, vaan 

mukaan olisi valikoitunut helposti tuttuja lajeja. Tutustumisen ja sitoutumisen kannalta 

voisi kuitenkin olla hyvä, että vanhemmat pääsisivät yhdessä lasten kanssa toteuttamaan 

jonkun kurssin osuuden, esimerkiksi joka kerta mahdollisen alkulämmittelyleikin. 

 

 

7.1.3 Kurssin liikunnallinen toiminta yhteistoiminnan taustalla 

 

Perheliikunnassa lajien tarkoituksena on tarjota mukavaa ja haastavaa toimintaa sekä 

mahdollisuutta tutustua lajiin omien taitojen pohjalta. Lajin ohjaajan täytyy pystyä 

asettumaan eri osallistujien tasolle. (Arvonen, 2004d, s. 127–128.) Kyseisen kurssin 

keskiössä oli perheiden toiminta eri lajien parissa. Lähes jokainen laji muodostui 

yksilöllisten suoritusten sekä perheen yhdessä tekemien asioiden ympärille. Lisäksi 

jokaisella kerralla oli kaikkien perheiden yhteistä toimintaa esimerkiksi erilaisten leikkien 

ja pelien tai alkulämmittelyiden muodossa. Osa lajeista, esimerkkinä koripallo, toimi 

lähinnä perheiden sisäisen vuorovaikutuksen edistäjänä, kuten harjoitellessa pallon koriin 

saamista tai syöttelyä. Koripallon kautta saatiin kuitenkin muodostettua perheistä 

joukkueita, joka selvästi lisäsi toisten kannustamista ja kontaktinottoa. Luistelun aikana 

oltiin erilaisia pelejä yhdessä koko porukalla. Parkour oli erittäin yksilöpainotteinen, mutta 

se innosti vanhempia eniten juttelemaan ja vertailemaan kokemuksia. Syynä voi olla 

kuitenkin sen ajoittuminen viimeiselle kerralle jolloin perheet alkoivat tulla jo tutuiksi. 

Myös sirkustelun pohjalta oli helppo vaihtaa kokemuksia toisten perheiden kanssa.  

 

Aluksi kaikki harjoittelivat pomputtelua ja kuljetuksia yksin, mahdollisuutta ei edes 

suurempaan perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen, kun jokainen keskittyi omaan 

suoritukseensa. Lopuksi pelattiin ja saatiin muodostettua kaksi eri peliä. Molemmissa 

peleissä oli kaksi perhettä, jotka pelasivat toisiaan vastaan. Pelit tuntuivat sujuvan 

myönteisessä hengessä, kannustettiin erityisesti omaa perhettä, koska samassa 

joukkueessa, mutta myös kontaktia vastapuolen joukkueeseen naurulla, pienillä 

välisanoilla (oho, ei, jes, hyvä). Lajilla on selvästi iso merkitys siihen, kuinka paljon 

kontaktia ja vuorovaikutusta syntyy, suunnittelussa otettava huomioon. (Oma 

havainnointipäiväkirja) 
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Myös toiminta-kohteiden välillä syntyi välillä keskustelua sirkustelusta ja siitä miten eri 

pisteet sujuivat eri perheiltä ja perheenjäseniltä. (Vastaaja 3) 
 

Monet mukaan valituista lajeista keskittyvät selkeästi perheen toimintaan yhdessä eikä 

mahdollisuutta perheiden väliseen yhteistoimintaan ollut. Jos perheliikuntakurssilla 

haluttaisiin erityisesti saada perheitä liikkumaan yhdessä, tutustumaan toisiinsa ja sitä 

kautta mahdollisesti verkostoitumaan, on lajivalinnoilla siihen erityisen suuri merkitys. 

Vaikka toiminta keskittyisi perheen yhdessä toimimiseen, voisi aikaa säästää kokemusten 

jakamiseen yhdessä toisten kanssa. 

 

 Alkuleikit oli mukavia, niiden tiimellyksessä tuli luontevasti vaihdettua muutama sana 

muiden perheiden kanssa.( Vastaaja 1) 

  

Kerran alkupuolella oli leikki nimeltä popcorn ja siinä tuli lähikontaktia muiden aikuisten 

kanssa. Se tuntui alussa hämmentävältä, tuntui oudolta mennä aivan vieraan ihmisen 

kylkeen kiinni, mutta alun kankeuden jälkeen tunnelma selvästi vapautui. Lapsilta 

”yhteenliimautuminen” sujui helposti leikin varjolla. (Vastaaja 3) 

 

Kurssilta ei äidille jäänyt nimiä tai juuri kasvoja mieleen muista perheistä, mutta kiva oli 

leikkiä yhdessä :) (Vastaaja 6) 

 

Kurssin aikana perheiden keskuudessa erilaiset leikit ja pelit nousivat monien suosikeiksi. 

Niiden avulla koettiin kontaktinotto ja juttelu toisten aikuisten ja lasten kanssa 

helpommaksi. Kurssin aluksi oltiin ryhmäytymisleikkejä, jossa kaikki pääsivät 

esittelemään itsensä sekä leikittiin leikkejä, jossa aikuiset ja lapset kilpailivat toisiaan 

vastaan. Lisäksi kurssin aikana kokeiltuihin eri lajeihin kuului leikkimistä ja pelailua sekä 

leikin varjolla toimintaa yhdessä koko porukalla. Nämä kaikki herättivät vanhemmissa 

erilaisia tunteita, mutta pääosin ne koettiin positiivisiksi ja lajien lisinä luonnollisiksi. 

Fyysinen kontaktinotto toisiin koettiin jännittävänä, mutta kertojen edetessä sekin 

helpottui. Lapsilla toisten kannustaminen ja mukanaolo peleissä vaikuttivat tulevan kuin 

itsestään. Näistä voi päätellä, että leikkien ja pelien avulla ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys 

muodostuvat luonnollisimmin ja niiden kautta kyseisiä tavoitteita on helppo saavuttaa.  
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7.1.4 Kurssin sosiaaliset tekijät yhteistoiminnan taustalla 

 

Suurin osa kurssin sisällöstä oli järjestetty niin, että perheet toimivat lajeissa oman 

perheensä kanssa. Kurssin lajien takia kurssi sisälsi paljon yksilöllisiä tehtäviä ja kokeiluja. 

Perheen sisäinen toiminta onnistui kurssilla jokaisen perheen kohdalla hyvin ja vanhemmat 

kokivat tärkeänä, että saivat toimia oman lapsensa kanssa. Kertojen kautta perheet saivat 

kokemuksia siitä, että vanhempi ja lapsi yhdessä kokeilivat yhdessä uusia asioita 

tasavertaisessa asemassa. Nämä koetaan myös yleisesti perheliikunnan vahvuuksiksi 

pohdittaessa sen merkitystä perheiden sisäiselle vuorovaikutukselle. Yhdessä oleminen ja 

tekeminen parantavat aikuisen ja lapsen vuorovaikutussuhdetta ja sekä lapsi että aikuinen 

saavat poiketa tavanomaisesta roolistaan (Arvonen, 2004e, s. 86–87). 

 

Oli tosi mukava touhuta yhdessä ja erityisesti uusista lajeista jäi hyvä fiilis. Myös lapsi 

nautti niistä eniten, koska niissä tuli tunne että joukkueena kokeillaan ja opetellaan 

yhdessä uutta. (Vastaaja 3) 

 

Erilaiset perheen rakenteisiin liittyvät asiat, kuten vaikkapa lapsimäärä perheessä, lapsen 

murrosikä tai erityistä tukea tarvitseva lapsi voi vaikuttaa perheen toimintaan (Cavendish, 

Montague, Enders & Dietz, 2012, s. 1). Tämä näkyi myös perheliikuntakurssilla. 

Haasteena vanhemmat kokivat lapsen mahdollisen haastavan käytöksen ja sen vaikutuksen 

yhteistoiminnalle keskittymisen mennessä kertojen aikana hyvin pitkälti oman perheen 

kanssa selviytymiseen. Monilapsisissa perheissä haastavana koettiin myös huomion 

jakaminen kaikille lapsille tasapuolisesti ja että vanhempi ehti osallistua ainakin 

suurimpaan osaan lapsen onnistumisista. Perheen sujuva yhteistoiminta on kuitenkin 

tärkeää innostumisen ja mielialan kannalta, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon haluaa 

ottaa kontaktia muihin.  

 

Tehtiin paljon yksilöinäkin ja lapset viuhtoi menemään. Kiire oli ehtiä nähdä "kato äiti!" 

jutut. Mutta yhdessäkin ehdittiin ja minulle lapset sai nauraa, kun osasivat paremmin. 

(Vastaaja 6) 

 



60 

 

 

Muiden perheiden kanssa yhteistoiminta sujui luontevimmin erilaisissa peleissä ja 

leikeissä. Leikkimielisten kisojen koettiin kohottavan yhteistoimintaa ja perheet nauttivat 

päästessään kokeilemaan taitojaan toisiaan vastaan. Se, että kurssilla oli myös muita 

perheitä, tuntui kaikista pääosin mukavalta. Toimintatapa koettiin hyvänä sen vuoksi, ettei 

aina vietetä aikaa vain samojen ihmisten kanssa. Toisten perheiden läsnäolo vaikutti erään 

äidin kokemuksen mukaan myös siihen, ettei perheen sisäisiä konflikteja päässyt niin 

helposti syntymään.  

 

Jännältä, ihana kun yhdessä muiden kanssa, eikä vain omassa porukassa. Eipähän ärinän 

puolelle menny missään vaiheessa, kun muitakin :) (Vastaaja 6) 

 

Yhteistoiminta muiden kanssa tuntui sitä luontevammalta mitä pidemmälle kerrat etenivät 

ja ensimmäisillä kerroilla ollut ujous poistui vähitellen ja spontaaneita keskusteluja syntyi 

yhä helpommin tuttujen perheiden välillä. Erityisesti yhteiset kokemukset ja kokeilut olivat 

hyviä keskustelunavaajia perheiden välillä ja loivat yhteisöllisyyden tunnetta kerroille. 

Eräs äiti koki, että toisen perheen vanhemman ystävällinen ja innostava hymy kesken 

toiminnan sai aikaan yhteisöllisyyden tunteen.  

 

Keskustelua syntyi spontaanisti ja ne perheet, jotka olivat olleet aiemmillakin kerroilla 

mukana tuntuivat jo tutuilta, ei nolottanut kokeilla uusia juttuja vaikka taidot ei aina 

riittäneetkään toteutukseen. Yhdessä kokeminen ja tekeminen avasi mahdollisuuden 

keskustella lajeista ja kokemuksista, mikäli siltä tuntui. Myös kannustava hymy kesken 

touhun riitti usein luomaan yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Vastaaja 3) 

 

Keskenämme meillä sujui todella hyvin. Hieman totuttelua toimia uusien outojen ihmisten 

kanssa (niin äidillä kuin lapsella). Jonkin verran ujous vaivaa molempia. (Vastaaja 5) 

 

Ison osan tekemisistä tapahtuessa oman perheen kanssa, kirjoitti osa päiväkirjoissa myös 

siitä, ettei minkäänlaista yhteisöllisyyden tunnetta tullut kurssin aikana ja toisiin 

tutustuminen ei kiinnostanut. Kurssi koettiin lähinnä toiminnaksi oman perheen kanssa, 

jossa oli vain muita perheitä ympärillä. Yhdeksi ongelmaksi nostettiin Oulu alueena, 

jolloin tutustuminen ei niin paljon kiinnosta, kun kaikki perheet olivat tulleet kurssille 

ympäri Oulua. Toisaalta toisten perheiden mukanaolo koettiin virkistäväksi vaihteluksi 

normaaliin arkeen, jossa perheet toimivat melko yksinään.  
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Nyt kuitenkin jokainen perhe oli oma yksikkönsä ja suoritti omana suorituksena hommat. 

Ympärillä vain oli muitakin ihmisiä, muttei ollut oloa, että tekisimme porukalla yhdessä.  
Lähinnä osallistuminen kurssille oli vain ja ainoastaan tarkoitus pystyä keskittymään 

yhteen lapseen ja päästä kokeilemaan eri lajeja joita ei muuten tulisi kokeiltua. 

Liikkuminen ja muiden kanssa toimiminen ei ollut pääasia. (Vastaaja 4) 

 

On hyvä, että mukana on muitakin perheitä. Se tuo mukanaan vaihtelua ja se myös 

virkistää. (Vastaaja 2) 

 

Tämän voidaan nähdä liittyvän siihen, ettei perheiden välille muodostunut kokemusta 

aidosta yhteisöllisyydestä.  Perheet tulivat kurssille omasta vapaasta tahdostaan, mutta syyt 

eivät kohdanneet verkostoitumisen ajatusten kanssa. Rainan mukaan yhteisöllisyyteen 

pyrkiessä osallistujien lähtökohtien tulisi kohdata, jotta hyvä yhteisöllisyys pääsisi 

vähitellen muotoutumaan. Hyvä yhteisöllisyys näkyy jokaisen mahdollisuutena osallistua 

yhteisön toimintaan omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan (Raina, 2012, s. 26, 

28),  ja tämä toteutui myös perheliikuntakurssilla kannustamisena ja hyvänä ilmapiirinä.   

 

Kannustaminen koettiin tärkeänä osana yhteistä tekemistä. Erityisesti erilaisten pelien 

aikana toisia kannustettiin ja kaikille annettiin mahdollisuus onnistua. Kannustamisen ja 

siihen innostavien tekemisten kautta yhteistoimintaa saadaan varmasti kehitettyä ja 

yhteisöllisyyden tunne kasvaa perheiden parissa. Myös kerran vetäjän kannustaminen 

innosti eniten kokeilemaan uusia juttuja ja sitä pidettiin tärkeänä osana kurssin 

onnistumista. 

 

Pelit olivat tällä kertaa mahtavaa seurattavaa perheiden välisen vuorovaikutuksen 

kannalta. Pelin aikana juteltiin, naurettiin, kannustettiin sekä omaa joukkuetta ja kaikkia 

sen jäseniä sekä myös esimerkiksi toisen joukkueen lapsia. Tuntui, että aika vierähti 

peleissä ja kaikilla oli hauskaa. (Oma havainnointipäiväkirja) 

 

Ryhmään saatiin aikaiseksi ilman suurempia yrityksiä hyvä yhdessä tekemisen tunnelma, 

joka on tärkeä yhteistoiminnan sujumiselle.  

 

Mielestäni ryhmässä on hyvä yhdessä tekemisen tunne ja kaikki nauttivat olevansa osana 

ryhmää, vaikka suurempaa verkostoitumista ei näin lyhyessä ajassa tapahdukaan. (Oma 

havainnointipäiväkirja) 

 

Emme juuri oppineet tuntemaan muita, mutta kertojen aikana oli vapautunut tunnelma ja 

oli helppo kommentoida tekemisiä ja kannustaa tehtävissä. Aktiivisempikin olisi voinut 
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olla, mutta oma keskittymiseni meni aika tavalla oman lapsen tekemisten seuraamiseen ja 

tehtävien suorittamiseen. En myöskään koe jääneeni mistään paitsi, vaikka en läheisesti 

ehtinyt jutella. Olisi kuitenkin ollut vaivaannuttavaa, jos ilmapiiri olisi ollut jäykempi ja 

”huono” spontaaneille keskusteille. Eli näin oli mielestäni ihan hyvä; pystyi ja sai 

jutustella jos halusi, mutta ei ollut sosiaalista painostusta olla seurallisempi kuin oikeasti 

on. (Vastaaja 3) 

 

Monet huomasivat sen, että liikunnan ja oman perheen kanssa touhuamisen ohella aikaa ei 

jää enää tutustumiseen muihin perheisiin, mutta hyvä yhteishenki perheiden kesken 

vaikutti kuitenkin kurssilla toimimiseen ja ajan kuluessa varmasti myös tutustumiseen. On 

hyvä, että ilmapiiri muotoutuu kurssille osallistujien kesken itsestään, jolloin se ei ala 

tuntua väkinäiseltä. 

 

 

7.1.5 Tunteet ja tunnelmat yhteistoiminnan taustalla 

 

Jokainen perhe oli osaltaan luomassa hyvää ja mukavaa perheliikuntakurssia. Kaikki 

osallistujat, sekä aikuiset että lapset, loivat ilmapiiriä aktiivisella osallistumisella ja 

avoimella mielellä. Toisia kannustettiin erilaisten tekemisten aikana. Ilmapiirin luomiseen 

ei sinänsä käytetty enemmän aikaa, vaan se syntyi osallistujien kautta itsestään. Ilmapiiri 

oli hyvänä pohjana yhteistoiminnalle ja tutustumiselle toisiin. 

 

 Perheet, sekä lapset että aikuiset, ovat toiminnassa mukana aina avoimin ja innostunein 

mielin. Jokainen osallistuu innokkaasti toimintoihin ja se vaikuttaa selvästi myös 

ilmapiiriin. Toivottavasti kurssi jatkuu samalla tavalla. (Oma havainnointipäiväkirja) 

 

Otimme toiset huomioon, olimme osa ryhmää ja yhdessä tekemistä. (Vastaaja 2) 
 

Sekä vanhemmat että lapset innostuivat kurssin aikana eniten erilaisista liikunnallisista 

tehtävistä ja uuden kokeilemisesta. Nämä voisivat olla pohjana myös yhteistoiminnan 

luomisessa.  

 

Eniten lapsi puhui tunnin jälkeen pallojenhaku-leikistä. Tärkeää oli myös lasten voitto 

aikuisista. Myös peikko-leikki miellytti.    Lapsi kertoi tykänneensä kokonaisuudessaankin 

päivän annista, mutta edellä mainitut puhututti eniten. Itse pidin yhdessäolosta ja lasten 

riemusta. (Vastaaja 2) 
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Koska lähes kaikki vanhemmat kokivat, että perheliikuntakurssi oli heille tärkeä oman 

lapsen kanssa toimimisen takia, vaikutti lasten mieliala ja toiminta kurssilla vanhempien 

toimintaan.  

 

Lapset väsähtivät lopussa melko paljonkin, yksi perhe lähti jo aiemmin pois. Lapsen käytös 

vaikuttaa selvästi siihen, miten vanhemmat pystyvät osallistumaan ja mahdollisesti 

ottamaan kontaktia muihin.  (Oma havainnointipäiväkirja) 

 

Muutenkin lapset olivat paljon huolettomampia kontaktin ottamisessa, esim. leikissä jossa 

piti ottaa ”vankeja” lapset pärjäsivät paljon paremmin kuin aikuiset. (Vastaaja 3) 

 

Lähtövaikeutta oli lapsen kanssa. Ei meinannut tulla edes saliin asti. Mutta sirkusteluihin 

sitten lämpeni mukaan. Ja ihan mukavaa oli vaikka välillä kysymykset "joko loppuu". 

(Vastaaja 6) 

 

Osa vanhemmista huomasi, että lasten toiminta toistensa kanssa tapahtui luonnollisemmin 

ja tämä saattoi innostaa myös vanhempia toimimaan rennommin toistensa kanssa. 

Haastavan lapsen käytös saattoi osaltaan vaikuttaa vanhempien innostukseen kurssilla. 

 

7.1.6 Perheliikuntakurssin vaikutus verkostoitumiseen  

 

Perheliikuntakurssin vaikutus perheiden verkostoitumiseen jäi tällä kertaa vähäiseksi. 

 

Kurssisisällön pitäisi olla huomattavasti erilainen jotta voisi pitää tärkeänä 

yhteistoimintaa. Kohderyhmä pitäisi olla sellainen, että jo osallistuessaan tarkoitus olisi 

etsiä muita liikunnallisia perheitä ja sen kautta tutustua ja mahdollisesti jatkaa 

harrastamista. (Vastaaja 4) 

 

En oppinut tuntemaan kunnolla muita perheitä. Ei ollut minulle mitenkään tärkeää. 

Tärkeämpää oli yhteinen liikkuminen lapseni kanssa. (Vastaaja 5)  

 

Muiden perheiden kanssa yhteistä oli lopulta aika vähän. Lähinnä jutustelua ja toisten 

kannustamista. Se kuitenkin riitti minulle. Tärkeämpää mielestäni oli yhteistyö oman 

perheen kesken. Se oli myös syy kurssille osallistumiseen. Ei niinkään verkostoituminen 

muiden perheiden kanssa. Ystäväkenttä on jo nyt niin laaja ja perhekontakteja paljon. Sen 

sijaan touhuamista omien lasten kanssa ei ole koskaan tarpeeksi. (Vastaaja 1) 
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Suurimmalle osalle perheistä tutustuminen toisiin perheisiin perheliikuntakurssilla ei ollut 

tärkeää, mutta sitä ei pidetty mahdottomana. Kurssi innosti toimimaan yhdessä muiden 

kanssa itse kurssilla, mutta innostusta siihen, että perheet olisivat jatkaneet yhdessä 

liikkumista kurssin jälkeen, ei syntynyt. Kurssisisältöä sekä omia lähtökohtia kurssille 

tulemiseen pidettiin suurimpina tekijöinä siihen, miksi verkostoitumista ei tapahtunut. 

Osassa päiväkirjoista oli maininta myös siitä, että ystäväpiiri on jo muutenkin laaja eli 

tarvetta tutustumiselle ja uusille kontakteille ei tällä kertaa ollut. 

 

 

7.2 Sosiokulttuurinen innostaminen ja perheiden verkostoituminen 

 

Toinen tutkimuskysymykseni keskittyi pohtimaan sosiokulttuurisen innostamisen 

merkitystä vanhempien verkostoitumisen tukena perheliikuntakurssilla. Koska 

Vanhempien Akatemian toiminta voidaan nähdä osaltaan sosiokulttuurisena 

innostamisena, pyrin löytämään perheliikuntakurssilta asioita ja ilmiöitä, jotka tukisivat 

innostamisen ajatusten hyödyntämistä vanhempien verkostoitumisessa. Koska 

innostamisessa suurin merkitys on jokaisen yksilön omalla heräämisellä ymmärtämään ja 

luomaan omaa toimivampaa ja yhteisöllisempää elämänpiiriä, on perheliikuntakurssi hyvä 

paikka tällaiseen sen toiminnallisen ja yhdessä tekemisen luonteen vuoksi. Koska 

perheliikuntakurssi ei täytä innostamisen kriteereitä täydellisesti, olen pyrkinyt tuloksissa 

löytämään sellaisia tekijöitä omista havainnoistani ja päiväkirjoista, joiden kautta 

innostaminen näkyy perheliikuntakurssilla ja minkä kautta se voisi osaltaan tukea 

perheiden tutustumista ja verkostoitumista. 

 

7.2.1 Innostamisen tausta-ajatukset perheliikuntakurssilla 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen merkitys ihmisten herättelijänä sekä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen edistäjänä voidaan nähdä lähtökohtana perheliikuntakurssin 
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järjestämiselle. Kurssin tarkoituksena on edistää perheiden vuorovaikutusta liikunnallisten 

toimintojen kautta, antaa mukavia kokemuksia uusien lajien parissa sekä mahdollistaa 

perheiden verkostoituminen. Näiden ajatusten voidaan nähdä sopivan hyvin yhteen 

innostamisen ajatusten kanssa. Vaikka perheliikuntakurssi antaa raamit ja paikan 

innostamiselle, on suuri vastuu toiminnasta jokaisella perheellä ja perheenjäsenellä. 

Kurssilla vanhempien innostus lapsen kanssa yhdessä harrastamista kohtaan kasvoi ja 

erilaiset lajit avasivat silmiä uusille mahdollisuuksille toteuttaa yhteistä toimintaa. 

Perheiden verkostoituminen jäi kuitenkin puuttumaan kurssilta lähes täysin. Tähän vaikutti 

varmaan suurimmilta osin vanhempien oma kiinnostus tutustumista ja verkostoitumista 

kohtaan.  

 

Muiden perheiden kanssa yhteistä oli lopulta aika vähän. Lähinnä jutustelua ja toisten 

kannustamista. Se kuitenkin riitti minulle. Tärkeämpää mielestäni oli yhteistyö oman 

perheen kesken. Se oli myös syy kurssille osallistumiseen. Ei niinkään verkostoituminen 

muiden perheiden kanssa. (Vastaaja 1) 

 

Perheliikuntakurssilla tuli erityisesti ilmi jokaisen kurssilaisen henkilökohtainen panos ja 

innostunut kokeilu eri lajien parissa. Kehittyminen ja uuden kokeilu oli jokaiselle 

kurssilaiselle tärkeää. Lisäksi perheiden sisäinen, mutta myös perheiden välinen 

vuorovaikutus vahvistui erilaisten toimintojen parissa. Nämä liittyvät sosiokulttuurisen 

innostamisen eri ulottuvuuksiin, joista perheliikuntakurssilla tulivat esille erityisesti 

sosiaalinen ja yksilöllinen ulottuvuus. Sosiaalinen ulottuvuus liittyy ryhmän toiminnan, 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden muotoutumiseen. Yksilöllinen ulottuvuus voidaan nähdä 

jokaisen henkilökohtaisena kehittymisenä ja elämänpiirin luomisena. (Marrengula, 2010, s. 

66) Molemmat näistä ovat luomassa innostamisen ilmapiiriä ja sitä kautta tukemassa 

perheiden verkostoitumisen mahdollisuuksia. 

 

Lapsi tarvitsi aika paljon avustusta ja ohjausta. Se oli luontevaa yhdessä tekemistä ja 

kokeilemista. Itsellekin asiat olivat vaikeita, oli mukava yhdessä kokeilla uusia juttuja. 

(Vastaaja 1) 

 

On mukava huomata, miten kurssilla kaikki ovat tuoneet omalla tavallaan panoksensa 

kurssin onnistumiseen ja erityisesti ilmapiirin luomiseen. Perheet toimivat hyvin ja 

vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja toisten kannustamista kokeilemaan on 

ollut mukava seurata. Vaikka perheiden välinen yhteinen toiminta on jäänyt vähäiseksi, on 

sillekin ollut pienet hetkensä. (Oma havainnointipäiväkirja.) 
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Sosiokulttuurisen innostamisen tehtävänä voidaan nähdä muun muassa ihmisten saaminen 

tarkastelemaan kriittisesti omaa elämäänsä sekä puuttumaan mahdollisiin siinä esiintyviin 

puutteisiin. Sen avulla pyritään saamaan ihmisiä ymmärtämään sosiaalisten suhteiden ja 

yhteisöllisyyden merkitys arjessa. Vaikka pääajatus onkin yhteisöllisissä arvoissa, pidetään 

jokaisen henkilökohtaista kehitystä tärkeänä. (Hämäläinen & Kurki, 1997, s. 199, 205.) 

Perheliikuntakurssille tullessa vanhemmat halusivat viettää yhteistä aikaa oman lapsensa 

kanssa. Perheliikuntakurssin avulla vanhemmat eivät siis heränneet ymmärtämään, kuinka 

tärkeää yhdessä vietetty aika lapsen kanssa on, vaan olivat jo valmiita tekemään sen eteen 

jotakin. Innostuminen parantamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä panostaminen 

yhteiseen aikaan oli siis jo tapahtunut. Perheliikuntakurssin tavoite yhteistoiminnan 

merkitykseen herättelijänä ei kuitenkaan toteutunut. Tämä ei tullut ainakaan ilmi 

vanhemmilta saaduista päiväkirjoista. Itse pohdin tätä omaan havaintopäiväkirjaani erään 

kerran jälkeen.  

 

Kerta avasi myös omia silmiä sille ajatukselle, että perheliikuntakurssi mallina innostaa ja 

avaa vanhempien silmiä ehkä siihen, että omassa lähipiirissä voi todella harrastaa 

liikuntaa yhdessä muiden perheiden kanssa helposti. Välttämättä verkostoitumista ei 

tapahdu juuri kyseisten perheiden kesken, koska tutustumista ei pääse kuitenkaan 

tapahtumaan niin paljon. Olisi hyvä, jos kurssin kautta vanhemmat ymmärtäisivät 

kuitenkin yhdessä liikkumisen merkityksen ja sen, mitä eri- ikäiset kontaktit myös lapselle 

ja hänen kehitykselleen merkitsevät. Innostamista verkostoitumiseen saattaa siis tapahtua, 

vaikka se ei suoranaisesti näkyisikään kyseisellä kurssilla olevien perheiden yhteisenä 

toimintana. (Oma havainnointipäiväkirja) 

 

Syynä siihen, etteivät vanhemmat kokeneet kurssia yhteiseen toimintaan innostavana 

kurssin ulkopuolella voi olla se, että mukana olleilla perheillä on jo valmiit sosiaaliset 

verkostot kurssin ulkopuolella, jolloin uusien kontaktien merkitys ei ole niin merkittävä. 

Syynä voi olla myös se, että kurssi ei tarpeeksi herättele vanhempia yhdessä toimimiseen ja 

verkostoitumisen merkitykseen toiminnallisten ja rakenteellisten tekijöiden puolesta. 

 

 

7.2.2 Innostamisen toimijat perheliikuntakurssilla 

 

Perheliikuntakurssilla toimivat kaikki innostamisen prosesseissa olevat toimijat eli yksilö, 

yhteisö ja innostaja. Jokainen henkilö osallistui kurssille henkilökohtaisine taitoineen ja 
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motiiveineen ja oli siltä osin kehittämässä toimivaa ja antoisaa perheliikuntakurssia kaikille 

osapuolille. Koska jokainen osallistui omien mahdollisuuksiensa mukaan ja omasta 

vapaasta tahdosta, passiivisuutta ei ilmennyt kurssilla, joka olisi osaltaan vaikuttanut 

yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen. Sekä vanhemmat että lapset halusivat liikkua 

yhdessä muiden kanssa kokeillen samalla uusia lajeja ja kehittyen mahdollisesti jo tuttujen 

lajien parissa. Tämä on ajatuksena yksilön roolista sosiokulttuurisessa innostamisessa. 

Innostaminen auttaa jokaista yksilöä edistämään persoonallista kehittymistä, mutta samalla 

myös sosiaalisia piirteitä. (Kurki, 2006, s. 153.) Tärkeinä lähtökohtina yksilön 

kehittymiseen ovat heti alusta alkaen yksilön motivoituminen toimintaan sekä omien 

tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen (Kurki, 2000, s. 133).  

 

Kaiken kaikkiaan oli mukava kokemus kokeilla uusia juttuja lapsen kanssa yhdessä. 

Tilaisuuksia siihen tulee aika vähän, kun yleensä itse on siinä ohjaajan ja kasvattajan 

roolissa ja lapsikin on tottunut näkemään minut enimmäkseen siitä vinkkelistä. Uskon, että 

lapselle teki hyvää nähdä myös minut ensikertalaisena jossain ja kokeilemassa rohkeasti 

uusia asioita, ja myös epäonnistumassa. Se kasvattaa luonnetta, varsinkin kun uskaltautuu 

silti kokeilemaan uudestaankin eikä anna pettymyksen lannistaa. (Vastaaja 3) 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen tärkein osatekijä on yhteisö, jossa toiminta tapahtuu ja 

johon kuuluvat ihmiset kokevat asioita samalla tavalla ja toimivat vuorovaikutuksessa. 

Vaikka yhteisö toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa, yhteisössä ei unohdeta ihmisten 

subjektiivisia tunteita vaan ne ovat osa yhteisön toimintaa. Toimivan yhteisön 

tunnusmerkkejä ovat avoimuus, uudistumiskyky, dialoginen vuorovaikutus, tasa-arvo ja 

pysyvyys. (Kurki, 2000, s. 129–130.) Yhteisöt perheliikuntakurssilla voidaan nähdä joko 

perhekohtaisesti tai laajemmin kaikista perheistä muodostuneena. Molemmissa tapauksissa 

yhteisön toiminta kurssilla toimi, vaikkakin perheiden välisessä toiminnassa yhteisön 

merkitys jäi hataraksi ja ainoastaan kurssilla nähtäväksi. Kurssin aikana varsinkin 

vanhemmat toimivat hyvässä yhteistyössä mahdollistaen onnistumisen ja liikunnallisten 

kokemusten antamisen kaikille, erityisesti lapsille. Ilmapiiri oli suotuisa yhteiselle 

toiminnalle koko kurssin ajan.  Perheliikuntakurssin avulla voi selvästi muodostaa 

toimivia, innostuvia yhteisöjä, jos kaikkien osallistujien motiivit puoltavat yhteistoiminnan 

puolesta. 

 

Ilmapiiri oli iloinen ja se tarttui varmasti meihin kaikkiin, oli helppo touhuta avoimin 

mielin ja nauraa epäonnistumisillekin kun ilmapiiri oli niin hyvä. (Vastaaja 3) 
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Koripallossa yhteistyötä aikuisilla, jotta lapset saisivat käsitellä palloa 

enemmän.(Vastaaja 5) 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa toimii mukana innostaja, jonka tarkoituksena on 

ihmisten herkistäminen ja motivoiminen, tekemällä oppimiseen kannustaminen sekä 

yhteisöllisyyden lisääminen (Kurki, 2000, s. 136).  Innostajana toimi aina kerran vetäjä, 

jonka merkitys oli kurssille suuri.  

 

Lajit oli valittu hyvin ja ohjaajat olivat kannustavia ja taitavia, mutta eri kertojen tunnelma 

ei ollut koulumainen eikä ohjaajavetoinen, mikä oli myös positiivista. (Vastaaja 3) 

 

Lajin vetäjä oli osaltaan luomassa kannustavaa ilmapiiriä, mutta myös innostamassa 

toimintaan eri tavoin. Hän antoi tilaa jokaisen omalle suoritukselle ilman arvostelua ja 

ennemminkin ohjasi ja neuvoi. Osa vetäjistä ohjasi lajiin tutustumista myös 

yhteistoiminnan kautta. Lajien vetäjät voidaankin nähdä ennemmin ”liikunnallisina” 

innostajina, koska päiväkirjojen perusteella sekä vanhemmat että lapset innostuivat eniten 

ohjaajien vetämistä eri liikunnallisista toiminnoista. Koska vetäjä vaihtui jokaiselle 

kerralle, oli hankala jatkaa tarkemmin kurssille osallistujien mahdollista yhteistä toimintaa 

ja sitä kautta kannustaa verkostoitumaan. 

 

7.2.3 Perheliikuntakurssi innostamisen projektina 

 

Innostamisen projektin suunnittelussa lähdetään liikkeelle yhteisön tarpeesta ja siitä, mitä 

asioita erityisesti halutaan muuttaa huomioiden ryhmän tarpeet ja vahvuudet. Vähitellen 

suunnittelua viedään yhä konkreettisempaan suuntaan ja toimintaa suunnitellaan 

tarkemmin.  Toimintaa suunnataan koko ajan yhteisön tarpeiden mukaan ja sitä kehitetään 

jatkuvasti eteenpäin. Toimintaa voidaan muuttaa myös sen aikana, päätöksiä ei ole hyvä 

tehdä ilman joustamisen varaa. Projektin edetessä käytäntöä uudistetaan analysoimalla ja 

syventämällä ratkaisumalleja ja luoden näin uusia käytäntöjä. (Kurki, 2000, s. 92–96.) 

 

Vanhempien Akatemia -hanke ja sen järjestämä toiminta on saanut alkunsa vanhempien 

omasta aloitteesta ja tarpeesta. Perheliikuntakurssi yhtenä vanhemmuuden tukemisen 

toimintamuotona on ollut erityisen suosittu ja siksi sitä on kehitetty eteenpäin esimerkiksi 
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tarjoamalla kursseja eri-ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä vaihtelemalla 

kokeiltavia lajeja. Jokaisen kurssin jälkeen vanhemmilta on kerätty palautetta, jonka avulla 

kurssia on kehitetty. Tietylle kurssille osallistujat eivät ole kuitenkaan päässeet 

osallistumaan oman kurssinsa suunnitteluun tai muokkaamiseen. Tällä kertaa päiväkirjoista 

tuli myös ilmi se, että vanhemmat pitivät siitä, että saivat tulla valmiille kurssille.  

 

Mielestäni oli ihan hyvä että sisällöt oli jo suunniteltu etukäteen. Isolla porukalla yhteisten 

mielenkiinnon kohteiden löytäminen olisi voinut olla haastavaa. Tällöin myös joku 

mielenkiintoinen ja uusi kokemus olisi ehkä jäänyt kokematta, kun valinta olisi tehty 

osallistujien kesken. (Vastaaja 3) 

 

Perheliikuntakurssit on yleensä suunnattu perheille lapsen ikäryhmän mukaan. Ryhmän 

muodostuksessa voisi hyödyntää esimerkiksi verkostoitumisen tarpeen ajatusta. Kurssin 

voisi pitää sellaisille perheille, esimerkiksi juuri Ouluun muuttaneille, joille uusien 

tuttavien ja ystävien saaminen uudesta kaupungista olisi tärkeää. Tällöin kurssi saattaisi 

innostaa enemmän osallisuuteen ja verkostoitumiseen perheiden välillä. Tällä kertaa 

kurssille oli tullut perheitä, joille tärkeintä oli toiminta oman lapsen kanssa. Kurssi palveli 

heitä hyvin, mutta jos joukossa olisi ollut esimerkiksi kaksi perhettä, joille 

verkostoituminen olisi ollut ensisijaisen tärkeää, olisi heidän osaltaan kurssi voinut olla 

pettymys, kun innostumista verkostoitumiseen ei kurssilla ollut. Innostamisen projektin 

malli istuu kuitenkin hyvin perheliikuntakurssiin ja on tärkeää, että sitä ollaan kehittämässä 

koko ajan eteenpäin 

 

 

7.3 Johtopäätökset 

 

Tuloksista kävi selvästi ilmi, etteivät perheet kaivanneet kyseiseltä perheliikuntakurssilta 

juurikaan tutustumista toisiin perheisiin, tärkeintä oli yhdessä oman lapsen kanssa 

liikkuminen. Perheliikunnan tarkoitukset eli perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja 

yhteenkuuluvuuden parantaminen sekä perheenjäsenille täysipainoisen huomion antaminen 

toteutuivat tällä kurssilla (Arvonen, 2004a, s. 11–14). Myös uudet lajit ja liikunnalliset 

kokemukset innostivat tulemaan kurssille.  
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Monet kurssin tekijöistä sekä myös kurssilla vallinneet sosiaaliset tekijät osaltaan puolsivat 

tutustumisen mahdollisuutta ja sitä kautta verkostoitumisen syntyä. Esteenä tutustumiselle 

voidaan osaltaan nähdä vanhempien ajatukset siitä, ettei se ole tällä kertaa syy kurssille 

tuloon, mutta mahdollisia syitä löytyi myös muista tekijöistä, kuten lajivalinnoista sekä 

kurssin rakenteellisista tekijöistä. Lajin tulisi olla yhteistoimintaan kannustava, jonka 

kautta perheet toimisivat yhdessä joukkueina tai muuten. Kurssin tulisi mahdollisuuksien 

mukaan sijoittua pidemmälle aikavälille, jotta tutustumiseen riittäisi kunnolla aikaa. Tätä 

kautta saavutettaisiin myös perheliikunnan yhteisöllisiä tavoitteita entistä paremmin, joita 

ovat muun muassa yhdessä liikkuminen, vuorovaikutus ja toimiminen sosiaalisissa 

ryhmissä (Arvonen, 2004b, s. 28).  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen menetelmät näkyivät kurssilla, mutta niiden merkitys 

vanhempien verkostoitumiseen jäivät vähäisiksi. Yksi syy tähän on, että kertojen vetäjien 

eli ”innostajien” olisi täytynyt huomioida tutustuminen ja yhteistoiminta tekemisissä 

paremmin varsinkin silloin, jos kurssilla haluttaisiin mahdollistaa enemmän perheiden 

verkostoitumista. Tällä kertaa pääpaino oli liikuntaan innostamisessa, joka toimi hyvin. 

Sekä vanhemmat että lapset innostuivat yhteisistä liikunnallisista aktiviteeteista kaikista 

eniten. Koska sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on lisätä ihmisten välistä 

yhteisöllisyyttä ja oppia tekemällä ja kokemalla, on innostajan yksi tärkeimmistä tehtävistä 

ihmisten herkistäminen ja motivoiminen (Kurki, 2000, s. 136). 

 

Perheliikuntakurssia voidaan innostamisen osalta ajatella niin, että raamit innostamiseen 

ovat kunnossa, mutta lopullinen sisältö puuttuu. Perheliikuntakurssilla innostamisen 

yhteisö -käsitettä voitaisiin ajatella pienemmäksi. Innostettava yhteisö voisi olla vain yksi 

perhe, ja perheliikuntakurssi herättelee ja motivoi toimimaan enemmän oman perheen 

kanssa ja parantamaan vuorovaikutusta ja arjen asioita ensin sitä kautta siirtyen laajempaan 

yhteisöllisyyteen. Tähän ajatukseen vanhemmilla selvästi on motivoituminen ja 

innostuminen jo valmiina ”sisällä”, kun he saapuvat perheliikuntakurssille tarkoituksena ja 

haluna toimia yhdessä oman lapsen ja perheen kanssa.  

 

Tämä ajatus sopii yhteen myös uuden yhteisöllisyyden mallin kanssa. Koska kurssille 

tulevat ihmiset ovat toisilleen tuntemattomia ja mahdollisesti eri puolelta kaupunkia, voi 

tutustumiseen motivoiminen olla hankalaa osallistujien kokiessa, ettei perheillä ole muuta 

yhteistä, kuin osallistuminen pari kuukautta kestävälle kurssille. Rainan (2012) mukaan 
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kysymyksessä voidaan nähdä olevan niin sanottu keinotekoinen yhteisö. Koska uuden 

yhteisöllisyyden malli koostuu kolmesta eri tekijästä, voidaan perheliikunnan nähdä olevan 

merkityksellinen erityisesti ydinyhteisölle eli omalle perheelle ja lähipiirille, jonka kanssa 

toimimiseen perheliikuntakurssilta voi saada ajatuksia. Perheliikuntakurssi ja sille 

osallistujat voidaan nähdä vertaisyhteisönä, jossa toimitaan kurssin mukavan sujumisen 

takia. Tätä kautta ajatellen kurssin kannattaa siis jatkossakin olla lähinnä perheen 

yhteistoimintaan keskittyvä toimintamuoto. Jos kurssi kuitenkin suunnataan tarkemmin jo 

tiettyyn ”valmiiseen” yhteisöön, on yhteiseen toimintaan ja sen parantamiseen 

motivoituminen osallistujilla jo valmiina ja kurssin avulla sitä voidaan parantaa. (Raina, 

2012, s. 21, 26, 29.) Tällainen valmis yhteisö voisi olla vaikkapa tietty asuinalue tai luokka 

jossakin koulussa, jolle perheliikuntakurssia järjestettäisiin. Tietyllä alueella 

verkostoitumisen kautta vanhemmat saisivat vertaistukea ja tuttujen aikuisten määrä toisi 

turvaa sekä roolimalleja myös lasten elämään.  

 

Ekokulttuurisen perheteorian mukaan ympäristöllä on suuri vaikutus perheiden elämään ja 

perheet nähdään aktiivisina oman elämänsä ja arjen muokkaajina. (Weisner & Gallimore, 

1994, s. 13–15). Kulttuuri eli erilaiset arvot ja uskomukset sekä yhteiskunnassa vallitsevat 

tekijät vaikuttavat perheiden elämään, mutta perheet ovat myös itse luomassa omaa 

kulttuuriaan (Rantala, 2002, s. 21). Perheliikuntakurssilla ympäristön merkitys jokaisen 

perheen liikkumiseen näkyi eniten hyvänä ilmapiirinä, joka kannusti kaikkia liikkumaan 

sekä kokeilemaan asioita rohkeasti. Jokainen oli omalla toiminnallaan luomassa kurssin 

ilmapiiriä.  

 

Sosiokulttuurinen innostaminen kannustaa myös ihmisiä tajuamaan ympäristön sekä 

yhteisöllisyyden merkitystä omaan arkielämään ja parempaan elämänlaatuun sekä toimii 

välineenä yhteisöjen toiminnassa sekä yksilöiden tiedostavan ajattelun herättäjänä. Se 

toimii apuna laadullisessa muutoksessa, jonka avulla saadaan luotua uusia toimintatapoja 

ja niiden kautta oman elämänpiirinsä merkityksen tiedostavia ja omaa kulttuuriaan luovia 

yhteisöjä. Huomiota kiinnitetään paljon yksilön persoonalliseen kehitykseen, koska yksilön 

tiedostavan ajattelun ja osallisuuden kautta yhteisöt alkavat toimia ja ottamaan itse 

vastuuta toiminnastaan. (Kurki, 2006, s. 152–153.) Ekokulttuurisen perheteorian ja 

sosiokulttuurisen innostamisen yhdistäminen kuulostaa järkevältä niiden samanlaisten 

tarkoitusperien vuoksi. Perheiden parissa tehtävän innostamisen lähtökohtana voisi olla 

juuri ekokulttuurisen perheteorian näkemysten tavoittelu saada perheet toimimaan 
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aktiivisesti osana ympäristöään sekä toimimaan erilaisissa yhteisöissä aktiivisemmin. 

Tämä voi kuitenkin olla haastavaa perheiden ollessa tottuneita hyvin pitkälti 

yksilöllisyyden ja selviytymisen toimintakulttuuriin. Perheliikuntakurssin avulla on 

mahdollista saada perheitä ymmärtämään esimerkiksi yhteisen toiminnan merkitystä 

perheen arkeen, mutta toimintatapojen täytyy olla siihen innostavampia. Kurssin kautta 

kokemien asioiden kautta jokainen perhe voi muokata arkeaan ja ympäristöään 

toimivammaksi, jos innostuminen kurssilla tapahtuu. 
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8. POHDINTA 

Tässä luvussa pohdin käyttämieni menetelmien soveltuvuutta omaan tutkimukseeni. 

Lisäksi käyn läpi tutkimukseni luotettavuutta sekä tulosten merkitsevyyttä ja niiden 

käyttöä. Lisäksi olen arvioinut käyttämääni kirjallisuutta sekä pohtinut mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita. 

Päiväkirjamenetelmän käyttö tuntui luontevalta ja mielenkiintoiselta, vaikka se oli itselleni 

täysin uusi aineistonhankintamenetelmä. Luulen, että päiväkirjojen kirjoittamista olisi 

pitänyt ohjeistaa enemmän, koska moni vanhemmista päätyi kirjoittamaan lyhyitä 

vastauksia esittämiini apukysymyksiin ja sitä kautta oma pohdinta jäi melko vähäiseksi. 

Omaa aineistonhankintaani päiväkirjojen avulla voisi nimittää kyselypäiväkirjoiksi.  

 

Päiväkirjan luonnetta ja jokaisen kerran jälkeen tapahtuvan dokumentoinnin tärkeyttä olisi 

myös voinut korostaa enemmän. Itselläni aineistonkeruuta aloittaessa oli kuitenkin ajatus, 

että halusin tehdä kirjoittamisen mahdollisimman miellyttäväksi ja helpoksi osallistujille, 

joten siksi kirjoittajat saivat vapauksia päiväkirjan kirjoittamiseen liittyen. Havainnoinnin 

ja päiväkirjojen yhdistäminen toimi siinä mielessä hyvin, että vanhemmat olivat 

kirjoittaneet päiväkirjoihin sellaisia asioita, joita itse en ollut havainnoinut kurssilla. Oma 

havainnointini olisi voinut olla tarkempaa ja nyt katsottuna havainnoin perheiden 

yhteistoimintaa melko kapeakatseisesti. Olisin voinut keskittyä havainnoimaan esimerkiksi 

perheiden sisäistä yhteistoimintaa tarkemmin, joka olisi saattanut paljastaa jotakin myös 

yhteisen toiminnan kannalta.  

 

Vaihtoehtona päiväkirjamenetelmälle olisi ollut perinteinen haastattelu, jolloin jokaisen 

vanhempien ajatuksiin olisi saanut tarkennusta. Aiheen puolesta vaihtoehdoksi olisi 

sopinut myös ryhmäkeskustelu, jossa vanhemmat olisivat keskustelleet 

tutkimuksenkohteena olevista aiheista yhdessä. Itse olisin ollut mukana 

keskustelunvetäjänä. Vetäjän tarkoitus ryhmäkeskustelussa on luoda suotuisaa ilmapiiriä 

keskustelulle sekä kannustaa ja rohkaista puhumaan kyseisestä aiheesta kysymysten tai 

erilaisten aineistojen kuten kuvien kautta. Ryhmäkeskustelussa tärkeintä on osallistujien 
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keskinäinen vuorovaikutus. (Valtonen, 2005, s. 225–226). Tällöin vanhemmat olisivat 

tässä tapauksessa voineet vielä yhdessä pohtia, mitkä olivat tärkeimpiä asioita kurssilla ja 

miten he kokivat yhteistoiminnan. Tämä menetelmä olisi sopinut hyvin sosiokulttuurisen 

innostamisen menetelmiin, koska innostamisen tutkimuksellisessa näkökulmassa tärkeää 

on, että tutkimuksen kaikkiin eri vaiheisiin osallistuvat vahvasti tutkimuksen kohteena 

olevat ihmiset. Tällöin tiedon saavat ne ihmiset, joita se erityisesti koskee. (Kurki 2000, s. 

90) 

 

Sisällönanalyysissa aineistolähtöinen analyysitapa oli hyvä nostaessa aineistosta 

vanhempien kokemuksia yhteistoiminnasta perheliikuntakurssilla. Toiseen 

tutkimuskysymyksen vastasin kuitenkin enemmän teoriaohjaavasti ja toin teemoja suoraan 

sosiokulttuurisen innostamisen teoriasta. Tämä tuntui siihen sopivalta vaihtoehdolta, koska 

erityisesti halusin tietää, miten innostamisen avulla voidaan tukea perheiden 

verkostoitumista.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa keskitytään usein eri asioihin riippuen 

tutkimuksen luonteesta. Käsitteistö on laaja ja eri lähteiden mukaan voidaan painottaa eri 

asioita. Määrällisen tutkimuksen piirissä syntyneet luotettavuuden käsitteet on jätetty 

yleensä pois laadullisessa tutkimuksessa, koska ne eivät vastaa kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarpeita. Laadullisessa tutkimuksessa voidaankin puhua ennemmin tutkimuksen 

uskottavuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen uskottavuutta lisää, kun 

tutkimusasetelma, siihen liittyvät tekijät ja muut ratkaisut on tarkasti kuvailtu ja päätökset 

perusteltuja. Myös tutkimusraportin tulee olla selkeästi rakennettu kuvaamaan tutkittua 

ilmiötä ja tutkimusprosessia. Tutkijalla täytyy olla myös tarpeeksi aikaa tehdä 

tutkimuksensa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134–141.)  

 

Aloin pohtimaan jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimukseni luotettavuutta sen 

suhteen, millaista aineistoa kerään tutkimukseen liittyen ja millainen 

aineistonkeruumenetelmä on. Omilla havainnoillani sain kerättyä luotettavaa tietoa, mutta 

niihin saattoivat vaikuttaa jonkin verran omat tunteet ja muut omat ominaisuudet. 

Päiväkirjamenetelmän avulla sain tietoa vanhemmilta suoraan itseltään, mutta 

luotettavuuden kannalta ongelmalliseksi saattoi tulla se, etten tutkijana voinut kontrolloida 

sitä, milloin vanhemmat päiväkirjoja täyttivät ja vaikuttiko esimerkiksi muisti kirjoituksiin. 

Luotettavuuden kannalta oli kuitenkin hyvä, että käytin useampaa aineistoa, jolloin 
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tulokset eivät jää vain yksipuoliseksi tarkasteluksi verkostoitumisesta ja sen toimimisesta 

perheliikuntakurssilla. Tähän tutkimusraporttiin olen pyrkinyt myös kuvailemaan 

tutkimusprosessia, analyysia ja tuloksia mahdollisimman tarkasti, jotta luotettavuuteen 

liittyvät ongelmat pienentyisivät.  

 

Tutkimukseni tulokset olivat siinä mielessä hieman yllättävät, että alkuoletuksenani oli se, 

että perheet olisivat harmitelleet tutustumisen vähyyttä enemmän. Olin hieman yllättynyt 

ettei sitä edes toivottu, vaikka havainnoidessa huomasin, ettei verkostoitumista kurssilla 

tapahdu. Oli kuitenkin mukava huomata, että ilmankin suurempaa mielenkiintoa 

tutustumista kohtaan kurssilla vallitsi hyvä ja ystävällinen ilmapiiri ja ainakaan sen 

puuttuminen ei ollut syynä siihen, että tutustumista ei olisi päässyt tapahtumaan. Tuloksista 

voi päätellä, että perheliikunnan merkityksen perheen yhteisenä toimintana voi yleistää. 

Vaikka verkostoituminen ja yhteisöllinen merkitys eivät tällä kurssilla tulleetkaan juuri 

ilmi, voisi tulos olla erilainen toteutettaessa kurssia tulosten johtopäätöksissä 

mainitsemalleni aidolle yhteisölle, jotka ovat motivoituneita tutustumaan. 

 

Tästä tutkielmasta hyötyy varmasti eniten hanke, johon tutkimustani tein. Myös muut 

tahot, esimerkiksi lajiseurat, joilla olisi mielenkiintoa lähteä kehittämään perheliikunnan 

ajatusta omassa seurassaan, voivat hyötyä työstäni. Lisäksi työni voi olla merkityksellinen 

esimerkiksi koulujen tai päiväkotien vanhempainyhdistyksille, joissa halutaan lähteä 

kehittämään perheiden välistä yhteistoimintaa ja verkostoitumista. Näen perheliikunnan 

tällaiseen erittäin hyvänä työvälineenä, jossa parantuu sekä perheen sisäinen 

vuorovaikutus, mutta jossa oikeissa olosuhteissa päästään liikunnan avulla tutustumaan 

myös muihin. Innostamisen menetelmät toimivat perheliikuntakurssin taustalla. 

 

Ennen tutkielmani ja perheliikuntakurssilla mukanaoloa pohdin sitä, kuinka paljon 

perheiden tutustumiseen vaikuttaa se, ettei toisista tiedetä alun alkaen juuri mitään. Ovatko 

ihmiset ujoja ottamaan toisiinsa kontaktia ja toimimaan yhdessä, jos tutustuminen täytyy 

aloittaa aivan alusta ja perheiden täytyy löytää mahdolliset yhteiset kiinnostuksen kohteet 

tietämättä toisista mitään. Koska kukaan perheistä ei maininnut tarkemmin syytä sille, 

miksi ei alun perinkään odottanut tutustuvansa toisiin eikä siihen vaikuttanut olevan 

suurempaa halua, jäi tämä kysymys edelleen hieman avoimeksi. Kaikki perheet tykkäsivät 

liikkua ja tämä olisi voinut olla perheitä yhdistävä tekijä, mutta jäikö silti jotakin 

merkityksellistä tietoa toisista puuttumaan, jonka vuoksi verkostoitumista ei tapahtunut 
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toivotulla tavalla vai oliko syynä jo perheillä olevat verkostot kurssin ulkopuolella? 

Tarkempi syiden selvittäminen mahdollistaisi sen, että verkostoitumiseen innostavia 

toimintatapoja voisi luoda niitä haluaville ryhmille. 

 

Lähdekirjallisuutta löysin hyvin tehdessäni tutkielmaa. Sosiokulttuurisen innostamisen 

kirjallisuuden vähyys ihmetytti hieman ja se, kuinka vähän siitä löytyy ajankohtaista 

kirjallisuutta. Myös verkostojen merkitys perheille oli monessa kirjassa mainittu, mutta 

niihin ei tarkemmin paneuduttu. Sama koski perheliikuntaa: vaikka perheliikunnasta löytyy 

jo kirjallisuutta (esim. Arvonen, 2007; Arvonen 2004.) sekä perheliikuntaan liittyen 

ylläpidetään internetsivuja (http://www.perheliikunta.fi), oli sen mahdollisesta 

yhteisöllisestä merkityksestä tietoa vain vähän. Vaikka omassa tutkimuksessani 

perheliikunnan merkitys perheen yhteisenä harrastuksena ja perheen sisäisen 

vuorovaikutuksen edistäjänä korostui, täytyy muistaa etteivät sen mahdollisuudet 

yhteisöllisten arvojen kehittäjänä ole poissuljettuja.  

 

Tutustuessani kirjallisuuteen ja ajankohtaisiin artikkeleihin tätä tutkielmaa varten 

huomasin, että perheitä ja perheiden arkea koskeva tutkimus keskittyy lähinnä poimimaan 

asioita sen kannalta, mihin tarvittaisiin parantamista ja mitkä asiat ovat huonosti. Olisi 

hyvä välillä korostaa myös ilon aiheita ja sitä, mikä perheissä toimii ja on kannustettavaa. 

Mielenkiintoa herätti myös se, kuinka vähän kirjallisuudessa tuodaan esille niin kutsuttaja 

matalankynnyksen palveluita kaikille perheille. Yleensä monet tutkimukset ja 

kirjallisuudessa esitetyt toimintamallit keskittyvät perheisiin, joissa on esimerkiksi tukea 

tarvitseva lapsi. Mielestäni olisi tärkeää keskittyä tutkimaan myös ennaltaehkäisevien 

palveluiden merkitystä perheille ja mitä ne antavat perheiden vuorovaikutukseen.  

 

On muistettava, että vaikka perheitä kannustetaan luomaan tukiverkostoja itsenäisesti, on 

julkisella sektorilla edelleen tärkeä paikkansa perheiden tukemisessa.  Julkinen vastuu ja 

perheiden omat tukiverkostot luovat toisiaan tukevan mallin, jolla varmistetaan perheiden 

hyvinvointi mahdollisimman hyvin. Tutkiessani kirjallisuutta en löytänyt tutkimusta 

aiheesta millaista tukea perheet saavat julkisilta palveluilta ja millaista omilta 

tukiverkostoilta. Tätä voisi olla mielenkiintoista selvittää sekä pohtia myös sitä, millaisten 

verkostojen keskellä perheet elävät uuden yhteisöllisyyden mallin mukaan.  
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Suurimpana haasteena vanhemmuudessa tänä päivänä näen sen, etteivät vanhemmat tiedä 

millaiseen maailmaan heidän tulisi lapsiaan kasvattaa, ja millaisia taitoja tulevaisuudessa 

tarvitaan. Vaikka sitä ei ole koskaan voitu kunnolla ennustaa, on teknologian ja esimerkiksi 

ympäristöasioiden puolesta sitä tällä hetkellä yhä vaikeampi arvioida. Tärkeintä ehkä on, 

että jokainen vanhempi kasvattaisi lasta tasa-arvoisuuteen ja siihen, että sekä toisten 

merkitystä omaan elinpiiriin sekä omaa merkitystä toisten elämänpiiriin opittaisiin 

ymmärtämään ja arvostamaan ja siitä välittämään. Vuorovaikutuksellinen suhde lähipiirin, 

vertaisverkostojen ja laajasti ajateltuna ympäristön kanssa ovat tärkeitä riippumatta siitä, 

millaisessa maailmassa nykyiset lapset tulevaisuudessa elävät. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kirje tutkimuksesta ilmoittautuneille 

Hei! 

Olen Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelija ja olen mukana Vanhempien 

Akatemian perheliikuntakurssilla keväällä 2013. Tarkoituksenani on olla mukana 

jokaisella kerralla kaikkia teitä perheitä varten auttaen kurssin käytännön järjestelyissä 

sekä pitäen huolta siitä, että kaikilla on mukava tulla kurssille. Kurssilla mukana 

toimiminen on osa opintojani ja samalla kerään aineistoa myös pro gradu-tutkielmaani 

varten. Tutkielmani aiheena ovat vanhempien kokemukset osallistumisesta sekä 

verkostoitumisesta muiden perheiden kanssa. Kerään aineistoa osittain omien havaintojeni 

pohjalta, mutta suurin osa aineistosta olisi tarkoitus saada teidän omien kokemusten 

pohjalta jokaisen liikuntakerran jälkeen pidetyn päiväkirjan muodossa. Päiväkirjaa voi 

pitää joko sähköisesti (muistitikku) tai käsinkirjoitettuna vihkoon, mutta mielellään niin, 

että koko päiväkirja on samassa muodossa. Vanhempien Akatemia tarjoaa valitsemanne 

päiväkirjamuodon. Molemmissa päiväkirjoissa on valmiina jokaiselle liikuntakerralle 

tehtyjä apukysymyksiä, joiden avulla päiväkirjaa voi pitää, mutta täysin vapaa kirjoitus on 

myös sallittua eikä rajattua pituutta kumpaankaan suuntaan ole. Päiväkirjaa voi pitää joko 

koko perhe yhdessä tai vain toinen vanhemmista voi halutessaan osallistua. Erityisesti 

haluaisin tuoda esille, ettei kurssille osallistuminen velvoita tutkimukseen 

osallistumista, vaan se on täysin vapaaehtoista. Olisin kuitenkin erittäin kiitollinen, jos 

mahdollisimman moni innostuisi pitämään perheliikuntakokemuksistaan päiväkirjaa. 

Näemme jo heti 27.1 ensimmäisellä perheliikuntakerralla ja siellä kerron vielä tarkemmin 

tutkimuksestani sekä siihen osallistumisesta ja annan tarkemmat ohjeet päiväkirjan 

pitämisestä. Silloin tutkimukseen haluavat osallistujat saavat myös päiväkirjat mukaansa, 

jotka palautetaan viimeisellä kerralla. Tutkimukseen osallistutaan nimettömänä. Minuun 

voi olla yhteydessä jo aiemmin joko puhelimitse (xxxxxxxxxx) tai sähköpostilla 

(xxxxxxxx@paju.oulu.fi) ja vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Tervetuloa 

liikkumaan yhdessä koko perheen kanssa ja pian nähdään! 

Terveisin Anne-Mari Ollikainen 
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Liite 2: Päiväkirjapohja vanhemmille 

Päiväkirjan pitämistä varten voi käyttää apuna alla olevia kysymyksiä, mutta vapaa 

kirjoittaminen on erityisen toivottua. Erityisesti toivoisin havaintoja, tuntemuksia ja 

mielipiteitä siitä, kuinka toimiminen yhdessä muiden perheiden kanssa sujui eri kerroilla, 

millaisia odotuksia sitä kohtaan on ja innostaako perheliikuntakurssi perheitä toimimaan 

yhdessä ja tutustumaan muihin perheisiin sekä järjestämään myös itse tulevaisuudessa 

mahdollisia aktiviteetteja. Päiväkirjaan saa kuitenkin kirjoittaa kaikenlaisia 

perheliikuntakurssia koskevia ajatuksia.  

Päiväkirja koostuu kolmesta eri osiosta. Ensimmäiseen osioon kirjoitetaan tuntemuksia 

ennen kurssia. Toinen osio koostuu kertakohtaisista kirjoituksista, joita pitäisi tulla 

yhteensä kahdeksan kappaletta. Viimeinen osio on kurssin jälkeisiä tuntemuksia. Pro 

gradu- tutkielmani aikana ja aineistonanalyysin jälkeen huolehdin aineiston 

asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä ja henkilöllisyydet eivät tule ilmi 

tutkimuksen missään vaiheessa. Minulta voi kysellä neuvoja ja lisätietoja aina sunnuntaisin 

perheliikuntakerroilla tai sähköpostitse tai puhelimitse. Kiitos jo etukäteen 

osallistumisestasi! 

 

Terveisin Anne-Mari 

puh. xxxxxxxxxx 

ollikaia@paju.oulu.fi 

 

Yleiset kysymykset: 

 

Vastaajan sukupuoli: nainen/ mies/ vanhemmat vastaavat yhdessä 

 

Miksi halusimme tulla perheliikuntakurssille? 

 

Mitä odotuksia minulla/meillä on kurssilta? 
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Kertakohtaiset kysymykset: 

 

Laji: 

Miltä laji tuntui ja millä mielellä kerta sujui? 

Mitä teimme oman perheen kanssa ja miltä yhdessä toimiminen tuntui? 

Mistä lapset innostuivat? Entä aikuiset? 

Saimmeko/otimmeko kontaktia muihin perheisiin?   

Mitä teimme yhdessä muiden perheiden kanssa? 

Miten olimme omalta osaltamme luomassa kyseistä perheliikuntakertaa ja siellä vallinnutta 

ilmapiiriä? 

 

Koko kurssin jälkeiset kysymykset: 

Yleisiä ajatuksia kurssin jälkeen, jäikö jotakin erityisesti mieleen, innostuitteko jostakin 

lajista erityisesti jne.. 

Miltä liikkuminen a) oman perheen 

         b) yhdessä muiden perheiden kanssa tuntui? 

 

Opitteko tuntemaan kurssin aikana muita perheitä? Kuinka tärkeää se on? 

Innostiko kurssi toimimaan enemmän yhdessä muiden perheiden kanssa? 

Olisitteko halunneet osallistua enemmän kurssin aikana esim. 

suunnitteluun/aktiviteettien valitsemisiin tms? 

 

 

 

 


