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Nyky-yhteiskunnassa ääni on tärkeä työnteon väline hyvin monessa ammatissa, noin 38 prosenttia 

työväestöstä käyttää työvälineenä omaa ääntänsä. Usein äänenkäyttö on hyvin runsasta ja kuormittavaa, 

eikä työympäristössä ei ole riittävästi huomioitu hyvälle äänenkäytölle suotuisia olosuhteita. Tämä 

altistaa vääränlaiselle ja ääntöelimistöä vahingoittavalle äänenkäytölle, sillä työntekijät joutuvat 

ympäristötekijöiden vuoksi käyttämään ääntänsä väärin, kuten huutamaan, käyttämään liian voimakasta 

ääntä ja puhumaan taustamelun yli. 

 

Ryhmäliikunnanohjaajan ammatissa äänenkäyttö on myös runsasta. Ohjaajan äänenkäyttöä voidaan 

verrata esimerkiksi laulajan äänenkäyttöön, joka erilaisilla äänenpainoilla ja äänenvoimakkuuksilla 

viestittää tunneillaan erilaisia asioita sekä luo tunnelmaa. Ohjaaja käyttää ääntänsä asiakkaiden 

motivoimiseen, kannustamiseen, käskyttämiseen ja rauhoittamiseen. Voimakkaan ja runsaan 

äänenkäytön lisäksi ohjaajan on kyettävä samanaikaisesti kovaan fyysiseen suoritukseen, joten ohjaajan 

äänenkäyttöön kohdistuva rasitus on erityisen voimakasta ja omaa luokkaansa verrattaessa muihin 

äänenkäyttöä vaativiin ammatteihin. 

Ohjaajan äänenkäyttöön vaikuttavat niin yksilölliset kuin työperäiset tekijät. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja tuottaa tietoa siitä, millä tavoin ryhmäliikuntatuntien 

ohjaajana toimiminen vaikuttaa ohjaajien äänen terveyteen, millä tavoin ohjaajat itse kokevat runsaan 

äänenkäytön, sekä selvittää ohjaajien asenteita ja kiinnostusta äänen terveyttä ja ääniergonomiaa 

kohtaan. Tutkimus antaa tietoa ohjaajien äänenkäytön lisäksi myös kyseisen ammattiryhmän yleisestä 

terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimus suoritettiin webropol-kyselylomakkeella ja kyselyyn vastasi 

yhteensä 97 ryhmäliikunnanohjaajaa. 

 

Tutkimustulosten mukaan ääniongelmien ryhmäliikunnanohjaajien joukossa on varsin yleistä, noin 21 

%:lla esiintyy vähintään kaksi äänioiretta, jonka voidaan katsoa merkitsevän ääniongelmaa. Yleisimpiä 

ongelmia ovat äänen väsyminen sekä äänen käheytyminen. Ääniongelmien kannalta merkitsevimmiksi 

ongelmia aiheuttaviksi riskitekijöiksi tässä tutkimuksessa nousi ohjaajan mielialaan liittyvät 

tuntemukset, kuten täydellisyyden tavoittelu, huoneilman kuivuus, kosteus ja pölyisyys, kaikuisa tila 

sekä fyysinen rasitus ja liikesarjojen suorittaminen äänenkäytön aikana. Nuoremmassa ikäryhmässä 

ääniongelmia esiintyi vanhempaa ikäryhmää enemmän.  

 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Äänihäiriöiden merkittävimmiksi 

riskitekijöiksi nousivat fyysinen rasitus ja yhtäaikainen puhuminen, huono ilmanlaatu, kaikuisa tila 

sekä mielialaan liittyvät tuntemukset. Tutkimuksen perusteella olisi tärkeää, että ohjaajat ottaisivat 

äänenkäyttöään ja äänen terveyttä enemmän huomioon. Ohjaajien keskuudessa olisi tärkeää pyrkiä 

lisäämään tietoisuutta äänenkäyttöön ja ääniergonomiaan liittyvistä asioista.  
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1 JOHDANTO 

 

Millainen on hyvä ääni? Hyvän äänen määrittelyssä ei voi käyttää äänen kauneutta tai 

miellyttävyyttä kuvailevia asioita, sillä ne ovat yksilön ja kulttuuriin liittyviä piirteitä ja 

mielipiteitä. Hyvä ääni on tarkoituksenmukainen, eli se on kuultavissa ja tuotetaan 

taloudellisesti, ääntöelimiä turhaa rasittamatta (Laukkanen, 1999). Äänen on oltava 

myös ilmaiseva, eli ääneen sisältyy variaatioita hyvässä suhteessa puhuttavan asian 

sisältöön. Sundbergin (1987) mukaan normaalista äänestä voidaan käyttää myös 

ilmaisua ”flow phonation”, jolla tarkoitetaan äänentuottotapaa, jossa ilmanpaine 

ääniraon alla on pienempi ja ilmavirtaus suurempi kuin normaalissa äännössä.  

 

Nyky-yhteiskunnassa ääni on tärkeä työnteon väline hyvin monessa ammatissa 

(Vilkman, 2004). Laukkasen (2002, s. 1) mukaan noin 38 prosenttia suomalaisesta 

työväestöstä työskentelee pääasiassa puheellaan. Tällaisia ammatteja ovat laulajat, 

opettajat, puhelinmyyjät, lakimiehet, kaupanmyyjät, näyttelijät sekä monet muut. 

Useimmissa tapauksissa riittävän ja halutun äänen tuottaminen on fyysisesti haastavaa 

ihmisen puhe-elimistön kannalta (Hoffman-Ruddy, Lehman, Grandell, Ingram & 

Sapienza, 2001; Sala, 1995). Usein työympäristössä ei ole riittävästi huomioitu hyvälle 

äänenkäytölle suotuisia olosuhteita ja työntekijät joutuvat ympäristötekijöiden vuoksi 

käyttämään ääntänsä väärin, kuten huutamaan, käyttämään liian voimakasta ääntä ja 

puhumaan taustamelun yli. Myös liian vähäinen nesteen nauttiminen sekä huono 

työskentelyasento vaikuttavat äänenkäyttöön. Äänen väärinkäyttö voi johtaa erilaisiin 

kurkunpään ja äänen ongelmiin, jolloin ääni ei enää kestä ammatin asettamia 

vaatimuksia. Vaarana on työkyvyttömyys. Medeinasin ym. (2008) sekä Royn ym. 

(2004) mukaan äänihäiriöt ovat esimerkiksi opettajilla suurin syy työkyvyttömyyteen ja 

poissaoloihin.  

 

Erityisen paljon tutkimusta on tehty opettajien ja laulajien äänenkäyttöön liittyen (esim. 

Sapir, Keidar, Marthers-Schmidt, 1993; Simberg, 2004; Verdolini & Ramig, 2001). 

Fritzellin (1996) sekä Titzen ym. (1997) tutkimuksissa nämä kaksi ammattiryhmää ovat 

suurimmassa riskiryhmässä äänen hyvinvoinnin kannalta. Ryhmäliikunnanohjaajien 

äänenkäyttöä ja äänihäiriöitä ei ole kovin laajasti tutkittu, vaikka äänenkäyttöön liittyy 

kuitenkin hyvin paljon samankaltaisia riskitekijöitä, kuin muissakin äänenkäyttöä 



     2 

vaativissa ammatteissa (Long, Willford, Scharff & Wolfe, 1998). Muiden ammattien 

pohjalta tehtyjen tutkimusten tuloksia ei kuitenkaan voida suoraan verrata 

ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäyttöön, sillä esimerkiksi laulajilla äänenkäyttö on 

runsasta, mutta hallitumpaa verrattuna äänenkäyttöön liikunnanohjauksen aikana 

(Heidel & Torgerson, 1993). Ryhmäliikunnanohjauksessa yhdistyvät monet 

äänenkäytön riskitekijät: voimakas äänenkäyttö, yhtäaikainen rankka fyysinen rasitus 

sekä voimakas taustamelu (Andrews & Shank, 1983; Hoffman-Ruddy, Lehman, 

Grandell, Ingram & Sapienza, 2001; Williams, 2003). 

 

Aiheeseen liittyvistä tehdyistä tutkimuksista erityisesti tutkimukset cheerleader– 

ryhmien äänenkäytöstä antavat tietoa myös ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytöstä. 

Niissä äänenkäyttötavat ovat hyvin samankaltaiset: ääntä joudutaan käyttämään 

fyysisen rasituksen aikana (Andrews & Shank, 1983; Reich, Klockars & McHenry, 

1988; Reich, McHenry & Keaton, 1986). Reich ym. (1986) raportoivat, että 

cheerleadereilla on kahdeksankertainen riski äänihäiriöihin muihin samanikäisiin 

henkilöihin verrattuna. Andrewsin ja Shankin (1983) mukaan cheerleadereilla esiintyy 

noin 37 prosenttia enemmän äänihäiriöitä kuin verrokkiryhmillä. 

 

Itse kiinnostuin aiheesta erityisesti sen vuoksi, että olen myös itse ohjannut erilaisia 

ryhmäliikuntatunteja noin kuuden vuoden ajan ja olen huomannut kuinka vaativaa työ 

on fyysisesti, myös äänen käytön kannalta. Pauhaava musiikki ja asiakkaiden 

kannustaminen aiheuttavat sen, että usein ääntä tulee käytettyä todella voimakkaasti. 

Olen myös huomannut, että mitä rankemmasta tunnista on kyse, sen voimakkaammaksi 

äänenkäyttö muuttuu. Joskus tunnin jälkeen tunnen kipua kurkussani. Myös monet 

ohjaajakollegani ovat kokeneet ongelmia äänen käytön kanssa muun muassa äänen 

väsymisenä ja katoamisena. Tästä sain idean gradulle ja ajattelin, että aiheesta olisi 

tärkeä tehdä enemmän tutkimusta. Yleensäkin tutkimuksia äänen käytön malleista, 

kurkunpään rakenteesta ja toiminnasta tilanteissa, joissa ääntä käytetään väärin, löytyy 

paljon. Kuitenkaan tutkimuksia siitä, millä tavalla rankka elimistön fyysinen rasitus 

vaikuttaa yhtäaikaiseen puheentuottamiseen ei juurikaan ole. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäyttöä, äänen riskitekijöitä 

sekä kuvailla hengitys- ja kurkunpään järjestelmän toimintaa yhtäaikaisen puhumisen ja 

liikuntasuorituksen aikana. 
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1.1 Vääränlaisen äänenkäytön aiheuttamat ongelmat 

 

Normaalin äänenkäytön ja äänentuoton tunteminen on tärkeää, jotta kyetään 

tunnistamaan ja hoitamaan virheellinen ääni tai vääränlainen äänentuotto (Boone, 

McFarlene, Von Berg & Zraick, 2010, s. 14–15). Äänihäiriöillä tarkoitetaan äänen 

kestävyyden ja äänen heikentymistä niin, ettei se oli enää sopiva tarkoitettuun 

äänenkäyttötilanteeseen (Sala, Sihvo & Laine, 2003, s. 13). Jos kuulijan huomio 

keskittyy puhuttavan asian sijasta äänen laatuun, voidaan ajatella äänessä olevan jotain 

häiriöitä.  

 

Äänen ongelmia ei pystytä yksiselitteisesti määrittelemään, vaan pikemminkin ne 

edustavat potilaan itse ilmoittamia ongelmia sekä kliinisellä tutkimuksella selvitettyjä 

äänihäiriöiden merkkejä (Verdolini & Ramig, 2001). Hypofunktionaalisella 

äänentuotolla tarkoitetaan pehmeä ja vuotoista ääntä, jonka ääniraon ilmavirran 

aaltomuoto on pyöreä ja minimivaihe lyhyt (Laukkanen, 1999). Tämä tarkoittaa sitä, 

että äänirako sulkeutuu hitaasti, mutta sen kiinnioloaika eli äänihuulten sulkuaika on 

lyhyt. Hyperfunktionaalisessa äänessä eli kireän ja puristeisen kuuloisessa äänessä 

glottiksen ilmavirtauksen aaltomuoto on terävänmallinen ja minimivaihe suhteellisen 

pitkä. Tällaisessa äänenkäyttötavassa äänirako sulkeutuu ja avautuu nopeasti, mutta 

pysyy pitkän aikaa kiinni. Hyvän äänen aaltomuoto on näiden kahden äänentuoton 

väliltä. 

 

Äänihäiriöt voidaan jakaa toiminnallisiin ja elimellisiin äänihäiriöihin (Van Riper & 

Irwin, 1958, s. 171). Äänenkäyttöön osallistuvat lihakset voivat suuressa ja 

pitkäaikaisessa rasituksessa väsyä samalla tavoin, kuin muutkin lihakset esimerkiksi 

rankassa liikuntasuoristuksessa. Äänihäiriöiden oireita ovat äänen laadun muutokset, 

uudenlaiset, kivuliaat aistimukset suussa ja nielussa sekä äänen heikkeneminen ja 

pettäminen (Fawcus, 1991, s. 20–26). Tavallisin puhujan kokema äänen käytön 

ongelma on äänen väsyminen (Laukkanen & Leino, 1999, s. 105). Äänen väsymisen 

seurauksena kurkussa tuntuu epämiellyttävältä, puhuja tuntee rykimisen tarvetta, ääni 

heikkenee tai voi kadota kokonaan. Muita yleisiä puhujan itsensä kuvaamia 

ääniongelmia ovat karheuden tunne, äänen heikkous, äänen käheytyminen ja 

voimakkuuden laskeminen sekä äänen jännittyneisyys (Mattiské ym., 1998). 
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Äänen käheys on tyypillinen äänihäiriön ilmentymä, jonka määritelmänä pidetään sitä, 

että ääni poikkeaa muiden samanikäisten, samaa sukupuolta olevien äänestä (Aronson, 

1980, s. 7). Myös yksittäisen henkilön äänenmuutoksia pidetään käheytenä, jos ääni 

poikkeaa kyseisen henkilön normaalista äänestä suuresti, vaikka ääni ei sinänsä 

kuulostaisi poikkeavalta. Lääkärin näkökulmasta potilaan äänen voidaan todeta olevan 

käheä, jos sekä potilas ja lääkäri ovat asiasta samaa mieltä (Sonninen, 1964). Joskus raja 

normaalin ja käheän äänen välille on vaikea vetää (Luotonen, 1985), sillä esimerkiksi 

ikääntyessä äänihuulissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat äänenlaatuun (Honjo & 

Isshiki, 1980). Naisilla voi myös kuukautisten aikana esiintyä ohimenevää äänen 

käheytymistä, jolloin varsinaisesta äänihäiriöstä ei voida kuitenkaan puhua (Luotonen, 

1985).  

 

1.1.1 Toiminnalliset eli funktionaaliset äänihäiriöt 

 

Toiminnallisissa äänihäiriöissä äänen laatu muuttuu, mutta kurkunpääntähystyksessä ei 

tavallisesti huomata mitään elimellistä poikkeavuutta eli äänihuulet ovat terveet (Sala, 

Sihvo & Laine, 2003, s. 14). Tällaisissa tapauksissa ääntöelimistön toiminnan säätelyssä 

esiintyy häiriöitä, jolloin ääni kuulostaa virheelliseltä. Yleisimmin toiminnalliset 

äänihäiriöt johtuvat kurkunpään liiallisesta jännityksestä, jolloin äänihuuliin kohdistuu 

tarpeettoman suuri paine. Myös hengitystuki ja sen säätely voi olla puutteellista, jolloin 

hengittäminen on hyvin pinnallista ja siinä käytetään vain rintakehän yläosaa.  

 

Yleisin ääntöelimistön sairaustila on laryngiitti eli kurkunpääntulehdus, jossa 

äänihuulten limakalvo on tulehtunut (Saarelma, 2011; Saxén, 1997). Tautiin liittyy 

tyypillisesti sisäänhengitysvaikeuksia sekä yskää, ja se alkaa yleensä flunssan tai 

muiden ylähengitysteiden tulehduksien seurauksena (Saxén, 1997). Krooninen 

kurkunpääntulehdus on tila, jonka aiheuttaa jokin pitkäänjatkuva ulkopuolinen tekijä, 

kuten esimerkiksi tupakansavu, muut ilman epäpuhtaudet tai kuiva ilma (Saarelma, 

2011). Myös reflux- tauti voi aiheuttaa ääniongelmia, jolloin mahalaukusta tuleva hapan 

aine aiheuttaa kurkunpäässä tulehduksen (Eerola, 1997). Pitkäaikaisena jatkuva 

toiminnallinen äänihäiriö voi johtaa elimellisen äänihäiriön syntyyn (Luotonen, 1985). 
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1.1.2 Elimelliset äänihäiriöt 

 

Elimellisissä äänihäiriöissä ääntöelimistössä voidaan esimerkiksi tähystyksellä havaita 

selvä silminnähtävä rakenteellinen muutos tai poikkeavuus, joka aiheuttaa muutoksia 

äänihuulten toiminnassa (Sala, Sihvo & Laine, 2003, s. 14). Äänihuulten limakalvojen 

värähtely ja ääniraon sulkeutuminen häiriintyvät. Elimellisiin äänihäiriöihin liittyy 

useita yhtäaikaisesti vaikuttavia mekanismeja ja ongelmia voi olla myös ääntöelimistön 

lihastoiminnan säätelyssä. 

 

Äänihuulikyhmyt ovat tyypillinen äänihäiriöiden syy ja yleisiä ammattiäänenkäyttäjien 

keskuudessa (Sala, ym. 2003, s. 14). Kyhmyjen syynä on runsas äänirasitus: äänihuulet 

värähtelevät äärimmäisen paljon vuorokauden aikana ammattiäänenkäyttäjillä eikä 

pitkiä palautumisaikoja ole. Siihen kohtaan äänihuulissa, johon kohdistuu suurin rasitus, 

syntyy molemmin puolin äänihuulikyhmyt (Van Riper & Irwin, 1958, s. 172). Kyhmyt 

estävät ja vaikeuttavat ääniraon sulkeutumista ja ääni kuulostaa poikkeavalta.  

 

 

1.2 Fyysisen rasituksen vaikutukset ääneen 

 

1.2.1 Äänen voimakkuus ja korkeus 

 

Äänenpainetasolla (sound pressure level) tarkoitetaan äänenpaineen voimakkuutta, 

jonka yksikkönä on desibeli (dB) (Laukkanen & Leino, 1999, s. 67–68). Ihmisen 

normaalin puhealueen voimakkuus on noin 40–60 dB 40 cm etäisyydeltä mitattuna. 

Ääniraon ja sen alapuolisen ilmanpaineen eli subglottaalisen ilmanpaineen avulla 

äänenvoimakkuutta voidaan säädellä (Sundberg, Scherer & Titze, 1990). Ääntä 

voimistaessa puhujan äänihuulet puristuvat tiiviimmin yhteen, jolloin ilmavirran vastus 

kasvaa. Ilmavirran on päästävä tiiviin äänihuulisulun läpi, jolloin ääniraon alapuolinen 

subglottaalinen ilmanpaine nousee. 

 

Optimaalisella äänenkorkeudella tarkoitetaan äänen perustaajuusaluetta, jolla 

puhuttaessa äänenlaatu ja äänenvoimakkuus ovat parhaimmillaan (Van Riper & Irwin, 

1958, s. 295; Fawcus, 1986, s. 50). Optimaalinen äänenkorkeus on jokaisella 
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yksilöllinen ja se vaihtelee muun muassa henkilön vireystilan mukaan (Laukkanen, 

1999). Jonkin verran havaintoja on siitä, että erityisesti liian korkealla puhekorkeudella 

on yhteys äänihäiriöihin (Titze, 1994). Kynnyspaine, eli pienin mahdollinen ääniraon 

alapuolinen paine, jolla äänihuulet alkavat värähdellä, kasvaa äänen perustaajuuden 

kasvun myötä. Myös äänihuulten yhteentörmäyksen voimakkuus kasvaa perustaajuuden 

kasvaessa (Jiang & Titze, 1994).   

 

Puhumisella ja yhtäaikaisella fyysisellä rasituksella on yhteys äänenkorkeuden nousuun. 

Johannes ym. (2007) tutkivat fyysisen rasituksen ja sydämen lyöntitiheyden kiihtymisen 

vaikutusta ääneen polkupyöräergometrikokeen aikana. Kevyellä tasolla muutoksia 

äänenkorkeudessa ei huomattu, mutta rasitus alkoi vaikuttaa ääneen korkeuden nousuna 

siinä vaiheessa, kun rasitus kävi todella raskaaksi. Polkupyöräergometrin viimeisillä 

osioilla fyysinen rasitus on todella voimakasta. Myös Mohler (1982) havaitsi, että 

fyysinen rasitus ja hengenahdistus vaikuttavat äänenkorkeuteen. Fyysisen rasituksen 

yhteydessä tavallisesti myös puheen voimakkuus nousee, jolloin myös äänenkorkeus on 

korkeampi (Laukkunen, 1999). 

 

1.2.2 Hengitys 

 

Keuhkot toimivat ääntämisen energian lähteenä. Uloshengityksen aikana ulostuleva 

ilmavirta saa äänihuulten limakalvot värisemään, mikä kuuluu äänenä (Suomi, Toivanen 

& Ylitalo, 2006, s. 23.). Fyysinen rasitus aiheuttaa muutoksia normaaliin puheessa 

tarvittavaan hengitykseen sekä ilmavirran liikkeeseen, myös normaali puheenjaksotus 

vaikeutuu hengästyessä (Bailey & Hoit, 2002; Williams, 2003). Mitä kovemmasta 

fyysisestä suorituksesta on kyse, sen tiheämpi on myös hengitystahti ja sitä 

haastavampaa puhetta on jaksotella hengityksen rytmiin.  

 

Liikunnan aikana hengityksen huomioiminen korostuu ja hengityksen oikeanlainen 

rytmitys on tärkeää (Pellegrino ym, 1999). Jos liikuntasuorituksen aikana pidättää 

hengitystä tai hengittää epäsäännölliseen tahtiin, saattaa lihaksiston voima heikentyä ja 

itse suorituksen taso heikkenee (McArdle, Katch & Katch, 2001, s. 257–266). Tietoinen 

ajattelu vähenee vähitellen liikunnan sopeuttamisessa hengitysrytmiin ja päinvastoin 

hengityksen sopeuttamisessa liikunnan rytmiin. Voimakkaan ja selkeän äänen 
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tuottamiseksi tärkein sisäänhengityslihas on pallea, mutta hyvä äänenmuodostus lähtee 

jopa lantionpohjanlihaksista ja häpyluusta saakka ja nämä korostuvat tuotettaessa ääntä 

liikuntasuorituksen aikana (Vaalio, 1997). Pallean liikkeitä ei voida määrätä 

tahdonalaisesti, mutta liikkeitä kyetään kontrolloimaan vatsalihasten liikkeiden avulla ja 

näin luodaan uloshengitykselle ja fonaatiolle tuki (Moses, 1954, s. 32). 

Hengitystekniikoita ja tuen löytämistä voidaan harjoitella. 

 

Hyvän hengitystuen kannalta hyvä kehon asento on tärkeä puhuttaessa. Äänentuotossa 

lihas- ja liiketuntoaisti luovat perustan ihmisen äänentuotolle (Gould, 1971). Hyvä 

kehonasento auttaa hyvässä äänentuotossa ja hyvässä asennossa ihminen pystyy 

käyttämään hengitystään hyödyksi optimaalisella tavalla (Berhman, 2005; Denneby, 

Saxon & Schneider, 1997). Paras äänentuottoasento on seisaaltaan, istualtaan selkä 

suorana tai makuultaan selällään tai kyljellään (MacLellan, Grapes & Elster, 1987).   

 

 

1.3 Ryhmäliikunnanohjaajan ääneen vaikuttavat tekijät 

 

 

Varsinaisia aerobicohjaajien äänenkäyttöön liittyviä tutkimuksia löytyy jonkin verran. 

Heidelin ja Torgersonin (1993) tutkimuksessa vertailtiin äänenkäyttöä aerobicohjaajien 

ja aerobictunneilla käyvien asiakkaiden välillä. Tutkimuksessa ilmeni, että asiakkaista 

vain neljä prosenttia koki äänenkäheyttä, kun taas ohjaajista jopa 55 prosenttia. Longin, 

Willfordin, Olsonin ja Wolfwin (1998) mukaan 44 prosentilla aerobicohjaajista esiintyi 

äänen katoamista, käheyttä sekä kurkkukipua tunnin aikana ja sen jälkeen. Jønsdottirin 

(2002) liikunnanopettajia koskevan tutkimuksen mukaan myös aerobicohjaajat kärsivät 

opettajien lailla erilaisista äänenkäytön ongelmista. Myös Newman ja Kersner (1998) 

havaitsivat, että noin puolella ohjaajista esiintyi ääniongelmia ja ne vaikuttivat 

merkittävästi ohjaajan työskentelyyn. 

 

Ryhmäliikunnanohjaajan ammatti on palveluammatti, jolta oletetaan tietynlaista, niin 

sanottua hyvää ääntä (Aalto, Antikainen & Tanskanen, 2007, s. 15–30). 

Ohjaustilanteessa ohjaajalta vaaditaan selkeää ohjeiden antoa, kannustamista ja 

sosiaalisuutta, mikä edellyttää paljon puhetta (MacLellan, Grapes & Elster, 1987). 

Ohjaajan äänenkäyttöä voidaan verrata esimerkiksi laulajan äänenkäyttöön, joka 
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erilaisilla äänenpainoilla ja äänenvoimakkuuksilla viestittää tunneillaan erilaisia asioita 

sekä luo tunnelmaa (Peltomaa & Vilkman, 2002). Ohjaaja käyttää ääntänsä asiakkaiden 

motivoimiseen, kannustamiseen, käskyttämiseen ja rauhoittamiseen (Antikainen, 

Tanskanen & Aalto, 2007, s. 15–30; MacLellan, ym., 1987). Voimakkaan ja runsaan 

äänenkäytön lisäksi ohjaajan on kyettävä samanaikaisesti kovaan fyysiseen 

suoritukseen, joten ohjaajan äänenkäyttöön kohdistuva rasitus on erityisen voimakasta 

ja omaa luokkaansa (Andrews & Shank, 1983; Williams, 2003). Ääni on saatava 

kuulumaan suurelle joukolle, suuressa kaikuisassa tilassa taustalla soivan musiikin yli, 

mikä rasittaa äänielimistöä ja äänen tuottamiseen osallistuvia lihaksia suuresti (Long, 

Willford, Olson & Wolfe, 1998).  

 

Äänen laadun heikentyessä myös ammatti kärsii ja pahimmassa tapauksessa sen 

harjoittamista ei voida enää jatkaa (Sala, 1995; Wolfe, Long, Youngblood, Williford & 

Olson, 2002). Äänihäiriöillä voi olla merkittävä vaikutus henkilön sosiaaliseen elämään, 

sekä työkykyyn, minkä vuoksi niiden ehkäisy ja hoitaminen on otettava vakavasti 

(Verdolini & Ramig, 2001). Ryhmäliikunnanohjaajilla ääneen vaikuttavat sekä 

yksilölliset, että työperäiset tekijät. Yleensä äänenkäytön ongelmat ja äänihäiriöt 

johtuvat näistä molemmista tekijöistä yhdessä (Sala, 1995). 
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Taulukko 1. Ryhmäliikunnanohjaajan ääntä uhkaavia 

riskitekijöitä (Sala, 2004) 

Yksilölliset tekijät: 

Persoonallisuus ja puheliaisuus 

Ääntöelimistön rakenne 

Pääammatti ja harrastukset 

Väliaikaiset haittatekijät kuten flunssa tai kurkunpääntulehdus 

Krooniset sairaudet kuten allergia ja astma 

Elämäntavat: Alkoholi ja tupakka, ravinto, lääkkeet, ylipaino 

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat 

Purentavirheet 

 

Työperäiset tekijät: 

Runsaan äänenkäytön tarve 

Voimakkaan äänenkäytön tarve: taustamelu, puutteellinen 

akustiikka, pitkät viestintäetäisyydet, kaikuisa tila 

Ilman laatu: kuiva ilmanlaatu, pöly, toksiset epäpuhtaudet, 

allergeenit 

Epäkunnossa oleva tekniikka 

Huono puheasento 

Fyysinen rasitus 

 

 

1.3.1 Yksilölliset tekijät 

 

Yksilöllisiä tekijöitä ovat muun muassa ohjaajan äänenkäyttötaidot ja tiedot siitä, 

millaista on hyvä ja suotava äänenkäyttötapa (Sala, 1995). Siihen, kuinka hyvin ääni 

kestää käyttöä, vaikuttavat yksilölliset ääntöelimistön synnynnäiset rakenteelliset erot. 

Myös ohjaajan persoonalla ja äänenkäyttötavoilla on suuri vaikutus äänen kestävyyden 

kannalta (Sukanen, 2006). Persoonallisia äänenpiirteitä muun muassa ovat äänen 

korkeus, puhetempo sekä äänen voimakkuus. Äänenkäyttöön liittyvät yksilölliset 

tottumukset ja vaatimukset ovat riski äänen terveyden kannalta ja voivat johtaa 

äänihuulten alueen limakalvomuutoksiin, jotka havaitaan äänen laadun muutoksina 

(Fritzell, 1996; Wingate ym., 2007).  

 

Ohjaajan muut äänenkäyttöharrastukset (esimerkiksi laulaminen) tai pääammatti 

vaikuttavat ohjaajan ääneen ja siihen, kuinka suuren rasituksen alaiseksi ohjaajan ääni 

päivittäin joutuu (Sala, ym., 2003, s. 21). Usein ryhmäliikunnanohjaus on monelle 

henkilölle ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuva lisätyö ja todennäköisesti monet ohjaajat 

joutuvat käyttämään ääntään runsaasti myös pääammatissaan päiväsaikaan. 

Persoonallisilla rakenteellisilla, biologisilla ja psyykkisillä tekijöillä, kuten myös 
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ravitsemuksella, nautintoaineiden ja lääkkeiden käytöllä on vaikutusta ääneen kuntoon 

ja laatuun (Sataloff, 1981). 

 

Erilaiset sairaudet ja infektiot ovat merkittävimpiä yksilöllisiä äänen riskitekijöitä (; 

Sala ym., 2003, s. 33; Sataloff, 1981). Esimerkiksi flunssan yhteydessä hengityselinten 

limakalvot ovat kuivat ja herkemmät erilaisten tulehduksia aiheuttavien mikrobien 

vaikutuksille (Saarelma, 2012). Tulehdukset rasittavat äänielimistöä ja äänenkäyttö voi 

olla haitallista tällaisen tulehduksen aikana. Äänihuulet voivat olla myös turvonneet, 

jolloin äänihuulten avaaminen ja sulkeminen on vaikeaa ja ilmaa pääsee virtaamaan 

äänihuulten välistä puheen kaikissa vaiheissa. Ryhmäliikunnanohjaajat voivat saada 

infektioita herkästi ohjatessa käytettävän mikrofonin välityksellä (De Buglio, 2009). 

Allergia ja astma vaikuttavat äänihuulten ja hengityselimistön limakalvoihin flunssan ja 

kurkunpääntulehduksen tavoin (Eerola, 1997). 

 

Elämäntavoilla ja puhujan terveydellä on muutenkin suuri merkitys ihmisen 

äänenterveyden kannalta (Sala ym., 2003, s.18–21). Hyvä fyysinen kunto näkyy myös 

äänen kunnossa ja ryhmäliikunnanohjaajilla voidaan yleisesti olettaa olevan 

erinomainen kunto ja terveelliset elämäntavat. Riittävän unen määrä on yksilöllinen asia 

ja väsymys vaikuttaa myös ihmisen äänen laatuun (Eerola, 1997; Sataloff, 1981). 

Merkittäviä ääneen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ovat alkoholin ja tupakan käyttö. 

Alkoholi laajentaa limakalvojen verisuonia ja pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa 

muutoksia limakalvoihin ja sitä kautta ääneen. Tupakointi vaikuttaa erityisesti 

keuhkojen terveyteen sekä tuhoaa koko suun ja hengityselimistön limakalvoja. Tupakka 

ja alkoholi lisäävät myös riskiä sairastua kurkunpääntulehdukseen ja refluksitautiin 

(Sala ym., 2003, s. 21). 

 

Naisilla kuukautisten ja raskauden aiheuttamat hormonaaliset tekijät saattavat vaikuttaa 

ääneen (Eerola, 1997; Luotonen, 1985). Kuukautisten aikana ääni ei välttämättä ole 

kirkas, sillä elimistön yleisestä turvotuksesta johtuen myös äänihuulet voivat olla 

turpeat ja tämä voi näkyä ohjaajan äänessä. Loppuraskauden aikana myös 

hengitystoiminta muuttuu, jolloin hengitys ei ole yhtä syvä kuin ennen raskautta. 

Vaihdevuosien aikana ja elimistön vanhetessa limakalvoissa tapahtuu myös muutoksia, 

kuten ihon uudistumisen hidastumisen seurauksena limakalvot saattavat kuivua ja 

ihmisen ääni voi muuttua karheammaksi. 
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Yleensä ohjaajat käyttävät mikrofonia ohjatessaan (Williams, 2003). Longin ym. (1998) 

sekä MacLellanin ym. (1987) mukaan mikrofonin käyttö estää ääniongelmien syntyä, 

mutta toisaalta voi vaikuttaa myös ohjaajien ääneen päinvastoin: Mikrofonia käyttävät 

ohjaajat saattavat jopa entisestään nostaa äänensä voimakkuutta sekä käyttää ääntä 

itselleen epätyypillisellä tavalla. Ohjaustilanteessa ohjaaja lähes poikkeuksetta myös 

nostaa huomaamattaan äänensä korkeutta (Wolfe ym., 2002). 

 

Erityisesti niskan- hartian- ja selänseudun tuki- ja liikuntaelimistön aiheuttamat kivut ja 

lihasjännitykset voivat vaikuttaa äänenkäyttöön (Roy & Leeper, 1993). Tuki- ja 

liikuntaelimistön sairaudet ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa, ja niistä 

noin seitsemän prosenttia sijoittuu niskan alueelle (Heliövaara & Riihimäki, 2005). 

Hampaiston purentavirheet sekä leukanivelen ongelmat voivat niinikään aiheuttaa 

jännitystä puremalihaksistossa, niska- hartiaseudulla sekä kaulan ja rintakehän alueella 

(Grans, 1992). Tällainen lihasjännitys saatetaan kokea voimakkaana kipuna ja särkynä, 

leukojen jäykkyytenä ja väsymyksenä, kurkkukipuna tai palan tunteena, 

nielemisvaikeuksina, korvien huminana, silmien oireiluna tai kasvojen 

puutumistuntemuksia. Kasvojen- pään- ja niskahartiaseudun kipu ja jännittyneisyys voi 

vaikuttaa myös äänenkäyttöön (Roy & Leeper, 1993). Ääni voi olla puristeinen ja 

raskas tuottaa.  

  

1.3.2 Työperäiset tekijät 

 

Ohjaajilla äänenkäytön määrään vaikuttaa viikoittaisten ohjausten määrä ja laatu: Mitä 

enemmän ohjaajalla on tunteja ja mitä haastavammista tunneista on kyse, sitä enemmän 

nousevat esiin myös äänen riskitekijät (Long, Williford, Olson & Wolfe, 1998). 

Liikunnan aikana puhuminen vaikeutuu liikunnan rasitustason ja sykkeen noustessa. 

Sykkeen noustessa n. 70 prosenttiin maksimisykkeestä, hengästyminen alkaa ja 

puhuminen vaikeutuu (McArdle, Katch & Katch, 2001, s. 257–266). Puhuminen 

liikunnan aikana nostaa sykettä entisestään. Ryhmäliikunnanohjaajan on kuitenkin 

pystyttävä antamaan kovillakin tehoalueilla sanallisia ohjeita ja kannustuksia, joten 

ohjaajan syke voi olla todella korkealla (Wolfe ym., 2002). Tiheytyneen hengityksen 

vuoksi puhumiseen tarvittava hengitystuki on puutteellinen ja ääntä käytetään väärin. 
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Voimakkaan rasituksen seurauksena lihakset tekevät valtavasti töitä ja yhtäaikaisesti 

puhuttaessa myös äänentuottoon osallistuvat lihakset ponnistelevat raskaasti ja 

äänihuulet iskeytyvät voimakkaasti toisiaan vasten. Tällainen voimakas äänihuulten 

yhteentörmäys voi altistaa esimerkiksi äänihuulikyhmyille tai jopa 

äänihuulihalvaukselle (Heidel & Torgenson, 1993).  Sykkeen noustessa myös 

äänenkorkeus nousee (Mohler, 1982). Eerolan (1997) mukaan myös voimakkaaseen 

lihaskuntoharjoitteluun ja painojen nosteluun liittyvä voimakas fyysinen ponnistelu 

aiheuttaa kurkunpäässä sulkeutumisreaktion, mikä voi usein toistuvana ärsyttää 

äänihuulia. Tällainen voimakas ponnistelu on tyypillistä esimerkiksi BodyPump-

tyyppisiä lihaskuntotunteja ohjatessa, joissa harjoitellaan suuria lihasryhmiä painojen 

avulla (Les Mills -yhtiön internetsivut, 2012). 

 

Ilomäen (2008) mukaan noin 23 prosenttia työperäisistä äänihäiriöistä johtuu työpaikan 

taustamelusta. Kuntosaliympäristöissä melun taso on huomattava ja ääniä tuottavat 

ihmisten äänet, laitteiden hurina, radio, puhelimen soiminen, televisiot, 

ryhmäliikuntatunneilta kuuluva musiikki sekä ohjaajien äänet (Aalto, ym., 2007, s. 118, 

Newman & Kersner, 1998; Sala, 1995). Suuri taustamelu pakottaa ohjaajan käyttämään 

ääntään entistä voimakkaammin, jotta ääni erottuisi melun yli. Van Heusdenin ym. 

(1979) mukaan taustamelun ylittäessä 40 desibelin voimakkuuden, puhuja alkaa puhua 

voimakkaammalla äänellä. Mitä suuremmaksi taustamelu nousee, sitä enemmän puhuja 

ääntänsä voimistaa. Äänen voimistamiseen vaikuttaa taustamelun voimakkuuden lisäksi 

sen sisältö, esimerkiksi puheensorina vaikuttaa voimakkaammin puheäänen 

voimistamiseen kuin esimerkiksi pelkkä musiikki (Sala, 1995). Ihminen saa aikaan 

voimakkaamman äänen lisäämällä ääniraon vastusta tai ilmavirran virtausta, mikä 

aiheuttaa väsymystä kurkunpään lihaksistossa (Vilkman, 1990). Voimakkaan melun 

vuoksi ohjaajan työ on äänen lisäksi riski myös kuulolle (Antikainen, Tanskanen & 

Aalto, 2007, s. 52–60.).  

 

Peltomaan ja Vilkmanin (2002) mukaan laulajat ovat työnsä kannalta täysin riippuvaisia 

kuulostaan ja tätä voidaan verrata myös ryhmäliikunnanohjaajiin. Kuulon avulla 

saadaan palautetta omasta puheesta ja musiikista, joka on olennainen osa 

ryhmäliikuntatuntia. Voimakkaan ja pitkäaikaisen melualtistuksen seurauksena 

sisäkorvan aistinsoluja voi tuhoutua, mikä aiheuttaa kuulon heikentymistä ja 

kuulovaurioita (Ylikoski, 1995). Kuulonheikentymisen myötä myös äänenkäyttö voi 
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joutua entistä suuremman rasituksen alaiseksi, sillä heikentyneellä kuulolla oman 

äänenkäytön hallinta on vaikeampaa.  

 

Tunteja ohjataan tavallisesti suurissa saleissa, jolloin äänenkäyttötilan koko ja 

akustiikka ovat myös riskitekijä äänenkäytön kannalta (Sala, 1995). Suurien salien 

akustiikka on usein huonolaatuinen, sillä niissä voi olla pitkä jälkikaiunta-aika. Tämä 

vääristää puhesignaalia ja lisää taustamelun vaikutusta. Suuressa tilassa puheääntä 

heijastavat seinät ovat puhujasta nähden kaukana ja puheääni heikkenee etäisyyden 

kasvaessa. Tunneille tulevat asiakkaat levittyvät ympäri salia, eivätkä kaikki ole 

ohjaajaa lähietäisyydellä, mutta ääni on saatava kuulumaan kauempanakin oleville. 

 

Salien ilmanlaatu voi olla heikko, joka on erittäin haitallista niin äänihuulten kuin 

yleisenkin terveyden kannalta (Sala, 1995). Ilomäen (2008) mukaan äänihäiriöistä jopa 

44 % aiheutuu huonosta ilmanlaadusta. Kuiva huoneilma ja epäpuhtaudet vaikuttavat 

äänihuulten limakalvojen kosteuteen sekä huonontavat limakalvojen tärkeitä rakenteita 

äänentuoton kannalta, jolloin äänentuotto vaatii suurempaa painetta ääniraon alapuolelta 

(Verdolini, Titze & Druker, 1990). Pekkarisen ja Viljasen (1991) mukaan puhuminen 

kosteassa huoneilmassa ei rasita äänihuulten limakalvoja samalla tavoin kuin kuivassa 

huoneilmassa puhuminen. 

 

Ohjaustilanteessa ohjaaja joutuu samalla työskentelemään fyysisesti kehollaan, eivätkä 

äänenkäyttöasennot ole välttämättä joka tilanteessa kovinkaan suotuisia (Long, 

Willford, Scharff & Wolfe, 1998; MacLellan, ym., 1987). Asennot, jotka vaativat 

niskan ja hartiaseudun alueen jännittämistä tai fleksiota, ovat huonoja äänentuoton 

kannalta. Puhuminen esimerkiksi vatsalihasrutistusten tai etunojapunnerrusten aikana 

on myös tuhoisaa äänenkäytön kannalta, sillä näissä asennoissa palleahengitys estyy ja 

äänikanava ikään kuin rutistuu.  

 

Ohjaajan työ voi kovista vaatimuksistaan johtuen olla myös psyykkisesti hyvin 

kuormittavaa, mikä ilmenee myös äänenkäytössä. Työssään ryhmäliikunnanohjaaja 

joutuu olemaan ja esiintymään asiakasjoukon edessä, jota voidaan verrata esimerkiksi 

laulajan esiintymiseen yleisölle. Ohjaajan kohdistuu odotuksia ja ohjaaja voi kokea 

täydellisyyden painetta (Peltomaa & Vilkman, 2002). Stressin aiheuttamat fysiologiset 

ilmiöt voivat vaikuttaa myös äänielimistön toimintaan (Pettersen & Westgaard, 2004). 
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Johannesin ym. (2007) mukaan äänen ja puhumisen tarkoituksena on välittää 

informaatiota, mutta se antaa myös tietoa puhujan emotionaalisesta tilasta. Stressaavat 

tilanteet kasvattavat äänihuulten värähtelyn taajuutta ja nostavat äänenkorkeutta. 

Jännitys voi aiheuttaa myös sydämentykytystä, vapinaoireita, suun kuivumista sekä 

vaikeuksia hengittää (Peltomaa & Vilkman, 2002). Jännitys voi kuitenkin olla 

hyödyksikin: se virittää ohjaajan sopivaan tunnetilaan, mikä auttaa puhujaa 

selviytymään haasteista.  

 

 

1.4 Ääniongelmien ehkäisy ja hoitaminen  

1.4.1 Ääniergonomia 

 

Salan ym. (2003) mukaan ääniergonomialla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on ehkäistä äänen ongelmien syntymistä. Tällaisia asioita ovat kaikki 

toimenpiteet, jotka mahdollistavat hyvän ja taloudellisen äänenkäytön sekä hyvät 

olosuhteet äänien, kuten puheen, erottamiselle ja kuulemiselle. Ääniergonomiaan siis 

liittyy kaikkien melun aiheuttamien haittojen minimoiminen ja estäminen. 

Ääniergonomiakoulutus tulisi sisältyä ääntä työssään paljon käyttävien henkilöiden, 

kuten myös ryhmäliikunnanohjaajien, koulutukseen (Newman & Kersner, 1998). 

Ryhmäliikunnanohjaajia tulisi opastaa äänen huoltamisesta, hyvästä 

äänenkäyttöasennosta sekä äänen itsehoidosta ja kuntouttamisesta (Sala, Sihvo & Laine, 

2003). Ryhmäliikunnanohjaajat voivat tarvita ohjausta ja puheterapiaa äänenkäyttönsä 

tueksi tai äänen kuntouttamiseksi (Newman & Kersner, 1998). 

 

Ryhmäliikunnanohjaajalle lihasten lämmittely tunnin aluksi on tuttua, mutta myös ääni 

voi hyötyä lämmittelystä (MacLellan ym., 1987; McArdle, ym., 2001, s. 575–576). 

Lihasten lämmittely kiihdyttää verenkiertoa, nostaa lihasten lämpötilaa sekä vähentää 

loukkaantumisen riskiä (Andersen, 2005) ja näitä periaatteita voidaan soveltaa myös 

äänen lämmittelyyn (McHenry, Johnson & Foshes, 2009). McHenryn ym. (2009) 

mukaan naislaulajilla äänen lämmittelyn parhaat tulokset saadaan, kun yhdistetään 

äänen lämmittely sekä koko kehon lämmittely tekemällä esimerkiksi kevyttä 

lihaskuntoharjoittelua tai aerobista liikuntaa ennen esiintymistä. 
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Ryhmäliikunnanohjaajat siis hyötyvät tunnin alussa olevasta lämmittelyosuudesta myös 

äänen käytön kannalta. 

 

Kuulon suojaus on myös äänen suojauksen kannalta tärkeää (Heinonen-Guzejev, 

Jauhiainen, Sala, Ström & Vuorinen, 2012). Kuulovaurioiden hoidossa tärkeintä on 

ennaltaehkäisy, joka tulisi ottaa huomioon jo liikuntaa varten rakennettavia tiloja 

suunnitellessa (Finlex Lainsäädäntö, 2006). Ryhmäliikuntasaleja suunnitellessa salin 

akustiikan ja äänentoiston suunnittelussa sekä musiikkilaitteiden sijoittelussa on 

käytettävä ammattilaista. Äänentoiston ja kuulon suojaamisen merkitys on erityisen 

tärkeää pienissä tiloissa, joissa asiakkaat ja ohjaaja ovat koko tunnin ajan äänilähteen 

läheisyydessä. Melutason tarkkailu ja äänen suuntautuminen ovat tärkeitä asioita 

ohjaajan työssä (Anttila & Perälä, 2006). Ryhmäliikuntatiloihin asennettava 

desibelimittari on turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu melutason seuraamiseen. 

Melutorjunta kuuluu työpaikan vastuulle ja se on määrätty myös työturvallisuuslaissa 

(Työterveyslaitos, 2010). 

 

Salan ym. (2003) mukaan suurissa tiloissa puhuttaessa on tärkeää käyttää 

äänenvahvistuslaitteita. Äänentoistolaitteet ovat erittäin tärkeät 

ryhmäliikunnanohjauksessa ja niiden käyttö on yhteydessä työn miellyttävyyteen (Aalto 

ym., 2007, s.55; Anttila & Perälä, 2006) Niiden avulla asiakkaat kuulevat paremmin 

ohjaajan äänen ja vahvistuksen avulla ohjaajan ääntä voidaan suojella ylirasittumiselta. 

Musiikin soittaminen on nykypäivänä oleellinen osa ryhmäliikuntatunteja ja mikrofonin 

avulla ohjaajan ääni saadaan kuulumaan taustalla soivan musiikin yli, ilman että 

ohjaajan täytyy tehdä äänellään äärimmäisiä ponnisteluja. Äänen vahvistaminen on 

ongelmallista esimerkiksi uimahalleissa, ulkoilmassa sekä todella suurissa tiloissa. 

Ohjaajien on tärkeä harjoitella mikrofonin ja äänentoistolaitteiden käyttöä ja löytää 

niihin sopivat säädöt.  

 

Ohjaajan on tärkeää kyetä puhumaan ohjatessaan mahdollisimman normaalilla äänellä, 

eikä huutaa tai karjua tai puhua epänormaalin korkealta tai matalalta. Mikrofonissa 

käytetään tavallisesti ns. tuulensuojaa, joka olisi tärkeää olla jokaisella ohjaajalla 

omansa, jotta estetään mahdollisia bakteerien ja virusten leviämisiä (De Buglio, 2009). 

Myös oman mikrofonin käyttöä jokaisen ohjaajan kannattaisi harkita, eikä sitä tulisi 

lainata muille, jolloin bakteerien ja virusten leviäminen pystytään minimalisoimaan. 
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MacLellanin ym. (1987) mukaan myös musiikin laadulla on merkitystä: Musiikki, jossa 

ei ole ollenkaan lyriikoita on parempi valinta ryhmäliikuntatunnille, sillä tällöin 

ohjaajan ei tarvitse kilpailla laulajan äänen kanssa.  

 

Veden juonti on äänenkäytön kannalta erityisen tärkeää (Surow & Lovetri, 2000; 

Verdolini, Titze & Druker, 1990). Vesi kosteuttaa ja voitelee äänihuulten limakalvoja, 

jolloin ääni pysyy optimaalisena. Kuiva ilma, pöly ja puhuminen kuivattavat 

limakalvoja ja haittaavat näin ollen äänielimistön toimintaa. Limakalvojen kuivuessa 

myös tarve rykimiselle ja yskimiselle lisääntyy, mikä on riski äänenkäytön kannalta 

(Sataloff, 1994). Kostea huoneilma on äänihuulille parempi kuin kuiva ilma 

(Pekkarinen & Viljanen, 1991). 

 

Ryhmäliikunnanohjaaja voi ja täytyy ohjauksen aikana käyttää myös muutakin 

viestintää, kuin puhumista ja sanallisia ohjeita (Aalto ym., 2007, s. 71; Heidel & 

Torgerson, 1993; Long ym., 1998; MacLellan ym., 1987; Sala ym., 2003, s. 48). 

Erilaisilla ilmeillä, eleillä, asennoilla ja käsimerkeillä ohjaaja saa viestitettyä ohjaustaan 

monipuolisemmin ja samalla myös ääntä suojataan ylirasitukselta. Ohjaajien tulisi 

säilyttää sanalliset ohjeet mahdollisimman lyhyinä ja ytimekkäinä ja välttää turhaa 

äänenkäyttöä. Asennot, kuten etunojapunnerrus, joissa äänenkäyttö on vaikeaa, 

kannattaisi selittää asiakkaille ensin sanallisesti ja tämän jälkeen demonstroida kyseinen 

liike ilman sanoja (MacLellan ym., 1987). 

 

Assuncao ym. (2009) huomasivat fyysisellä harjoittelulla olevan myönteisiä vaikutuksia 

myös äänen terveyteen. Opettajat, jotka harrastivat liikuntaa vähän tai eivät lainkaan, 

kärsivät äänihäiriöistä useammin kuin säännöllisesti liikuntaa harrastavat. Liikunta 

vaikuttaa suotuisasti monella tapaa: se vähentää henkistä stressiä, joka lisää 

äänihäiriöiden riskiä (Roy, 2003). Liikuntaa harrastavilla on lisäksi parempi fyysinen 

kunto, mikä vaikuttaa äänentuotossa tarvittavien lihasten jaksamiseen ja hallintaan sekä 

keuhkojen ja hengityksen toimintaan. Liikunnanohjaajilla on tavallaan siis työnsä kautta 

samanaikaisesti sekä suojaavia että riskiä aiheuttavia tekijöitä.  

 

Myös jooga- ja pilatestyylisellä harjoittelulla voi olla myönteisiä vaikutuksia 

äänenkäyttöön ja hyvinvointiin (Herrick & Ainsworth, 2000). Näiden avulla muun 

muassa hengitystekniikka kehittyy ja tietoisuus omasta hengityksestä sekä kehosta 
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lisääntyy. Joogan ja pilateksen avulla myös vartalon syvät lihakset vahvistuvat, mikä 

vaikuttaa äänentuottoon. Näin ollen joogaa ja pilatesta ohjaavat ryhmäliikunnanohjaajat 

ovat yleensä myös hyvin tietoisia hengityksestään ja sen tuesta. Hengitysharjoituksen 

tarkoituksena on pyrkiä syvähengitykseen, jossa palleahengitys on tärkeässä osassa 

(Laukkanen, 1999). Pallea laskeutuu aktivoituessaan alaspäin, jolloin myös kurkunpää 

laskeutuu ja äänihuulilla on tilaa värähdellä vapaammin. Syvähengitys estää 

hyperfunktionaalista eli kireää ja puristeista ääntä. 

 

1.4.2 Avun hankkiminen 

 

Ryhmäliikunnanohjaajia tulisi opastaa ääniergonomia-asioista, kuten äänen 

huoltamisesta, hyvästä äänenkäyttöasennosta sekä äänen itsehoidosta ja 

kuntouttamisesta (Newman & Kersner, 1998; Verdolini & Ramig, 2001). Äänen 

ongelmissa ryhmäliikunnanohjaajien tulisi hakeutua foniatrian tai korva-, nenä- ja 

kurkkutautien erikoislääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa ääntä voidaan kuntouttaa ja 

terapian antamisesta vastaa puheterapeutti. Esimerkiksi kurkunpään tulehduksessa, sekä 

muissa ääntöelimistöä ja kurkunpäätä rasittavissa sairauksissa ääntään paljon 

käyttävälle sairausloman myöntäminen on erittäin tärkeää, jottei ääntä rasiteta lisää 

(Luotonen, 1985). Hoidossa tärkeintä on poistaa syy, joka aiheuttaa tulehdusta. Yleisin 

hoitomuoto on täydellinen äänilepo, sillä tulehtuneiden äänihuulten käyttö aiheuttaa 

limakalvoon suurta rasitusta ja paraneminen hidastuu. Myös puhuminen kuiskaamalla 

on yhtä pahasta kuin normaali puhuminen. 

 

Äänihäiriöiden hoidossa voidaan käyttää kirurgiaa, lääkitystä, erilaisia teknisiä 

apuvälineitä sekä ääniterapiaa (Sala, 2004). Mikäli ääniterapista ei ole merkittävää 

hyötyä, voidaan harkita kirurgista toimenpidettä (Jokinen, 1985). Ääni voi parantua 

tehokkaan hoidon avulla sekä joissakin tapauksissa myös itsestään tai terapia-asiakkaan 

kiinnitettyä äänenkäyttöönsä automaattisesti enemmän huomiota terapian aloittamisen 

myötä (Bassioyny, 1998). 

 

Ääniterapiat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin terapiamenetelmiin (Garding & 

Horsley, 1992). Suoralla terapialla tarkoitetaan menetelmiä, joissa puututaan suoraan 

itse äänentuottoon ja tekniikkaan sekä keskitytään harjoituksiin, joilla pyritään 
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saavuttamaan oikeanlainen äänentuottotapa. Epäsuoralla terapialla tarkoitetaan 

menetelmiä, joissa käydään läpi tekijöitä, jotka ovat äänihäiriön aiheuttajina ja pyritään 

hävittämään näiden tekijöiden vaikutus. Yleensä näitä terapiamuotoja käytetään yhtä 

aikaa, eikä selvää rajaa niiden välille pystytä vetämään. Purentavirheiden aiheuttamissa 

leuan alueen ja niska-hartiaseudun jännitystilojen hoitoon voidaan käyttää erityistä 

Voice Massage -terapiamenetelmää (Laukkanen, Leppänen, Tyrmi & Vilkman, 2005). 

Voice Massage on hengitykseen ja äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien hierontaa.  
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää ja tuottaa tietoa siitä, millä tavoin 

ryhmäliikuntatuntien ohjaajana toimiminen vaikuttaa ohjaajien äänen terveyteen, millä 

tavoin ohjaajat itse kokevat runsaan äänenkäytön sekä selvittää ohjaajien asenteita ja 

kiinnostusta äänen terveyttä ja ääniergonomiaa kohtaan. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Esiintyykö ryhmäliikunnanohjaajilla äänihäiriöitä, kuinka paljon ja minkälaisia? 

 

2. Mitkä ovat tärkeimmät yksilölliset ja työperäiset riskitekijät äänihäiriöiden synnyn 

kannalta? 

 

3. Millainen on ryhmäliikunnan ohjaajan suhtautuminen äänenkäyttöön ja äänihäiriöihin 

ja ovatko he etsineet apua niiden hoitamiseen? 
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3 MENETELMÄT 

Liite 1 3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen mittarina käytin itse laatimaani kyselylomaketta (liite 1), joka sisälsi 57 

kohtaa. Suurin osa tutkimuskysymyksistä oli suljettuja kysymyksiä. Jotkin suljetut 

kysymykset sisälsivät lisäksi avoimia kohtia, joita vastaaja pystyi halutessaan 

täydentämään. Kyselylomakkeen luomisessa käytin pohjana aiheeseen liittyvää 

tieteellistä kirjallisuutta sekä osa kyselystäni on suoraan Salan, Sihvon ja Laineen 

(2003) teoksesta Ääniergonomia – toimiva ääni työvälineenä. Kyselylomake muutettiin 

sähköiseen muotoon Oulun yliopiston ATK-keskuksessa Webprobol 2.0 Online Survey 

and Analysis -ohjelmalla. 

  

3.2 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus toteutettiin internetissä kyselylomakkeella (liite 1). Aluksi otin yhteyttä eri 

puolella Suomea oleviin kuntokeskuksiin, jotka tarjoavat erilaisia ryhmäliikuntatunteja. 

Lähetin kunkin kuntokeskuksen ryhmäliikuntavastaavalle sähköpostilla saatekirjeen 

(liite 2) sekä tutkimussuunnitelmani, jonka perusteella ryhmäliikuntavastaava sai 

päättää, haluaako hän oman kuntokeskuksen henkilökuntansa osallistuvan kyseessä 

olevaan tutkimukseen. Jos vastaava henkilö vastasi myöntävästi, lähetin hänelle 

saatekirjeen (liite 3) ohjaajille sekä linkin internetissä olevaan kyselyyn, jonka 

ryhmäliikuntavastaava välitti eteenpäin kuntokeskuksen ohjaajien sähköpostilistalle. 

Saatekirjeessä rohkaisin ohjaajia osallistumaan tutkimukseen anonyymisti. Tällöin 

kukin ohjaaja sai itse päättää, haluaako osallistua tutkimukseen ja lomakkeeseen 

vastaaminen katsottiin tutkimusluvan antamiseksi. Tarkasti en tiedä, kuinka monelle 

henkilölle kyselyni on siis lähetetty.  

 

Minulla oli suora linkki kyselyyni, josta pystyin seuraamaan kyselyyni vastanneiden 

henkilöiden määrää ja vastauksia. Kyselyn päätytyttä sain tulokset ATK-keskuksesta 

sekä Exel-taulukkona, että SPSS-tiedostona. SPSS-tiedoston analysoin ja kirjoitin sen 

pohjalta tulos- ja pohdintaosion. 
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3.3 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä on ryhmäliikunnanohjaajia eri puolilta Suomea. Ainoa 

kriteeri ohjaajia valitessa oli se, että he ohjaavat jonkinlaista ryhmäliikuntamuotoa joko 

pää- tai sivutyönään. Se, onko ryhmäliikunnanohjaus henkilön pää- tai sivutyö, 

varmistettiin myös kysymällä se kyselylomakkeessa. 

 

3.5 Aineiston analyysi 

 

Kyselystä saamani aineiston perusteella tein tilastollisen analyysin, johon käytän IBM 

SPSS-statistics version 21 taulukko-ohjelmaa, jolla analysoin muuttujia aineistoon 

sopivilla tilastollisilla menetelmillä. Aineiston eri muuttujien ominaisuuksia tarkastelin 

erilaisilla frekvenssi- ja ristiintaulukoinneilla sekä erilaisilla graafisilla kuvioilla. 

Graafisia kuvioita tein myös Microsoft Excel 2011 -ohjelman avulla.  

 

Sen lisäksi, että tarkastelin koehenkilöjoukkoa yhtenä isona ryhmänä, jaoin heitä 

pienemmiksi ryhmiksi iän, sukupuolen sekä sen mukaan, onko ryhmäliikunnanohjaus 

henkilön pää- vai sivuammatti. Iän perusteella jaoin koehenkilöt nuorempaan 

vanhempaan ryhmään, niin, että nuorempaan ryhmään kuuluivat 18–30-vuotiaat ja 

vanhempaan ryhmään 31-46-vuotiaat. Kahden eri ikäryhmän avulla pystyin 

havainnollistamaan iän vaikutuksia ääneen. Sukupuolijakauma tutkimuksessani on 

naisvaltainen, mutta selvitin tiettyjä sukupuoleen liittyviä piirteitä lähinnä suuntaa 

antavien tulosten vuoksi, selvittääkseni onko tutkimuksessani sukupuolten välisiä 

eroavaisuuksia. Pää- ja sivuammattiryhmiin jakaminen antaa myös suuntaa antavia 

tuloksia, sillä erot  (kuten viikoittainen tuntimäärä) käytännössä näiden ryhmien välillä 

olivat melko pieniä 

 

Iän, ryhmäliikunnanohjausuran keston ja ohjattavien tuntien viikoittaisen tuntimäärän 

muuttujien jakaumien normaalisuutta selvitin Kolmogorov-Smirnovin testillä. 

Tilastollisen analyysin helpottamiseksi loin joistakin muuttujista uusia muuttujia 

yhdistelemällä toisiaan lähellä olevia vastausvaihtoehtoja. Samantyyppisiä asioita 

mittaavista muuttujista tein summamuuttujia, kuten esimerkiksi mielialaan liittyvät 

tuntemukset, joka piti sisällään ohjaajan taipumuksen kokea alakuloisuutta, 

masentuneisuutta, jännittyneisyyttä ja täydellisyyden tavoittelua tai kehon 
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jännitys/kiputilat, joka piti sisällään niskan- ja hartiaseudun, ylä- ja alaselän sekä muun 

vartalon alueella esiintyvät jännitys- ja kiputilat sekä purentavirheet. Näin pystyin 

selvittämään yleisesti näiden summamuuttujien yhteyksiä muihin muuttujiin, sekä 

selvittämään esimerkiksi sitä, kokeeko sama henkilö useampia samankaltaisia oireita. 

Summamuuttujien luotettavuutta testattiin reliabiliteettianalyysin avulla. Mikäli 

reliabiliteettikertoimen arvo oli suurempi kuin 0,6, voidaan summamuuttujaa pitää 

luotettavana.   

 

Kahden suhdeasteikollisen muuttujan välisiä yhteyksiä tutkiessani käytin Pearsonin 

korrelaatiokerrointa ja kahden luokitteluasteikollisen muuttujan välisiä yhteyksiä 

selvitin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Suhdeasteikollisia muuttujia työssäni 

katsoin olevan erilaiset numeraalisia asioita käsittävät muuttujat. Muuttujat, jotka 

jakavat asiat erilaisien ominaisuuksien mukaan tiettyihin luokkiin (kuten sukupuoli, 

kyllä – ei –tyyppiset kysymykset) ovat luokitteluasteikollisia muuttujia.  

 

Logistisen regressioanalyysin avulla pyrin selvittämään suuresta muuttujaluokasta ne 

ääniongelmien riskitekijät, jotka nousevat ryhmäliikunnanohjaajien joukossa 

merkittävimmiksi. Regressioanalyysia varten muuttujien kysymys 33 äänen 

tuottamiseen liittyvä ongelma sekä ja kysymys 36 ohjatessa koetut äänen oireet ja 

ongelmat vastausvaihtoehtoja yhdistämällä luotiin summamuuttujat. Muuttujista tehtiin 

kaksiosaisia muuttujia, joiden arvon 0 saivat ne, joilla ääniongelmia esiintyy, ja arvon 1 

ne, joilla ääniongelmia ei esiinny. Kysymyksestä 36 jätettiin kohta ”Ohjatessa kokee 

oireita tai ongelmia: Jokin muu oire tai ongelma” analyysin ulkopuolelle, sillä sen 

reliabiliteettikerroin oli muihin muuttujiin verrattuna varsin poikkeava. Selittävien 

tekijöiden kuten esimerkiksi tupakoinnin tai lääkkeiden käytön vaikutuksia pyrittiin 

selvittämään regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysia käytetään suurten 

aineistojen analysointiin, mutta tutkimuksessani olevan aineistoin määrällä sillä voi 

saada ainakin suuntaa antavia tuloksia. Kaikissa tilastollisissa analyyseissa käytin 5 %:n 

merkitsevyystasoa (p < 0,05), mutta huomioin myös merkitsevyystasoa lähellä olevat 

tulokset.  
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4 TULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset esitetään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin 

käsittelen yleisesti ryhmäliikunnanohjaajilla esiintyviä ääniongelmia, niiden piirteitä ja 

esiintymismääriä- ja tiheyksiä. Toisessa luvussa selvitän näiden ääniongelmien 

aiheuttamia tekijöitä ja kolmannessa luvussa selvitän ohjaajien asenteita ja tuntemuksia 

äänenkäyttöä, sen ongelmia ja ääniergonomiaa kohtaan.  

Liite 1 Kyselyyn vastasi 97 ryhmäliikunnanohjaajaa. Vastaajista 78 (80,4 %) on naisia 

ja 19 (19,6 %) miehiä. Iän jakautuminen (keskiarvo 31,5v) käy ilmi kuviossa 1. Välillä 

tarkastelin tutkimusryhmääni sukupuolen mukaan, eri ikäryhmien (18–30-vuotiaat, n = 

53 ja 31–46 -vuotiaat, n = 44)  tai sen mukaan, onko ryhmäliikunnanohjaus henkilön 

päätyö vai sivutyö havainnollistaakseni eri ilmiöiden liittymistä ikään, sukupuoleen tai 

ammattiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien (n = 97) iän jaukutuminen 
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Kyselyyn vastanneiden ohjaajien taustatiedot käyvät ilmi taulukosta 2. 

Ryhmäliikunnanohjausuran kesto (kuvio 2) sekä se, kuinka monena päivänä viikossa 

ryhmäliikuntatunteja ohjataan, jakautuivat normaalisti (kuvio 3) Viikoittaisen 

ryhmäliikunnanohjausten määrässä on suuri vaihtelu (1–20 h viikossa), eikä se 

jakautunut normaalisti.  

 

TAULUKKO 2. Vastaajien (n = 97) taustatiedot 

 

 

KUVIO 2. Vastajien (n = 97) ohjausuran pituus vuosina 

 

   n (%)  

Sukupuoli     

      nainen   78 (80,4)  

      mies   19 (19,6)  

Ikä   Keskiarvo: 31,5 

Keskihajonta: 7,3 

Min=18 Max=46 

 

Ohjaa     

      päätyönä   24 (24,7)  

      sivutyönä   72 (74,2)  

Tunteja viikossa   Keskiarvo: 6,2 

Keskihajonta: 4,1 

Min: 1 Max:20 

 

Ohjauspäiviä 

viikossa 

 

Ryhmäliikunnanohjausuran 

pituus vuosissa 

  Keskiarvo: 3,5 

Keskihajonta: 1,5 

Min: 0 Max: 6 

Keskiarvo: 4,1 

Keskihajonta: 1,4 

Min: 1 Max: 7 
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KUVIO 3. Kuinka monena päivänä viikossa vastaajat (n=97) ohjaavat 

ryhmäliikuntatunteja 

 

 

Nuoremmasta ikäryhmästä 15 ja vanhemmasta ikäryhmästä 9 henkilöä ohjasivat 

ryhmäliikuntatunteja päätyökseen. Kaiken kaikkiaan päätyökseen tunteja ohjasivat 

seitsemän miestä ja 17 naista. Kyselyyn vastanneet henkilöt ohjaavat monipuolisesti 

erilaisia ryhmäliikuntamuotoja (kuvio 4). Ohjaajista 68 (70,1 %) vastasi ohjaavansa 

rankkoja aerobictyyppisiä tunteja. Toisiksi yleisimmät tyylit ovat Body & Mind  -

tyyppiset tunnit sekä spinningtunnit, joita molempia vetivät 48,5 % ohjaajista. Viisi 

ohjaajaa (5,2 %) vastasi ohjaavansa vesiliikuntatunteja. 
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KUVIO 4. Vastaajien (n = 97) ryhmäliikuntamuodot 

 

 

 

Ohjaajan ikä korreloi ryhmäliikunnanohjausuran pituuden kanssa (r = 0,644, p = 0,000). 

Mitä iäkkäämpi ohjaaja, sen enemmän ohjausvuosia hänellä on takanaan. Ohjaajien 

uran tähänastinen pituus on keskimäärin 4,1 vuotta. Se, onko ryhmäliikunnanohjaus 

henkilön pää- vai sivutyö, näkyy ohjaajan viikoittaisessa tuntimäärässä. Päätyökseen 

työtä tekevät (n = 24) ohjaavat keskimäärin 9,6 tuntia viikossa (min = 4, max = 20), kun 

taas sivutyökseen ohjaavat (n = 72) työskentelivät ryhmäliikuntaohjauksen parissa 

keskimäärin 4,9 tuntia viikossa (min = 1, max = 14). Keskimäärin ohjaajat kaiken 

kaikkiaan pitävät 6,1 tuntia viikossa 3,5 päivänä viikossa.  

 

4.1 Ääniongelmat ryhmäliikunnanohjaajilla 
 

Ohjaajista 66 %:lla (n = 65) esiintyi vähintään yksi äänen tuottoon liittyvä oire 

viikoittain tai useammin. Noin viidenneksellä ohjaajista (n = 20, 20,6 %) esiintyi 

vähintään kaksi mainituista oireista, mikä merkitsee Salan, Sihvon ja Laineen (2003) 

mukaan ääniongelmaa. Yleisimpiä oireita olivat äänen väsyminen (n = 19) sekä äänen 

käheytyminen (n = 13) viikoittain tai useammin normaalin puheen aikana. Äänioireet ja 

niiden esiintyvyys on kuvattu tarkemmin taulukossa 5. Äänioireiden esiintyvyydessä 

normaalin puheen aikana ei ole merkittäviä eroja ryhmäliikuntaa päätyökseen tai 

sivutyökseen ohjaavien välillä. Nuoremmassa ikäryhmässä 17 (32 %) raportoi 

Body & Mind - 
tunnit, 47 

Spinning, 47 

Vesiliikunta, 5 

Rankat 
aerobictyyppiset 

tunnit, 68 

Tanssilliset 
tunnit, 26 

Lihaskuntotunnit; 
29 
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useammasta kuin yhdestä äänioireesta, vanhemmassa ryhmässä useampia äänioireita 

esiintyi 11 ohjaajalla (25 %).  

 

 

KUVIO 5. Äänioireiden esiintyminen normaalin puheen aikana ohjaajilla vähintään 

viikottain (n = 97) 

 

Ohjaajista 30,9 % (n = 30) raportoi vähintään yhdestä äänen tuottoon liittyvästä 

ongelmasta ohjauksen aikana viikoittain tai useammin. Yleisimpiä ongelmia olivat 

käheys (n = 20, 20,6 %), äänen huonontuminen tunnin aikana (n = 18) ja 

epämiellyttävät tuntemukset kurkunpään alueella (n = 11). Esiintyvät oireet on esitetty 

tarkemmin kuviossa 6. Avoimissa vastauksissa kolme ohjaajaa raportoi kurkun 

kuivumisen tunteesta, äänen sortumisesta sekä huutamisen kuormittavuudesta. 

Ohjaajista 14 (14,4 %) raportoi enemmän kuin yhden ohjauksen aikana esiintyvän 

puheentuottoon liittyvän viikoittaisen ääniongelman. Puheen ja ohjauksen aikana 

esiintyvät ongelmat on koottu taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3. Ohjaajien normaalin puheen ja ohjauksen aikana esiintyvät ääniongelmat 
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 vähintään kaksi 

oiretta n (%) 

yksi oire n (%) ei lainkaan 

n (%) 

Oireet 

normaalin 

puheen aikana 

20 (20,6) 65 (66) 12 (13,4) 

Oireet 

ohjauksen 

aikana 

30 (30,9) 14 (14,4) 53 (54,7) 



     28 

Ristiintaulukoinnilla käy ilmi, että nuoremmasta ryhmästä 13 (24,5 %) ohjaajaa raportoi 

vähintään kahdesta ohjauksen aikana esiintyvästä ääniongelmasta, vanhemmassa 

ikäryhmässä vain 4 (9,1 %). Mitä enemmän tunteja ohjaaja vetää, sitä yleisemmin 

hänellä ilmenee äänen ongelmia ohjauksen aikana (r = 0,256, p = 0,011). Nuorempi ikä 

ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä riskitekijä puheessa esiintyville äänen 

ongelmille (odds ratio = 0,526, p = 0,163, 95 % CI = [0,210 ; 1,30]). 

 

 

Kuvio 6. Äänioireiden esiintyminen ohjauksen aikana ohjaajilla (n = 97) 

 

Ryhmäliikunnanohjaajista 56,7 %  (n = 55, 8 miestä, 47 naista) ilmoitti äänensä 

oireilevan flunssan yhteydessä. Niistä vastaajista (n = 12), jotka eivät raportoineet 

normaalin puheen aikana esiintyvän ongelmia lainkaan, vajaalla puolella esiintyi 

kuitenkin äänen oireita flunssan yhteydessä. Äänioireita flunssan yhteydessä esiintyi 

yhtä paljon iästä riippumatta.  Flunssa voi olla riskitekijä äänioireiden esiintymiselle 

puheessa (odds ratio = 2,1), mutta se ei ole tilastollisesti merkittävä leveiden 

luottamusvälien vuoksi (p = 0,115, 95 % CI = [0,84 ; 5,25]) 

 

Ohjaajista 13 (12 naista, 1 mies) oli tavannut lääkäriä ääniongelmien vuoksi ja joutunut 

lääkärin määräämään äänilepoon. Seitsemän naisohjaajaa olivat saaneet 

ääniongelmiinsa puheterapiaa. Kukaan vastaajista ei ollut ääniongelmien vuoksi 

joutunut kirurgiseen toimenpiteeseen. Raportoiduilla ääniongelmilla normaalin puheen 

aikana on yhteys lääkärin määräämään äänilepoon (r = 0,256, p = 0,011) Ne, jotka 

olivat käyneet ääniongelmien vuoksi lääkärin vastaanotolla, ovat todennäköisemmin 

saaneet myös puheterapiaa ääniongelmien hoitoon (r = 0,323, p = 0,001). Nuoremmasta 
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ikäryhmästä 10 (18,9 %) oli joutunut lääkärin määräämään äänilepoon, kun 

vanhemmasta ikäryhmästä äänilepoon oli joutunut vain kolme (6,8 %) ohjaajaa.  

 

 

4.2 Ääneen vaikuttavia tekijöitä 
 

 

4.2.1 Yksilölliset tekijät 

 

 

Kyselyyn vastanneista ohjaajista 61 (62,9 %) arvioi olevansa luonteeltaan äänekäs ja 69 

(71,1 %) arvioi käyttävänsä omaa ääntänsä runsaasti ryhmäliikunnanohjauksen ohella.  

Ohjaajista 32 % arvioi oleskelevansa päivittäin meluisissa paikoissa, nuoremmasta 

ikäryhmästä 21 (39,6 %) raportoi viettävänsä päivittäin aikaa melussa ja vanhemmasta 

ryhmästä 10 (22,7 %) raportoi samaa. Vajaa puolet (n = 46) raportoi oman ammattinsa 

tai harrastuksensa vaativan paljon äänenkäyttöä ryhmäliikunnanohjauksen lisäksi. 

Meluisissa paikoissa oleskelulla ja runsasta äänenkäyttöä vaativalla harrastuksella tai 

ammatilla on yhteys toisiinsa (r = 0,373, p = 0,000). Niistä ohjaajista, jotka ohjasivat 

tunteja päätyökseen,  noin 29 %:lla (n = 7) oli runsasta äänenkäyttöä vaativa harrastus, 

kun taas sivutyökseen ohjaavista jopa 52,7 %  kertoi käyttävänsä runsaasti ääntä 

pääammatissaan sekä/tai harrastuksissaan. Ohjaajista 59 % vietti vapaa-aikaansa pienten 

lasten kanssa. Vanhemmassa ryhmässä vietettiin enemmän aikaa pienten lasten kanssa 

kuin nuoremmassa ikäryhmässä.  

 

Noin viidennes (20,6 %) ohjaajista koki olevansa henkisesti stressaantunut, 72,6 % 

ohjaajista koki stressiä harvoin ja 7,2 % (n = 7) ohjaajista eivät kokeneet mielestään 

henkistä stressiä lainkaan. Ohjaajilla esiintyi erilaisia taipumuksia mielialanvaihteluihin, 

jotka on esitetty kuviossa 7. Yleisimmin ohjaajat raportoivat taipumuksesta 

täydellisyyden tavoitteluun, kun taas taipumuksesta masentuneisuuteen raportoi vain 

viisi ohjaajaa. Mielialaan liittyvät tuntemukset ovat yhtä yleisiä riippumatta 

sukupuolesta tai siitä, onko ohjaus pää- vai sivuammatti. Nuoremmassa ohjaajien 

ryhmässä mielialaan liittyvistä tuntemuksista raportoi 73,5 % ohjaajista, kun taas 

vanhemmasta ohjaajien ryhmästä 45,5 % raportoi samoista tuntemuksista. Mielialaan 

liittyvien oireiden esiintyminen kasvattaa riskiä kokea äänen oireita puheessa (odds 

ratio = 1,54, p = 0,047,  95 % CI = [1,12 ; 2,43]). 
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Esiintymisjännitystä arvio tuntevansa silloin tällöin 26 ohjaajaa, mutta vain yksi 

ohjaajista koki sen vaikuttavan äänenkäyttöön tunnin aikana. Esiintymisjännityksen 

kokeminen on yhtä yleistä riippumatta iästä tai sukupuolesta. Mielialaan liittyvillä 

tuntemuksilla ja esiintymisjännityksellä (r = 0,386, p = 0,000) sekä henkisen stressin 

kokemisella ja mielialaan liittyvillä tuntemuksilla (r = 0,346, p = 0,001 oli yhteys 

toisiinsa. Mielialaan liittyvien tunteiden lisääntyessä myös esiintymisjännitys kasvaa ja 

stressin kasvaessa mielialaan liittyvät tuntemukset lisääntyvät. Esiintymisjännityksellä 

ja äänioireiden esiintymisellä ei ole tilastollisesti merkittävää yhteyttä. 

 

 

 

Kuvio 7. Ohjaajien kokemat mielialaan liittyvät tuntemukset 

 

Vajaalla puolella (45,3 %) ohjaajista esiintyi jokin krooninen sairaus. Yleisemmin 

ohjaajilla esiintyi erilaisia allergioita (27,8 % ohjaajista, n = 27). Muut ohjaajien 

luettelemat krooniset taudit on esitettynä tarkemmin kuviossa 8. Ohjaajista 28:lla 

esiintyi useampi kuin yksi krooninen sairaus. Iällä ei ollut yhteyttä esiintyvin 

sairauksien määrään. Kroonisten sairauksien esiintyminen ei tilastollisesti merkitsevästi 

lisää riskiä kokea äänen ongelmia (p = 0,871).  
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Kuvio 9. Ohjaajien kokemat lihasjännitykset ja kiputilat 

 

Lääkkeiden käyttö ohjaajien joukossa ei ole yleistä. 11,3 % ohjaajista käytti 

säännöllisesti allergialääkkeitä, 4,1 % astmalääkkeitä ja 5,3 % jotain muuta lääkitystä. 

Avoimissa vastauksissa yksi vastaaja kertoi käyttävänsä päivittäin insuliinia ja yksi 

vastaaja kertoi käyttävänsä epilepsialääkitystä. Lääkkeiden käytöllä ei ole merkitsevää 

tilastollista yhteyttä esiintyviin ääniongelmiin. Allergialääkkeiden käyttö kasvattaa 

muita lääkkeitä enemmän riskiä kokea äänen ongelmia (odds ratio = 1,2), mutta tämä ei 

ole tilastollisesti merkitsevä tulos (p = 0,759). Ohjaajien kroonisista sairauksista 

huolimatta 94,6 % (n = 92) ohjaajista koki fyysisen terveydentilansa hyväksi tai 

erinomaiseksi eikä kroonisten sairauksien ja oman fyysisen terveydentilan 

kokemuksella ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Vain neljä ohjaajaa arvioi oman 

terveydentilansa olevan kohtalainen.  

 

Reilu puolet ohjaajista (n = 55) juo vettä aina ohjatessaan ryhmäliikuntatuntia. Veden 

juonnilla on negatiivinen yhteys ohjauksen aikana esiintyviin ääni- ja puheoireisiin (r = 

-0,264, p = 0,009). Veden juonnin vähentyessä äänioireet ohjauksen aikana siis 

lisääntyvät. Erityisesti vähäinen veden juominen voi aiheuttaa tuntemuksia äänen 

laadun huonontumisesta ohjauksen aikana (r = -0,288, p = 0,004), äänen käheytymiseen 

(r =-0,237, p = 0,020) sekä äänen katoamiseen tunnin ohjaamisen aikana (r = -0,275, p 

= 0,006). Veden juonnin vähäisyys ei kuitenkaan nouse merkitseväksi riskitekijäksi 

äänioireiden kannalta (odds ratio = 1, p = 0,986, CI = [0,24 ; 4,07]). 
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Kahvia joi useita kuppeja päivittäin 34 % vastaajista, kun taas 22,7 % ei juo kahvia 

lainkaan. Loput vastaajista joivat kahvia muutaman kupin päivässä tai harvemmin. 

Kahvin juonnilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä normaalin puheen ja 

ohjauksen aikana esiintyviin äänen oireisiin. Kahvin nauttiminen oli yhtä yleistä 

kaikenikäisten ohjaajien keskuudessa, miehet joivat naisia hieman enemmän kahvia. 

Nautintoaineiden käyttö ei nouse esille merkittävänä riskitekijänä ääniongelmien 

kannalta.  

 

 

4.2.2 Työperäiset tekijät 

 

Kuviossa 11 on esitetty eri tekijät, jotka ohjauksen aikana vaikeuttavat äänenkäyttöä ja 

äänenkuuluvuutta. Ohjaajista 75,3 % (n = 73) raportoi, että suurin ongelma äänenkäytön 

kannalta liittyy saleissa olevan tekniikan ongelmiin (esimerkiksi mikrofoni ei toimi tai 

pätkii). Toiseksi yleisin haittatekijä on mikrofonin puute, josta raportoi 49 ohjaajaa. 

 

 

 

Kuvio 11. Äänenkäyttöä ja äänenkuuluvuutta vaikeuttavat tekijät vastaajien määrän (n = 

97) mukaan. 

 

Fyysisellä rasituksella, sykkeen nousulla ja hengästymisellä on yhteys ohjauksen aikana 

esiintyviin ääniongelmiin. Mitä rankempaa ohjaaminen fyysisesti on, sitä enemmän 

ohjauksen aikana esiintyy äänioireita (r = 0,301, p = 0,003). Myös liikesarjojen 
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suorittaminen puhumisen aikana vaikeuttaa puheen tuottoa (r = 0,318, p = 0,002). 

Huoneilman kuivuus, kosteus ja pölyisyys ovat myös läheisesti yhteydessä ohjaamisen 

aikana esiintyviin äänioireisiin (r = 0,194, p = 0,058). Kaikuisalla tilalla sen sijaan on 

negatiivinen yhteys ohjauksen aikana esiintyviin puheen ja äänen ongelmiin (r = -0,200, 

p = 0,049), eli kaikuisammassa tilassa ohjaajien ääneen liittyvät ongelmat vähenevät. 

Eri ryhmäliikuntamuotojen ohjaamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

äänenkäyttöä ja äänenkuuluvuutta vaikuttaviin tekijöihin, paitsi vesiliikuntatuntien 

ohjaamisella on tilastollisesti merkitsevä yhteys ohjauksen aikana esiintyviin äänen 

ongelmiin (r = 0,239, p = 0,018).  

 

Ohjaajien raportoimista äänenkäyttöä eniten haittaavista tekijöistä merkittävimmiksi 

riskitekijöiksi äänenkäytön kannalta nousi huoneilman kuivuus, kosteus ja pölyisyys 

(odds ratio = 3,1, p = 0,040, CI = [1,05; 9,16]). Ohjauksen aikana esiintyvien 

ääniongelmien merkittävimmiksi riskitekijöiksi nousivat myös fyysinen rasitus (odds 

ratio = 6,2, p = 0,003, CI = [1,88; 20,39] ja kaikuisa tila (odds ratio = 0,110, p=0,004, 

CI = [0,25; 0,48]),  

 

Vastaajista yli puolet (n = 64) kertoo käyttävänsä mikrofonia aina 

ryhmäliikuntaohjauksen aikana, vain muutamat  (n = 5) vastaajista ei käytä mikrofonia 

lainkaan. Mikrofonin käyttö on yleistä kaikkia ryhmäliikuntamuotoja ohjaavien 

henkilöiden keskuudessa, tosin viidestä vesiliikuntaa ohjaavasta henkilöstä vain kaksi 

raportoi käyttävänsä mikrofonia ohjauksen aikana. Mikrofonin käytöllä tai sen 

puutteella ei kuitenkaan löytynyt tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä raportoituihin 

ääniongelmiin. Mikrofonin vähäinen käyttö tai sen puute on kuitenkin merkitsevä 

riskitekijä esiintyvien ääniongelmien kannalta (odds ratio = 1,68, p = 0,043, CI = [1,02; 

2,78]). Taulukkoon 4 on koottu yhteen merkitsevimmät esille nousseet riskitekijät.  
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TAULUKKO 4. Esille nousseet riskitekijät ääniongelmien aiheuttajina 

Riskitekijä p - arvo 

Mielialaan liittyvät tuntemukset 0,047 

Huoneilman kuivuus, kosteus ja 

pölyisyys 

0,040 

Fyysinen rasitus 0,003 

Kaikuisa tila 0,004 

4.3 Ryhmäliikunnanohjaajien tietämys ja kiinnostus äänenkäytöstä ja 

ääniergonomiasta 

 
 

Ohjaajista 72,3 % kiinnitti mielestään lähes aina ohjauksen aikana huomiota omaan 

äänen käyttöönsä. Kaksi vastaajista ei kiinnittänyt äänenkäyttöönsä lainkaan huomiota. 

Yhdeksän ohjaajaa kokivat, että ääni on vaikea saada kuulumaan salissa olevilla 

asiakkaille. Ohjauksen aikana esiintyvillä äänen ongelmilla ja äänen kuuluvuuden 

kokemisella haastavaksi on tilastollisesti merkitsevä yhteys toisiinsa (r = 0,333, p = 

0,001). Vain kolme ohjaajaa kertoo tietoisesti lämmittelevänsä ääntänsä ennen 

ohjauksen alkamista.   

 

Lähes puolet (47,4 %) ohjaajista koki, että heidän puheen- ja äänentuottotapansa 

poikkeaa ohjauksen aikana merkittävästi normaalista äänenkäytöstä. Suurin osa (82,5 

%) ohjaajista arvioi käyttävänsä normaalia voimakkaampaa ääntä ohjauksen aikana. 

Voimakkaan äänen käytön kasvaessa myös ohjatessa esiintyvien äänioireiden määrä 

kasvaa (r = 0,211, p = 0,038). Voimakkaamman äänen käyttö oli yhtä yleistä sekä mies- 

että naisohjaajien keskuudessa, eikä iällä tai pääammatilla ole siihen vaikutusta. Vain 

kuusi ohjaajaa arvioi käyttävänsä ohjauksen aikana jatkuvasti normaalia puheääntä. 

Vajaa neljännes ohjaajista arvioi puhuvansa epätyypillisellä äänenkorkeudella 

ohjauksen aikana, mutta kuitenkin jopa 61 ohjaajan mielestä heidän puheessaan 

vaihtelee ohjauksen aikana normaalia puheääntä korkeampi ja matalampi ääni. 

 

Ohjaajista 63,9 % arvioi heidän oman äänensä laadun olevan tavallinen ja vain 

muutama arvioi äänensä laadun olevan huono. Kaksi ohjaajaa, jotka arvioivat oman 

äänensä olevan hyvälaatuinen, ovat kuitenkin joutuneet jossain vaiheessa lääkärin 

määräämään äänilepoon. Ohjaajista 73 (76,3 %) arvioi oman äänen korkeutensa olevan 
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sopiva, viisi vastaajista arvioi sen olevan liian korkea ja viisi vastaajaa arvioi äänensä 

olevan liian matala.  Ohjaajista 83,5 %:n mielestä oma puhenopeus oli normaalissa 

puheessaan sopiva, 10 vastaajaa puhuu mielestään liian nopeasti ja viisi vastaajaa eivät 

osanneet arvioida oman puhenopeutensa sopivuutta.  

 

TAULUKKO 5. Ryhmäliikunnanohjaajien tietoisuus puhe-elimistön anatomiasta ja 

fysiologiasta, ääniongelmista sekä nautintoaineiden vaikutuksesta ääneen 

Tietoisuus Hyvin paljon 

n (%) 

Melko paljon 

n (%) 

Vähän/ei lainkaan 

n (%) 

Puhe-elimistön 

fysiologia & 

anatomia 

6 (6,2) 36 (37,1) 55 (56,7) 

Ääniongelmat, 

niiden ehkäisy ja 

hoito 

2 (2,1) 9 (9,3) 86 (88,7) 

Nautintoaineiden 

vaikutus ääneen 

9 (9,3) 45 (46,4) 43 (54,1) 

 

Yli puolet (56,7 %) vastaajista myöntää, että tietää puhe-elimistön anatomiasta ja 

fysiologiasta vähän tai ei mitään ja lähes kaikki (88,7 %) vastaajista tiesivät vähän tai 

eivät mitään ääniongelmista sekä niiden ehkäisystä ja hoidosta. Myöskään 

nautintoaineiden vaikutuksista ääneen ei ole vastaajien joukossa juurikaan tietoutta, sillä 

yli puolet (54,1 %) ei tiennyt näiden vaikutuksista ääneen juuri lainkaan. Nämä on 

esitetty tarkemmin taulukossa 5.  

 

Mitä enemmän tietoa ohjaajalla oli puhe-elimistön anatomisista ja fysiologisista 

seikoista, sitä enemmän hänellä oli tietoutta myös ääniongelmien ehkäisystä ja 

hoitamisesta (r = 0,548, p = 0,000) sekä nautintoaineiden vaikutuksista ääneen (r = 0, 

598, p = 0,000). Reilusti yli puolet (66 %) vastaajista ei ole hakenut lainkaan tietoa 

ääntöelimistön fysiologisesta ja anatomisesta seikoista oman mielenkiintonsa vuoksi. 

Ääniongelmien tietämyksellä ja tiedon etsimisellä on positiivinen yhteys toisiinsa, mitä 

enempi henkilö tiesi ääniongelmista, sitä todennäköisemmin hän on myös itsenäisesti 

etsinyt tietoa ääniongelmiin liittyen (r = 0,358, p = 0,000).  Tietämys puhe-elimistön 

rakenteesta ja toiminnasta sekä äänihäiriöistä on samantasoista riippumatta ohjaajan 

iästä tai siitä, ohjaako hän tunteja sivu- vai päätyökseen.  
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TAULUKKO 6. Ryhmäliikunnanohjaajien kiinnostus äänen hyvinvointia ja äänen 

huoltoa kohtaan sekä äänen hyvinvoinnin herättämä huoli 

 Hyvin paljon 

n (%) 

Melko paljon 

n (%) 

Vähän/ei lainkaan 

n (%) 

Kiinnostunut 

äänen 

hyvinvoinnista 

35 (36,0) 43 (44,3) 19 (19,6) 

Kiinnostunut 

äänenhuollosta 

16 (16,3) 41 (42,3) 39 (40,2) 

Huolissaan 

äänensä kunnosta 

6 (6,1) 5 (5,2) 85 (87,6) 

 

Suurin osa (80,4 %) vastaajista on erittäin tai melko kiinnostunut oman äänensä 

hyvinvoinnista ja reilu puolet (58,8 %) vastaajista kertoo olevansa kiinnostunut 

äänenhuollosta. Nämä on esitetty tarkemmin taulukossa 6. Kiinnostuksella äänen 

hyvinvointia kohtaan on yhteys kiinnostukseen äänenhuoltoa kohtaan (r = 0,620, p = 

0,000). Toisaalta, mitä enemmän henkilö tietää ääniongelmista, sitä vähemmän hän on 

kiinnostunut äänensä hyvinvoinnista (r = -0,269, p = 0,008) tai äänenhuollosta (r = -

0,210, p = 0,039). Mitä kiinnostuneempi henkilö on äänenhuollosta, sitä 

todennäköisemmin hänellä esiintyy äänioireita normaalin puheen aikana (r = 0,214, p = 

0,036).  

 

Suurin osa vastaajista (87,6 %) ei ollut huolissaan oman äänensä kunnosta. Loput 12,4 

% vastaajista olivat joko melko huolissaan tai erittäin huolissaan äänensä kunnosta.  

Päätyökseen ryhmäliikuntaa ohjaavien joukosta 25 %  (n = 6) oli huolissaan äänen 

hyvinvoinnista, kun sivutyökseen ohjaavista vain 6,9 % (n = 5) ilmaisi saman huolen. 

Iällä ei ollut merkittävää vaikutusta äänen kunnon aiheuttamaan huoleen. Äänen 

hyvinvoinnin aiheuttamalla huolella ei ole merkittävää tilastollista yhteyttä ohjauksen 

aikana ilmeneviin äänioireisiin. Ohjaajien joukossa kiinnostus äänen hyvinvointia ja 

äänenhuoltoa kohtaan, sekä huoli omaa äänensä hyvinvointia kohtaan oli samanlaista 

riippumatta iästä, sukupuolesta tai siitä, onko ryhmäliikuntaohjaus pää- vai 

sivuammatti. 

 

Kiinnostuksella äänen huollosta ja kuntoa kohtaan ei ole tilastollisesti merkittävää 

yhteyttä siihen, että apua hankittaisiin jos ääni mahdollisesti oireilisi. Jos ääni oireilisi, 

80,4 % vastaajista hankkisi apua ongelmaan, tosin puolet tästä joukosta ei tiedä mistä ja 

miten apua tulisi hakea. Kaikki paitsi yksi ohjaaja niistä 11 äänestään huolissaan 
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olevasta ohjaajasta hakisivat apua äänen oireillessa. Kaksi vastaajaa myöntää, ettei 

hakisi lainkaan apua ääniongelmien hoitoon ja 14 vastaajaa ei osaa sanoa hakisivatko 

apua. Avoimissa vastauksissa vastaajat kertovat, että hakivat ensimmäisenä apua 

lääkäriltä tai puheterapeutilta. Kaikki ne ohjaajat, jotka ovat jo saaneet puheterapiaa tai 

joutuneet lääkärin määräämään äänilepoon, hakisivat apua, jos ääni oireilisi myös 

tulevaisuudessa.  
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5 POHDINTA 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ryhmäliikunnanohjaajilla esiintyvien ääneen ja 

äänenkäyttöön liittyvien ongelmien piirteitä ja yleisyyttä, ammattiin liittyviä äänen 

riskitekijöitä sekä kartoittaa ryhmäliikunnanohjaajien omaa tietoisuutta ja 

kiinnostuneisuutta äänestä ja äänen hyvinvoinnista. Tavoitteenani oli saada 

mahdollisimman kattava otos ryhmäliikunnanohjaajia mukaan tutkimukseen. 

Ryhmäliikunnanohjaajien yksilölliset sekä työperäiset äänenkäyttöön vaikuttavat 

taustatekijät olivat tarkastelun kohteena. Tämän lisäksi pyrin kartoittamaan yleisesti 

ryhmäliikunnanohjaajien fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.  

 

Ääniongelmien on todettu olevan yleisiä paljon ammatissaan ääntä käyttävillä 

henkilöillä, joihin myös ryhmäliikunnanohjaajat kuuluvat. Ryhmäliikunnanohjaajien 

äänenkäytöstä on tehty vain muutamia yksittäisiä tutkimuksia ja tietoisuus aiheesta 

onkin melko vähäistä. Pyrin tutkimuksessani löytämään nimenomaan niitä tekijöitä, 

jotka ovat merkityksellisiä ryhmäliikunnanohjauksen kannalta ja tavoitteenani omalla 

tutkimuksellani on tuottaa enemmän tietoa ja kiinnostusta näihin seikkoihin.  

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointia 

 

5.1.1 Ääniongelmien esiintyminen ryhmäliikunnanohjaajilla 

 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan ääniongelmien esiintyvyys on ryhmäliikunnanohjaajilla 

hyvin yleistä ja ohjaajat raportoivat useista ääniongelmista. Ohjaajat ovat 

ammattiryhmä, joilla ääni on kehonsa lisäksi yksi tärkeimmistä työvälineistä ja 

ääniongelmia esiintyy normaaliväestöön verrattuna enemmän (Williams, 2003). 

Vähintään yksi äänen tuottoon liittyvä oire esiintyy 66 %:lla ohjaajista ja 21 %:lla 

esiintyy ääniongelmaksi luokiteltavia oireita. Tässä tutkimuksessa pidin kahden 

viikoittain esiintyvän oireen kokemista äänihäiriön rajana (Sala ym., 2003).  

Esimerkiksi opettajilla äänihäiriöitä esiintyy arviolta 5–10 %:lla (Vilkman, 2004), joten 

tutkimukseni mukaan äänihäiriöiden esiintyminen ryhmäliikunnanohjaajien 

keskuudessa on normaalia yleisempää. Tarve selvitellä kurkkua, yskiä tai rykiä 
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puhuessa (22,7 %) sekä äänen rasittuminen ja väsyminen (19,6 %) olivat yleisimpiä 

tutkimuksessani esille nousseita äänen oireita.  

 

Huomattavaa tutkimuksessani oli se seikka, että ohjaajat raportoivat normaalin puheen 

aikana esiintyviä ääniongelmia ohjauksen aikana esiintyviä ongelmia enemmän 

(taulukko 3), vaikka runsas äänenkäyttö liikunnanohjauksen aikana aiheuttaa 

todennäköisesti ongelmia äänenkäyttöön myös muulloin, kun ryhmäliikunnanohjauksen 

aikana, ja jos ääni oireilee yleensä oireilee normaalin puheen aikana, oireilee se 

todennäköisesti myös tuntia ohjatessa. Tässä herääkin kysymys siitä, kuinka hyvin 

kyselyyn osallistuneet ohjaajat ovat panostaneet tutkimukseen vastaamiseen, kun 

kahden samaan asiaan liittyvän kysymyksen välillä on näin suuri ero. Kysymysten 

ymmärtämisessä on voinut myös vastaajien keskuudessa esiintyä monitulkintaisuutta ja 

kyselyn aiheeseen viitaten vastaajat ovat voineet usean kysymyksen kohdalla miettiä 

äänen käyttöään nimenomaan liikunnanohjaustilanteessa eivätkä yleisesti.  

 

Reilu puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti äänensä oireilevan flunssan yhteydessä. 

Äänioireiden esiintyminen flunssan yhteydessä on tavallista, eikä niistä ole yleensä 

tarvetta huolestua. Äänioireiden pitkittyminen flunssan jälkeen voi kuitenkin olla 

merkki mahdollisesta äänihäiriöstä, jolloin on syytä tehdä tarkempia tutkimuksia 

(Saarelma 2011). Flunssa myös nousi riskitekijäksi äänioireiden kannalta, mutta tämä 

tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä- 

 

Yhteensä 13 ohjaajaa on ollut ääniongelmiensa vuoksi lääkärin vastaanotolla ja joutunut 

lääkärin määräämään äänilepoon. Ohjaajista 20:lla esiintyi ääniongelmaksi luokiteltavia 

oireita, joten kaikki oirehtineet eivät siis ole saaneet tai hakeneet apua oireisiinsa. 

Huomattavaa on se, että äänilepoon on joutunut myös sellaisia ohjaajia, jotka eivät 

kuitenkaan tässä kyselyssä raportoineet esiintyvistä ääniongelmista. Esiintyvillä 

ääniongelmilla on kuitenkin selvä tilastollinen yhteys avun hankkimiseen ja 

puheterapian saamiseen. Seitsemän naisohjaajaa olivat saaneet puheterapiaa 

ääniongelmien hoitoon. En selvittänyt erikseen, oliko äänilevosta mahdollisesti ollut 

hyötyä ja mitkä tekijät olivat johtaneet puheterapiaan.  

 

Yleisesti ääniongelmia on ohjaajien keskuudessa hoidettu äänilevolla, mikä onkin 

tärkeä siinä vaiheessa, kun ääni on selvästi rasittunut tai flunssainen (Sala & Sovijärvi, 
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1998). Äänilevolla ei kuitenkaan yleensä pystytä vaikuttamaan suoraan ääniongelman 

aiheuttajaan, vaan sillä pyritään hoitamaan vain varsinaisia oireita. Äänilevon jälkeen 

on mahdollista, että oireet palaavat, ellei oireita aiheuttaviin tekijöihin puututa. 

Puheterapia olisikin tärkeää äänen kuntoutuksen kannalta, jolloin terapiassa käytettäisiin 

sekä suoria, että epäsuoria terapiamenetelmiä mahdollistaen mahdollisimman 

optimaalinen ja terveellinen äänentuottotapa- ja ympäristö.   

 

Äänioireiden esiintyminen tutkimusjoukossa oli hyvin yleistä, mikä voi osaltaan johtua 

myös siitä, että vastaajiksi valikoituivat nimenomaan sellaiset henkilöt, jotka ovat 

jollain tavoin huolissaan äänestään tai huomanneet oman äänensä oireilevan. 

Tutkimuksessa on toki otettava huomioon myös se, ettei äänihäiriödiagnoosia voi tehdä 

ilman kliinistä tutkimusta, mutta itsearvioitujen esiintyvien oireiden määrää voidaan 

pitää suuntaa antavana kuvana siitä, miten yleisiä äänihäiriöt ryhmäliikunnanohjaajien 

keskuudessa ovat. Kirurgiset leikkaukset ääniongelmien vuoksi ovat harvinaisia. Tässä 

tutkimuksessani sekä Longin ym. (1998) tutkimuksessa yksikään ohjaaja ei ollut 

joutunut kirurgiseen toimenpiteeseen äänihäiriöiden vuoksi. 

 

Ohjaajien joukossa oli huomattavan yleistä pyrkimys täydellisyyden tavoitteluun, mikä 

voi kertoa tietyntyyppisen persoonallisuuspiirteen yleisyydestä ohjaajien joukossa. 

Ohjaajat todennäköisesti pyrkivät olemaan hyvin itsetietoisia ja pohtivat runsaasti omaa 

ulosantiaan ja menestystään, sillä joutuvathan he jo työnsäkin puolesta olemaa runsaasti 

julkisesti esillä. Ohjaaja on jatkuvasti arvostelun kohteena ja tekee varmasti myös 

jatkuvaa itsearviointia omasta työstään ja omasta itsestään. Voi olla, että tämä pyrkimys 

täydellisyyden tavoitteluun vaikuttaa myös ohjaajan oman äänen arviointiin ja siinä 

voidaan herkästi ajatella olevan normaalia enemmän poikkeavia piirteitä, kuin mitä 

keskimäärin normaali väestö arvioisi omasta äänestään.  

 

5.1.2 Ääneen vaikuttavia tekijöitä 

 

Tutkimukseni perusteella on selvää, että ohjaajan työssä on monia riskitekijöitä, jotka 

vaikuttavat äänen hyvinvointiin. Otoskoostani johtuen selvästi tilastollisesti merkittäviä 

tuloksia ei juurikaan noussut esiin, mutta suuntaa antavina tuloksiani voidaan pitää. 

Äänihäiriöiden esiintyminen onkin monitulkintainen asia ja samoille riskitekijöille 

altistuminen voi aiheuttaa toiselle henkilölle ääniongelman, kun taas toisella henkilöllä 
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ei ääniongelmia riskitekijöistä huolimatta esiinny. Tähän voivat vaikuttaa muun muassa 

persoonalliset piirteet, kuten äänielimistön rakenne ja geneettinen perimä (Sala, 1995). 

Esiinnousseet tekijät olivat hyvin samankaltaisia aiempiin tutkimuksiin verrattuna ja 

yleisesti tiedossa olevat ääntä vahingoittavat tekijät nousivat myös tässä tutkimuksessa 

esille. Taulukkoon 7 olen koonnut niitä merkitsevimpiä tekijöitä, jotka 

korrelaatiokertoimien ja logistisen regressioanalyysin perusteella nousivat 

tutkimuksessani esille. 

 

TAULUKKO 7. Tutkimuksessa esiinnousseet äänihäiriöiden riskitekijät 

Runsas äänenkäyttö ja puhelias luonne 

Mielialaan liittyvät tuntemukset 

Vähäinen vedenjuonti 

Ongelmat mikrofonin toimivuudessa 

Nuori ikä 

Voimakas äänenkäyttö, kokemus siitä, että ääni on vaikea saada kuulumaan 

Fyysinen rasitus, sykkeen nousu, hengästyminen 

Liikesarjat puhumisen aikana 

Huoneilman kuivuus, kosteus ja pölyisyys 

Kaikuisa tila 

Vesiliikuntatuntien ohjaaminen 

 

Jo pelkästään ammattinsa perusteella ryhmäliikunnanohjaajien fyysisen kunnon voidaan 

olettaa olevan erinomainen ja myös heidän ääntämiseen ja puhumiseen osallistuvan 

lihaksiston ja elimistön voi olettaa olevan erinomaisessa kunnossa. Terveelliset 

elämäntavat ja hyvä fyysinen kunto ovatkin ääniongelmien ehkäisyssä ja hoidossa 

tärkeä keino ja terveelliset elämäntavat auttavat elimistöä kestämään kuormituksia, 

kuten tässä tapauksessa runsasta äänenkäyttöä (Sala, Sihvo & Laine, 2003, s. 18–21). 

Äänenkäyttö voi kuitenkin olla niin runsasta ja kuormittavaa, ettei terveellisillä 

elämäntavoilla ääniongelmia voida yksistään estää. Terveellisten elämäntapojen ja 

hyvän fyysisen kunnon lisäksi muita tutkimuksessani esiinnousseita ennaltaehkäiseviä 

tekijöitä ovat runsas vedenjuonti sekä vähäinen äänenkäyttö ohjaustilanteiden 

ulkopuolella. Sen sijaan esimerkiksi pilates- ja joogatyyppisellä harjoitteilla ei tässä 

tutkimuksessa noussut esiin ennaltaehkäisevää vaikutusta, kuten aiemmissa 

tutkimuksissa (Herrick & Ainsworth, 2000). 
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Ryhmäliikunnan ohjaaminen vaatii yleensä tietynlaista persoonaa, joka on tyypillisesti 

avoin, iloinen, sosiaalinen ja puhelias. Tutkimukseni perusteella suurin osa ohjaajista 

arvioikin olevansa luonteeltaan puhelias ja valtaosa myös käyttää omaa puheääntänsä 

varsin runsaasti ryhmäliikunnanohjauksen ohella, esimerkiksi pääammattinsa tai 

harrastuksensa vuoksi. Yli puolet ohjaajista viettää runsaasti aikaa pienten lasten 

kanssa, mikä asettaa äänenkäytölle omat vaatimuksensa. Ohjaajat siis käyttävät ääntänsä 

varsin runsaasti yleisesti varsinaisten ohjaustilanteiden lisäksi. Ohjaustilanteet 

yhdistettynä muuhun runsaaseen äänenkäyttöön aiheuttavat sen, että ohjaajien ääni 

joutuu jatkuvasti kovalle rasitukselle. 

 

Viidesosa vastaajista kokee olevansa henkisesti stressaantunut ja 

esiintymisjännityksestä raportoi reilu neljäsosa. Esiintymisjännityksen kokemisella ei 

tässä tutkimuksessa ollut merkittävää yhteyttä esiintyviin ääniongelmiin. 

Esiintymisjännitys voi kuitenkin olla merkittävä tekijä ammatikseen ihmisjoukon edessä 

toimivien ihmisten äänenkäyttöön liittyvissä ongelmissa, sillä stressin aiheuttamat 

fysiologiset ilmiöt voivat vaikuttaa myös äänielimistön toimintaan (Pettersen & 

Westgaard, 2004). Stressaavat tilanteet kasvattavat äänihuulten värähtelyn taajuutta ja 

nostavat äänenkorkeutta (Johannsen ym. 2007). Epäsopivalla äänenkorkeudella 

puhuminen voi johtaa äänihäiriöihin (Titze, 1994). Tutkimukseni mukaan stressin 

kokeminen lisää mielialaan liittyviä tuntemuksia, jotka taas lisäävät jännitysoireita 

esiintymisen aikana. Mielialaan liittyvät tuntemukset nousivat merkitseväksi 

riskitekijäksi ääniongelmien aiheuttajana.  

 

Erilaisia kehon kipu- ja jännitystiloja ohjaajilla esiintyi melko runsaasti, mikä voi olla 

seurausta raskaasta fyysisestä työstä. Näillä tekijöillä olikin tilastollinen yhteys puheen 

aikana esiintyviin äänioireisiin ja myös ohjauksen aikana tehtävät äänenkäytön kannalta 

hankalat kehonasennot nousivat esiin äänenkäyttöä ohjauksen aikana hankaloittaviksi 

tekijöiksi. Niska- ja hartiaseudun kivut sekä yläselän kivut vaikuttavat myös 

kurkunpään toimintaan, jolloin kiputilat voivat aiheuttaa jännitteitä myös äänentuottoon 

osallistuvissa lihaksissa (Roy & Leeper, 1993). Ohjaajien olisikin tärkeä huolehtia 

riittävästä kehonhuollosta raskaan fyysisen työn vastapainoksi (Nelson, Driscoll, 

Landin, Young & Schexnayder, 2005).  
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Yllättävää tuloksissani oli, että kehonhuolto- jooga- ja pilatestyyppisten tuntien 

ohjaamisella on yhteys niska-hartiaseudun, yläselän sekä muualla kehon alueella 

esiintyviin lihaskipuihin ja jännitystiloihin. Kehoa huoltavien tuntien tarkoituksena on 

nimenomaan vähentää, parantaa ja lieventää näitä kehossa esiintyviä lihaskipuja, eikä 

päinvastoin (Herrick & Ainsworth, 2000). Tutkimustulos joko tarkoittaa sitä, ettei 

kehonhuoltotyyppisistä tunneista olekaan luultua hyötyä vartalon lihasjännitysten 

kannalta, vai olisiko, että jooga- pilates ja venyttelyohjaajaksi hakeutuu nimenomaan 

normaalia enemmän näistä vaivoista kärsiviä henkilöitä, jotka haluavat löytää samalla 

apua kehonsa lihasongelmiin? Toisaalta tämä voi olla myös tilastollinen harha 

esimerkiksi tutkimusaineistosta johtuen, eikä tämän perusteella voi vetää 

johtopäätöksiä. Jooga- ja pilastesohjaajia tutkimusaineistossa oli 47. 

 

Kartoitetuista kroonisesta sairauksista allergiaoireiden esiintyminen oli suurin ohjaajilla 

esiintyvä yksittäinen krooninen sairaus, jolla ei kuitenkaan tutkimustulosten mukaan 

ollut merkittävää yhteyttä esiintyviin äänioireisiin. Allergiset oireet sekä 

allergialääkityksen käytön on kuitenkin todettu olevan merkittävä taustatekijä 

äänioireissa (Jacson–Menaldi, Dzul & Holland, 1999). Allergialääkkeiden käyttäjillä 

olikin tutkimuksessani hieman suurempi riski kokea ongelmia äänessä, kuin niillä, jotka 

eivät lääkkeitä käytä, tämä tulos ei tosin ollut tilastollisesti merkitsevä. Muiden 

kroonisten sairauksien esiintyvyyksien määrä oli sen verran pieni, ettei niiden 

vaikutuksista ääneen voida vetää luotettavia johtopäätöksiä. 

 

Suurin osa ohjaajista nauttii runsaasti vettä tuntien aikana, mikä on tärkeää paitsi 

äänenkäytön, myös kehon yleisen nestetasapainon ja jaksamisen kannalta 

(Timmersmans, Vanderwegen & De Bodt, 2005). Veden juonnilla tunnin aikana on 

tutkimukseni perusteella yhteys ohjauksen aikana esiintyviin ääniongelmiin, erityisesti 

äänen  huonontumiseen ohjauksen aikana, äänen käheytymiseen sekä äänen 

katoamiseen. Vähäinen vedenjuonti ohjauksen aiheuttaa ongelmia myös 

ohjaustilanteiden ulkopuolella. 

 

Positiivista on, että suurin osa ohjaajista käyttää ohjatessaan mikrofonia, minkä puute 

on yksi suurimmista ääneen vaikuttavista tekijöistä. Ohjaajat kuitenkin kertovat, että 

juuri mikrofonin puute tai epäkunnossa oleva tekniikka vaikuttavat merkittävästi äänen 

käyttöön ja kestämiseen ryhmäliikuntatunteja ohjatessa. Tutkimukseni perusteella 
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mikrofonin puutteella ja äänihäiriöillä ei ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä, sillä 

niiden henkilöiden määrä, jotka eivät käytä mikrofonia, oli vähäinen, joten vertailupohja 

jäi pieneksi. Mikrofonin merkitys ääniergonomiassa on kuitenkin erittäin tärkeä ja sen 

puuttuminen lyhyelläkin aikavälillä voi vahingoittaa ääntä (Anttila & Perälä, 2006). 

 

Kuten jo on tullut todettua, ryhmäliikunnanohjaajien fyysinen kunto on yleensä 

erinomainen ja heidän elämäntapansa ovat pääosin terveelliset. Esimerkiksi tupakan ja 

alkoholin käyttö oli tutkimusryhmässäni hyvin vähäistä, joten niiden 

äänihäiriövaikutusten vertailupohja jäi hyvin pieneksi. Webropol–järjestelmän 

ongelmien vuoksi alkoholiin liittyvä kysymys ei kyselyn aloitushetkellä jostain syystä 

toiminut, joten osalla vastaajista ei ollut mahdollisuutta vastata siihen lainkaan ja 

tästäkin syystä vertailu ääniongelmien ja alkoholinkäytön oli tutkimuksessani vaikeaa. 

Tulosten mukaan alkoholilla ja tupakoinnilla ei ole merkittävää vaikutusta äänen 

riskitekijöiden kannalta, mutta tupakoinnin ja alkoholin haitalliset terveysvaikutukset 

ovat kuitenkin yleisesti tiedossa ja ne vaikuttavat myös äänen hyvinvointiin (Sala, Sihvo 

& Laine, 2003, s. 21). Esimerkiksi kyselyyni vastanneista ohjaajista tupakoi 

säännöllisesti vain 2,1 %, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2011) 

suomalaisista täysi-ikäisistä miehistä keskimäärin 22 prosenttia ja naisista keskimäärin 

15 prosenttia tupakoi päivittäin. Ohjaajista lähes kaikki kokevatkin oman 

terveydentilansa vähintään hyväksi.  

 

Vertaillessani kahden eri ikäryhmän kyselyn tuloksia toisiinsa, useassa kohtaa 

nuoremmalla ryhmällä esiintyi enemmän äänenkäyttöön liittyviä ongelmia ja 

riskitekijöitä, sekä nuorempaan ikäryhmään kuuluvat ohjaajat olivat myös 

todennäköisemmin joutuneet lääkärin määräämään äänilepoon. Nuoremmalla 

ikäryhmällä olikin vanhempaa ikäryhmää suurempi riski kokea äänen ongelmia. 

Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa äänihäiriöiden esiintyvyyden on havaittu 

kasvavan iän myötä (Roy ym., 2004), joten tähän nähden tutkimukseni antoivat 

vastakkaisia tuloksia. Nuoremmassa ikäryhmässä ryhmäliikuntatunteja on ohjattu 

vanhempaa ryhmää vähemmän aikaa, joten ehkä heille ei ole vielä muodostunut 

ergonomista tapaa käyttää ääntänsä tai nuorempana äänen hyvinvointiin liittyviä asioita 

ei vielä koeta niin tärkeiksi. Nuoremmassa ikäryhmässä esimerkiksi alkoholin käyttö oli 

runsaampaa kuin vanhemmassa ikäryhmässä. Nuoremmassa ryhmässä koettiin myös 
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huomattavasti vanhempaa ryhmää enemmän mielialaan liittyviä tuntemuksia, kuten 

stressin kokemista (73,5 %).  

 

Kyselyyni vastanneista ohjaajista vain viisi ohjasi vesiliikuntatunteja, ja tämän pienen 

henkilömäärän perusteella vesiliikuntatuntien ohjaus nousi ainoaksi merkittäväksi 

ryhmäliikuntamuodoksi, jolla on merkittävä yhteys äänenkäytön ongelmiin. Olosuhteet 

uimahallissa ovat äänen kannalta vielä haitallisemmat kuin tavallisessa 

kuntosaliympäristössä (Anttila & Perälä, 2006). Kyselyni lähetin lähinnä vain 

kuntokeskuksille, enkä erikseen esimerkiksi uimahalleihin ja uimaseuroihin, joten tästä 

syystä vesiliikuntaohjaajien määrä koehenkilöjoukossani on pieni ja 

vesiliikunnanohjaajia sattui otokseen mukaan ikään kuin sattumalta. Olisi 

mielenkiintoista tehdä vertaileva tutkimus vesiliikuntaa ohjaavien sekä muuta liikuntaa 

ohjaavien henkilöiden välillä. Yksi henkilö oli avoimissa vastauksissa kertonut 

ohjaavansa kahvakuulatunteja ulkona. Ulkoilma luo omat haasteensa äänenkäytölle, 

sillä ulkona ei ole sisätilojen tapaisia akustisia olosuhteita (Sala, 1995). 

 

Yleisesti suurin osa ohjaajista arvioi, että heidän äänenkäyttötapansa ei ole 

ohjaustilanteessa samankaltainen, kuin normaalissa puhetilanteessa. Voimakkaalla 

äänenkäytöllä olikin yhteys esiintyviin äänioireisin. Epätyypillisellä puheäänen 

tuottamisella onkin yleensä vaikutusta äänihäiriöiden syntyyn (Fritzell, 1996; Sukanen, 

2006). Ääniongelmien estämisessä olisikin tärkeää, että ohjauksen aikana pyrittäisiin 

käyttämään mahdollisimman normaalia puheääntä. Tämän lisäksi tulisi säätää 

mikrofonin ja taustamusiikin voimakkuus mahdollisimman optimaaliseksi niin, että 

huutaminen jäisi mahdollisimman vähälle (Sala, 1995). Tosin tutkimusten mukaan 

voimakkaampaa puheääntä käytetään silti, vaikka suurimmalla osalla ohjaajista on 

mikrofoni käytössään. Heidelin ja Torgersonin (1993) mukaan äänen voimakkuus 

saattaakin ohjaajilla merkittävästi kasvaa nimenomaan silloin, kun mikrofoni on 

käytössä. Voi olla, että mikrofonin käyttö saa ohjaajat käyttämään taustalla myös 

voimakkaampaa musiikkia, jolloin kova taustamelu taas aiheuttaa tarpeen käyttää vielä 

voimakkaampaa ääntä. 

 

Työperäisestä tekijöistä merkittävimmiksi ohjaajien itsensä arvioimiksi haittatekijöiksi  

epäkunnossa olevan tekniikan ja mikrofonin puutteen lisäksi nousivat suuri tila, sekä 

asiakkaiden määrä ja heidän aiheuttama puheensorina. Kova fyysinen rasitus, 
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liikesarjojen suorittaminen puhumisen aikana sekä huoneilman kuivuus, kosteus ja 

pölyisyys olivat tilastollisesti merkittävästi yhteydessä ohjauksen aikana esiintyviin 

äänioireisiin, vaikka ohjaajat eivät näistä itse eniten raportoineetkaan. Tämä kuvastaa 

sitä, ettei oman äänen ja äänenkäytön arvioiminen eikä niitä aiheuttavien syiden 

tunnistaminen ole helppoa. Ilomäen (2008) mukaan äänihäiriöistä jopa 44 % aiheutuu 

huonosta ilmanlaadusta, mikä nousi myös tutkimuksissani merkittäväksi tekijäksi 

äänenkäytön ongelmien kannalta. Ryhmäliikunnanohjaajilla äänenkäyttöön yhdistetty 

voimakas rasitus aiheuttaa ponnisteluja myös äänentuottoon osallistuviin lihaksiin, 

jolloin nämä lihakset väsyvät samalla tavoin kuin muutkin kehon lihakset (Williams, 

2003). Fyysinen rasitus ja yhtäaikainen puhuminen on merkittävä riskitekijä 

ääniongelmien aiheuttajana. Kaikki äänenkäyttöä ja äänenkuuluvuutta vaikeuttavat 

tekijät saivat kuitenkin vastauksia tutkimuksessani, joten useat tekijät yhdessä 

aiheuttavat riskejä ohjaajien äänenkäyttöön.  

 

Kaikuisa tilan vaikutus ääniongelmiin nousi työssäni esille hieman ristiriitaisesti. 

Korralaatiokertoimen mukaan mitä kaikuisammasta tilasta on kyse, sitä vähemmän 

ääniongelmia esiintyy. Regressioanalyysilla kaikuisa tila kuitenkin nousi tilastollisesti 

merkitseväksi riskitekijäksi ääniongelmien kannalta. Voi olla, että jommassakummassa 

testissä merkitsevän tuloksen antoi tilastollisesta sattumasta johtuva harha. 

Todennäköisempää on, että kaikuisa tila vaikuttaa äänen kuuluvuuteen negatiivisesti, 

kuin positiivisesti.  

 

 

5.1.3 Ohjaajien suhtautuminen ääneen ja ääniergonomiaan 

 

 

Suurin osa vastaajista (63,9 %) arvioi oman äänensä olevan hyvälaatuinen ja vain 4,1 % 

arvioi oman äänensä olevan huonolaatuinen, vaikka ääneen liittyvien ongelmapiirteiden 

esiintyminen ohjaajien keskuudessa oli varsin yleistä. Tämä kertoo siitä, ettei oman 

äänen arvioiminen ole helppoa henkilölle, jolla ei ole taustatietoa äänen ongelmista. 

Esimerkiksi kaksi niistä ohjaajista, jotka ovat arvioineet oman äänensä olevan 

hyvälaatuinen, ovat kuitenkin jossain vaiheessa elämäänsä joutuneet äänilepoon. Lisäksi 

tähän viittaava ristiriitainen tutkimustulos kävi ilmi kysymyksessä, jossa pyydettiin 

arvioimaan, kokeeko käyttävänsä ohjauksen aikana normaalia puhekorkeutta. Vain 
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neljännes ohjaajista arvioi äänensä korkeuden olevan ohjauksen aikana normaalista 

poikkeava, mutta kuitenkin lähes ¾ ohjaajista arvioi, että ohjauksen aikana heidän 

äänessään vaihtelee sekä korkeampi että matalampi ääni. Jos äänenkorkeus puhumisen 

eli tässä tapauksessa ohjattavan tunnin aikana vaihtelee kovastikin, niin tällöin on kyse 

epänormaalilla äänenkorkeudella puhumisesta ja tätä kaikki kysymykseen vastaajista 

eivät selvästi ole ymmärtäneet. Laukkasen (1999) mukaan fyysisessä rasituksessa äänen 

korkeus yleensä automaattisesti nousee.  

 

Siihen nähden, että jopa viidenneksellä ryhmäliikunnanohjaajista esiintyy 

ääniongelmaksi luokiteltavia piirteitä, on huomattavaa että vain muutamat ohjaajat 

arvioivat äänensä laadun huonoksi. Myöskin oman äänenkorkeutensa ja puhenopeutensa 

suurin osa vastaajista arvioi olevan normaali. Tämä voi johtua siitä, että ääniongelmista 

huolimatta oma ääni koetaan hyväksi, tai äänen ongelmien ei ajatella olevan vakavia. 

Toisaalta ääniongelmat ovat voineet olla osa henkilön puhetta niin pitkään, ettei niitä 

enää havaita ongelmina, vaan normaaliin puheeseen kuuluvina piirteinä.  

 

Ohjaajien tietoisuus äänen hyvinvoinnista ja ääniergonomiasta on melko vähäistä, sillä 

reilu puolet vastaajista kertoo, ettei tiedä juuri mitään puhe-elimistön fysiologiasta ja 

anatomiasta ja jopa lähes 89 % vastaajista ei tiedä juurikaan ääniongelmista, niiden 

ehkäisystä tai hoidosta. Tämä tiedon määrä on mielestäni huolestuttavan pieni ja tulos 

on jopa yllättävä, sillä ohjaajilla voisi kuitenkin olettaa olevan keskivertoa parempi 

tietämys yleisestä ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta ammattinsa vuoksi. Vaikka 66 % 

vastaajista ei ollut lainkaan hakenut itsenäisesti tietoa ääniongelmista, 11,4 % kaikista 

vastaajista kertoo olevansa huolissaan oman äänensä kunnosta. Suurin osa vastaajista 

ilmaisi kuitenkin selkeän kiinnostuksensa äänenkäyttöä ja ääniongelmia kohtaan. 

Merkittävää on, että päätyökseen ryhmäliikuntaa ohjaavat olivat huomattavasti 

enemmän huolissaan äänensä kunnosta, kuin sivutyökseen ohjaavat. Tämä vahvistaa 

sitä, että erityisesti ryhmäliikunnanohjaukseen liittyy sellaisia äänen riskitekijöitä, mitä 

ei muilla äänenkäyttöammattilaisilla esiinny. Olisikin tärkeää, että tämä ammattiryhmä 

saisi esimerkiksi koulutuksissaan tietoa myös äänen huollon ja terveyden merkityksestä.  

 

Reilu 80 % ohjaajista olisi valmis etsimään apua, jos ääni oireilisi, tosin suurin osa ei 

tiedä tarkkaan, mistä tätä apua olisi mahdollista hakea. Myös tämä viestittää siitä, 

kuinka vähän tietoutta ääniergonomiasta ja ääniongelmista ryhmäliikunnanohjaajilla on- 
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Avoimissa vastauksissa mainitaan lääkäri tai puheterapeutti mahdollisina avunantajina, 

jos ääniongelmia ilmenisi. Ohjaajista 14  ei ole varma hakisiko apua, mikä voi viestittää 

sitä, etteivät ihmiset välttämättä koe ääniongelmia itselleen merkittäväksi asiaksi. Voi 

olla, ettei heillä ole ollut ongelmia äänensä kanssa, jolloin heidän on vaikea kuvitella, 

millaisia oireet olisivat, jos niiden hoitoon apua tarvittaisiin. Yksi vastaaja myöntää, 

ettei hakisi lainkaan apua ääniongelmien hoidossa.   

 

Mielenkiintoinen tutkimustulos on se, että ohjaajan äänen hyvinvointiin liittyvän huolen 

lisääntyessä puheessa esiintyvien äänioireiden määrä vähenee.  Olettaa voisi, että jos 

ohjaaja on selvästi huolissaan äänestä, esiintyisi tässä tapauksessa äänessä tai 

äänenkäytössä selviä oireita tai ongelmia. Tämä voi kuitenkin olla tuloksissa esiintyvä 

tilastollinen harha, eikä niinkään merkittävä tutkimustulos. Ehkä huolen herätessä 

äänenkäyttöön ja siihen liittyviin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, jolloin 

äänenkäyttö paranee ja tapa käyttää ääntänsä muuttuu ergonomisemmaksi. Toisaalta 

taas tulosten mukaan mitä enemmän henkilö on kiinnostunut ääneen liittyvistä asioista, 

sitä todennäköisemmin hänellä esiintyy myös ääneen liittyviä oireita. Äänen oireiden 

ilmetessä henkilö siis kiinnostuu ääneen liittyvistä asioista ja äänen oireilu aiheuttaa 

myös huolen äänen hyvinvoinnista, jolloin henkilö pyrkii löytämään asiaan ratkaisuja ja 

keinoja, jolloin äänen oireet taas alkavat vähentyä.  

 

Ryhmäliikunnanohjaajien ollessa näin tietämättömiä äänenkäytöstä, 

taustamekanismeista äänenkäytön ja ääniongelmien takana sekä turvallisesta 

äänenkäytöstä, voidaan kaiken kaikkiaan tutkimustuloksiani pitää suuntaa antavina, 

muttei varmoja johtopäätöksiä esiintyvistä ääniongelmista voida tehdä. 

Tutkimustulokset olisivat saattaneet olla hyvinkin erilaisia, jos tutkimukseen olisivat 

osallistuneet vain sellaiset henkilöt, joilla on äänenkäyttöön liittyviä perusasioita 

hallussaan, jolloin äänen itsearvioiminenkin voisi olla helpompaa.  

 

 

5.2 Tutkimuksen toteutus ja luotettavuuden arviointi 
 

Kyselylomake oli tutkimustavoitteeni kannalta sopivin menetelmä, sillä halusin 

tavoittaa mahdollisimman suuren joukon ryhmäliikuntaohjaajia. Internetkyselyn avulla 
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vastaaminen tutkimukseen on nopeaa ja helppoa ja uskon saaneeni näin enemmän 

vastauksia tutkimukseeni, kuin perinteisillä paperisilla kotiin lähetetyillä 

tutkimuslomakkeilla. Russelin ym. (1998) mukaan kysylytutkimus on 

kustannustehokkain tiedonkeruumenetelmä suurille tutkimusjoukoille. Longin, 

Willifordin, Olsonin & Wolfen (1998) tutkimuksessa koehenkilöitä oli 54 ja Wolfen, 

Longin, Youngbloodin, Willifordin ja Olsonin (2002) tutkimuksissa koehenkilöitä oli 

vain 6, joten aiemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin verrattuna sain kokoon varsin 

laajan koehenkilömäärän. Toisaalta sähköpostin ja yhdyshenkilön välityksellä 

lähestymiseni ryhmäliikuntaohjaajia kohteen ei ollut niin henkilökohtainen, kuin että 

olisin lähettänyt heistä jokaiselle suoraan henkilökohtaisesta sähköpostia tai kirjeen 

kotiin. Kyselyni toteutin kesällä, jolloin osa ohjaajista on todennäköisesti viettänyt 

kesälomiaan eikä yleensäkään suomalaisten innostus ryhmäliikuntaan ole niin suurta 

kuin vaikkapa talviaikaan. Nämä tekijät saattoivat myös vaikuttaa innokkuuteen vastata 

kyselyyn.  

 

Kyselylomakkeen haittapuoli on se, etteivät ihmiset välttämättä ole niin sitoutuneita 

vastaamiseen, kuin esimerkiksi henkilökohtaisessa haastattelutilanteessa. 

Kyselylomakkeessa kysymyksiä on suhteellisen paljon ja ihmiset saattavat antaa 

vastauksensa huolimattomasti sen tarkemmin vastausta miettimättä. Kyselyn uusimalla 

ihmiset saattaisivat antaa erilaisia vastauksia. Asian kiinnostavuus voi myös vaikuttaa 

kyselyn vastaamisen tunnollisuuteen ja aihepiiri voi kannustaa vastaamaan erityisesti 

sellaisia henkilöitä, joita itseään asia koskettaa. Tutkimuksessani äänioireita kokeneet 

ryhmäliikunnanohjaajat voivat olla innokkaampia vastaajia kuin ne, jotka eivät ole itse 

äänioireita kokeneet. Se, että kyselytutkimukseen vastataan anonyymisti, rohkaisee 

ihmisiä osallistumaan tämän kaltaiseen tutkimukseen ja kertomaan henkilökohtaisiin 

asioihin liittyvää tietoa (Plumb & Spyridakis 1992, s. 630 - 632.) Kysymykseni olivat 

lähes kaikki suljettuja kysymyksiä, joihin vastaaminen on nopeaa ja helppoa. 

 

Ongelmia kyselyssäni saattoivat aiheuttaa monitulkintaiset kysymykset sekä 

väärinymmärretyt kysymykset ja en voi olla varma, ymmärtävätkö vastaajat 

kysymykset niin kuin ne on tarkoitettu. Joihinkin kysymyksiin osa vastaajista oli 

jättänyt vastaamatta kokonaan ja herää kysymys, johtuiko tämä vain 

huolimattomuudesta, siitä että kysymystä ei oltu ymmärretty vai eikö vastaaja vain 

halunnut antaa vastausta kyseiseen kohtaan? Joitakin kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja 
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olisin voinut vielä muokata helpommin ymmärrettävään muotoon ja lisäksi 

kyselylomakkeeseen oli useista tarkastuksista huolimatta jäänyt muutamia 

kirjoitusvirheitä. Muutamasta kysymyksestä olikin tullut vastaajilta palautetta, että 

niiden ymmärtäminen oli hankalaa. Kyselytutkimuksessa vastausvaihtoehdot voivat olla 

puutteellisia joidenkin vastaajien kannalta, eikä esimerkiksi heille sopivaa 

vastausvaihtoehtoa ole tarjolla lainkaan. Tällaiseen tilanteeseen avoimet vastaukset 

sopivat hyvin, mutta niiden tulkitseminen on tutkimustulosten kannalta hankalaa. 

Tutkimustuloksiin tulee suhtautua kriittisesti myös sen vuoksi, että oman äänen 

arviointi voi olla asiaan perehtymättömille haastavaa. Sukupuolten välistä vertailua 

tutkimuksessani vaikeutti miespuolisten vastaajien vähyys, mutta sukupuolijakauma 

ryhmäliikunnanohjaajien keskuudessa on Suomessa aikalailla samanlainen kuin 

tutkimusryhmässäni.  

 

Logistista regressioanalyysiä käytetään tyypillisesti hyvin suurien muuttujajoukkojen 

tutkimiseen, jolloin laajasta muuttujaluokasta riskitekijöiden esiin nouseminen on 

selvempää, mutta tutkimukseni henkilömäärällä sillä oli mahdollista saada ainakin 

suuntaa antavia tuloksia. Monissa muuttujissa aineiston määrä jäi hyvin pieneksi, eikä 

muutaman henkilön antamien vastausten perusteella voida tehdä kovinkaan 

yleisluontoisia päätelmiä. Logistisella regressioanalyysilla selviä äänihäiriöitä 

aiheuttamia riskitekijöitä nousi esiin muutamia. Äänihäiriöiden riskitekijöitä esiintyi 

melko tasaisesti melko tasaisesti molemmissa ryhmissä eikä selviä erottavia piirteitä 

näiden ryhmien väliltä löytynyt. 

 

Kaiken kaikkiaan koehenkilömääräni oli tässä aihepiirissä varsin suuri ja ainutlaatuinen, 

sillä esimerkiksi yhtään suomenkielistä tutkimusta samasta aiheesta ei ole tehty. 

Tutkimukseni antaa paljon tietoa ryhmäliikunnanohjaajien äänen hyvinvointiin liittyen 

ja osoittaa sen, että ammatti on riskitekijä äänenkäytön kannalta. Myös muita 

ryhmäliikunnanohjaajien hyvinvointiin liittyviä piirteitä työssä nousi esille. 

Ryhmäliikunnan suosio on jatkuvassa kasvussa ja erityisesti erilaiset rankat 

liikuntamuodot (crossfit, HIIT-treenaus) kasvattavat suosiotaan, mikä lisää 

ryhmäliikunnanohjaajien määrää, sekä haasteita heidän työhönsä sekä äänenkäyttöön.  

 

 



     53 

5.3 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusaiheita 

 

 

Tutkimuksestani saa yleiskuvan ryhmäliikunnanohjaajien ääniongelmien 

esiintyvyydestä, ääniongelmien riskitekijöistä sekä ohjaajien omasta suhtautumisesta ja 

äänenkäytön ja ääniergonomian tietämyksestä. Tämän lisäksi tutkimuksestani saa 

yleiskuvan ryhmäliikunnanohjaajien yleisestä terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Tutkimusaihe on tärkeä, sillä ohjaajan työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvin 

haastavaa ja eri tekijät voivat joko yksin tai yhdessä johtaa äänen oireiluun sekä yleisen 

terveydentilan ongelmiin. Moni ryhmäliikunnanohjaaja käyttää ääntään myös 

pääammatissaan tai jossain harrastuksessaan. Yli puolella (60 %:lla) ohjaajista esiintyy 

vähintään yksi ääneen liittyvä oire ja neljäsosalla on tutkimuksen mukaan äänihäiriöön 

viittaavia piirteitä.  

 

Suurimmaksi huolenaiheekseni mielestäni tutkimuksessani nousee se, että 

ryhmäliikunnanohjaajat olivat huomattavan tietämättömiä äänen hyvinvoinnista ja 

ääniergonomiasta. Pelkästään tietoisuutta lisäämällä ääniongelmat ohjaajien 

keskuudessa vähenisivät varmasti merkittävästi. Ryhmäliikunnan suosion ja 

ammattikunnan kasvaessa ohjaajien määrä voi lisääntyä esimerkiksi puheterapeutin 

vastaanotolla, joten puheterapeuttienkin olisi tärkeä olla tietoinen liikunnan ja 

yhtäaikaisen puhumisen aiheuttamista haittatekijöistä. Ääniergonomiasta huolehtiminen 

tulisikin olla ohjaajilla yhtä olennaisesti työhyvinvointiin kuuluvaa, kuin esimerkiksi 

kehonhuolto ja terveellinen ravinto. Ohjaajien työ vaatii raskaan fyysisen puolen lisäksi 

paljon myös henkisesti (Aalto ym., 2007, s. 15–30). Ohjaaja on esillä suuren 

yleisöjoukon edessä ja tutkimukseni mukaan ohjaajilla esiintyy mielialaan liittyviä 

tuntemuksia, joista suurimpana esiinnousee täydellisyyden tavoittelu. Ohjaajan 

henkinen hyvinvointi onkin asia, johon tutkimukseni perusteella olisi myös hyvä 

kiinnittää huomiota. 

 

Tutkimuksessani kysyin, tekeekö henkilö ohjaustyötä pää- vai sivutyökseen sekä 

selvitin, vaatiiko muu päivittäinen tai lähes päivittäinen toiminta, kuten harrastus tai 

toinen ammatti, runsasta äänenkäyttöä. En kuitenkaan erikseen kysynyt millaista tämä 

toiminta on ja miten ääntä siinä käytetään, joten ei voida yksiselitteisesti todeta, mitkä 

ääneen liittyvät tekijät johtuvat nimenomaan ryhmäliikunnanohjauksesta vai jostain 
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muusta. Äänen oireilu ei ole pelkästään yhteydessä runsaaseen äänenkäyttöön, vaan 

myös muihin tekijöiden sekä useiden tekijöiden yhteisvaikutukseen (Vilkman,  1996).  

Tulososiossa tarkastelin välillä koehenkilöjoukkoa sen mukaan, onko liikunnanohjaus 

henkilön pää-  vai sivuammatti. Näiden ryhmien keskimääräisessä viikkotuntimäärässä 

ei kuitenkaan ollut suuria eroja ja työtunnit jäävät huomattavasti pienemmiksi, kuin 

vaikkapa opettajien viikoittaiset työtuntimäärät.  Tuloksissa näiden ryhmien välisiä 

eroavaisuuksia voidaankin pitää lähinnä suuntaa antavina, eikä niitä voi tulkita 

kirjaimellisesti.  

 

Tutkimuksessani en selvittänyt tarkasti ohjaajilla esiintyvien ääniongelmien vakavuutta 

tai sitä, oliko jollain ohjaajalla kenties jokin tarkempi diagnoosi äänioireilleen. 

Myöskään sitä, millaista ääniterapiaa saaneiden ohjaajien kokemukset puheterapiasta ja 

sen hyödyllisyydestä olivat, en selvittänyt erikseen. Tutkimukseeni vastanneista 

ohjaajista 11,4 % oli huolissaan äänensä kunnosta, mutta olisin voinut lisäkysymyksillä 

selvittää mistä syystä huoli on herännyt ja millä tavoin he kokevat huolensa. Myös se, 

aiheuttiko nimenomaan kyselyyn vastaaminen tämän huolen heräämisen tai ylipäätään 

kiinnostuksen ääntä kohtaan, olisi ollut mielenkiintoista selvittää. Lisäksi 

tutkimuksessani olisin voinut ottaa huomioon vielä laajemmin ääneen vaikuttavia 

asioita, kuten riittävän unen ja levon määrän, terveellisen ruokavalion, ruokailujen 

ajankohdan, painoindeksin sekä kartoittaa laajemmin ohjaajien omia kokemuksia siitä, 

miten he kokevat oman työnsä vaikuttavan heidän yleiseen hyvinvointiinsa.   

 

Aiempia tutkimuksia äänihäiriöistä ryhmäliikunnanohjaajilla ei ole useita, enkä löytänyt 

ainoatakaan suomenkielistä tutkimusta aiheesta. Tutkimustani voidaankin pitää 

merkittävänä kartoittavana tutkimuksena suomalaisten ryhmäliikunnanohjaajien 

äänenkäyttöön ja äänihäiriöihin liittyen. Samaa aihealuetta voisinkin tutkia vielä 

laajemmalla otoskoolla ja ottaa mukaan vertailuryhmä. Kontrolliryhmään vertaamalla 

voitaisiin selvittää nimenomaan ne äänenkäyttöön liittyvät riskitekijät, mitä 

liikunnanohjaus aiheuttaa ja miten äänen kuormitus on erilaista 

ryhmäliikunnanohjaajilla. Tutkimuksen edellytyksenä voisi olla myös se, että henkilö 

ohjaisi ryhmäliikuntaa päätoimisesti, jolloin toisen ammatin vaikutukset ääneen olisivat 

poissuljettuja. Tosin päätoimisesti ryhmäliikuntaa ohjaavia henkilöitä on varsin vähän 

kaikkien ryhmäliikunnanohjaajien joukossa.  
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Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäyttöön 

ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä varsin laajasti, mikä taas rajoittaa 

syvällisemmän tiedon hankkimista. Aiheesta voisi tehdä tutkimusta myös pienemmällä 

otoskoolla, jolloin kyselyn tai haastattelun lisäksi mukaan voisi ottaa ammatti-ihmisen 

tekemän kliinisen äänen arvioinnin tai akustisen analyysin. Mitä useampi mittari on 

käytössä, sen laajempaa ja tarkempaa tietoa aiheesta on mahdollista saada. 
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  LIITE 1   

Kyselylomake 

 

 

1. Sukupuoli   

0 mies 

1 nainen 

 

2. Ikä ______ 

 

3. Kuinka monta tuntia ohjaat keskimäärin ryhmäliikuntatunteja viikossa? 

 

4. Kuinka monena päivänä viikossa ohjaat ryhmäliikuntatunteja? 

 

5. Kuinka kauan olet ohjannut ryhmäliikuntatunteja (vuosina)? 

 

6. Onko ryhmäliikunnanohjaus päätyösi vai sivutyösi? 

0 päätyö 

1 sivutyö 

 

7. Käytätkö aina mikrofonia ohjatessasi? 

0 kyllä 

1 useimmiten 

2 harvoin tai en koskaan 

 

8. Millaisia tunteja ohjaat? (voit valita useampia) (luokittelu) 

0 kevyitä kehonhuolto, jooga ja pilatestyylisiä tunteja 

1 sisäpyöräilytunteja 

2 vesiliikuntatunteja 

3 rankkoja aerobictyyppisiä tunteja 

4 tanssillisia tunteja 

5 lihaskuntotunteja 

 

9.Käytätkö mielestäsi omaa puhe/lauluääntäsi runsaasti ryhmäliikunnanohjauksen 

ohella?  

0 en erityisen paljon 

1 jonkin verran 

2 melko paljon 

3 paljon 

 

 

 

 

 



     

10. Onko sinulla harrastuksia tai ammatti, esim. opettaja, valmentaja, laulaminen, tai 

urheilutapahtumissa kannustaminen, jossa tarvitaan paljon äänen käyttöä 

ryhmäliikunnanohjauksen lisäksi? 

0 ei 

1 kyllä 

 

11.Kiinnitätkö kehon asentoon huomiota ja kehon käyttöön huomiota 

ryhmäliikuntatunnin ulkopuolella? (esim. istuma-asento ja ryhti) 

0 en lainkaan 

1 vähän 

2 jonkin verran 

3 paljon 

 

12. Oleskeletko vapaa-aikanasi paljon pienten lasten kanssa? 

0 en lainkaan 

1 joskus 

2 paljon 

 

13. Minkä verran vietät aikaa meluisissa paikoissa? 

0 satunnaisesti 

1 muutaman kerran viikossa 

3 lähes päivittäin tai päivittäin 

 

14. Äänenkäytön huomiointi ohjauksen aikana 

 0 teen äänenavausta tai lämmitän ääntäni ennen tunnin ohjausta tai sen aluksi 

1 kiinnitän äänenkäyttöön huomiota tunnin aikana 

2 Ohjatessa tuntuu siltä, että ääni on vaikea saada kuulumaan salissa oleville 

asiakkaille 

 

15. Minkä tekijöiden koet vaikeuttavan äänen käyttöä ja sen kuuluvuutta? (voit valita 

useampia)  

0 mikrofonin puute 

1 ongelmat mikrofonin/muun tekniikan käytössä 

2 suuri tila 

3 musiikki 

4 asiakkaiden määrä ja heidän aiheuttamansa melu (esim. puheensorina) 

5 kaikuisa tila 

6 huoneilman kuivuus/kosteus/pölyisyys 

7 fyysinen rasitus (sykkeen nousu ja hengästyminen) 

8 äänenkäyttö liikesarjojen aikana 

9 äänenkäytön kannalta hankalat kehonasennot 

 

 

16. Käytätkö normaalia voimakkaampaa ääntä ohjatessasi? 

0 en koskaan 

1 harvoin 

2 usein 

3 aina 

 



     

17. Miten puhut mielestäsi ohjauksen aikana? 

0 normaalia korkeammalla äänellä  

1 normaalia matalammalla äänellä 

2 vaihdellen molempia 

3 en osaa sanoa 

 

 

18. Koetko puheen-/äänentuottotapasi olevan erilainen ohjauksen aikana, kuin 

normaalissa puhetilanteessa? 

   0 en koskaan, käytän ohjatessani normaalia puheääntä 

1 harvoin 

2 usein 

3 aina 

 

19. Juotko vettä tai muuta nestettä ryhmäliikunnanohjauksen aikana? 

0 en koskaan 

1 harvoin 

2 usein 

3 aina  

 

 

20. Koetko olevasi henkisesti stressaantunut? 

0 en koskaan 

1 harvoin 

2 usein 

3 aina 

 

21. Onko sinulla taipumusta?  

0 alakuloisuuteen 

1masentuneisuuteen 

2 ahdistuneisuuteen  

3 jännittyneisyyteen 

4 täydellisyyden tavoitteluun 

 

22. Millaisena koet tällä hetkellä fyysisen terveydentilasi? 

0 huono 

1 kohtalainen 

2 hyvä 

3 erinomainen 

 

23. Tupakoitko? 

0 en koskaan 

1 satunnaisesti 

2 lähes päivittäin   

3 päivittäin  

   

 

 

 

 



     

24. Käytätkö nuuskaa?  

0 en koskaan 

1 satunnaisesti 

2 lähes päivittäin 

3 päivittäin 

 

25. Käytätkö alkoholia? 

0 en koskaan 

1 harvoin ja muutamia annoksia kerrallaan 

3 harvoin, mutta useita annoksia kerrallaan  

2 kohtuullisesti (korkeintaan 1-2 annosta päivässä) 

3 useita annoksia päivässä 

 

26. Juotko kahvia? 

0 en lainkaan 

1 muutaman kerran viikossa 

2 päivittäin 

3 useita kuppeja päivässä 

 

27. Oletko luonteeltasi puhelias tai äänekäs?  

 0 en lainkaan 

1 hieman  

2 jonkin verran  

3 jatkuvasti  

 

28. Puhutko mielestäsi nopeasti?  

0 en lainkaan 

1 harvoin 

2 usein 

3 jatkuvasti 

 

29. Esiintyykö sinulla viikottain/lähes viikottain (voit valita useita) 

0 niska-hartiaseudun jännityksiä/särkyä 

1 yläselän kipua 

2 alaselän kipua 

3 lihasjännityksiä/kipua muualla kehossa 

4 purentavirhe 

5 leukanivelen toiminnan ongelmia/särkyä 

 

30. Esiintyykö sinulla/onko sinulla todettu (voit valita useita) 

0 allergioita 

1 astmaa 

2 toistuvia flunssia 

3 refluksisairautta 

4 vaikeuksia kuulla 

5 todettu kuulonalenema 

 

 

 

 



     

31. Käytätkö viikottain (voit valita useita) (motoristen kurssi lista lääkkeistä) 

0 allergialääkkeitä 

1 astmalääkkeitä 

 

32. Onko sinulla todettu jotain kroonista sairautta?  

0 ei 

1 kyllä, mikä_______________________________________ 

 

 

33. Oireileeko äänesi usein esimerkiksi flunssan yhteydestä? 

0 ei 

1 kyllä 

 

34. Onko äänesi aamuisin painunut tai käheä? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

 

35. Rasittuuko tai väsyykö äänesi? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

36. Madaltuuko tai käheytyykö äänesi puhuessa? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

37. Pettääkö, sortuuko tai katkeileeko äänesi puhuessa? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

 

38. Saatko äänesi huonosti kuulumaan? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

39. Tuleeko puhuessasi tarve selvittää kurkkua, yskiä tai rykiä? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaa 



     

 

40. Tuntuuko kurkunpään tienoilla kipua, jännitystä tai palan tunnetta? 

O päivittäin 

1 viikoittain 

2 harvemmin 

3 ei ollenkaan 

 

41. Kärsitkö ennen tunnin ohjaamista esiintymisjännityksestä, joka haittaisi 

äänenkäyttöä? 

0 en koskaan 

1kärsin esiintymisjännityksestä, mutta en osaa sanoa haittaako se äänenkäyttöäni 

2 Kyllä 

 

42. Olen ryhmäliikunnanohjaajanurani aikana (voit valita useampia) 

0 käynyt lääkärissä ääniongelmien vuoksi 

1 saanut kirurgista hoitoa ääniongelmien vuoksi 

2 joutunut lääkärin määräämään äänilepoon 

3 saanut puhe/ääniterapiaa ääniongelmien vuoksi 

 

 

43. Koetko ohjatessa seuraavia oireita/ongelmia muulloin kuin sairauden (esim. flunssa) 

yhteydessä? 

0 äänen huonontuminen tunnin aikana 

1 käheys 

2 epämiellyttävät tuntemukset kurkussa 

3 kivun tunne kurkussa 

4 äänen katoaminen tunnin aikana 

5 jokin muu oire/ongelma 

 

 

44. Millainen on mielestäsi äänesi laatu? 

0 hyvä 

1 tavallinen 

2 huono 

3 en tiedä 

 

45. Onko puhekorkeutesi mielestäsi 

0 liian korkea 

1 liian matala 

2 sopiva 

3 en tiedä 

 

46. Onko puhevoimakkuutesi tavallisessa keskustelussa 

0 liian nopea 

1 liian hidas 

2 sopiva 

3 en tiedä 
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7. Kuinka paljon tiedät ääntöelimistön anatomiasta ja fysiologiasta? 

   0 en mitään 

1 vähän 

              2 jonkin verran 

              3 paljon 

 

48. Oletko itsenäisesti, oman mielenkiinnon vuoksi hakenut ääntöelimistön anatomisista 

ja fysiologisista seikoista? 

0 ei 

1 kyllä 

2 en osaa sanoa 

 

49. Tiedätkö nautintoaineiden (kahvi, tupakka, alkoholi, huumeet ym.) vaikutuksista 

ääneen? 

0 vähän tai en lainkaan 

1 jonkin verran 

2 paljon 

 

50. Oletko kiinnostunut äänenhuollosta? 

0 en ole kiinnostunut 

1 olen hieman kiinnostunut 

2 olen melko kiinnostunut 

3 olen erittäin kiinnostunut 

 

 

51. Onko sinulla tietoa äänihäiriöistä, niiden synnystä, ehkäisystä ja hoidosta? 

0 ei lainkaan 

1 vähän 

2 kohtalaisen paljon 

3 runsaasti 

 

52. Oletko kiinnostunut äänesi hyvinvoinnista? 

0 en lainkaan kiinnostunut 

1 olen hieman kiinnostunut 

2 olen melko kiinnostunut 

3 olen erittäin kiinnostunut 

 

53. Oletko huolissasi äänesi kunnosta? 

0 en lainkaan huolissani 

1 vähän huolissani 

2 melko huolissani 

3 hyvin huolissani 

 

54. Jos äänesi oireilisi, hakisitko apua? 

0 en 

1 kyllä 

2 en osaa sanoa 

 

 

 



     

55. Jos äänesi oireilisi, tiedätkö mistä sinun tulisi hakea apua? 

0 en 

1 kyllä 

 

56. Kirjoita tähän asioita, joita sinulla tuli mieleen kyselyyn vastatessa. 
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Emilia Ainasoja   TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

 

 

 

     Oulussa 12.3.2012 

 

 

 

Hei, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistolta ja teen pro gradu –tutkielmaani 

ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäyttöön liittyvistä piirteistä. Työtäni ohjaa logopedian 

professori Matti Lehtihalmes. 

 

Työhöni liittyvän tutkimuksen toteutan verkossa kyselylomakkeella. Pyydänkin 

mahdollisuutta, että voisitteko te ryhmäliikunnanvastaavana välittää kyseisen viestin 

saatekirjeineen sähköpostilla yrityksessänne työskenteleville ryhmäliikunnanohjaajille?  

 

 

Kunnioittavasti, 

 

Emilia Ainasoja 
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Hei, 

 

Hyvä ryhmäliikunnanohjaaja, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistolta ja teen parhaillaan progradu-tutkielmaani. 

Työni tavoitteena on kyselytutkimuksen avullaselvittää ryhmäliikunnanohjaajien 

äänenkäytön piirteitä, äänenkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ryhmäliikunnanohjaajien 

tietoutta ja suhtautumista ääneen ja äänenkäyttöön. 

 

Ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytöstä ei ole juurikaan tehtytutkimusta, vaikka 

äänenkäyttö on ohjaajan kannalta hyvin tärkeä työväline. Ohjaan itsekin 

ryhmäliikuntatunteja ja tällä tutkimuksella pyrin tuomaan uutta tietoa 

ryhmäliikunnanohjaajan äänenkäyttöönliittyen. Tutkimuksen onnistumisen kannalta 

vapaaehtoinen osallistumisesi tutkimukseen olisi arvokasta. Pyydänkin sinua täyttämään 

kyselylomakkeen, johon pääset tässä viestissä mukana olevan linkin kautta. Kyselyyn 

vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Täytettyjen lomakkeiden tiedot käsitellään 

ehdottoman luottamuksellisesti eivätkä vastaajien henkilötiedot tule tuloksissamillään 

tavalla esille. Tätä linkkiä painamalla pääset vastaamaan kyselyyn: 

 

https://www.webropolsurveys.com/Liikunnanohjaajat.net 

 

 

 

Yhteistyöstäsi kiittäen, 

 

Emilia Ainasoja 

 

https://www.webropolsurveys.com/Liikunnanohjaajat.net
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