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Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaista vuorovaikutusta ohjatussa perheliikunnassa 

ilmeni sekä millaisia kokemuksia vanhemmilla oli ryhmissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Per-

heliikunta kannustaa perheitä liikkumaan enemmän yhdessä, mikä auttaa vahvistamaan vanhemman 

ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Tutkimamme perheliikunta järjestettiin Oulun kaupungin 

LAPANEN-hankkeen toimesta, jonka avulla pyritään edistämään lapsiperheiden hyvinvointia tar-

joamalla ilmaisia liikuntapalveluita. Aiheen valintaan vaikuttivat vähäinen tutkimustieto perhelii-

kunnasta ja kiinnostuksemme aihetta kohtaan. Tutkimuskysymyksemme olivat: 1) Millaista lapsen 

ja vanhemman välinen vuorovaikutus on perheliikunnassa? 2) Millaista perheiden välinen vuoro-

vaikutus ja yhteistyö ovat perheliikunnassa? 3) Millaista ohjaajan ja perheen välinen vuorovaikutus 

on perheliikunnassa?  

Haastattelu- ja havainnointitutkimus toteutettiin syksyllä 2015. Tutkimusaineisto koostui neljän 

tutkimusperheen haastatteluista ja kymmenellä kerralla tehdyistä osallistuvista havainnoinneista. 

Suoritimme havainnoinnin kirjaamalla havainnot havainnointipäiväkirjoihin ja -kaavakkeisiin. Ke-

räsimme vanhempien kokemuksia perheliikunnassa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta teemahaastat-

teluiden ja perheliikunnan yhteydessä käytyjen keskusteluiden avulla. Analysoimme tutkimusai-

neiston aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Käsittelimme havainnointikaavakkeet laskemalla 

kaavakkeen arvoista keskiarvoja.  

Tulokset osoittivat, että perheliikunnassa tapahtuva vuorovaikutus tuki lapsen ja vanhemman välistä 

vuorovaikutussuhdetta. Lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa ilmeni paljon katse- ja 

kosketuskontakteja. Perheiden välillä oli eroja, kuinka paljon he kannustivat, antoivat positiivista 

palautetta ja puuttuivat lapsen toimintaan. Perheiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö toiminnassa 

olivat vähäistä. Myöskään lasten välistä vuorovaikutusta ei ilmennyt. Perheliikunnassa tehtävän 

yhteistyön tekemisen mahdollisuus kasvoi syksyn aikana, mutta se ei lisännyt vuorovaikutusta. 

Ryhmän ilmapiiri kehittyi syksyn aikana ja vanhemmat kokivat ilmapiirin hyväksi. Vanhemmat 

korostivat ohjaajan persoonaa ja tapaa ohjata tärkeiksi, jotta lapsi osallistui toimintaan.  

Tulokset tukevat käsitystä, että perheliikunta vahvistaa lapsen varhaista vuorovaikutusta vanhem-

paan sekä lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta. Tulosten perusteella ohjaaja pystyy toi-

minnallaan vaikuttamaan perheliikunnassa tapahtuvan vuorovaikutuksen laatuun. Tulokset antavat 

tärkeää tietoa Oulun kaupungin LAPANEN-hankkeen eri tahoille ja perheliikunnan ohjaajille per-

heliikunnassa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.  
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1 Johdanto  

Olemme tutkineet pro gradu- tutkielmassamme ohjatussa perheliikunnassa tapahtuvaa vuo-

rovaikutusta kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat vanhemman ja lapsen välinen vuorovai-

kutus, perheiden välinen vuorovaikutus sekä perheen ja ohjaajan välinen vuorovaikutus. 

Saimme tutkielmamme aiheen LAPANEN- hankkeen kautta, jonka tavoitteena on edistää 

perheiden hyvinvointia tarjoamalla ilmaisia liikuntapalveluja Oulun kaupungissa.  

Aiemman tutkimustiedon mukaan lapsuuden liikunnallisuus ennakoi kohtuullisesti liikun-

nallista aikuisuutta (Telama et al., 2005; Telama et al., 2014). Lapsen liikunnallinen elä-

mäntapa alkaa urautua jo kolmen vuoden iässä. Tutkimustulosten mukaan kaikki suomalai-

set kolmevuotiaat eivät liiku riittävästi kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Kolmen ja 

kuuden vuoden välillä yksilöiden väliset erot kasvavat. Varhaislapsuudessa tehdyt inter-

ventiot ehkäisevät parhaiten liikkumatonta elämäntapaa. (Sääkslahti, Soini, Mehtälä, 

Laukkanen, & Iivonen, 2013, 27–30.) Suositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi 

liikkua joka päivä vähintään kaksi tuntia reippaasti (Varhaiskasvatuksen liikunnan suosi-

tukset, 2005, 11). Noin puolet suomalaislapsista ei liiku tarpeeksi terveyden kannalta. Tut-

kimustulosten mukaan lasten liikunta-aktiivisuus vähenee murrosikään tultaessa. Esimer-

kiksi 11-vuotiaiden ikäryhmässä vain noin kolmannes pojista ja neljännes tytöistä liikkui 

vähintään tunnin päivittäin, mikä vastaa liikuntasuosituksia. (Aira, Kannas, Tynjälä, Vill-

berg, & Kokko, 2013, 15.) Liikkumattomuuden vähentämiseksi lasten liikkumiseen vaikut-

tavien syiden tunnistaminen on keskeisessä asemassa. Vanhemmilla onkin suuri merkitys 

siihen, kuinka aktiivisesti lapset oppivat liikkumaan jo varhaislapsuudestaan saakka ja 

kuinka liikunnallinen elämäntapa pysyy yllä.   

Australialaisen tutkimustulosten mukaan lapset, joiden vanhemmat liikkuvat yhdessä las-

tensa kanssa ovat aktiivisempia liikkujia kuin lapset, jotka eivät liiku vanhempiensa kanssa 

(Hinkley, Crawford, Salmon, Okely, & Hesketh, 2008). Myös Laakso, Nupponen ja Tela-

ma (2007, 58) kirjoittavat, että tutkimusten mukaan vanhempien liikunnallisuus on yhtey-

dessä siihen, kuinka liikunnallinen lapsesta kasvaa. Beets, Cardinal ja Alderman (2010) 

korostavat vanhempien sosiaalisen tuen merkitystä vanhemman ja lapsen välisessä vuoro-

vaikutuksessa, jolla parannetaan lapsen liikunnallisuutta. Sosiaalinen tuki voi sisältää suo-

raa toimintaa eli yhdessä liikkumista ja epäsuorempaa toimintaa, jolla tarkoitetaan esimer-

kiksi sivussa kannustamista. Lapsen liikunnallisuuteen vaikuttavat sosiaalisen tuen muo-
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doista myönteisesti vanhemman kanssa yhdessä liikkuminen ja kannustaminen. (Beets, 

Cardinal, & Alderman, 2010.) Liikuntamahdollisuuksia tulisi suunnitella niin, että se roh-

kaisisi lapsia ja vanhempia osallistumaan yhdessä tai niin, että vanhempi voisi olla mukana 

kannustamassa. Lapsen kannalta se edistäisi ja helpottaisi osallistumista liikuntaan. Van-

hempi-lapsi liikkumismahdollisuuksia tulisi lisätä lasten liikkumisen lisäämiseksi. Van-

hempien vaikutus lasten liikunnan harrastamiseen on merkittävä. (Cheung & Chow, 

2010.)   

Päätimme valita tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmiksi havainnoinnin ja haastatte-

lun, koska osallistuva havainnointi mahdollisti luontevan osallistumisen perheliikuntaryh-

mien toimintaan ja haastattelut tukivat tekemiämme havaintoja toiminnasta. Saimme tut-

kimukseemme mukaan neljä perhettä, jotka esittelemme tutkimuksen toteuttamisen osios-

sa. Kun tutkimusperheet oli valittu, aloitimme viiden viikon mittaisen tutkimusjaksomme 

kirjaamalla ylös tekemämme havainnot toiminnassa tapahtuneesta vuorovaikutuksesta päi-

väkirjoihimme ja täyttämällä laatimaamme havainnointikaavaketta sekä haastattelemalla 

lopuksi tutkimusperheitä. 

Tutkimustulokset tukevat LAPANEN- hankkeen järjestämän perheliikuntatoiminnan tär-

keyttä ja tutkimuksemme ajankohtaisuutta. Perheiden liikkumisen lisäämiseen liittyvien 

keinojen pohtiminen on ajankohtaista, koska Oulun kaupungin valtuusto hyväksyi hallitus-

ohjelmaan liitetyn linjauksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta (Laine & 

Sankala, 2015, 8–9). Tämä tarkoittaa sitä, että lapset, joiden vanhempi ei ole työelämässä, 

eivät pääse varhaiskasvatuksen järjestämään suunnitelmalliseen toimintaan mukaan, johon 

sisältyisi päivittäinen säännöllinen liikunta.   
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2 Perheliikunta ja LAPANEN-hanke 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan ihmisten tärkein elämänalue on perhe ja vapaa-aika. 

Etenkin äitien vastauksissa korostui, että he halusivat liikkua perheensä kanssa (Jallinoja, 

2009, 49). Perheliikunnalla tarkoitetaan lapsen ja vanhemman yhdessäoloa ja aktiivista 

liikkumista kotona tai kodin ulkopuolella. Se sisältää lapsen ja vanhemman välisen yhtei-

sen leikin, ulkoilun ja muun liikunnan. (Karvonen, Siren-Tiusanen, & Vuorinen, 2003, 

293.) Perheille järjestetään myös ohjattuja perheliikuntaryhmiä sekä -tapahtumia (Arvonen, 

2004, 28). Seuraavaksi kerromme perheliikunnasta yleisesti sekä Oulun kaupungin LA-

PANEN-hankkeesta, joka järjestää ilmaista perheliikuntaa.  

2.1 Perheliikunta 

Perheliikuntakäsite on laaja ja se sisältää merkityksen perheestä koettuna perheenä. Ketään 

ei siis haluta jättää perheliikuntakäsitteen ulkopuolelle. Perheliikuntaa voikin kutsua myös 

pienyhteisöliikunnaksi, jossa mukana liikkumassa ovat niin sukulaiset kuin ystävätkin. 

Perheliikunnan tavoitteena on edistää perheiden terveyttä sekä huomioida eri-ikäisten tar-

peet ja taidot liikkumiseen soveltamalla liikuntatoiminta kaikille sopivaksi. (Arvonen, 

2004, 28–29.) Myös Karvonen et al. (2003, 294) ovat korostaneet perheliikunnan olevan 

terveyttä edistävää aktiivista toimintaa, johon voi osallistua koko perhe ja lähipiiri niin, 

lapset, nuoret, vanhemmat, isovanhemmat kuin ystävätkin, kaikki yhdessä. Vehmas (2012, 

96) toteaa harrastamisen olevan sosiaalisen pääoman lähde, mikä voi edistää yhteisöllisyyt-

tä ja tasa-arvoa.  

Perheliikunta voidaan jakaa ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Jotta liikkuminen olisi 

monipuolista, tulisi perheen arkeen sisältyä molempia. Suurin osa perheen liikkumisesta 

tulisi tapahtua kuitenkin omaehtoisesti niin, että ohjattu toiminta täydentäisi sitä. (Perhelii-

kuntaverkoston työryhmä, 2013, 5.) Juutinen Finnin, Laukkasen, Pesolan ja Sääkslahden 

(2013, 32–34) tutkimuksessa perheet asettivat tavoitteita, kuinka lisätä liikuntaa lapsen 

päivään. Tavoitteiksi perheet asettivat lasten innostamisen ulkoleikkeihin, mutta toisaalta 

puolet perheistä asettivat tavoitteeksi perheen yhteisen liikkumisen lisäämisen arkeen. Lä-

hes jokainen perhe halusi liikkua yhdessä viikonloppuisin.  

Omaehtoinen perheliikunta voi olla kotona yhdessä tapahtuvaa iloista ja mielekästä leikkiä 

sekä pelaamista. Se on arvokasta lapsen ja aikuisen välisen suhteen rakentumiselle. Aikui-
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sen täytyy seurata lapsen reaktioita, rohkaista ja antaa positiivista palautetta sekä mahdol-

listaa lapselle onnistumisen kokemuksia. Nämä vaikuttavat lapsen myönteisen minäkäsi-

tyksen, rohkeuden ja luottamuksen kehittymiselle. Ohjatun perheliikunnan merkityksestä 

nousee esiin iloinen yhdessäolo, turvallisuus, luottamus, yhteiset kokemukset, toiminnalli-

nen yhdessä tekeminen, liikunnalliseen elämäntapaan totuttelu, fyysinen kontakti lapsen ja 

aikuisen välillä sekä eri perheiden kohtaamiset yhteisen toiminnan parissa. Ohjattu perhe-

liikunta on säännöllisesti viikoittain järjestettyä toimintaa liikuntasaleissa ja tuokiot ovat 

yleensä satujumppia eri välineiden kanssa. Liikunnassa korostuu leikinomaisuus eikä suo-

ritukset. (Karvonen et al., 2003, 293–295.) Tutkimiemme ohjattujen perheliikuntaryhmien 

jumppien toiminnan rakenne muodostui yhteisestä alkupiiristä, toiminnasta ja yhteisestä 

loppupiiristä. Harjoitukset ja laululeikit muuttuivat teemojen mukaan, mutta toiminnan 

rakenne pysyi samanlaisena. Vehkalahti (2007, 111) on todennut, että rituaalit ja rutiinit 

luovat turvaa lapselle jatkuvien muutosten keskellä. Rutiinit ovat perheen arjessa säännöl-

lisesti toistuvia tilanteita ja rituaalien avulla voidaan luoda ryhmään kuulumisen tunnetta 

(Määttä & Rantala, 2010, 73).  

Perheliikunnan tarkoituksena on parantaa aikuisen ja lapsen keskinäistä vuorovaikutusta. 

Aikuinen antaa lapselle aikaansa ja samalla syventää suhdetta lapsen kanssa kodin ulko-

puolella. Lapsi ja aikuinen vahvistavat keskinäistä vuorovaikutus- ja luottamussuhdettaan 

perheliikunnassa tehtävien harjoitusten (esim. keinuttaminen, hyppyyttäminen ja nostelu) 

avulla. Luottamuksen kasvaessa harjoituksia voidaan tehdä yhdessä muun ryhmän kanssa. 

Lisäksi aikuinen näkee perheliikuntaryhmässä muita lapsiperheitä, jolloin vanhempi voi 

verrata lapsensa taito- ja kehitystasoa sekä käyttäytymistä saaden vertaistukea kasvatuk-

seen. Ohjatun perheliikunnan tavoitteita ovat myös liikunta-aktiivisuuden lisääminen koto-

na ja lähiympäristössä sekä liikuntatietoisuuden kasvattaminen. (Arvonen, 2004, 34–39.) 

Lisäksi ohjattu perheliikunta edistää perheiden sosiaalista vuorovaikutusta ja tukee lapsen 

itsetuntemusta (Perheliikuntaverkoston työryhmä, 2013, 4).  

Perherakenteen yhteyttä suomalaisten aikuisten liikunta-aktiivisuuteen koskevassa tutki-

muksessa todettiin, että lasten määrä, talouden koko ja ikä vaikuttavat siihen, kuinka aktii-

visesti aikuiset harrastavat liikuntaa. Kun perheessä oli alle kouluikäisiä lapsia useampi 

kuin yksi, laski äitien liikunta-aktiivisuus enemmän kuin isillä. Lapsiperheen liikuntaym-

päristö muodostuu kodin, päiväkodin, koulun, työpaikan ja kaupan välisistä arjen ympäris-

töistä, joissa perhe liikkuu. Kodin lähiympäristön suunnitteluun onkin kohdistettu yhä 

enemmän huomiota, koska sen tulisi olla liikuntaan houkutteleva. Kun päättäjät haluavat 
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saada lapsiperheitä liikkumaan, tulisi ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet ja kokemus-

maailma. Liikuntaprojekteja suunniteltaessa ja toteuttaessa tulisi ottaa huomioon ihmisten 

arki ja elämäntilanteet sekä muutokset perheessä ja töissä. (Rovio et al., 2011, 40–41.) 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan liikuntapaikkojen saatavuus ja kevyen liikenteen väy-

lät olivat yhteydestä runsaampaan liikunnan harrastamiseen. Suomessa liikuntapaikkojen 

läheisyydellä ei kuitenkaan havaittu yhteyttä liikunnan määrään. (Pulkkinen, Mäkinen, 

Valkeinen, Prättälä, & Borodul, 2013, 65.) 

Harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet nykyaikana. Samanaikaisesti perheiden eriar-

voisuus on kasvanut, jolloin kaikilla ei ole varaa harrastaa haluamaansa lajia. Perheliikunta 

mahdollistaa tasapuolisen liikunnan harrastamisen, koska toiminta on usein ilmaista. (Ar-

vonen 2004, 13.) Tutkimusten mukaan tulotasolla oli vaikutusta vapaa-ajan harrastuneisuu-

teen (Saarela, Mäki-Opas, Silventoinen & Borodulin, 2015, 56). Toisaalta Sveitsiläistutki-

muksen perusteella tuloilla tai työsuhteen kestolla ei havaittu yhteyttä liikunnan harrasta-

miseen. Kuitenkin korkealla koulutuksella oli selvä yhteys aktiiviseen liikkumiseen. (Stu-

der, Schlesinger, & Engel, 2011; Suomi et al., 2012, 68; 112.) Myös Australiassa ja Suo-

messa toteutettujen tutkimusten mukaan vanhemman sosioekonominen asema oli yhtey-

dessä liikunta-aktiivisuuteen (Cleland, Ball, Magnussen, Dwyer, & Venn, 2009; Määttä et 

al., 2014, 74–76; Tammelin, Näyhä, Hills, & Jarvelin, 2003).  Määttä et al., (2014, 74–76) 

lisäävät, että lasten liikunnallisuuden edistämisessä tulisi huomioida tarkemmin matalim-

min koulutettujen vanhempien lapset.   

Kokosimme kaavioon 1 perheliikunnan tärkeimmät tavoitteet havainnollistamaan, mitä 

omaehtoinen - ja ohjattu perheliikunta sisältävät. Kuvasta näkee, että ohjattu perheliikunta 

tarjoaa perheille monipuolisia vuorovaikutustilanteita. Omaehtoisen perheliikunnan ideat 

voivat muodostua ohjatun perheliikunnan pohjalta.  
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KAAVIO 1. Perheliikunnan tavoitteet 

 

2.2 LAPANEN-hanke 

1990-luvalta lähtien hanketoiminta on yleistynyt liikuntahallintoon ja 2000-luvulla hank-

keita on käynnistetty yhä enemmän. Hanketoiminnan määrärahat ovat kasvaneet viime 

vuosina, koska hankkeilla on nähty paremmat ja nopeammat mahdollisuudet kehittää toi-

mintaa. Niiden avulla on tavoitettu monipuolisesti eri kohderyhmiä paikallisella ja valta-

kunnallisella tasolla. Hankkeet ovat käynnistäneet toimintaa ja tuottaneet uusia toiminta-

malleja, joita muuten ei olisi käynnistetty ja kehitetty. Niiden kautta on pystytty tuottamaan 

tietoa ja materiaaleja liikunnasta. Ne ovat lisänneet yhteistyötä eri tahojen välillä. Toisaalta 

hankkeita on myös kritisoitu lyhytjänteisyyden ja tulosten leviämisen vuoksi. (Rikala, 

2012, 79–81.) Hankekulttuurissa nähdään kehittämisen tarvetta. Kuitenkaan hankekulttuu-

ria ei tulisi hylätä kokonaan. Hankkeiden hyötyyn luotetaan, vaikka kokonaisarviointi 

hankkeiden tuloksista puuttuu. (Rikala & Pyykkönen, 2013, 53.) Ympäri Suomea on käyn-
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nissä erilaisia liikuntahankkeita. Hankkeiden tavoitteena on muun muassa kannustaa liik-

kumaan niitä lapsia, jotka ovat vaarassa syrjäytyä liikunnasta. Liikuntapalveluiden pää-

määränä on tarjota kaikille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen liikuntaan innostavia 

liikuntapalveluita. Kuitenkin on niitä lapsia, nuoria ja perheitä, jotka eivät tavoita kyseisiä 

palveluita ja jäävät niiden ulkopuolelle. Monet hankkeet ovatkin suunnanneet toimintansa 

vähän liikkuvalle kohderyhmälle. (Rajala, 2010, 44–45.)   

Oulun kaupungin LAPANEN- hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja lapsiperheiden 

hyvinvointia perheliikunnan avulla. Perheliikunta on suunnattu ensisijaisesti niille perheil-

le, joissa vanhempi on työtön tai lasta hoidetaan kotona. Hankkeen avulla pyritään ehkäi-

semään sosiaalista syrjäytymistä liikunnan keinoin ja ottaa liikunnan merkitys puheeksi jo 

varhaisessa vaiheessa neuvoloissa. LAPANEN- hankkeen tarkoituksena on muun muassa 

kehittää uusia toimintamalleja perheliikuntaan, jotta erilaisiin tapahtumiin olisi mahdolli-

simman helppo osallistua. Toimintamallien kehittämiseen liittyy sekin, mikä toiminnassa 

saa perheen innostumaan liikuntaharrastuksesta niin, että he palaavat perheliikunnan jump-

piin uudelleen. Toiminnan kehittämisellä pyritään estämään liikunnan harrastamisen eriar-

voistuminen lasten ja lapsiperheiden kesken. (Jatkohankesuunnitelma, 2015, 3.) Perheen 

osallistumisella on merkitystä, kun halutaan lisätä liian vähän liikkuvien lasten liikkumista. 

Vanhemman tuki ja innostaminen on lapselle hyvin tärkeää liikuntaan motivoitumisen 

kannalta. Mutkattomia toimintamalliratkaisuja siihen, miten vanhemmat saadaan sitoutu-

maan toimintaan, ei ole vielä pystytty selvittämään. (Rajala, 2010, 45-46.)  

Kolmevuotinen LAPANEN-hanke aloitti toimintansa välittömästi, kun aluehallintovirasto 

myönsi rahoituksen 6.3.2015 opetus- ja kulttuuriministeriön Veikkausvoittorahoista. LA-

PANEN- hanke koostuu moniammatillisesta verkostosta, joka toteuttaa yhteistyössä hank-

keen tavoitteita. LAPANEN-hankkeessa on mukana eri hallintokuntien edustajia, liikunta-

palveluja, kansalaisjärjestöjä, Lintulammen asukasyhdistys ry, Sydänliitto ja Virpiniemen 

liikuntaopisto. Projekti on liitetty osaksi Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen toimintaa. 

Jo hankkeen pilotointivaiheesta saakka tavoitteena on ollut kehittää perheiden omatoimisen 

arkiliikunnan edistämistä, liikunnan puheeksi ottamisen mallia lastenneuvoloissa ja tukea 

perheitä liikunnallisen elämäntavan muodostumisessa. Lisäksi perheiden osallisuus pyri-

tään huomioimaan aiempaa paremmin liikkumiseen aktivoivan toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa. (Jatkohankesuunnitelma, 2015, 1–4.) Pääsimme hankkeeseen osallisiksi heti 

alusta saakka osallistumalla kokoukseen, jossa kuulimme tulevista hankkeen tapahtumista.  
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LAPANEN- hankkeen perheliikuntaryhmien toiminta jatkuu vuonna 2016. Pilottina aloi-

tettu vertaisohjaajakoulutus päättyy kesällä 2016 ja sen pohjalta aloitetaan varsinainen kou-

lutus ensi syksynä 2016. Vertaisohjaajakoulutuksen avulla perheliikuntakerhojen toimintaa 

laajennetaan Oulun kaupungissa. Hankkeen myötä aloitetaan myös kummitoiminta. Kum-

mitoiminnan tavoitteena on saada vähän liikkuvat liikkumaan enemmän. Kummitoiminta 

tekee yhteistyötä Heikinharjun vastaanottokeskuksen kanssa pyrkien integroimaan maa-

hanmuuttajaperheitä osaksi LAPANEN- hankkeen perheliikuntaryhmiä. Yhteistyö auttaa 

samalla maahanmuuttajia kotouttamisprosessissa. (Toimintasuunnitelma, 2015, 8.) Mah-

dollisuus osallistua liikuntaan pitäisi olla tasa-arvoisesti kaikilla. Tutkimusta tarvittaisiin 

eriarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja alueellisten erojen näkökulmista. (Paa-

janen, 2009, 43–44.) Hirvensalo ja Lintunen (2011) olivatkin tutkineet, että sosiaalinen ja 

kulttuurinen tausta voivat vaikuttaa henkilön fyysisen aktiivisuuden määrään. Aiempi ak-

tiivisuustaso ja aiemmat asenteet tulisi tuntea, jotta vähemmän aktiivisia voitaisiin auttaa 

oikealla tavalla löytämään uusia harrastuksia.   

Perheitä halutaan saada liikkumaan omatoimisesti, joten Oulun kaupunki lisää tiedotusta 

nettisivuillaan liikuntavälinekassien lainausmahdollisuudesta. Perheiden omatoimisen liik-

kumisen tukeminen korostuu, kun lastaan kotona hoitavien perheiden subjektiivista päivä-

hoito-oikeutta rajataan. Vertaisohjaajakoulutuksessa kerätäänkin perheiden käyttöön tar-

koitettua ohjepakettia, jonka avulla esimerkiksi puistoissa voi keksiä erilaista liikunnallista 

tekemistä. LAPANEN-hankkeen pitkäaikainen tavoite on tarjota perheille tasapuolisesti 

liikuntapalveluita ympäri Oulua. Kolmantena vuotena kaupungin eri alueilla pitäisikin olla 

saatavilla materiaalit ja välineet omatoimiseen liikkumiseen. (Toimintasuunnitelma, 2015, 

8.) Suomalaiset olivatkin tutkimuksen mukaan eriarvoisessa asemassa liikuntapaikkojen 

saavutettavuuden puolesta.  Pohjois- ja Itä-Suomen liikuntapalvelut olivat huonoimmin 

asukkaiden saatavilla sillä liikuntapaikat olivat harvemmassa ja etäisyydet niihin olivat 

pitkiä. Liikuntapalveluihin saapuminen kulkuneuvoilla oli lisääntynyt huomattavasti, koska 

lähipalvelut olivat heikentyneet. (Suomi, 2012, 9–12.) Suomi et al. (2012, 79; 117-118) 

jatkavat, että Oulussa liikkumattomien lasten (0–17- vuotiaiden) suhteellinen osuus oli 

lisääntynyt entisestään. Tutkimustulosten mukaan liikuntakulttuuri oli jakaantunut. Paljon 

liikkuvat olivat lisänneet liikuntaa entisestään ja vähän liikkuvat pysyneet ennallaan tai 

vähentäneet liikunta-aktiivisuuttaan. (Suomi et al., 2012, 79; 117–118.) Tutkimustulosten 

pohjalta LAPANEN-hankkeelle onkin selkeästi tarvetta tasa-arvoistamaan palveluiden 

saatavuutta ja lisäämään vähän liikkuvien liikunnan määrää.  
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3 Vuorovaikutus perheliikunnassa 

Perheliikunta ei ole pelkästään liikkumista perheen kanssa, vaan se on alusta loppuun 

saakka vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa eri asianosaiset ovat vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa. Seuraavassa luvussa avaamme vuorovaikutuksen termiä perheliikunnan nä-

kökulmasta.  

Ihminen on heti syntymästään lähtien vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön 

kanssa. Ihmisten välistä kommunikointia pidetään tietoisena vuorovaikutuksena ja sitä kut-

sutaan viestinnäksi. Ihmiset viestivät toisilleen omia ajatuksiaan ja vastaanottavat viestejä 

tulkiten niitä eri tavoin. Viestinnässä ihmiset käyttävät kahdenlaista tapaa: kielellistä tai ei- 

kielellistä. Lapsen kasvaessa vuorovaikutustaidot opitaan melkein itsestään, vaikka lapset 

kehittyvätkin eri tahtiin puhe-, kieli- ja viestintätaidoissa. (Launonen, 2007, 6–7.) 

Perheliikunnassa yhtenä tavoitteena on tukea ja edistää perheen vuorovaikutusta. Perhelii-

kunta voi toimia välineenä, jolla tuetaan vanhemmuutta ja kasvatusta suunnittelemalla toi-

minta tämän tavoitteen mukaisella tavalla. Perheliikunta tarjoaa vuorovaikutustilanteita, 

joissa vanhemmalla on erityinen mahdollisuus huomioida lapsi ja antaa tälle palautetta. 

(Arvonen, 2004, 37.) Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa tärkein asia on tun-

neilmapiiri, jonka aikuinen luo. Hyvä tunneilmapiiri antaa lapselle kokemuksen turvasta, 

välittämisestä ja arvostuksesta häntä kohtaan. Välittävässä ilmapiirissä lapsi pystyy keskit-

tymään ja syventymään tekemiseen. Huolehtiva aikuinen tunnistaa lapsen ja koko lapsi-

ryhmän väsymisen merkit ja ymmärtää siirtää tällöin painopistettä kohti rauhoittumista. 

Pienten lasten kohdalla aikuisen on opeteltava ei-kielellisen kommunikaation käyttöä ja 

lapsi tulee huomioida ryhmässä myös yksilöllisesti. Lisäksi isompien lasten kohdalla kie-

lelliseen ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota. (Karvonen et al., 2003, 85–92.)  

Liikuntatilanteet mahdollistavat hyviä tilanteita vuorovaikutuksen syntymiseen pienten 

lasten kanssa. Tilanteiden tulisi virittää lapsia emotionaalisesti ja heidän pitäisi saada mah-

dollisuuksia jäljittelyyn ja toistoon. Lapsiryhmässä on kysymys ihmisten välisistä kohtaa-

misista, jolloin yhteenkuuluvuuden tunne on keskeisessä asemassa. Lasten aktiivisuus tar-

vitsee aikuista herättelemään, suuntaamaan ja organisoimaan hänen toimintaansa. Aikuiset 

voivat herätellä lapsia ilmeiden ja liikuntavälineiden avulla. Jos aikuinen ei osoita kiinnos-

tusta, lapsen halu ottaa kontaktia aikuiseen loppuu. Lapset eivät pysty aina löytämään itse-

näisesti toimintaa vaan tarvitsevat siihen aikuisen apua. Aikuisen tulisi olla tukena ja varoa 
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puuttumasta liiaksi lapsen toimintaan ja antaa lapselle tilaa keksiä itse. Jo pienet lapset 

osaavat tehdä paljon asioita itse, jos haluavat. Siihen tarvitaan tuntemusta lapsesta, sopivi-

en tilanteiden tarjontaa, aitoa kohtaamista ja ymmärtämistä.  (Karvonen et al., 2003, 90–

91.) Launosen (2007, 21) mukaan lapsi osaa tehdä aikuisen avulla sellaisia asioita, joita 

lapsi ei kykenisi itsekseen tekemään, mutta niiden asioiden edellyttämät taidot ovat lapsen 

lähikehityksen vyöhykkeellä seuraavina. Lapsi oppii uudet taitonsa siis yhteistoiminnalli-

sesti vanhemman tai tutun aikuisen kanssa, kunnes taito sisäistyy niin, että lapsi hallitsee 

sen itsenäisesti. (Launonen, 2007, 21.) 

3.1 Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Yhdessä liikkuminen antaa lapselle ja vanhemmalle molemminpuolisia vuorovaikutustilan-

teita, jotka lujittavat yhteistä tunnesidettä. Tutkimuksen mukaan lapsuudessa koetut posi-

tiiviset vuorovaikutustilanteet liikunnan parissa saavat liikunnan pysymään osana lapsen 

elämää läpi nuoruuden kohti aikuisuutta. (Malina, 2001.) Myös Vehkalahti (2007, 81) ja 

Zimmer (2002, 95) ovat samaa mieltä aikuisen osallistumisen tärkeydestä. He painottavat-

kin, että liikuntatehtävät tulee suunnitella niin, että vanhempi ja lapsi voivat toteuttaa niitä 

yhdessä. Steinin, Raedekenin ja Glennin (1999) tutkimustulosten mukaan vanhemman vä-

häinen osallistuminen oli yhteydessä lapsen kokemukseen liian vähäisestä tuesta, joten 

parhaan tuen lapselle voi antaa osallistumalla kohtuullisesti lapsen harrastukseen.  

Lapsi ja aikuinen kehittävät tiiviissä yhteiselossa tukirakenteen viestinnälle, jolloin aikui-

nen tietää, miten vastata lapsen viestintään täyttämällä lapsen odotukset. Lapsi selviää ai-

kuisen antamalla tuella uusista vuorovaikutustilanteista, joita on vasta oppimassa. Kun 

takana on riittävän moni onnistunut vuorovaikutustoiminto, voi lapsi siirtyä harjoittele-

maan uusia vuorovaikutustoimintoja. Ajan kuluessa lapsesta kasvaa itsenäinen yhteisön 

jäsen. (Launonen, 2007, 8.) Vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lapsi ja aikuinen pyrki-

vät vaikuttamaan toisiinsa eri tavoin sekä reagoivat toisiinsa kielellisesti ja ei-kielellisesti 

(katseet, eleet ja ilmeet). Vastavuoroisuudella tarkoitetaan, että molemmat osapuolet ovat 

aloitteellisia. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa aikuinen haluaa opetella tulkitsemaan lap-

sen viestejä. Jotta lapsi voi kiintyä turvallisesti vanhempaansa, on vanhemman oltava 

lämmin ja hyväksyvä. Lisäksi vanhemman tulee vastata lapsen aloitteisiin sensitiivisesti. 

Vanhemman on tuettava lastaan ja oltava saatavilla sekä helposti lähestyttävä. Lapsen on 

huomattu hyötyvän vuorovaikutuksesta, jossa vanhempi huomioi päätöksenteossa lapsen 
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näkökulman. (Rusanen, 2011, 78–80.) Arvosen (2004, 39) mukaan vanhemman ja lapsen 

välisessä vuorovaikutuksessa tärkeitä ovat katsekontakti, eleet ja ilmeet. Lapsen ymmärrys 

omasta kehosta muodostuu kokemuksen kautta, kun hän voi tuntea oman kehonsa aikuisen 

kehoa vasten. 

Lapsen kokonaiskehityksen kannalta varhaisen vuorovaikutuksen ja yhteissäätelyn merki-

tys on ilmennyt tärkeäksi. Se näkyy keskushermoston järjestäytymisen, motoriikan, käyt-

täytymisen, ajattelun, kokemuksien ja tunteiden tasolla. (Isosävi & Lundén, 2013, 379.) 

Vanhemmuus on vuorovaikutusta. Se on äidin, isän ja lapsen kohtaamispaikka yhteisessä 

tilassa sekä prosessi samassa paikassa ja ajassa. Vanhemmuus on jatkuvaa sopeutumista 

uuteen lasten kasvaessa ja kehittyessä. Varhaisen vuorovaikutuksen on nähty olevan mo-

lemminpuolista. Vanhemman ja lapsen suhde on elinikäinen ja se on samalla kaikkien 

myöhempien suhteiden perusta. (Schmitt, 2003, 314–316.) 

Vuorovaikutustapojen yhteisvaikutuksia perhetasolla on tutkittu vielä vähän. Yhteissääte-

lyn näkökulma on tärkeä vuorovaikutusta havainnoitaessa. Seuraamalla vanhemman ja 

lapsen reaktioita toisistaan voidaan saada uusia ideoita esimerkiksi siitä, millä menetelmil-

lä vanhemmalle voidaan antaa lisää keinoja vastavuoroisuutta lisääviin hetkiin. Jos per-

heessä on useampi lapsi, voi vanhemman kanssa myös miettiä, miten lapset ovat erilaisia 

säätelykyvyltään ja tarvitsemaan säätelyapua. (Isosävi & Lundén, 2013, 379.) Lisäksi on 

tärkeää ottaa huomioon, että etenkin ensimmäisinä vuosina, kun lapsen kehitys on minä-

keskeisessä vaiheessa, lapsi kaipaa ajoittain jopa täyden huomion aikuiselta (Karvonen et 

al., 2003, 294). Kyrönlampi-Kylmäsen (2007, 162–165) Arki lapsen kokemana- tutkimuk-

sessa lapsilla oli lämmin, ensisijainen ja vahvin tunnesuhde omiin vanhempiinsa. Lasten 

kokemuksista nousi esiin ilo yhdessä tekemisestä sekä lasten kaipuu ja tarve yhdessäoloon 

vanhempiensa kanssa. Lisäksi lapset nauttivat läheisistä kontakteista vanhempiinsa. Tut-

kimuksen mukaan lapset kaipasivat enemmän yhdessäoloa vanhemmiltaan. Vanhempi luo 

lapselleen turvallisen, huolenpidon ja ilon ilmapiirin osallistumalla ja olemalla läsnä lapsen 

arjessa sekä kuuntelemalla lapsen kokemuksia. (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 162–165.) 

1–3-vuotiaan lapsen sosiaalisen kehitys on itsekeskeisessä vaiheessa, jolloin lapsi haluaa 

toimia ja leikkiä omissa oloissaan. Lapsi opettelee huomaamaan suhdettaan omaan psyyk-

kiseen ja fyysiseen minäänsä. Sosiaalinen minä voi alkaa kehittyä, kun lapsi on saavuttanut 

riittävän psyykkisen ja fyysisen tason. Tunteiden säätelyllä on iso rooli sosiaalisessa kehi-

tyksessä. Tunteiden kehittymistä säätelee lapsen temperamentti. Samalla lapsi muodostaa 
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itsestään myös minäkuvaa. Tunnetila voi joko virittää tai tukehduttaa lapsen ja ympäristön 

välistä vuorovaikutusta uusissa liikuntatilanteissa. (Sääkslahti, 2007, 36.) Tietyssä kehitys-

vaiheessa pieni lapsi käyttäytyy vierasta hoitajaa tai ohjaajaa kohtaan eri tavalla, kuin van-

hempaansa kohtaan. Lapsi pyrkii olemaan kiltti ja huomaamaton vierasta kohtaan totellen 

häntä jopa paremmin kuin omia vanhempiaan, koska lapsi uhmaa vain tuttua ja turvallista 

kohdetta. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 45–46.)     

Nykyisin vanhemman pitämällä kurilla tarkoittaa etenkin kontrollia (Ojakangas, 2001, 59). 

Vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa ohjaavaa kontrollia pidetään tärkeänä, jossa aikuinen 

ohjaa lasta hänen toimiessaan väärin (Rusanen, 2011, 78). Kyrönlampi-Kylmäsen (2007, 

166) tutkimustulosten perusteella lapset eivät hyväksyneet automaattisesti vanhempiensa 

asettamia sääntöjä ja kontrollia. Lapsi hyväksyi säännöt, jos hän koki ne mielekkäinä ja 

oikeudenmukaisina. Lapsi kaipasi rajoja, jos vanhempi ei niitä asettanut. Kremer-Sadlik ja 

Kim (2007) tutkivat vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta liikuntaharrastuksen 

aikana, jonka havaittiin etenevän tietyllä kaavalla. Tämä kaava muistutti kotona käytyä 

kasvatuskeskustelua joka käytiin, jos vanhempi oli huomannut lapsensa käyttäytyneen epä-

toivotulla tavalla. Vanhemman tavoite ei ollut ainoastaan kasvattaa lapsen moraalia liikun-

nan keinoin, vaan opettaa tälle, että liikunnasta opitut arvot pätevät myös muussa elämässä. 

Liikunnalla olikin tärkeä rooli perheen jokapäiväisessä elämässä kanssakäymisen ja kasva-

tuksen työkaluna. (Kremer-Sadlik & Kim, 2007.)   

Vanhemman kasvatustyylillä on merkitystä siihen, tukeeko hän lapsen motorista kehitystä 

antamalla lapsen laajentaa liikkumismahdollisuuksia vai rajoittaako hän sitä ylisuojelevai-

suuden vuoksi. Lapsi oppii vanhempiensa asenteet liikuntaa kohtaan. Tästä johtuen van-

hemmat toimivat lapsilleen esikuvana omien liikuntaharrastustensa kautta. (Zimmer, 2002, 

88.) Useassa tutkimuksessa on tultu siihen lopputulokseen, että vanhempien liikuntaharras-

tus on yhteydessä lapsen liikuntaharrastukseen. Vanhempien vaikutus lapsen liikuntahar-

rastukseen voi pohjautua käyttäytymismalleihin, myönteisen asenteen, rohkaisun ja sosiaa-

lisen tuen näyttämiseen, liikuntaan kohdistuvien odotusten osoittamiseen, neuvojen tar-

joamiseen ja opettamiseen. (Laakso, Nupponen, & Telama, 2007, 58.) Myös positiivisen 

palautteen saaminen on tärkeää lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta. Palautteen tulee 

olla aitoa ja on tärkeää, että lapsi kuulee palautteen itselleen tärkeältä aikuiselta. (Vehka-

lahti, 2007, 116–117.) 
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Vanhempien asenne liikkumista kohtaan vaikuttaa lapsen kognitiiviseen asennoitumiseen. 

Kun vanhempi kannustaa lasta kokeilemaan erilaisia asioita, hän vahvistaa ja tukee lapsen 

toimeliaisuutta sekä kutsuu lasta toimimaan. Rankaiseva kasvatus ja ymmärtämättömyys 

lasta kohtaan saattaa johtaa lapsen aloitekyvyttömyyteen ja avuttomuuteen. Kokemukset 

siitä, että pärjää erilaisissa tilanteissa kehittää lapsen selviytymisstrategioita. (Zimmer, 

2002, 92.)   

Keskeinen tekijä lapsen muodostaessa motivaatiota harrastustaan kohtaan on hänen van-

hempien luomalla motivaatioilmastolla. Vanhemman luoma minä- tai tehtäväorientoituva 

motivaatioilmasto tarttuu lapseen. Jos vanhempi vertaa lapsen suorituksia muihin, tämä 

johtaa siihen, että myös lapsi alkaa verrata suorituksiaan muiden suorituksiin. Jos taas van-

hempi toimii tehtäväorientoituneesti, lapsikin toimii tehtäväorientoituneesti. (White, Ka-

vussanun, & Guest, 1998.) White ja Zellner (1996) ovat havainneet tutkimuksessaan minä-

orientoituneen ajattelutavan olevan yhteydessä tehtäväorientoitunutta ajattelutapaa toden-

näköisemmin lapsen ahdistuneisuuteen. Ahdistuneisuus johtaa usein alisuorittamiseen, 

joka puolestaan lisää ahdistuneisuutta. Lapsi voi joutua kehään, jossa vanhemman on vai-

kea auttaa, koska he ovat itse olleet luomassa lapselle minäorientoitunutta ilmastoa. (White 

& Zellner, 1996.) 

3.1.1 Kiintymyssuhdeteoria 

Lähestymme vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta myös kiintymyssuhdeteorian 

näkökulmasta, koska perheliikuntaan osallistuvien perheiden lapset ovat iältään 1-5- vuoti-

aita. Pienimmät tarvitsevat vielä paljon äidin läheisyyttä ja syliä ollessaan vuorovaikutuk-

sessa muun ryhmän kanssa. Keltikangas-Järvisen (2012, 26) mukaan lapsen kolmen en-

simmäisen ikävuoden aikana kokonaisvaltainen kehitys pohjautuu kiintymyssuhteen tur-

vallisuuden tunteeseen, jossa yhdistyvät kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaalinen kehi-

tys.  

Varhaislapsuuden vuorovaikutukseen kiinteästi liittyvä tekijä on lapsen ja vanhemman 

välisen kiintymyssuhteen laadun selvittäminen. Kiintymyssuhdeteorian on tehnyt tunne-

tuksi Bowlby (1971). Kiintymyssuhde pyrkii kuvaamaan lapsen ja häntä hoitavan aikuisen 

välisen suhteen laatua. Teorian taustalla vaikuttaa näkemys siitä, että lapsen sosio-

emotionaalinen kehitys on riippuvainen ympäristöstä, joka vastaa hänen tarpeisiinsa. (Lyy-

tinen et al., 2000, 61.) Lapsen kehityksen uhka voi syntyä, kun lapsi kokee, että äiti riiste-
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tään häneltä tai hän ei saa äidiltä tarvitsemaansa rakkautta. Siksi lapsen elinympäristöllä on 

suuri merkitys lapsen myönteiselle kehitykselle. (Hautamäki, 2003, 15.) Kehitys tarvitsee 

pysyvyyttä ja läsnäoloa lapselle tärkeiltä aikuisilta joka päivä. Lapsi kiinnittyy aikuisiin, 

jotka hoivaavat häntä ja joita hän pitää turvallisimpina. Näiden aikuisten kanssa hänelle 

muodostuu tunneside ja heihin hän turvaa pelon hetkellä. (Launonen, 2007, 19; Rusanen, 

2011, 27.) Teoriassa korostuu lapsen luontainen taipumus hakea läheisyyttä ja turvaa äidil-

tään tai muulta itselleen tärkeältä henkilöltä (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 165; Schmitt, 

2003, 317). Turvallinen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen kehityksen eri osa-alueisiin eri-

tyisesti ennen kouluikää. Turvallinen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen emotionaaliseen 

säätelyyn, itseluottamuksen kehitykseen, sisukkuuteen, sosiaalisiin suhteisiin oman ikäis-

ten lasten kanssa, empatiakykyyn, vertauskuvallisiin leikkeihin, ongelmanratkaisuun, älyl-

liseen kehitykseen, kieli- ja viestintätaitoihin sekä kykyyn arvostaa itseään. (Hughes, 2011, 

20.)       

Bowlby kuvailee kiintymyssuhdeteoriaa selitysjärjestelmäksi. Teorialla hän pyrki löytä-

mään vastaukset kahteen kysymykseen: miksi ihmiset haluavat muodostaa pysyviä ja vah-

voja ihmissuhteita toisiinsa sekä miksi ja miten tunnemme ahdistusta, kun läheinen side 

toiseen ihmiseen katkeaa tai on uhkana katketa? (Hautamäki, 2003, 18.) Kiintymyssuhteen 

laadulla on suuri vaikutus lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehityk-

seen. Turvallisen kiintymyssuhteen äitiinsä tai heistä huolehtivaan aikuiseen muodostaneet 

lapset muodostavat parempia kiintymyssuhteita myös kavereihinsa. (Rusanen, 2011, 57–

63.)  

Aikuisen omien varhaisten kiintymyskokemusten on havaittu vaikuttavan koko elämän 

ajan ja niiden on havaittu siirtyvän sukupolvelta toiselle. Kiintymyssuhteen laadulla on siis 

merkitystä yksilön ja vanhemmuuden rakentumisen kannalta. (Schmitt, 2003, 318.) 

Hughes (2011, 27; 74) on samaa mieltä Schmittin kanssa, mutta hän lisää, että vanhempi 

voi olla omalle lapselle turvallinen kiintymyshahmo, vaikka vanhemmalla olisikin ollut 

lapsuudessaan turvaton kiintymysmalli. Suvialan (2011, 263–266) mukaan vanhemman 

omat kiintymyskokemukset varhaislapsuudessa ja suhtautuminen näihin kokemuksiin vai-

kuttaa siihen, miten joustavasti vanhempi pystyy ymmärtämään omaa ja lapsensa mieltä, 

näiden eroja ja mielen sisältöjen yhteyttä käyttäytymiseen.                                                                             

Hautamäki (2003, 22) kirjoittaa, että Bowlby (1969) kuvailee kehittyvää kiintymyssuhdetta 

sisäsyntyisenä säätelyjärjestelmänä. Sen avulla lapsi pitää yllä sopivaa kokemusta tarvit-
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semastaan läheisyydestä toista kohtaan uhan edessä. Sisäisen säätelyjärjestelmän avulla 

lapsi vertailee tietoa esimerkiksi äidin paikasta suhteessa tavoitteeseen. Tavoite muodostuu 

aluksi siitä, mikä etäisyys äitiin on. Myöhemmin vaikuttaa se, miten lapsi kokee turvalli-

suuden tunteen. Vertailtuaan asioita lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja jatkaa ympäristön 

tutkimista tai hakeutuu varmistamaan hoivasuhdettaan. Myös Schmitt (2003, 317–318) 

kertoo sisäisestä säätelyjärjestelmästä, jonka avulla lapsi hakee tasapainoa ympäristön tut-

kimisen ja läheisyyden hakemisen välillä. Rusanen (2011, 59) mainitsee, että Bowlby käyt-

tää termiä kiintymysjärjestelmä, jolla hän tarkoittaa lapsen kiintymyskäyttäytymisen ja 

aikuisen hoivakäyttäytymisen dynaamista vastavuoroisuutta. Kyse on siis läheisyyden sää-

telystä, jossa lapsi, aikuinen tai molemmat reagoivat korjaamalla tilanteen, jos heidän etäi-

syys kasvaa liian suureksi. 

Bowlbyn (1988) mukaan turvalliseen perusta-ilmiöön yhdistyy lapsen tasapainottelu kah-

den asian välillä: varmistaa turvallisuus hakemalla läheisyyttä ja ympäristön tutkiminen. 

Lapsi voi tutkia ympäristöä, kun on saanut tarpeeksi turvaa kiintymyksen kohteena olevas-

ta henkilöstä. Silloin kiintymyssuhdejärjestelmä on säästöliekillä. Lapsi voi kuitenkin yllät-

täen hätääntyä ja alkaa etsiä kiintymyksen kohteena olevaa aikuista. Kun lapsi saa taas 

turvaa, voi kiintymyssuhdejärjestelmä palata hiljalleen säästöliekille. Silloin lapsi uskaltaa 

jälleen tutkia ympäristöään. Jotta lapsi uskaltaa tutkia ympäristöään, tulee kiintymyksen 

kohteena olevan henkilön olla paikalla tuomassa turvallisuuden tunnetta. Mitä pienempi 

lapsi on, sitä enemmän hän kaipaa turvallisuudentunteen ylläpitämistä. Lapsen kehittyessä 

tasapainoilun tarve vähentyy. (Hautamäki, 2003, 22–23.) 

 Bowlby esittää kiintymyskäyttäytymisen käsitteen, jolla hän tarkoittaa lapsen tapaa pyrkiä 

saamaan vanhemman pysymään lähellään uusissa ja pelottavissa tilanteissa. Lapsen fysio-

loginen tila ja vanhemman tapa toimia vaikuttaa kiintymyskäyttäytymisen voimakkuuteen. 

Erossa olemisesta johtuvat reaktiot ovat luonnollisia ja niitä kutsutaan eroahdistukseksi. 

Kolmen vuoden ikään mennessä lapsi alkaa kestää paremmin vanhemman poissaoloa ja 

hyväksyy hoitajakseen myös itselleen vieraita henkilöitä. Kiintymyskäyttäytymisen muoto-

ja ovat merkki- ja lähestymiskäyttäytyminen. Merkkikäyttäytymisessä lapsi viestii van-

hemmalleen, esimerkiksi itkun, huudon, hymyilyn tai ilmeiden avulla halusta saada hänet 

lähelleen. Toinen muoto on lähestymiskäyttäytyminen, jossa lapsi esimerkiksi takertuu, 

seuraa tai etsii vanhempaansa. Aikuisen tehtävänä on suojella lasta liian pelottavilta tilan-

teilta. Myös lapsen halu olla kontaktissa vanhempaansa, kun kaikki on hyvin, vahvistaa 

vanhemman ja lapsen keskinäistä läheisyyden tunnetta. (Rusanen, 2011, 27–33; 59.) Kiin-
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tymyssuhdeteorian mukaan katse- ja kosketuskontaktit lapsen ja vanhemman välillä anta-

vat lapselle hyvänolontunteen, jolloin lapsi kokee olevansa rakastettu ja tärkeä vanhem-

malleen. Tällaiset kokemukset rakentavat lapsen itsetunnon kehitystä sekä luottamuksen 

syntymistä toisiin ihmisiin. (Launonen, 2007, 19.)  

Etenkin uusissa tilanteissa lapset saattavat hakeutua pois vieraiden ihmisten joukosta oman 

tutun aikuisen luokse. Bowlbyn nimittää tätä lähestymis-etäisyydenotto -toimintamallia 

vetäytyväksi käyttäytymiseksi. Vieraassa paikassa lapsi voi välttää kontaktinottamista uu-

siin ihmisiin tai tarvitsee tähän vanhemman tukea. (Rusanen, 2011, 33–34.) Mary Ains-

worth kehitti tutkijaryhmänsä kanssa Vierastilanne-menetelmän, jonka avulla havainnoi-

daan lasta ja hänen käyttäytymistään äidin lähellä, kun lapsen stressitasoa nostetaan vaihe 

vaiheelta (menetelmässä on yhteensä kahdeksan tasoa). Kiintymyssuhde voidaan määritel-

lä lapsen arvioksi, miten lapsen kiintymyksen kohteena oleva aikuinen käyttäytyy, kun 

pieni lapsi hakee fyysistä läheisyyttä. (Hautamäki, 2003, 35.) 

Kiintymyssuhdetutkimuksissa ollaan oltu kiinnostuneita vanhemman mentalisaatiokyvystä 

ja sen yhteydestä kiintymyssuhteen laatuun. Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää 

oman ja toisen toiminnan taustalla olevia ajatuksia, toiveita, uskomuksia ja tunteita. Kun 

puhutaan vanhemman ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta, mentalisaatiolla tarkoitetaan 

vanhemman kykyä huomioida lapsen näkökulma ja nähdä lapsi irrallisena itsestä. Kyky 

mentalisaatioon kehittyy noin neljän vuoden iässä. Mentalisaation kehittymisessä keskeistä 

on oppia tunnistamaan ja nimeämään ajatuksia, tunteita, haluja ja uskomuksia. Nämä taidot 

kehittyvät lapsen saadessa kokemuksia, kuinka hyvin hänen tunnetilojaan on tunnistettu ja 

nimetty. Lisäksi tulee saada kokemuksia omista rajoista ja erillisyydestä, joita lapsi saa, 

kun vanhempi osoittaa hänen tunnetilansa olevan lapsen tunnetilasta erillinen. Ihanteelli-

sessa tilanteessa vanhempi peilaa lapsen tunnetta, jolloin lapsi huomaa, että hänen tunteen-

sa on ymmärretty, mutta ei näytä sitä omana tunteena vaan yhdistää siihen toisia esimer-

kiksi rauhoittavia elementtejä. (Suviala, 2011, 263–266.) 

3.1.2 Kiintymyssuhdemallin vaikutus lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen 

Turvallisessa kiintymyssuhteessa vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä tuottaa iloa 

molemmille ja tunteita ilmaistaan kielellisesti ja ei-kielellisesti. Turvallisesti kiintyneet 

lapset kykenevät emotionaalisesti tasapainoiseen tunteiden ilmaisuun. (Rusanen, 2011, 63.) 

Ainsworth laati tutkijaryhmänsä (1978) kanssa kolme strategiaa, millä tavoin pieni lapsi 
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yritti pitää yllä ja varmistaa hänelle tärkeän henkilön läsnäolon. Turvallisen kiintymyssuh-

teen omaavat lapset olivat luottavaisia siihen, että äiti pysyi heidän lähellään. Ensimmäise-

nä elinvuotenaan he olivat saaneet äidistä turvaa tutkiessaan ympäristöään ja luottavat tur-

vallisuuden tunteeseen myös vierastilanteissa. Kun äiti poistui tilasta ja tuli hetken kuluttua 

takaisin, lapsi meni äidin luo näyttäen avoimesti kaipuunsa. Äidin paluun jälkeen lapsi haki 

hetken äidin turvaa ja palasi sitten takaisin tutkimaan ympäristöä. Tutkijaryhmän havainto-

jen mukaan turvallisesti kiintyneiden lasten äidit vastasivat sensitiivisimmin vauvan kom-

munikointiyrityksiin ja se olikin merkityksellistä turvallisen kiintymyssuhteen kehitykselle. 

(Hautamäki, 2003, 36.) Sensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida ja vastata lapsen 

tunnetiloihin ja tarpeisiin sekä havainnoida niitä jatkuvasti. Turvallisuuden tunne syntyy, 

kun lapsi kokee hallitsevansa elämää. Silloin lapsi tuntee, että hänen viestinsä ymmärre-

tään ja niihin vastataan. (Vilén, Leppämäki, & Ekström, 2008, 36.) Hollantilaistutkimus 

tutki äidin sensitiivisyyden yhteyttä äidin ja pojan väliseen vuorovaikutukseen. Tulosten 

mukaan vuorovaikutus äidin kanssa oli vähemmän negatiivista sensitiivisten äitien pojilla 

kuin ei-sensitiivisten (Szabo et al., 2008).  

Turvattomasti kiintyneillä lapsilla kiintymysjärjestelmän toiminta on häiriintynyt. Turvaton 

kiintymys kehittyy vähitellen, jos aikuinen ei vastaa lapsen hätään tai hänen reagointi on 

epäjohdonmukaista. (Rusanen, 2011, 65.) Turvattomasti kiintyneet ja välttelevät lapset 

väistelevät kielteisten tunteiden näyttämistä ja ovat oppineet, etteivät hae turvaa äidistä. 

Turvattomasti kiintyneiden lasten äidit vastasivat lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana 

epäsensitiivisesti lapsen viesteihin. Kun pieni lapsi huomaa, ettei hän saa vastausta vies-

teihinsä, pitää hänen keksiä muunlaisia kehitystasolleen sopivia keinoja, joilla säädellä 

tunnetilaansa ja pitäen samalla huolen hoitajan kohtuullisesta läheisyydestä. Vierastilan-

teessa turvattomasti kiintynyt lapsi kohdisti äitiinsä välttelevää käyttäytymistä äidin pala-

tessa takaisin huoneeseen, mikä todisti sen, että kiintymyssuhdejärjestelmä paloi säästö-

liekillä. Lapsi tutkii mieluummin ympäristöään kuin hakisi hoitajastaan kosketus- ja katse-

kontaktia. Läheisyys heikentäisi lapsen sensomotorisin keinoin rakentamaa puolustusme-

kanismia. (Hautamäki, 2003, 36–37.) Lapsi tekee syysuhdeoletuksen, jonka mukaan aikui-

sen hyväksynnän voi saada parhaiten aikuista mahdollisimman vähän vaivaamalla. Lapsi 

hakee aikuisen huomiota hymyilemällä, käyttäytymällä hyvin ja kieltämällä itseltään kiel-

teisten tunteiden näyttämisen. (Vilén et al., 2008, 38.)  

Välttelevässä kiintymyssuhdemallissa lapsi ottaa etäisyyttä vanhempaansa fyysisesti tai 

tunneperäisesti, eikä pysty turvautumaan häneen edes stressitilanteissa. Lapsi tekee hyvin 
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vähän aloitteita vanhemmalleen ja kokee vanhemman tekemiin aloitteisiin vastaamisen 

vaikeana. Heidän vuorovaikutus on rajoittunutta ja keskustelut lyhyitä. Vanhempi kokee 

vaikeaksi ottaa lapsi fyysisesti lähelleen, kun lapsi puolestaan kaipaisi fyysistä läheisyyttä 

ja katsekontaktia vanhempaansa. (Rusanen, 2011, 66.) 

Turvattomasti kiintyneet, ristiriitaiset ja vastahankaiset lapset ovat kasvaneet hyvin epä-

johdonmukaisesti käyttäytyvän äidin kanssa. Nämä lapset eivät ole kyenneet järjestämään 

strategiaa hallitakseen ja ennakoidakseen äitinsä vuorovaikutustapoja vuoden ikään men-

nessä. (Hautamäki, 2003, 37–38.) Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa lapsi näyttää voimak-

kaita tunteita odottaen, että vanhempi reagoi kommunikointiyrityksiin lapsen toivomalla 

tavalla. Aikuinen saattaa vastata lapsen tunnereaktioihin liioitellun myönteisesti, mikä nä-

kyy lapsen heikkona itsesäätelytaitona ja tunteiden nopeana vaihteluna. (Vilén et al., 2008, 

40.) Tyypillistä on, että vanhempi reagoi usein vain lapsen voimakkaisiin tunteisiin, jolloin 

lapsi oppii, että ylidramaattisella toiminnalla hän saa vanhemman huomion. Kun lapsi on 

saanut vanhemman huomion, hänen käytös voi muuttua ensin takertuvaksi ja sitten lähei-

syyttä vastustavaksi. (Rusanen, 2011, 67.)  

Jäsentymättömässä kiintymyksessä kiintymyksen kohde on sekä turvallinen että pelottava. 

Lapsi on joutunut kokemaan vanhemmalta vihamielisyyttä ja vetäytyvyyttä. Hänellä ei ole 

mitään johdonmukaista strategiaa selviytymiseen. Lapsi on pelokas ja hämmentynyt. Jos 

lapsi on muulla tavalla turvattomasti kiintynyt, hän voi esimerkiksi hakeutua itselleen vie-

raan ihmisen seuraan äidin ollessa paikalla. (Rusanen, 2011, 68–69.)                                                                                                                       

3.2 Perheiden välinen vuorovaikutus ryhmässä 

Ohjattu perheliikunta on sosiaalinen tilanne, jossa aluksi toisilleen vieraat perheet tulevat 

hiljalleen tutuiksi keskenään, kun perheliikuntaryhmässä käymisestä tulee jokaviikkoinen 

rutiini. Perheet tutustuvat toisiinsa perheliikuntaryhmissä tehtävien erilaisten harjoitusten 

ohessa, joissa he tekevät yhteistyötä keskenään.   

Ryhmään kuulumisen tunne vaikuttaa yllättävän paljon siihen, miten yksilö sitoutuu liikun-

taan ja muuhun ryhmään. Tutkimuksissa olisikin tärkeää selvittää, miten yksilö kokee lii-

kuntatilanteet. Ryhmässä tapahtuvien asioiden ymmärtäminen on tärkeää, kun halutaan 

järjestää liikuntaa, jossa yksilö viihtyy ja haluaa harrastaa. (Liukkonen & Jaakkola, 2013a, 

148–149; Rovio, Lintunen, & Salmi, 2009, 40.)   
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Paikassa, jossa liikkumista tapahtuu, kehittyy oma kulttuuri, joka säätelee siellä ilmenevää 

vuorovaikutusta. Yhteisestä toiminnasta muodostuu yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen voidaankin sanoa olevan kasvatusvuorovaikutuksen tärkeä 

määränpää. Liikunnan sosiaalinen pääoma antaa yhteisölle sosiaalisia verkostoja, säädök-

siä ja luottamusta, jotka kehittävät sosiaalista vuorovaikutusta yhteisön jäsenten kesken. 

(Lintunen & Kuusela, 2009, 203.) Lapsi kehittyy yhteisön jäseneksi osallisuuden ja toi-

minnan avulla. Osallisuus tapahtuu asteittain aikuisen luomaan maailmaan mukaan tulemi-

sena. Lapsi tarvitsee ensin paljon aikuisen tukea ja apua, minkä jälkeen hän voi huomata 

toiset lapset ja liittyä myös heidän seuraan. Pienten lasten vertaissuhteiden merkityksestä 

varhaiselle vuorovaikutukselle on puhuttu paljon. (Kronqvist, 2006, 167; 181.) Yhdessä 

työskentelyn avulla voidaan kehittää lasten vuorovaikutuksessa tarvitsemia ryhmätaitoja. 

Vuorovaikutus lasten kesken sekä lasten ja aikuisten välillä mahdollistaa lapsien kehitty-

misen taitaviksi osallistujiksi toiminnassa. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 14.) 

Vertaisryhmissä tapahtuvat yhteistoiminnalliset leikit kehittävät lasten sosiaalisia taitoja. 

Lapsi oppii lainaamaan välineitä, odottamaan vuoroaan, auttamaan toisia ja sopimaan yh-

teisistä säännöistä. (Numminen, 2000, 51.)  

3.2.1 Ryhmän muodostuminen 

Sosiaalipsykologia tutkii vuorovaikutusta ja ryhmätoimintaa. Sosiaalipsykologisesta näkö-

kulmasta ryhmällä tarkoitetaan useammasta henkilöstä koostuvaa joukkoa, jotka ovat vuo-

rovaikutuksessa toistensa kanssa ja heitä yhdistää samat tavoitteet. Toinen määritelmä on 

lisäksi korostanut ryhmän jäsenten tietoisuutta toisistaan ja kokemusta ryhmän muodostu-

misesta. Ryhmän katsotaan muodostuvan vuorovaikutuksen kautta. Alussa psykologisen 

kontaktin vaiheessa ryhmä tulee tietoiseksi toisistaan ja he luovat suhteita toisiinsa. Ryh-

män toiminnan ja vuorovaikutuksen aikana syntyy erilaisia suhdejärjestelmiä, kuten rooli-, 

normi-, valta-, kommunikaatio-, ja tunnesuhteita. Sosiaalisen kontaktin vaiheessa ryhmä 

alkaa toimia yhteisen tavoitteen eteen. Tällöin ryhmästä tulee yhteistyökykyinen ja tulok-

sellinen. (Rovio, 2007, 171–172.)  

Ryhmän jäsenten tulisi tehdä yhteistyötä keskenään yhteisen tehtävän saavuttamiseksi. 

Vuorovaikutuksen avulla ryhmän jäsenet pystyvät vaikuttamaan toisiinsa. Ryhmäläiset 

odottavat, että sen jäsenet käyttäytyvät tietyllä tavalla ja myötäilevät ryhmän sääntöjä. 

Ryhmän sisällä tapahtuu jatkuvaa ryhmädynamiikkaa muuttuvien suhdejärjestelmien ja 
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ryhmätilanteiden vuoksi. (Lintunen & Rovio, 2009, 21–22.) Ryhmän myönteinen kehitty-

minen vaatii ryhmän toiminnassa syntyvien ryhmäsuhteiden tarkkailemista. Ohjaajan ja 

ryhmän jäsenten tulee löytää ryhmän toiminnan kannalta asiaankuuluvimmat roolit, sopivat 

säännöt ja hyvät vuorovaikutustavat. Ryhmän dynaaminen luonne on lähtöisin siitä, että 

ryhmän jokaisen jäsenen elämäntilanne ryhmään saapuessa on ainutlaatuinen ympäristöstä 

johtuen. Ohjaajan tehtävänä on muokata tekemiensä havaintojen avulla ryhmän jäsenten 

elämäntilanteita ja tarpeita yhteen niin, että ryhmä suorittaisi toimintaansa parhaimmalla 

tavalla. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 12–13; Rovio, 2007, 172–173; Rovio et 

al., 2009, 40.) Näiden lisäksi ryhmään vaikuttavat osallistujien omat kiinnostuksen kohteet, 

yksilölliset suhteet toisiin ja omat persoonalliset tavat toimia (Hännikäinen, 2006, 126–

127).  

Ryhmässä syntyy prosesseja, jotka esiintyvät kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa 

ryhmän jäsenten osallistuessa toimintaan. Ryhmän toiminta vaatii yhteistyötä, jossa ryh-

män jäsenet tekevät yhdessä päätöksiä ja ratkovat ongelmia. Ryhmällä on yleensä aina 

jokin tavoite. Tavoitteiden laatiminen on yksinkertaista, mutta ryhmässä toteutettuna se on 

haastavaa. Ryhmän suoritus heikentyy, kun ryhmän koko suurenee. Ryhmän päätöksente-

kokyky, suoriutuminen tehtävistä ja tavoitteeseen pääseminen ovat tärkeitä ryhmäproses-

siin vaikuttavia ilmiöitä. (Lintunen & Rovio, 2009, 24.) Kun ryhmän toiminta etenee ilman 

suurempia haasteita, sen jäsenten välinen vuorovaikutus ja tunteet vahvistavat yhteistä 

toimintaa. Ryhmän jäsenet nauttivat osallistumisestaan ryhmän toimintaan ja haluavat ke-

hittää sitä. (Salmi, Rovio, & Lintunen, 2009, 88.) Hyvä ja turvallinen ryhmähenki luo pe-

rustan ryhmän toiminnalle. Ryhmähengen kehittymistä voidaan tukea erilaisten luottamus- 

ja tutustumisharjoitusten kautta. (Vehkalahti, 2007, 27.)      

Bruce Tuckmanin laatima ryhmän kehitysmalli auttaa ryhmien muuttumisen ymmärtämi-

sessä. Se sisältää muotoutumis-, kuohunta-, normittamis- ja toteuttamisvaiheet. Malli sisäl-

tää myös myöhemmin lisätyn lopettamisvaiheen. Muotoutumisvaiheessa ryhmän jäsenet 

alkavat muodostaa ryhmäsuhteita ja olemaan riippuvaisia ryhmästä. Jäsenet ovat kiinnos-

tuneita tehtävästä ja siihen liittyvistä säännöistä. He saattavat olla riippuvaisia ohjaajasta ja 

sovituista ryhmän säännöistä. Ryhmäläiset saattavat kokeilla hyväksyttäviä kanssakäymi-

sen muotoja olemalla jännittyneitä, varovaisia ja torjuvia, vaikka ovatkin kiinnostuneita 

ryhmän toiminnasta. Ohjaajan tehtävänä on helpottaa jäsenten oloa tutustuttamalla ryhmän 

jäsenet toisiinsa. Kuohuntavaiheessa ryhmähenki kokee haasteen. Ryhmän välinen vuoro-

vaikutus voi jakaantua erilaisiin ryhmittymiin ja sen jäsenet saattavat esittää eriäviä mieli-
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piteitä. Normittamisvaiheessa ryhmässä syntyy parempaa vuorovaikutusta yhteenkuulu-

vuuden tunteen vuoksi. Kuohunta jää normittamisvaiheen alle, kun ohjaaja ja ryhmäläiset 

palaavat toteuttamaan ryhmän perustehtävää ja asettamiaan tavoitteita. Ryhmän ristiriitoja 

yritetään tiedostaa ja ratkoa laatimalla ryhmän yhteisiä sääntöjä ja toimintamalleja. Toteut-

tamisvaiheessa ryhmä osaa selvittää sisäisiä pulmia. Ryhmän jäsenet osaavat tehdä ratkai-

suehdotuksia yhdessä, jolloin vuorovaikutus toimii ongelmanratkaisun välineenä. Jäsenten 

väliset keskinäiset suhteet auttavat tehtävän toteuttamisessa, koska jokainen on löytänyt 

oman paikkansa ryhmästä. Lopettamisvaiheessa ryhmän jäsenet hyvästelevät toisensa, 

koska ryhmän toiminta loppuu. Jos ryhmän toiminta jatkuu, prosessiin tulee kuitenkin uu-

sia tekijöitä, jolloin vanha ryhmä alkaa muistuttaa uutta ryhmää. (Salmi et al., 2009, 89–

92.) 

Ryhmän muodostumisvaiheessa on vetovoimaa ja turvaa, mikä lujittaa arjen sosiaalisia 

verkostoja ja edesauttaa ryhmässä työskentelemistä. Ryhmästä irtaantuminen ei ole help-

poa, jos ryhmän muut jäsenet ovat päättäneet käydä toiminnassa säännöllisesti. Toiminnas-

sa syntyneitä ihmissuhteita ei ole helppo jättää taakseen, koska taustalla on ajatus "kaveria 

ei jätetä". (Rovio, 2011, 43.) 

3.2.2 Ryhmän vuorovaikutuksen edistäminen 

Sosiaalinen vuorovaikutus tarkoittaa ihmisten välistä suhdetta, joka on ajassa etenevä kehi-

tyskaari. Vuorovaikutus sosiaalisessa ympäristössä vaikuttaa meihin kaikkiin. Palaute on 

keskeinen asia ryhmätoiminnassa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen lähtökohta onkin kommu-

nikointi. Vuorovaikutus ei ole vain kielellistä kommunikointia, vaan siihen liittyy myös 

eleet ja ilmeet sekä erilaiset teot, kuten poistuminen tilanteesta, haluttomuus kuunnella tai 

kannustaminen. Vuorovaikutuksessa puhe ei viesti pelkästään sitä, mitä halutaan sanoa, 

vaan yksilön ruumiinkieli vaikuttaa myös. Nämä kaksi asiaa voivat olla ristiriidassa keske-

nään. Vuorovaikutus ei olekaan helppoa, koska se vaatii toisen osapuolen tarkkaavaisuu-

den ja tarkan kuuntelemisen. Puhujan tulee myös ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettä-

västi. (Lintunen & Rovio, 2009, 22–23.) Ryhmän näkyvä osa on vuorovaikutus, jota voi-

daan arvioida ja havainnoida. Arvioinnin ja havainnoinnin avulla pystytään säätelemään 

ryhmän toimintaa. Vuorovaikutuksen merkitystä ei pidä vähätellä. Ryhmään vaikuttaa jo-

kainen teko, minkä ohjaaja tekee tai jättää tekemättä. Hyvä vuorovaikutus ja sen kehittä-
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minen antavat keinoja kohdata tai estää ryhmätoiminnassa ilmeneviä haasteita. (Rovio et 

al., 2009, 41.) 

Ryhmän toimintaa säädellään sen jäsenten vuorovaikutuksen avulla. Ryhmän vuorovaiku-

tusta voi verrata verkostoon, joka voidaan jakaa keskitettyihin ja hajautettuihin. Keskite-

tyssä verkostossa keskeinen henkilö pitää vuorovaikutusta yllä tehtävän ympärillä. Tällai-

nen tilanne on esimerkiksi silloin, kun keskeinen vetäjä kertoo yksinkertaisen harjoitteen 

ohjeita. Yleensä keskitetty kommunikaatio laskee tyytyväisyyttä, yhteenkuuluvuuden tun-

netta ja aiheuttaa ristiriitoja. Hajautetussa verkostossa jäsenille pyritään antamaan tasa-

arvoinen mahdollisuus osallistua ryhmässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä päätöksen 

tekoon. Pienryhmätyöskenteleminen mahdollistaa tällaisen vuorovaikutusverkoston kehit-

tymisen.  (Rovio & Saaranen-Kauppinen, 2009, 60–61.)  

Tunne- ja vuorovaikutustaidot tarkoittavat taitoa ymmärtää, selvitellä sekä ilmaista tunne- 

ja vuorovaikutusnäkökulmia tavalla, mikä mahdollistaa onnistuneen toiminnan elämän eri 

osa-alueilla. Näitä elämän osa-alueita ovat oppiminen, ihmissuhteiden rakentaminen, päi-

vittäisten ongelmien ratkaiseminen sekä kasvun ja kehityksen mukana tulevien asioiden 

käsitteleminen. Tunne- ja vuorovaikutusoppimisesta ja -osaamisesta tekee yhteisöllisen 

ilmiön se, että tunne- ja vuorovaikutustaidot ilmenevät vuorovaikutusprosesseissa turvalli-

suudentunteena, hyvänä ilmapiirinä ja avoimuutena ryhmässä. (Lintunen & Kuusela, 2009, 

183.)  

Ryhmän kommunikaatio kehittyy tavallisesti tunnesuhdejärjestelmän tavalla. Kun ryhmän 

koko kasvaa, myös kommunikaatioverkostot monimutkaistuvat. Kommunikaatioverkostot 

ovat haasteen edessä myös silloin, kun tehtävä vaatii usean henkilön yhteistyötä. Verkko-

mainen kommunikaatio takaa sen, että kaikki ryhmän jäsenet voivat viestiä keskenään ja 

osallistua tasa-arvoisesti toimintaan. Ryhmän koon suurentuessa, verkkomainen vuorovai-

kutus jäsenten välillä ei enää kuitenkaan onnistu vuorovaikutussuhteiden määrän kasvaessa 

liian suureksi. Vuorovaikutuksen ehdot ovat kymmenen hengen ryhmässä aivan erilaisia, 

kuin kahdenkymmenen jäsenen ryhmässä. Tunnesuhteet ovat siis merkityksellisiä ryhmän 

ilmapiirin ja yhteisen toiminnan kannalta. Verkkomainen tunnesuhdejärjestelmä kehittyy 

silloin, kun mahdollisimman moni ryhmän jäsen haluaa olla vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Silloin ryhmän jäsenet viihtyvät ryhmässä ja tekevät yhteistyötä keskenään. Verk-

komaisessa tunnesuhdejärjestelmässä ryhmän jäsen kokee hyväksyntää ja ymmärrystä. 

(Rovio & Saaranen-Kauppinen, 2009, 61–64.) 
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Tutkimus osoitti, että ryhmätyöskentelyssä paras tulos saavutettiin, kun ryhmässä oli sen 

verran jäseniä, että toimintaa voitiin suorittaa tavoitteen mukaisesti. Ylisuuret ryhmät saat-

toivat aiheuttaa häiritsevää käytöstä ja heikentää ryhmän ilmapiiriä. Ryhmän ilmapiiri vai-

kutti paljon siihen pysyivätkö jäsenet ryhmässä ja kuinka paljon he olivat valmiita panos-

tamaan ryhmän toimintaan. (Aubé, Rousseau, & Tremblay, 2011.) Myös Rovion (2007, 

173–174) mukaan ryhmän toimintaan vaikuttaa merkittävästi ryhmän koko. Pienryhmät, 

jotka koostuvat 8–10 henkilöstä mahdollistavat jokaisen ryhmän jäsenen vuorovaikutuksen 

kaikkien kanssa. Pienryhmätoimintaa tulisikin suosia, koska se lisää turvallisuuden tunnet-

ta. Tämä myös mahdollistaa kaikkien toimintaan osallistumisen. Lisäksi pienryhmätyös-

kentely lisää sitoutuneisuutta ja aktiivisuutta toimintaa kohtaan. Toisaalta pienryhmä myös 

pakottaa osallistumaan, kun ei ole mahdollisuutta piiloutua isompaan porukkaan. (Rovio, 

2007, 173–174.)   

3.3 Ohjaajan ja perheen välinen vuorovaikutus 

Kun toiminta ohjataan hyvin, voi perheliikunnassa tapahtuneet asiat auttaa vanhempia löy-

tämään uusia vuorovaikutustapoja. Perheliikunnasta saadut toiminnalliset kokemukset 

vahvistavat vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä kasvattavat molemminpuolista 

luottamusta. (Arvonen, 2004, 37–38.)   

Ohjaajalla on suuri merkitys saada lapsi innostumaan aikuisen ohjaamasta liikunnasta ja 

antautua vuorovaikutukseen aikuisen kanssa. Ohjaajan merkitys on liikuntatilanteita ja -

välineitä tärkeämpää. (Karvonen et al., 2003, 86; Vehkalahti, 2007, 105; Zimmer, 2001, 

141.) Ohjaajan koulutuksen lisäksi toimintaan vaikuttavat aiheeseen liittyvä tieto, taito, 

asenne, arvopohja sekä kokemus (Arvonen, 2004, 71-72). Laios, Theodorakis ja Garga-

lianos (2003) lisäävät, että ohjaajan tulisi kehittää myös johtajuuteen liittyviä taitojaan, 

kuten persoonallisuutta ja kekseliäisyyttä ollakseen tehokas ohjaaja. Perheliikuntaverkos-

ton työryhmä (2013, 7) kirjoittaa, että ohjaajan tehtävänä on hallita ohjaustilanne ja ryhmä, 

jonka mukaan hän osaa valita sopivan ohjaustyylin. Haasteena perheliikunnan ohjauksessa 

on osallistujien suuri ikäero. Perheliikunnan ohjaajan tuleekin tiedostaa, ohjaako hän sillä 

hetkellä lapsia vai aikuisia ja huomioida puhetyylinsä ohjeiden annossa sen mukaisesti. 

(Perheliikuntaverkoston työryhmä, 2003, 7.) Lehmuskallion (2011, 29–30) toteuttamassa 

tutkimuksessa kerättiin lasten ja nuorten näkemyksiä heidän liikuntakiinnostuksen vaikut-

tajista. Tulosten mukaan ohjaajan toiminta liikunnan parissa vaikutti opettajaakin positiivi-
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semmin siihen, miten lapset ja nuoret kokivat liikuntakiinnostuksen. Ohjaaja osaakin huo-

mioida lapset ja nuoret organisoidussa liikuntatilanteessa niin, että he innostuvat jo varhai-

sessa vaiheessa liikunnasta. (Lehmuskallio, 2011, 29–30.)  

Perheliikunnassa korostuu selkeä tehtävänanto ja ohjeistus. Kun liikkuja tietää, mitä hänel-

tä odotetaan, yrittää hän todennäköisesti suorittaa tehtävää. Ohjaajan tulisikin käyttää ään-

tään kuuluvasti ja selkeästi. Myös katsekontaktin luominen on tärkeää, jotta lasten huomio 

kiinnittyy ohjeiden vastaanottamiseen. Ohjeiden antajan tulee muistaa, että lapset haluavat 

liikkua mahdollisimman paljon, siksi ohjeiden annon tulisi tapahtua nopeasti. (Sääkslahti, 

2012, 14.) Myös kuvien, värien ja viittomien käyttö auttavat lasta ymmärtämään ohjeita. 

Lisäksi ohjaaja voi rohkaista vanhempia näyttämään esimerkkiä lapsille, miten liike teh-

dään. (Perheliikuntaverkoston työryhmä, 2013, 7.)  

Ohjaajien työssä keskeisessä asemassa on vuorovaikutus, jolloin ohjaajan sosiaaliset taidot 

nousevat merkittäviksi koulutuksen ja työkokemuksen ohella. Vuonna 2009 liikunnanoh-

jaajien työnhakuilmoitukissa ilmoitettiin tarkasti halutuista ominaisuuksista, joita olivat 

ulospäinsuuntautuminen, yhteistyökyky, pirteys, iloisuus ja energisyys. Joissakin ilmoituk-

sissa hakijan persoonaa painotettiin jopa enemmän kuin koulutusta. (Pirinen, 2010, 77.) 

Karvonen et al. (2003, 86–87) sekä Zimmer (2001, 143–144) esittelevät Tau-

schin/Tauschin (1977) luoman ihmissuhteita korostavan neljän suotuisan ulottuvuuden 

mallin. Ohjaajan asennoitumisen voi havaita puheessa, ilmeissä ja eleissä. Ensimmäinen 

ulottuvuus on kunnioitus - lämpö - huomioonottaminen. Tähän ulottuvuuteen sisältyy lasta 

arvostava käytös, lapsi otetaan vakavasti, hänet hyväksytään, häneen luotetaan, hänestä 

ollaan kiinnostuneita, häntä kohdellaan ystävällisesti ja rohkaistaan toimintaan. Toinen 

ulottuvuus on eläytyvä, arvostelematon käyttäytyminen. Tämä ulottuvuus ilmaisee lapsen 

toiveiden, tilanteiden ja toimintojen merkityksen ymmärtämistä ja hyväksymistä, pyrki-

mystä nähdä maailma lapsen silmin ja ymmärtää hänen tuntemukset juuri tällä hetkellä. 

Kolmas ulottuvuus on aitous - vilpittömyys. Tämä tarkoittaa, että ollaan omana itsenä sekä 

käyttäydytään luontevasti, vilpittömästi ja rehellisesti, ei esitetä mitään roolia tai teesken-

nellä. Neljäs ulottuvuus on edistävät, ei-komentelevat yksittäiset teot. Näillä tarkoitetaan, 

että lapsille tarjotaan vaihtoehtoja ja annetaan virikkeitä, opitaan yhdessä tehden, luodaan 

suotuisat mahdollisuudet myös itsenäiselle toiminnalle ja määräysten, komentojen sekä 

valvonnan sijaan annetaan myös lapsille mahdollisuuksia päätöksentekoon ja oma-

aloitteisuuteen. (Karvonen et al., 2003, 86–87; Zimmer, 2001, 143–144.)  
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Menettelytapojen vaikutuksista 3-6-vuotiaisiin lapsiin on havaittu ohjaajan osoittaman 

kunnioituksen, lämmön ja arvostuksen sekä lapsen itsenäisen ryhmäkäyttäytymisen välinen 

yhteys. Lasten leikki osoittautui välittömäksi, yhteistyö rakentavaksi ja lisäksi lapset olivat 

kiinnostuneita ja aktiivisia. (Zimmer, 2001, 143–144.) Näiden ulottuvuuksien soveltaminen 

ohjaajan toimintaan tarkoittaa muun muassa, että ohjaaja ei nolaa koskaan lapsia, vaikka he 

häiritsisivät ryhmää ja ohjaaja ottaa tarvittaessa suojelukseen lapsia, jotka jäävät ulkopuoli-

siksi tai joutuvat kiusaamisen kohteiksi. Lisäksi ohjaaja huomaa välttää tilanteita, joissa 

yksittäinen lapsi joutuu haluamattaan keskipisteeksi, esimerkiksi näyttämään mallia. (Kar-

vonen et al., 2003, 87; Zimmer, 2001, 144.) 

Erilaisia työskentelymuotoja käyttämällä voidaan taata yksilön perustarve, joka on turvalli-

suuden tunne (Rovio, 2011, 43). Turvallisen ilmapiirin luomisessa opettajan tai ohjaajan 

tulee kiinnittää huomiota myönteisen palautteen antoon, jotta jokainen voi kokea myös 

pätevyyden tunnetta (Sääkslahti, 2012, 15). Ohjeiden ja palautteen antaminen sekä esimer-

kin näyttäminen on iso osa ohjaajan ammattitaitoa (Jaakkola, 2013, 340). Ohjaaja on jum-

passa esimerkki pienille lapsille, joten hänen tulisi huomioida omat liikkeensä erityisen 

tarkasti näyttäessään mallia (Arvonen, 2004, 80). Positiivista palautetta tulisi antaa yhtei-

sesti koko ryhmälle ja yksilöllisesti jokaiselle ryhmän jäsenelle (Liukkonen & Jaakkola, 

2013b, 302–303; Vehkalahti, 2007, 119). Positiivisen palautteen antaminen on merkityk-

sellistä lapsen itsetunnon rakentumiselle (Huovinen & Rintala, 2013, 391). Perheliikunnan 

palautteenannossa toimii hyvin hampurilaispalaute. Ohjaaja antaa ensin positiivisen palaut-

teen suorituksesta, sen jälkeen annetaan parannusehdotus liikkeestä ja lopuksi ohjaaja ker-

too suorituksesta hyvin menneen asian.  Erityisen tärkeää on, että palautteenannossa keski-

tytään parannusehdotusten antamiseen liikkeiden korjaamisen sijasta. (Arvonen, 2004, 85; 

Liukkonen & Jaakkola 2013b, 302–303.)  

Ryhmätilanteen ymmärtäminen vaatii ohjaajalta hyvää tilannetajua, kykyä havainnoida ja 

eritellä ryhmädynaamisia tekijöitä. Ohjaajan tulisi huomioida jokainen ryhmän jäsen yksi-

löllisesti. (Rovio, 2007, 173.) Lisäksi ohjaaja vaikuttaa toiminnallaan ryhmän asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Hyvä ohjaaja pystyy luomaan ryhmästä yhtenäisen ja hyvähenkisen jou-

kon. Kiinteän ryhmän muodostaminen on huomattavasti helpompaa pienestä kuin suuresta 

ryhmästä.  (Karvonen et al., 2003, 88–89.)  

Vuorovaikutustaitojen merkitystä on korostettu tärkeäksi opettajan työssä ja etenkin lii-

kunnan ohjaamisessa. Toimivalla vuorovaikutuksella voidaan edistää viihtyvyyttä. Lisäksi 
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opettaja tarvitsee vuorovaikutustaitoja pystyäkseen huomioimaan kaikkien yksilölliset tar-

peet. (Lintunen, 2000, 85.) Luottamusta edistävän ilmapiirin luomisessa ohjaajan rooli on 

merkittävä. Se rakentuu tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusten kautta. 

(Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 14.) Ohjaajan tulisi kohdella kaikkia samalla taval-

la. Hänen tulisi antaa aikaa jokaiselle lapselle, jotta lapsi tuntisi itsensä tärkeäksi 

ja huomioiduksi. (Huovinen & Rintala, 2013, 391.) Ohjaajan tulisi havainnoida jokaista 

osallistujaa henkilökohtaisesti, jotta jokaisen kyvyt ja kiinnostuksen kohteet havaittaisiin. 

Lisäksi katse- ja keskustelukontaktin ottaminen jokaiseen lapseen on tärkeää. (Vehkalahti, 

2007, 12; 22.) 

Teacher Effectiveness Training- koulutuksessa opettajat pohtivat erilaisia tapoja, joilla he 

käsittelevät ihmissuhdedynamiikkaa. He kehittyivät ryhmälle antamissaan vastauksissaan, 

vuorovaikutustilanteissa ja paransivat valmiuttaan tukea ryhmän itsenäisyyttä. Tutkimuk-

sen tulokseksi muodostui neljä ryhmää: aktiivinen/eläytyvä kuuntelu, positiiviset minä-

viestit, vastakkainasettuvat minä-viestit ja tukeva autonomia. (Talvio, Lonka, Komulainen, 

Kuusela, & Lintunen, 2015.) Tutkimusten mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitoisten opet-

tajien ja valmentajien pätevyyden eri alueita ovat itsetietoisuus, itsesäätely, sosiaalinen 

tietoisuus, vuorovaikutustaidot ja vastuullinen päätöksenteko. Tunne- ja vuorovaikutustai-

toisella opettajalla ja valmentajalla on hyvä itsetuntemus. He tunnistavat tunteensa sekä 

osaavat säädellä ja ilmaista niitä rakentavasti. He osaavat asettua toisen asemaan olemalla 

empaattisia. Empatian osoittamisen yksi tehokas muoto on eläytyvä kuuntelu, jossa vas-

taanotettu viesti lähetetään omin sanoin vahvistettavaksi. Näin puhuja voi kokea tulleensa 

kuulluksi. Ihmisten keskeinen vuorovaikutus on merkityksellistä kahdenkeskisissä kom-

munikointitilanteissa ja koko ryhmän yhteisissä tilanteissa. Vuorovaikutustaitoja ovat mi-

näviestien käyttäminen, joiden avulla voidaan antaa myönteistä ja ongelmaan tarttuvaa 

palautetta. Toisaalta toimivaa vuorovaikutusta voidaan rikkoa tietynlaisella käytöksellä, 

esimerkiksi käskemisellä, neuvomisella tai ratkaisujen antamisella. Tunne- ja vuorovaiku-

tusoppimisen viimeisenä alueena on vastuullinen päätöksenteko, johon vaikuttaa merkittä-

västi arvot. (Lintunen, 2013, 36–39.) 

Liikunnallisten kokemusten järjestämisessä on erotettu kaksi erilaista vuorovaikutustyyliä. 

Ensimmäisessä aikuinen ottaa vastuun, tarjoaa lapsille kokemuksia, antaa tukea ja virikkei-

tä tarvittaessa. Aikuinen osallistuu toimintaan ja soveltaa toimintaa lasten ehdotusten poh-

jalta. Pyrkimyksenä on edistää lasten omatoimisuutta. Lapsille annetaan virikkeitä ja väli-

neitä, joiden avulla he voivat itse keksiä erilaisia tapoja käyttää niitä. Konkreettista ohjaus-
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ta tarvitaan vain uusien asioiden ja taitojen opettelussa. Liikkuminen liitetään lapsille ym-

märrettävään ja mielekkääseen yhteyteen. Toisessa tyylissä taas korostuu ohjaus ja kor-

jaaminen. Aikuinen valvoo, että tehtävä suoritetaan oikein. Aikuisen rooli on hyvin erilai-

nen näissä kahdessa tavassa: ensimmäinen tapa korostaa lapsilähtöisyyttä, kun taas toisessa 

korostuu aikuisjohtoisuus. Molemmat tyylit vaativat kuitenkin aikuiselta läsnäoloa ja aktii-

visuutta. Hyvän vuorovaikutustyylin löytämien tapahtuu parhaiten lapsilta tulevan palaut-

teen kautta. (Karvonen et al., 2003, 92–93.) Launonen (2007, 21) korostaa, että aikuinen 

muokkaa ympäristöä lapselle sopivaksi niin, että lapsi voi havainnoida toimintaa paremmin 

sekä keskittyä oppimisen kannalta keskeisiin asioihin. Vaikka lapsella olisikin edessään 

taidoilleen sopiva oppimisympäristö, lapsi tekee siellä asioita, jotka häntä juuri sillä hetkel-

lä kiinnostavat ja ovat juuri senhetkisen kehitysvaiheen kannalta tärkeitä. Liukkonen ja 

Jaakkola (2013b, 304) korostavatkin, että liikunnanohjaajan tulisi pystyä poikkeamaan 

tekemistään suunnitelmista tarvittaessa. 

Tutkimuksen mukaan erityyppisten vanhempien tunnistaminen on tärkeää, jotta ohjaaja 

kommunikoisi jokaiselle vanhemmalle sopivalla tavalla. Näin ollen ohjaaja pystyy parem-

min täyttämään roolinsa esimerkinnäyttäjänä liikunnassa ja luomaan positiivisen liikunta-

kokemuksen lapselle myös kotona. (Van Mullem & Cole, 2015.) Myös Zimmer (2002, 95) 

on samaa mieltä Van Mullemin ja Colen (2015) kanssa. Lisäksi hän painottaa, että ohjaa-

jan tulisi nähdä, milloin vanhempi haluaa itse selvitä tilanteesta ja milloin vanhempi tarvit-

see apua. 
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4 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutus 

Tutkimusjaksomme tarkoituksena oli tutkia perheliikunnassa tapahtuvaa vuorovaikutusta 

kolmesta eri näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiin vastaamme vanhempien kokemusten ja 

tekemiemme havaintojen pohjalta. Tutkimuskysymyksemme ovat: 

1. Millaista lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus on perheliikunnassa? 

2. Millaista perheiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat perheliikunnassa?   

3. Millaista ohjaajan ja perheen välinen vuorovaikutus on perheliikunnassa?  

4.1 Tutkimusperheet 

Laadimme tutkimuslupakirjeen (Liite 1) perheille, joita jaoimme perheliikunnassa kahden 

viikon ajan. Kuusi perhettä ilmoittautui mukaan tutkimukseen. Näistä perheistä kuitenkin 

kaksi lopetti jumpissa käymisen heti ja yksi myöhemmin. Rajasimme perheet pois tutki-

musaineistosta. Myöhemmin yksi perhe kertoi halukkuudestaan osallistua tutkimukseen ja 

otimme perheen mukaan. Tutkimusjoukoksi muodostui lopulta neljä perhettä, joista kolme 

osallistui perheliikuntaan ja yksi aikuinen-taapero-liikuntaan. Kuvailemme seuraavaksi 

tutkimusperheet tarkemmin:  

Perheeseen 1 kuuluvat äiti, isä ja vuodenikäinen poika. Perheestä jumpassa ovat käyneet 

äiti ja poika. Äiti tekee puolikasta työaikaa ja lisäksi hän opiskelee avoimessa yliopistossa 

iltaopintoja. Aikuinen-taapero-liikunnasta perhe oli kuullut neuvolasta, josta jumppaa oli 

suositeltu perheelle pojan energisyyden vuoksi. Perhe kulkee jumppaan kauempaa, mutta 

ei pidä matkaa pitkänä, kun kulkevat bussilla tai autolla. Aikuinen-taapero-liikunnan lisäk-

si perhe käy kerran viikossa vauvauinnissa. Enempää aktiviteetteja perhe ei halua viik-

koonsa, koska he käyvät tapaamassa myös muita lapsia. Perhe on liikunnallinen ja he liik-

kuvat paljon yhdessä myös kotona.  

Perheeseen 2 kuuluvat äiti, isä, 9-vuotias tyttö, 2-vuotias tyttö ja kolmen kuukauden ikäi-

nen poikavauva. Jumppaan perheestä osallistui äiti ja 2-vuotias tyttö. Lähes jokaisella ker-

ralla mukana oli myös vauva ja yhdellä kerralla isosisko. Äiti on tällä hetkellä äitiyslomalla 

sairaanhoitajan töistä. Perheliikunnasta perhe oli kuullut seurakunnan järjestämässä perhe-

kerhossa toiselta perheliikunnassa käyvältä perheeltä. Perheen äiti oli myös aikoinaan tör-

männyt LAPANEN-hankkeeseen Oulun kaupungin nettisivuilla, mutta kertoi etsineensä 
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enemmän heitä itseään lähellä olevia harrastuksia. Perhe on kulkenut jumppaan kauempaa 

omalla autollaan. Perhe toivoisi, että jumppa voisi olla lähempänä kotia, mutta ymmärtää 

hyvin, etteivät kaikki harrastukset voi olla kodin lähellä. Perhe on hyvin aktiivinen kulke-

maan erilaisissa kerhoissa. Perhe käy perheliikunnan lisäksi kahdessa perhekerhossa, väri-

kylvyssä, uinnissa, muskarissa ja satutuokiossa. Lisäksi perheen vanhin tyttö harrastaa te-

linevoimistelua ja cheerleadingia. Perhe viettää myös kotona paljon aikaa yhdessä jumpa-

ten, ulkoillen, laulaen ja lorutellen.  

Perheeseen 3 kuuluvat äiti, isä, 5-vuotias tyttö, 3-vuotias poika ja puolitoistavuotias poika. 

Lisäksi perheeseen kuuluu kissa: "Joka pitää aina mainita". Perheestä jumpassa ovat käy-

neet äiti ja kaikki kolme lasta. Äiti kertoo olevansa kotiäiti: "Tavallaan työtön, mutta en 

todellakaan työtön (naurua)". Perhe on käynyt jumpassa jo viime keväänä. He ovat näh-

neet ilmoituksia perheliikunnasta monessa eri paikassa, kuten lehdissä ja Facebookissa 

kaverinsa kautta. Jumppaan perhe kulkee kauempaa omalla autollaan. Kulkemista perhe ei 

koe hankalaksi, koska äidin mukaan joka paikkaan pitää kuitenkin kulkea autolla. Matkan 

pituudella ei ole merkitystä perheelle, koska autolla se ei vie paljon aikaa. Koko perheellä 

ei ole muita yhteisiä ohjattuja liikuntaharrastuksia. Ainoastaan perheen vanhin tyttö käy 

kerran viikossa tanssitunnilla perheliikunnan lisäksi. Perheen kaksi vanhinta lasta käyvät 

myös kolmesti viikossa avoimen varhaiskasvatuksen järjestämässä pikkukoulussa.      

Perheeseen 4 kuuluvat äiti, isä, 2-vuotias poika ja vastasyntynyt vauva. Perheestä jump-

paan osallistuivat äiti ja poika sekä vauvan synnyttyä isä ja poika. Äiti on tällä hetkellä 

vanhempainvapaalla työstään. Perheen äiti oli kuullut perheliikunnasta perhetutulta, jonka 

jälkeen hän etsi asiasta tietoa netistä ja Facebookista. Perhe on kulkenut jumppaan raskau-

den takia autolla, muuten he kulkisivat polkupyörällä. Perhe pitää jumpan sijaintia sopiva-

na heidän perheelleen, mutta jumpan ajankohtaan perhe ei ollut tyytyväinen. Perheen arjen 

rutiinit sekoittuvat jumpan osuessa lounas- tai päiväuniaikojen kanssa päällekkäin. Perhe 

on aktiivinen kulkemaan erilaisissa kerhoissa. Perhe käy perheliikunnan lisäksi muskarissa, 

isä-lapsi-parkissa, avoimessa päiväkodissa, perhekahvilassa, sanataideryhmässä ja peuhu-

uinnissa. Perhe viettää myös oman perheen kesken monipuolisesti aikaa yhdessä erilaisten 

aktiviteettien merkeissä muun muassa kirjastossa, leikkipuistossa, näyttelyissä, konserteis-

sa ja yhdessä liikkuen. Perhe pitää ilmaisia ja edullisia harrastuksia todella tärkeinä, koska 

toisen vanhemman kotona ollessa rahaa on hyvin vähän käytössä harrastuksiin.  
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4.2 Havainnointi 

Keräsimme aineiston syksyn 2015 aikana kaksi kertaa viikossa järjestettävästä perhelii-

kunnasta, joka oli tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä ker-

ran viikossa järjestettävässä aikuinen-taapero-liikunnasta, joka oli suunnattu 1-2-vuotiaille 

lapsille ja heidän vanhemmilleen. Aineistonkeruu kesti viisi viikkoa. Havainnointijaksom-

me aikana osallistuimme yhteensä 13 jumppaan. Koska kolmella jumpalla ei ollut yhtään 

tutkimusperhettä paikalla, rajasimme nämä kolme jumppaa pois materiaalista. Siksi ha-

vainnointimateriaalimme koostuu yhteensä kymmenen jumpan havainnointipäiväkirjoista.   

Harjoittelimme osallistuvaa havainnointia LAPANEN- hankkeen järjestämissä puistojum-

pissa kaksi kertaa kesäkuussa 2015. Perheliikunta aloitti toimintansa kesätauon jälkeen 

elokuun aikana ja liityimme mukaan syyskuun alussa jatkaen viikolle 42 saakka.  Tarkoi-

tuksenamme oli sulautua joukkoon osallistumalla muiden mukana perheliikunnassa tehtä-

viin toimintoihin tekemällä samalla havaintoja laatimaamme havainnointikaavakkeeseen ja 

-päiväkirjoihin. Kokemuksemme mukaan osallistuva havainnointi mahdollisti tutustumisen 

lapsiin ja aikuisiin luontevasti.  

Käytimme tutkimuksessamme kahta aineistonkeruumenetelmää. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2011, 38–39) mukaan useat tutkijat ovat eri menetelmien yhdistämisen kannattajia. Use-

amman menetelmän käytön avulla saadaan laajempia näkemyksiä tutkimusaiheesta ja sa-

malla tutkimuksen luotettavuus lisääntyy. Erityisesti kenttätutkimuksia, joissa ei yhdistetä 

havainnointia ja haastattelua on pidetty kapeina ja heikkoina tutkimuksina. Yksi keskeinen 

monimetodisen tutkimuksen hyödyistä on perusteettoman varmuuden väheneminen. Tämä 

perusteeton varmuus tarkoitta, että yhdellä menetelmällä voidaan saada tuloksia, joita tut-

kija voi alkaa pitää "oikeina" vastauksina. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa eri tutki-

musmenetelmät voivat tuottaa ristiriitaista informaatiota, joka poistaa näennäisen varmuu-

den. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 38–39.) 

Keräsimme aineiston osallistumalla jumppiin ja samalla havainnoimalla jumppien toimin-

nassa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Havainnoinnin aikana ja sen jälkeen täytimme teke-

miämme havainnointikaavakkeita (Liite 2) jokaisesta tutkimusperheestä. Kaavakkeita ker-

tyi yhteensä 12 kappaletta. Jokaisen jumpan jälkeen kirjoitimme myös havainnointipäivä-

kirjoja. Jumpan aikana sekä ennen ja jälkeen jumpan juttelimme perheiden kanssa jumpas-

sa tapahtuneista tilanteista, jotka kirjasimme havainnointipäiväkirjoihin. Kirjasimme päi-

väkirjoihin sekä havainnointikaavakkeisiin jumpan päivämäärän ja kellonajan. Lisäksi nu-
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meroimme tutkimusperheet (esim. Perhe 1). Taulukkoon 1 olemme koonneet havainnointi-

kaavakkeiden määrän ja -päiväkirjojen sivumäärän perhekohtaisesti.  

TAULUKKO 1. Havainnointien aineisto 

Tutkimusperheet Havainnointikaavakkeet Havainnointipäiväkirjan 

sivumäärä (Times New 

Roman 12, riviväli 1,5) 

Perhe 1 3 kaavaketta 8 sivua 

Perhe 2 5 kaavaketta 15 sivua 

Perhe 3 2 kaavaketta 8 sivua 

Perhe 4 2 kaavaketta 6 sivua 

 

Keräsimme havainnointiaineistoa sekä osallistuvalla havainnoinnilla että tapahtumarekiste-

röinnillä kirjaamalla vuorovaikutukseen liittyviä havaintoja havainnointikaavakkeeseen. 

Teimme kaavakkeen itse, koska emme löytäneet sopivaa kaavaketta valmiina. Päädyimme 

tekemään väittämiä viisiportaiselle Likert-asteikolle, jossa on joukko vuorovaikutukseen 

liittyviä väittämiä, jotka osoittavat, kuinka paljon kyseistä toimintaa tapahtui jumpassa. 

Kaavakkeen avulla pystyimme suuntaamaan havaintojen tekemistä oikeisiin asioihin. Var-

haiskasvatuksen koulutuksestamme oli apua havainnointikaavakkeen laadinnassa ja ha-

vainnointien teossa jumppien aikana. Päiväkodissa havainnointi on yksi tärkeimmistä lap-

sen kehityksen ja oppimisen seurantamenetelmistä, jota olemme molemmat tottuneet te-

kemään.  

Havainnointia aloittaessa tutkijan tulee muistaa kysyä tutkittavalta kohderyhmältä lupa. 

Tutkijan tehtävänä on selittää kohderyhmälle mahdollisimman tarkasti ja avoimesti tutki-

muksen tavoitteet sekä tutkimustapa luottamuksen saavuttamiseksi. Tutkittavat pitää va-

kuuttaa siitä, että tutkimuksesta ei seuraa heille ongelmia. (Grönfors, 2015, 154.) Kun tut-

kimukseen halutaan saada yksityiskohtaisesti monipuolista tietoa, on havainnointi siihen 

hyvä menetelmä. Havainnointimateriaalin voi myöhemmin yhdistää aineistoon, joka on 

kerätty muulla tavalla. Esimerkiksi haastatteluaineistoa voidaan kuvailla ja syventää ha-

vainnointimateriaalin avulla. (Grönfors, 2010, 158.)  
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Ensimmäisten kahden viikon aikana haimme sopivaa tapaa tehdä havaintoja luontevasti ja 

niin, etteivät perheet kokeneet havainnointia epämukavana. Ryhmään sulautuminen tapah-

tui luontevasti. Sijoituimme toiminnan aikana ryhmän mukaan ja pyrimme olemaan lähellä 

tutkimusperheitämme, jotta myös kuulisimme lapsen ja vanhemman välistä vuoropuhelua. 

Ryhmässä saimme apuohjaajien roolin, joka tuntui meistä luontevalta roolilta. Huo-

masimme perheiden ottavan meidät hyvin toimintaan mukaan. Onnistuimme olemaan 

luonnollinen osa ryhmää, mikä muistutti etnografisen tutkimuksen piirteitä. Eskola & Suo-

rannan (2001, 103–105) mukaan etnografia on havainnoinnin muoto, jota toteutetaan luon-

nollisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija liittyy tutki-

mansa yhteisön toimiin tietyn jakson ajaksi. (Eskola & Suoranta, 2001, 103–105.) Havain-

noinnin alussa tutkijan ei tarvitse esittää asiantuntijaa, vaan hän voi antautua vasta-alkajan 

rooliin. Vaikka kyseessä olisikin osallistuva havainnointi, voi tutkija tutkimuksen alussa 

tehdä pelkästään havaintoja tutkimusjoukosta ja siirtyä hiljalleen osalliseksi toimintaan. 

Pyrkimyksenä on, että tilanne säilyy mahdollisimman luonnollisena niin, että tutkijaan ei 

kiinnitetä erityisemmin huomiota, vaikka hän osallistuu toimintaan ja tekee samalla ha-

vaintoja. (Grönfors, 2015, 155.)  

Täytimme havainnointikaavaketta aluksi perheliikunnan aikana. Koimme kuitenkin, että se 

häiritsi havainnoimista, joten päätimme täyttää jokaisesta tutkimusperheestä yhden kaa-

vakkeen heti perheliikunnan jälkeen yhdessä. Pohdimme ja keskustelimme, miten perhe 

osallistui jumppaan ja millaista vuorovaikutusta havaitsimme. Vain muutamaan jumppaan 

osallistui enemmän kuin yksi tutkimusperhe, jolloin kumpikin teki havaintoja jumpan ai-

kana useammasta tutkimusperheestä. Jumpan jälkeen täytimme yhdessä jokaisesta tutki-

musperheestä yhden havainnointikaavakkeen ja keskustelimme havainnoistamme. Saimme 

tällä tavoin kerättyä mahdollisimman monipuolisen aineiston.  

Pääosin osallistuimme toimintaan koko jumpan ajan, mutta välillä vetäydyimme vaihta-

maan kommentteja keskenämme, kirjaamaan tilanteita ylös tai seuraamaan tilannetta sivus-

ta. Grönforsin (2010, 154; 161) mukaan havainnoinnissa on tavallista, että tutkija tekee 

oman roolinsa avulla havaintoja tutkimuksensa kohteesta. Havainnoijan ja havainnoitavan 

vuorovaikutus on molemminpuolista. Havainnoija oppii tuntemaan havainnoitavan yksilö-

nä ja yhtenä toimijana ryhmässä. Tutkija voi jossakin tutkimustilanteessa tehdä havaintoja 

osallistumalla ja välillä vetäytyä tilanteesta sivummalle. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkija pääsee kuuloetäisyydelle tutkittavasta sekä näkee paremmin tutkittavan eleet ja liik-
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keet.  Tutkija itse päättää, milloin osallistuu tutkimustilanteeseen mukaan. (Grönfors, 2010, 

154; 161.)  

Kirjoitimme jokaisen perheliikuntakerran jälkeen havainnointipäiväkirjoihin tekemämme 

havainnot mahdollisimman tarkasti. Havainnointeja kirjatessa pyrimme tallentamaan ta-

pahtumat niin kuin ne näyttäytyivät meille. Keskustelimme yhdessä tekemistämme havain-

noista ja täydensimme havaintoja. Grönforsin (2015, 156) mukaan muistiinpanoja tehdessä 

on tärkeä miettiä, mitä kirjoittaa ylös ja missä muodossa ne tehdään. Havaintoja tehdessä 

on syytä huomioida kaksi tärkeää asiaa. Muistiinpanoja tehdessä tulisi huomioida vuoro-

vaikutukseen liittyviä asioita, kuten osallistujia, heidän tekemisiään ja sanomisiaan. Lisäksi 

on syytä kirjata ylös kaikki muu tieto, mikä liittyy vuorovaikutukseen. Muistiinpanojen 

tekeminen kontekstitiedoista on tärkeää, kuten miten ja mihin aikaan vuorovaikutusta ta-

pahtui? Mitä muita olosuhdetekijöitä toiminnassa on ollut, jotka olisivat voineet vaikuttaa 

vuorovaikutukseen? (Grönfors, 2015, 156.)          

4.2.1 Analyysi 

Analysoimme havainnointikaavaketta muodostamalla saaduista arvoista keskiarvoja. Ha-

vainnointikaavakkeemme on viisiportaiselle Likert-asteikolle (1-5) tehty kaavake, jossa on 

vuorovaikutukseen liittyviä havainnointikohtia (esim. vanhempi kannustaa ja rohkaisee). 

Kaavakkeen asteikko on: 1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = keskinkertaisesti, 4 = paljon ja 5 = 

erittäin paljon. Havainnointikohdat jaoimme tutkimuskysymystemme mukaan kolmeen 

osioon: lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen, perheiden väliseen vuorovaiku-

tukseen sekä ohjaajan ja perheen väliseen vuorovaikutukseen. Laskimme havainnointikaa-

vakkeista kaikkien perheiden arvoista jokaiselle havainnointikohdalle perheiden yhteisen 

keskiarvon. Yhteinen keskiarvo muodostui yhteensä 12 havainnointikaavakkeen pohjalta. 

Taulukossa 2 esittelemme esimerkin keskiarvon laskemisesta havainnointikohdalle ”van-

hempi kannustaa ja rohkaisee”. 
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TAULUKKO 2. Perheiden yhteisen keskiarvon laskeminen havainnointikohdalle  

Perheet Kaavakkeiden määrä Perheen havainnoin-

tikohdan arvot 

Perhe 1 3 kaavaketta 3, 2, 3 

Perhe 2 5 kaavaketta 4, 3, 4, 4, 5 

Perhe 3 2 kaavaketta 2, 2 

Perhe 4 2 kaavaketta 3, 3 

Perheiden yhteinen 

keskiarvo 

12 kaavaketta ≈3,2 

 

Laskimme vielä kokoavat perheiden yhteiset keskiarvot jokaiseen kolmeen osioomme. 

Kokoavat keskiarvot muodostuivat kaikkien perheiden kyseisen osion havainnointikohtien 

arvoista. Taulukossa 3 havainnollistamme kokoavan keskiarvon muodostumisen. 

TAULUKKO 3. Kokoavan keskiarvon muodostuminen 

Havainnointikohdat: 

vanhempien välinen kontakti 

lapsien välinen kontakti 

toisen perheen auttaminen 

toisen perheen lapsien huomioiminen 

perheiden välinen yhteistyö toiminnassa 

= perheiden välinen vuorovaikutus (kokoava keskiarvo) 

 

Kirjoitimme omia havainnointipäiväkirjoja havainnointijakson ajalta. Aineistoa päiväkir-

joistamme kertyi yhteensä 37 sivua (Times New Roman 12, riviväli 1,5). Luimme havain-

nointipäiväkirjoja huolellisesti läpi moneen kertaan. Teimme sen jälkeen aineistoon alle-
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viivauksia keskeisistä kohdista. Kävimme aineistoa tarkasti läpi ja etsimme tutkimuskysy-

myksiä vastaavia kohtia.   

Tutkimustuloksia kirjoittaessa etsimme havainnointiaineistosta samanlaisuuksia tai ristirii-

taisuuksia aiemmin teemahaastatteluista tehdyistä sisällönanalyysin luokista. Esittelemme 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkemmin luvussa 4.3.1. Vaikka havainnointi- ja tee-

mahaastattelun aineistot olivat toisistaan erillisiä, halusimme, että aineistot käyvät vuoro-

puhelua tuloksista. Aineistot täydensivät toisiaan muodostaen tutkittavasta ilmiöstä moni-

puolisen kuvan. 

4.2.2 Havainnoinnin luotettavuuden pohdinta 

Saimme viiden viikon aikana riittävän materiaalin jumpassa tapahtuneesta vuorovaikutuk-

sesta. Havainnointikaavakkeiden ja havainnointipäiväkirjojen tarkastelun myötä voimme 

todeta samojen havaintojen toistuneen useiden jumppien aikana. Meillä ei ollut myöskään 

aiempia kokemuksia perheliikunnasta, joten pääsimme toteuttamaan tutkimusta mahdolli-

simman vähillä ennakkokäsityksillä. Tuomen ja Sarajärven (2013, 20) mukaan laadullisen 

tutkimuksen kulmakivenä toimii havaintojen teoriapitoisuus. Tällä tarkoitetaan, että tutki-

muksessa saatuihin tuloksiin vaikuttavat: millainen on yksilön käsitys ilmiöstä, millaisia 

merkityksiä tutkittavalle asialle annetaan ja millaisia välineitä tutkimuksen teossa käyte-

tään. Tulokset eivät siis ole riippumattomia käytetystä havaintomenetelmästä tai käyttäjäs-

tä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 20.) 

Havainnoinnin luotettavuutta lisää, että tutkijoita oli kaksi. Kahden tutkijan vaikutus näkyi 

positiivisena asiana havainnoinnissa ja havainnointikaavakkeiden täyttämisessä, koska 

havaintoja perheiden toiminnasta tuli pohdittua yhdessä käydyissä keskusteluissa hyvin 

tarkasti. Havainnointikaavakkeiden täyttämisessä ilmeni tutkijoiden kesken erilaisia näke-

myksiä Likert-asteikon parhaiten sopivan vastauksen valinnasta. Tämä osoittaa, että jokai-

sen tutkijan näkemyksellä on vaikutusta havainnointitutkimuksessa. Olimme kuitenkin 

pääosin samaa mieltä vastauksista. Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä kirjaa-

malla havainnot heti toiminnan aikana. Toisaalta havainnointien kirjaaminen vasta perhe-

liikunnan jälkeen lisäsi luotettavuutta, koska pystyimme olemaan paremmin läsnä havain-

nointitilanteessa ilman havainnointikaavakkeen täyttämistä.   
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Kokoavien keskiarvojen luotettavuutta on syytä pohtia, koska ne kertovat vain sen osan 

perheliikunnassa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, josta väittämät on muodostettu. Vuoro-

vaikutus perheliikunnassa koostui monista muistakin tekijöistä, jotka jäivät kokoavien kes-

kiarvojen ulkopuolelle. Toisaalta keskiarvot olivat suuntaa antavia, koska ne osoittautuivat 

yhteneväisiksi havainnointipäiväkirjoissa tekemiemme havaintojen kanssa.  

4.3 Teemahaastattelu 

Toteutimme tutkimuksemme haastattelut teemahaastatteluina havainnointijakson kahden 

viimeisen viikon aikana. Valitsimme haastatteluiden ajankohdan havainnointijakson lop-

puun, jotta haastateltaville ehtisi syntyä mahdollisimman paljon vuorovaikutukseen liitty-

viä kokemuksia toiminnasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2011, 34–35) mukaan haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä. Se on 

hyvin joustava menetelmä, joka sopii useisiin tutkimuksiin. Haastattelu antaa mahdollisuu-

den suunnata tiedonkeruuta tilanteen aikana, koska se tapahtuu suorassa vuorovaikutukses-

sa haastateltavan kanssa. Haastattelu korostaa ihmisen kohtaamista subjektina, joka saa 

tilaisuuden kertoa mahdollisimman vapaasti itseään koskevista asioista. Haastateltava on 

siis tutkimuksessa aktiivinen ja merkityksiä luova osapuoli. Lisäksi haastattelu antaa mah-

dollisuuden selvittää vastausten taustalla olevia motiiveja. Lisäkysymysten avulla voidaan 

selventää ja syventää saatuja vastauksia sekä pyytää tarvittaessa myös perusteluja vastauk-

siin. Haastatteluissa päästään tarkkailemaan haastateltavan kehonkieltä, joka voi auttaa 

ymmärtämään vastauksia ja niiden merkityksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 34–35.)  

Ehdimme saada tutkimuksemme teoriaosuuden lähes valmiiksi ennen haastatteluiden aloi-

tusta. Teorian kirjoittaminen ennen haastattelemista oli meille tärkeää, koska saimme hyvät 

edellytykset koota selkeän haastattelurungon teemahaastatteluita varten. Tällä tavoin 

saimme haastatteluaineistosta mahdollisimman paljon irti aiheemme ja tutkimuskysymys-

temme osalta. Teimme aluksi yhdessä pohtien haastattelurungon, jonka näytimme ohjaajil-

le palaverissa. Saimme hyviä parannusehdotuksia ja parannellusta versiosta tuli lopullinen 

runko teemahaastatteluille. Eskolan ja Vastamäen (2010, 28) mukaan teemahaastattelun 

aihepiirit tulee valita ja päättää etukäteen ennen haastattelua. Tärkeintä on, että kaikki tee-

ma-alueet tulee käytyä läpi haastattelun aikana. Haastattelijalla on hyvä olla mukana tuki-

lista teemoista, joista haluaa keskustella haastateltavan kanssa.  
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Pidimme kaikki teemahaastattelut liikuntahallissa, jossa järjestettiin myös perheliikunta, 

joten haastattelupaikka oli haastateltaville ennestään tuttu. Kolme haastattelua pidimme 

kokoushuoneessa ja yhden haastattelun taukotilassa. Haastattelutilat olivat rauhallisia, eikä 

tilassa ollut häiritseviä tekijöitä, kuten muita ihmisiä kuuntelemassa. Eskolan ja Vastamäen 

(2010, 29) mukaan haastattelupaikkaa valitessa tulee ottaa huomioon myös haastateltava. 

Jos paikka ei ole kovin tuttu haastateltavalle, voi haastattelutilanteesta tulla hyvin viralli-

nen ja haastateltava tuntee olonsa epämukavaksi. Hyvä haastattelupaikka on sellainen, jos-

sa on rauhallista keskustella, eikä siellä ole muita virikkeitä ympärillä, jotta keskitytään 

vain haastattelutilanteeseen. (Eskola & Vastamäki, 2010, 29.) 

Tutkimushaastattelu on informaation keräämiseen tähtäävä vuorovaikutuksellinen tilanne. 

Se on ennalta suunniteltua päämäärätietoista toimintaa. Tavoitteena on kerätä luotettavaa 

tietoa tutkimuskysymyksien kannalta tärkeiltä alueilta. Haastattelu tapahtuu lähinnä haas-

tattelijan ohjaamana. Yleistä on, että haastateltavaa joutuu motivoimaan haastattelun aika-

na. Haastattelijan täytyy tiedostaa oma roolinsa ennen haastattelua, mutta haastateltava 

oppii roolinsa haastattelun aikana. Tärkeässä asemassa on, että haastateltava tietää, että 

tietoja käytetään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 42–43.) Eskola ja Vasta-

mäki (2010, 32) kirjoittavat siitä, miten puhua haastateltavalle. Heidän mukaansa esipuhe 

on toimiva työväline haastattelussa, kun tilanteesta halutaan tehdä ilmapiiriltään avoin ja 

miellyttävä. Lisäksi haastateltavaan voidaan luoda samalla luottamussuhdetta. Esipuhe 

merkitsee sitä, että haastattelija ei aloita haastattelua menemällä suoraan aiheeseen, vaan 

haastateltavan kanssa jutellaan esimerkiksi kuulumisia päivän tapahtumista. Esipuheen 

aikana haastateltava rentoutuu ja saattaa kertoa avoimemmin myöhemmin myös tutkimus-

aiheeseen liittyvistä asioista. (Eskola ja Vastamäki, 2010, 32.) Koska olimme perheiden 

kanssa jo entuudestaan tuttuja jumpan kautta, välillemme oli muodostunut luottamukselli-

nen suhde. Aloitimme haastattelut keskustelemalla perheen kuulumisista ja siirryimme 

luontevasti haastatteluun.  

Halusimme tehdä haastatteluista keskustelua muistuttavia tilanteita, joissa haastateltava 

kertoi kokemuksistaan perheliikunnassa tapahtuneista vuorovaikutustilanteista. Esitimme 

haastateltavalle teemahaastattelurungon kysymyksiä. Eskolan ja Vastamäen (2010, 26) 

mukaan teemahaastattelu pyritään toteuttamaan keskustelevasti. Teemahaastattelussa pyri-

tään välttämään tilannetta, jossa haastattelija esittää haastateltavalle kysymyksiä ja odottaa 

vastauksia. Haastattelutilanteen tulisi olla keskustelutilanne, jossa tutkija ja haastateltava 

keskustelevat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkija koettaa keskustelun aikana saa-
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da haastateltavalta esiin ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä tutkimuksen kannalta. (Eskola 

& Vastamäki, 2010, 26.)                               

Esitimme haastattelutilanteissa haastateltaville laatimiamme kysymyksiä haastattelurungon 

pohjalta, mutta etenimme haastattelussa joustavasti esittäen lisäkysymyksiä haastateltavien 

vastausten perusteella. Hirsjärvi ja Hurme (2011, 47–48) kirjoittavat teemahaastattelun 

olevan puolistrukturoitu menetelmä. Puolistrukturoitumenetelmä on lomakehaastattelun ja 

strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa kaikille haastateltaville 

on samat teemat, joista keskustellaan. Kuitenkin teemahaastattelussa kysymyksissä ei ole 

tarkkaa muotoa ja järjestystä, joita tulisi noudattaa. Sen lähtökohta on, että kaikki haasta-

teltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 47–48.) Taulukossa 4 

esittelemme perhekohtaisesti haastatteluiden keston ja litteroidun aineiston sivumäärän. 

TAULUKKO 4. Haastatteluiden aineisto 

Tutkimusperheet Haastattelun kesto Litteroidun aineiston si-

vumäärä (Times New 

Roman 12, riviväli 1,5) 

Perhe 1 15 minuuttia 7 sivua 

Perhe 2 37 minuuttia 15 sivua 

Perhe 3 29 minuuttia 13 sivua 

Perhe 4 15 minuuttia 6 sivua 

 

4.3.1 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sopii hyvin tutkimuksemme aineiston analysointimene-

telmäksi. Tuomen ja Sarajärven (2013, 91; 103–108) mukaan sisällönanalyysi on perintei-

nen analyysimenetelmä laadullisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysi mahdollistaa doku-

menttien analysoinnin systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentiksi voidaan ymmärtää 

kaikki kirjalliseen muotoon saatetut materiaalit. Päämääränä on saada tutkittavasta ilmiöstä 

tiivistetty ja yleinen muoto, kuitenkin kadottamatta sen informaatiota. Analyysillä luodaan 

selkeyttä johtopäätöksien tekemistä varten. Analyysiä suoritetaan koko tutkimusprosessin 
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ajan. Sisällönanalyysiä on kuitenkin kritisoitu keskeneräisyyden takia pelkäksi aineiston 

järjestelyksi johtopäätöksen tekoa varten. Tutkija kuvaa tarkasti analyysiä, mutta hän ei 

kykene tekemään johtopäätöksiä vaan esittää järjestetyn aineiston tutkimuksen tuloksina. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 91; 103–108.)   

Tuomen ja Sarajärven (2013, 108–111) mukaan Miles ja Huberman (1994) ovat kuvanneet 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin kolmevaiheiseksi prosessiksi: 1. aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, 2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3. abstrahointi eli teoreettisten kä-

sitteiden muodostaminen. Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta karsitaan pois kaikki tutki-

muksen kannalta epäoleellinen. Informaatiota tiivistetään, pilkotaan osiin ja etsitään tutki-

mustehtävän osalta tärkeät ilmaukset. Pelkistäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi eriväris-

ten alleviivauksien avulla. Toisessa vaiheessa aineistosta koodatut kohdat käydään läpi ja 

niistä etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia ilmaisevia käsitteitä. Käsitteet ryh-

mitellään ja niistä muodostetaan luokkia. Aineisto tiivistyy yhä lisää luokittelun myötä. 

Luokkien rakentamisen jälkeen alkaa viimeinen vaihe eli abstrahointi, jossa tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto erotetaan ja valikoitujen tietojen perusteella muodostetaan teo-

reettisia käsitteitä. Käsitteellistämisessä edetään alkuperäisistä ilmauksista teoreettisiin 

käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan luokituksia yhdistelemällä niin kau-

an kuin se on sisällön kannalta mielekästä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108–111.) 

Suoritimme oman aineistolähtöisen sisällönanalyysin Tuomen ja Sarajärven (2013, 108–

111) esittämän Milesin ja Hubermanin kolmivaiheisen prosessin vaiheiden avulla. Haastat-

teluiden tekemisen jälkeen litteroimme haastattelut kirjalliseen muotoon sanatarkasti. 

Luimme haastattelut useaan kertaan ja aloitimme aineiston redusoinnin eli pelkistämisen. 

Karsimme haastatteluaineistosta kaiken tutkimuksemme kannalta epäoleellisen tiedon pois. 

Näin saimme tiivistettyä tutkimusmateriaalin tiiviimpään muotoon. Suoritimme pelkistä-

misen käyttäen apuna tekstin alleviivaamista. Alleviivasimme kaiken tutkimuksen kannalta 

oleellisen tiedon. Tämän jälkeen aloimme lukea alleviivattuja kohtia ja kirjoitimme jokai-

selle alleviivaukselle pelkistetyn ilmauksen. Eskolan ja Suorannan (2001, 150–152) mu-

kaan laadullisen analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineiston keräämisen ja purkamisen 

eli litteroinnin jälkeen aineisto tulee järjestää. Aineisto on tunnettava mahdollisimman hy-

vin. Lukiessa saattaa syntyä oivalluksia, mutta ne ovat epäsystemaattisia, eivätkä jäsennä 

koko aineistoa. Analyysissä tulee edetä vaiheittain. Teemahaastattelut muodostavat jo it-

sessään jonkinlaisen jäsennyksen, josta voi aloittaa. Aineistoa voi koodata aineistolähtöi-

sesti tai teorialähtöisesti. (Eskola & Suoranta, 2001, 150–152.)  
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Aineistolähtöisessä analyysissä analysointi aloitetaan ilman teoreettisia etukäteisoletta-

muksia. Tutkijalla on tietoa, mutta hän ei anna sen vaikuttaa aineistosta nouseviin teemoi-

hin. Puhdas aineistolähtöisyys on saanut kritiikkiä siitä, että mitä aineistosta voi etsiä ilman 

minkäänlaista näkökulmaa. (Eskola & Suoranta, 2007, 151–152.) Aineistolähtöisen ana-

lyysin toteuttamista pidetään haastavana, koska ajatellaan, että tutkija vaikuttaa tuloksiin 

käsitteen asettelun, tutkimusasetelman ja menetelmien valinnan kautta. Tutkijan tulisi var-

mistaa, että analyysi tapahtuu tiedonantajien ehdoilla, eikä omien ennakko-oletusten eh-

doilla. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 95–96.) Etsimme aineistosta tutkimuskysymyksiimme 

vastauksia, mutta emme kuitenkaan antaneet kirjoittamamme teoriaosuuden vaikuttaa ai-

neistonanalyysiin. 

Analyysin toisessa vaiheessa siirryimme aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn. Etsimme 

materiaalista samankaltaisia pelkistettyjä ilmauksia ja muodostimme näistä alaluokkia, 

kunnes kaikki pelkistetyt ilmaukset olivat luokiteltu alaluokkiin. Taulukossa 5 esittelemme 

alaluokkien muodostumisen. Aineistostamme muodostui yhteensä 37 alaluokkaa (Liite 3).  

TAULUKKO 5. Alaluokkien muodostaminen 

Esimerkit alkuperäisestä aineistosta Alaluokka (yhteensä 37 kappaletta) 

 

Vanhempi aktiivisena toimijana 

"Siinä taas korostu se vanhemman rooli,  

että pittää olla, mutta ei se välttämättä silti 

saa siitä hommasta kiinni, että mikä tässä nyt 

oli tää juttu." 

   

"Kaipaa sen, että siinä pitää niinku melkeen 

korvaan kuiskata hänen nimeää, että niinku 

se huomio tavallaan, ensin niinku saa aikui-

nen. Ja sitten niinku sais hänet havahtuun, 

että sen oman esimerkin kautta, että mitä 

täällä niinku oikeesti tehhään." 

   

 

  

"Kaipaa ja tarvitsee vanhemman kiinnostuk-

sen ja mukana olon tekemiseen." 

   

"Tykkään tehdä ja olla mukana lapseni 

harrastuksessa." 
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Sisällönanalyysin viimeisessä vaiheessa teimme aineiston abstrahoinnin eli teoreettisten 

käsitteiden muodostamisen. Tässä vaiheessa yhdistelimme luokkia niin kauan kuin se oli 

järkevää. Ensin etsimme yhteensopivat alaluokat ja muodostimme näistä yläluokkia. Ylä-

luokkia muodostui 12 kappaletta. Taulukossa 6 esittelemme tämän vaiheen. 

TAULUKKO 6. Yläluokkien muodostaminen 

Esimerkit alaluokista Yläluokka (yhteensä 12 kappaletta) 

Vanhemman ja lapsen 

kosketuskontakti  

 

Vanhemman ja lapsen yhdessäolo 

Jumppa vuorovaikutuksen tukena 

   

Jumpan vaikutus 

vuorovaikutukseen lisääntymiseen 

   

Harjoitusten tekeminen lasten 

kanssa 

   

Harjoitusten siirtyminen kotiin   

 

Jatkoimme edelleen yläluokkien yhdistämistä muodostaen neljä pääluokkaa. Taulukossa 7 

on esimerkki pääluokan muodostumisesta. 

TAULUKKO 7. Pääluokkien muodostaminen 

Esimerkit yläluokista Pääluokka (yhteensä 4 kappaletta) 

Ohjaajan toiminta 

 ryhmässä 

 

Ohjaajan vuorovaikutus ryhmässä 

Toiveet ohjaajan 

toiminnasta ryhmässä 

   

Toiminnan joustavuus   

 

Yhdistimme vielä neljä pääluokkaa kahdeksi yhdistäväksi luokaksi, joista muodostui oh-

jaajan ja perheiden välinen vuorovaikutus sekä vanhemman ja lapsen välinen vuorovaiku-

tus. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla saimme vastaukset tutkimuskysymyksiim-

me. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 112–113) korostavat, että analyysiä tehdessä johtopäätöksiä 

tulee verrata koko ajan alkuperäiseen aineistoon. Tulokset esitetään aineistosta muodoste-

tun mallin, käsitteiden tai teemojen kautta. Tuloksissa tulee esitellä myös luokittelun poh-
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jalta saadut käsitteet, kategoriat ja niiden sisällöt. Johtopäätösten teossa tutkijan on ymmär-

rettävä asioiden merkitys tutkittavan kannalta. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 112–113.)   

4.3.2 Haastatteluiden luotettavuuden pohdinta 

Toteutimme haastattelut teemahaastatteluina, joiden rungon olimme huolella pohtineet 

tutkimuskysymystemme ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Laadimme haastatteluihin 

lisäkysymyksiä, joilla syvensimme aihetta tarvittaessa. Toisaalta kaikkiin lisäkysymyksiin 

ei voinut varautua ennalta, vaan ne syntyivät haastateltavien vastausten myötä. Tarkistim-

me laitteen toimivuuden ennen haastatteluiden aloittamista. Tallenteet kuuluivat hyvin, 

mutta lasten mukanaolo haastatteluissa häiritsi joidenkin vastausten kuulumista litteroin-

nissa. Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 184–185) mukaan haastatteluiden luotettavuus riippuu 

pitkälti sen laadusta: tallenteiden kuuluvuudesta ja litteroinnin sekä luokittelun toteuttami-

sesta. Haastattelun laatua voi parantaa hyvän haastattelurungon ja lisäkysymysten pohtimi-

sen avulla sekä teknisten välineiden kunnosta huolehtimisella.  

Haastattelut onnistuivat pääosin hyvin, vaikka huomasimmekin jälkikäteen asioita, joita 

olisi kannattanut tehdä toisin. Ensimmäisessä haastattelussa haastateltava vastasi kysymyk-

siimme usein lyhyesti. Jälkikäteen ajateltuna kysymys olisi pitänyt esittää eri tavalla tai 

vastauksesta olisi pitänyt kysyä lisäkysymyksiä. Esihaastattelun toteuttaminen ennen viral-

listen haastatteluiden aloittamista olisi mahdollisesti saanut meidät ymmärtämään lisäky-

symysten esittämisen tärkeyden. Pohdimme myös lasten mukanaoloa haastattelutilantees-

sa. Havaintojemme mukaan lasten mukanaolo vaikutti vanhemman keskittymiseen ja vas-

tauksiin haastattelun aikana. Muutamassa haastattelussa vanhemman ajatus katosi vastauk-

sen aikana lapsen hakiessa vanhemmalta huomiota, jolloin emme saaneet vastausta esitet-

tyyn kysymykseen. Lisäksi koimme haastavaksi muistaa, mihin kohtaan haastattelussa 

jäimme ennen keskeytystä. Muistiinpanojen tekeminen haastattelun aikana olisikin ollut 

järkevää, jotta haastattelua jatkettaessa tiedettäisiin, mikä asia jäi kesken. Lasten läsnäolo 

haastatteluissa oli perusteltua, koska tarkoituksenamme oli haastatella myös lapsia. Toinen 

haastattelijoista olisi tosin voinut ottaa lapset toiseen huoneeseen leikkimään vanhemman 

haastattelun ajaksi. Lasten läsnäolon vuoksi nauhoituksiin tuli taustaääniä, jotka vaikeutti-

vat myöhemmin litteroinnin suorittamista.  

Haastatteluissa onnistuimme antamaan haastateltavalle tarpeeksi aikaa miettiä vastauksia, 

emmekä kiusaantuneet hiljaisista hetkistä esittämällä uusia kysymyksiä. Tekemämme 
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haastattelurunko tuli todella tarpeeseen, koska sen avulla muistimme kysyä kaiken oleelli-

sen ja pysyimme koko ajan itse asiassa. Näin koko litteroitu haastatteluaineisto liittyi tut-

kimuskysymyksiimme. 

4.3.3 Lapsihaastattelu 

Tarkoituksenamme oli haastatella perheiden lapsia, mutta tutkimusperheiden lapsien iän 

(1-5-vuotiaita) vuoksi saimme haastattelumateriaalia vain kolmelta lapselta. Vastaukset 

jäivät lyhyiksi, joten rajasimme lapsihaastattelut tutkimuksen ulkopuolelle. Tästä syystä 

esittelemme lapsihaastatteluiden tulokset tämän luvun lopussa. Kuvailemme lasten koke-

muksia eri vuorovaikutustilanteista kotona ja perheliikunnassa. 

Oletimme jo etukäteen alle kouluikäisten lasten haastattelemisen olevan haasteellista. To-

teutimme haastattelutilanteen, jossa lapsella oli mahdollisuus olla oma itsensä ja kertoa 

kokemuksistaan liikkeen sekä kehon kautta. Lapset saivatkin liikkua vapaasti tilassa. Ku-

vasimme lasten haastattelutilanteen, mikä osoittautui hyväksi päätökseksi, koska lapset 

vastasivat puheen sijasta usein nyökkäämällä tai pudistamalla päätään. Kyrönlampi-

Kylmäsen (2007, 152–153) mukaan lapsihaastattelut toteutetaan yleensä aikuiskeskeisesti, 

josta syntyy vaikeuksia. Lapsen ja aikuisen kohtaaminen tulisi tapahtua yhteisen dialogin 

ja leikin kautta.  

Lapsilla oli haastattelutilanteessa mahdollisuus piirtää mukavasta asiasta perheliikunnassa 

sillä aikaa, kun vanhempaa haastateltiin. Tehtävä oli haastava pienimmille ja saimmekin 

vain yhden piirustuksen viisivuotiaalta tytöltä (Liite 4), joka oli piirtänyt kuvaan nuorim-

man veljensä, meidät ja itsensä. Tyttö kertoi, että kuvassa nyrkkeiltiin. Kun kysyimme toi-

voiko tyttö, että jumpassa nyrkkeiltäisiin, hän nyökkäsi. Tyttö halusi myös laulaa jumpas-

sa. Piirustus oli hyvä aloitus haastattelulle. Käytimme haastatteluissa valitsemiamme tee-

moihin liittyviä kuvia. Lapset saivat vastata kysymyksiimme valiten vastaukseen sopivan 

hymynaaman. Ilmeitä oli kolme erilaista: iloinen -, mietteliäs - ja surullinen tyttö. Lisäksi 

näytimme ulkoilu-, ruuanlaitto- ja jumppakuvan, josta lapsi sai valita, mitä tekee eniten 

vanhemman kanssa kotona ja mitä hän haluaisi tehdä vanhemman kanssa. Viimeiseksi näy-

timme kuvia, joissa lapsi oli yhdessä äidin -, yhdessä toisten lasten - ja yhdessä muiden 

perheiden kanssa. Lapsi valitsi kuvan, joka edusti mieluisinta tapaa jumpata. Kuvien käyttö 

onnistui hyvin.  
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Lasten vastauksista selvisi, että he nauttivat perheliikunnasta. Lapset liikkuivat mieluiten 

yhdessä äidin, muiden lasten ja perheiden kanssa. Lapset toivoivat uusia kavereita jumpas-

ta, mutta kavereihin tutustuminen koettiin vaikeaksi. Lisäksi lapset kertoivat pitävänsä 

jumpan ohjaajista. Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ilmeni kotona lähinnä 

arkisissa puuhissa: "isin kanssa tehhään ruokaa." (kaksivuotias poika osoitti ruuanlaitto-

kuvaa). Lapset toivoivat, että vanhemmat leikkisivät ja liikkuisivat enemmän heidän kans-

saan (jumppakuva). Voidaankin olettaa, että perheliikunta oli tärkeä lasten ja vanhempien 

yhteinen liikuntaharrastus, jota lapset kaipasivat elämäänsä. Yhteenvetona voimme todeta, 

että perheliikunnalla tuetaan perheiden yhteistä liikunnallista elämäntapaa, yhdessäoloa 

sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. 

 

 



45 

 

 

5 Tulokset  

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme tuloksia luokkien avulla. Kokosimme tauluk-

koon 8 luokittelun tärkeimmät vaiheet yläluokista yhdistäviin luokkiin. Muodostimme yh-

distäviä luokkia lopulta kaksi: ohjaajan ja perheiden välisen vuorovaikutuksen sekä van-

hemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen. Yhdistävät luokat muodostuivat neljästä pää-

luokasta, joita olivat: perheiden välinen vuorovaikutus, ohjaajan vuorovaikutus ryhmässä, 

vanhemman osallistuminen sekä lapsen toiminta.  

TAULUKKO 8. Yhdistävien luokkien muodostaminen 

Yhdistävät  
luokat 2 kpl 

Ohjaajan ja perheiden välinen vuoro-
vaikutus 

 Vanhemman ja lapsen väli-
nen vuorovaikutus 

Pääluokat 
4 kpl 

Perheiden välinen  
vuorovaikutus 

Ohjaajan vuorovai-
kutus 

ryhmässä 

Vanhemman  
osallistuminen 

Lapsen  

toiminta 

Yläluokat 
12 kpl 

Ryhmän välinen 
vuorovaikutus 

Ohjaajan toiminta 
ryhmässä 

Vanhemman  
osallistuminen 

toimintaan 

Lapsi 

jumpassa 

  

 
Kokemukset per-

heiden 
välisestä yhteistyös-

tä 
toiminnassa 

 
Toiveet ohjaajan  
toiminnasta ryh-

mässä 

 
Vanhemman 
toimintatapa  

Lapsen 

kaverisuhteet 

  

 
Ryhmän ilmapiiri 

 
Toiminnan jousta-

vuus 

 
Vanhemman 

kokemat haas-
teet 

 

  

  

    

 
Vanhemman 

ja lapsen yhdes-
säolo 

  

  

       

 

Laadimme tulosluvun alakappaleet tutkimuskysymysten mukaan. Kokosimme alakappalei-

siin yläluokkien keskeisimpiä asioita liittäen samalla keräämämme aineiston (haastattelut, 

havainnointikaavakkeet ja -päiväkirjat) yhteen. Keräsimme tutkimusaineistosta luokkiin 

liittyviä esimerkkejä haastatteluista sekä otteita havainnointipäiväkirjoista, jotka merkit-

simme tekstiin heittomerkeillä ja kursivoinnilla. Pyrimme esimerkkien avulla tuomaan 

aineistomme näkyväksi ja tekemään lukemisesta samalla kiinnostavampaa ja elävämpää. 
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Lopuksi vertasimme tutkimustuloksiamme muihin aiempiin tutkimustuloksiin sekä aihetta 

käsittelevään teoriaan.  

5.1 Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Havaitsimme havainnointijakson aikana, että perheliikunta 

mahdollisti erilaisia vuorovaikutustilanteita vanhemman ja lap-

sen välillä koko jumpan ajan. Lapset tekivät jumpassa paljon 

harjoituksia sylikkäin ja vierekkäin vanhempansa kanssa. Ha-

vaintojemme mukaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutus koh-

tasi kuitenkin haasteita, kun perheessä oli useampi lapsi, jolloin 

vanhemman huomio piti jakaa sisarusten kanssa.                                         

5.1.1 Vanhemman ja lapsen yhdessäolo 

Perheliikunta tarjosi läheistä yhdessäoloa perheen kesken. 

Jumppien aikana perheliikunnassa esiintyi paljon vanhemman ja lapsen välisiä läheisiä 

kosketus- ja katsekontakteja. Havainnointikaavakkeiden kaikkien tutkimusperheiden yhtei-

sissä keskiarvoissa molemmat kontaktit saivat keskiarvoksi 3,8. Vanhempi kertoi koke-

muksestaan aikuinen-vauva -ryhmässä, jonne oli erehdyksessä mennyt perheliikuntaryh-

män sijaan. Vanhempi toi puheessaan hyvin ilmi jumpassa tapahtuneen läheisen vuorovai-

kutuksen lapsen kanssa:  

"Siinä sitte, ku koko ajan tehtiin sylissä, niin hän oli niinku oikeesti vauvana siinä, niin 

kyllähän se sitä niinku nauratti ja se oli aivan onnessaan ja se mua pussutteli sielä hirvees-

ti." (Perhe 2)  

Havaintojemme mukaan yhdellä tutkimusperheellä läheisen vuorovaikutuksen esteenä oli 

äidin raskaus, joka rajoitti äidin osallistumista harjoituksiin. Huomasimme myös, kun per-

heessä oli useampi kuin yksi lapsi, muodostui vanhemmalla haaste jakaa huomionsa jokai-

selle lapselle tasapuolisesti:  

"Perheen äiti toimi koko jumpan ajan yhdessä pienimmän lapsensa kanssa. Vanhin lapsis-

ta ei ollut juuri ollenkaan vuorovaikutuksessa äitinsä kanssa jumpan aikana, vaan hän 

hakeutui tutkijoiden ja ohjaajien seuraan. Keskimmäisen lapsen ja äidin välillä oli vähän 

vuorovaikutusta jumpan aikana, mutta sekin oli lähinnä pojan komentamista kauempaa. 
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Kuitenkin jumpan lopussa äiti teki loppulorua yhdessä molempien poikiensa kanssa." 

(Perhe 3)  

Vanhempi kertoikin, että jumpan aikana useamman lapsen kanssa vuorovaikutuksessa olo 

on haastavaa: 

"Aika vähän pystyy yksin kolmen kanssa tekkeen. Onneksi tosiaa ohjaaja on ollu silleen 

reippaasti, että on pystyny ottaan näitäki. Nää on tykästynee ohjaajiin, että lapsikin puhuu 

paljo yhestä ohjaajasta." (Perhe 3) 

Toisaalta, mitä vanhempia lapset olivat, sitä omatoimisemmin he jumpassa toimivat, jol-

loin vanhempi otti tarkkailijan roolin tai keskittyi toimimaan nuoremman lapsen kanssa. 

Seuraavaksi ote havainnointipäiväkirjasta: 

”Ryhmä teki harjoitusta leikkivarjon kanssa, jossa lapset saivat mennä makaamaan leikki-

varjon alle aikuisten heiluttaessa varjoa lasten pään päällä. Isoimmat lapset pitivät leikis-

tä, mutta pienimmät jäivät vanhemman vierelle.” 

Jumpan toiminta oli onnistuttu rakentamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta 

vahvistavaksi. Toiminta oli suunniteltu niin, että se mahdollisti lapsen ja vanhemman väli-

sen vuorovaikutuksen syntymisen yhdessä tehtävien harjoitusten kautta. Hankkeen yhtenä 

tavoitteena oli kannustaa perheitä omatoimiseen liikkumiseen kotona. Jumppa innosti per-

heitä liikkumaan myös kotona luoden vanhemman ja lapsen välille uusia vuorovaikutusti-

lanteita. Lisäksi useammat vanhemmat totesivat laululeikkien siirtyneen jumpasta kotiin:                                                                        

"Meillä just se Etana Elli, sitä me ollaan, siitä se tykkää tosi paljon, niin sitä me ollaan 

kotona tehty. Se on innostunu sillä lailla, että se kotonakin sannoo, että jumpataan. Meillä 

on semmonen patja kotona, niin se pitää kaivaa sinne lattialle ja siinä sitte ja se hakkee 

iskääki jumpalle ja sitte just heittelee aika paljon palloja." (Perhe 2)  

Kaikkien vanhempien haastatteluissa nousi esiin, että jumpassa opittuja asioita on siirtynyt 

kotiin ja ne jopa loivat motivaatiota jumpassa käymiselle. Vanhempien puheessa korostui 

Etana Elli -loppulaulun merkitys, joka toistui jokaisen jumpan lopussa.  
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5.1.2 Vanhemman osallistuminen  

Tässä luvussa kerromme vanhemman toimintaan osallistumisesta ja sen merkityksestä lap-

sen toiminnalle jumpassa. Taulukossa 9 esitämme kaikkien perheiden yhteiset havainnoin-

tikaavakkeista lasketut keskiarvot vanhemman toiminnalle jumpassa. 

TAULUKKO 9. Vanhemman toiminnan keskiarvot  

Vanhemman toiminta Kaikkien perheiden yhteiset 

keskiarvot, asteikko (1-5) 

osallistuu toimintaan 4,2 

kiinnostunut toiminnasta 4,3 

antaa positiivista palautetta 3,2 

kannustaa ja rohkaisee 3,2 

varoittelee ja suojelee toiminnassa 1,1 

puuttuu lapsen toimintaan 2,3 

 

Havaintojemme mukaan vanhemmat osallistuivat pääosin aktiivisesti toimintaan (Tauluk-

ko 9). Kuitenkin vanhempien puheessa oli nähtävissä kahdenlaisia mielipiteitä omasta roo-

listaan jumpassa. Puolet vanhemmista näkivät oman roolinsa aktiivisina toimijoina, mutta 

puolet kokivat roolinsa sivustaseuraajina: 

"Tuon lapset paikalle ja koitan pittää siellä alueella. Ja tietenki yrittää tehä siinä mu-

kanaki, mitä pystyy tekemään." (Perhe 3) 

Puolet vanhemmista puolestaan korostivat heidän aktiivista roolia toimia yhdessä lapsen 

kanssa. Lapsen kerrottiin tarvitsevan vanhempaa pysyäkseen jumpan toiminnassa mukana:  

"Kaipaa sen, että siinä pitää niinku melkeen korvaan kuiskata hänen nimeä, että niinku se 

huomio tavallaan, ensin niinku saa aikuinen. Ja sitten niinku sais hänet havahtuun, että 

sen oman esimerkin kautta, että mitä täällä niinku oikeesti tehhään." (Perhe 2) 



49 

 

 

Vanhempien aktiivisuudessa ja toimintaan osallistumisessa oli havaintojemme mukaan 

eroja. Vanhempien osallistumisen keskiarvoksi muodostui 4,2, mikä tarkoittaa, että van-

hemmat osallistuivat paljon jumpan toimintaan. Kuitenkin vanhemmat kertoivat toimintaan 

osallistumisen haasteista, jotka vaikuttivat vuorovaikutuksen laatuun ja määrään. Haasteina 

toimintaan osallistumiselle koettiin vauvan mukana oleminen tai omat terveydelliset teki-

jät: 

"No ei mulla muuten ois haastavaa, mutta mulla tuo selkä on aina välillä kipee. Ei aina 

pysty oleen lattialla silleen. Varmaa normikuntoselle ei oo mitää ongelmaa, mutta vähä 

selkävaivaselle on. Iha suosiolla oon helpottanu tai jättäny tekemättä.” (Perhe 3) 

Tulosten mukaan vanhemman rooli jumpassa oli pitää lapsi mukana toiminnassa. Van-

hemmat ohjasivat lasta kuuntelemaan ohjaajaa ja toistivat ohjeita sekä ohjaajan esittämiä 

kysymyksiä uudelleen: 

"Ohjaaja kyselee lapsilta kysymyksiä eläimistä. Äiti toistaa kysymykset tytölleen ja tyttö 

vastaa kysymyksiin takaisin hiljaa äidilleen. Tyttö ei uskalla vastata kysymysiin koko ryh-

mälle. Äidin rooli kyselijänä näyttäytyy tärkeänä, jotta tyttö pysyy mukana toiminnassa ja 

samalla äiti ylläpitää tytön kiinnostusta toimintaa kohtaan." (Perhe 2) 

Vanhemman rooli oli myös tärkeä lapsen innostamisessa toimintaan. Innostaminen tapah-

tui esimerkin näyttämisenä ja heittäytymisenä mukaan toimintaan. Seuraavaksi ote päivä-

kirjasta: 

"Jumpassa oli menossa vapaampaa toimintaa, jossa perheet saivat valita eri vaihtoehdois-

ta, mitä halusivat tehdä. Perhe oli ryömintätunnelin luona leikkimässä. Tyttö konttasi ryö-

mintätunnelia pitkin ja vanhempi odotti hymyillen ja kannustaen tyttöä tunnelin toisessa 

päässä. Vanhempi heittäytyi leikkiin mukaan ja meni myös itse ryömimään tunneliin." 

(Perhe 2) 

Vanhemman toimintaan osallistuminen oli hyvä esimerkki laadukkaasta vuorovaikutukses-

ta lapsen ja vanhemman välillä. Perhe sai yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä, jotka kehitti-

vät lapsen ja vanhemman keskinäistä vuorovaikutussuhdetta. Lapsen ja vanhemman väli-

nen vuorovaikutus kehittyi myös palautteen antamisen avulla: 

"No tietenki semmonen kannustava, että yrittää kannustaa vaan siihen liikkumiseen. Tie-

tenki jos näkkee, että ei tykkää, niin ei pakota. Että se ois kivvaa tekemistä." (Perhe 1) 
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Havainnointikaavakkeissa positiivisen palautteen antamisen ja kannustamisen/rohkaisun 

keskiarvoissa perheiden keskiarvoksi tuli molemmissa keskinkertainen tulos 3,2. Havainto-

jemme perusteella voidaan sanoa, että perheiden välillä oli suuria eroja positiivisen palaut-

teen antamisen ja kannustamisen/rohkaisemisen määrässä. Havaintojen mukaan kahdessa 

perheessä positiivista palautetta ja kannustamista/rohkaisua annettiin paljon ja kahdessa 

vain vähän. Positiivisen palautteen antaminen sekä kannustaminen kuuluvat kiinteäksi 

osaksi vuorovaikutusta.  

Vanhemmat kohtasivat jumppien aikana haastavia tilanteita, joissa lapsen kiinnostus toi-

mintaa kohtaan katosi ja lapsi alkoi touhuta muuta. Seuraavassa vanhemman kommentissa 

ilmenee, miten hän koki tilanteen ja ratkaisi sen: 

"Yritän sitte tosiaan tavallaan ite ensin saada sen huomion häneltä ja sitä kautta saaha 

hänet siihen toimintaan takasi mukkaan, että mitä tässä oikeen nyt tehtiinkään." (Perhe 2)  

Yksi vanhempi puhui kokemuksestaan, kun lapsi lähti toiminnasta sivuun tutkimaan lattial-

la olevia esineitä. Vanhempi korosti, että lapsi tarvitsee välillä myös omaa aikaa: 

"No tietenki, että ei koko ajan ois siellä, mutta kyllä mää välillä aina päästänki sen sinne. 

Että se ei tosiaan herpaantus ihan kokonaan." (Perhe 1) 

Teimme myös samanlaisia huomioita havainnointipäiväkirjaan: 

"Poika ei vaikuttanut kovin kiinnostuneelta toiminnasta, mutta osallistui toimintaan äidin 

pitäessä häntä sylissään tai hänen kädestä kiinni. Pojan ilmeet olivat vuorotellen iloiset ja 

itkuiset. Tällä kerralla äiti kuitenkin antoi pojan mennä välillä vapaammin omien touhujen 

ja kiinnostusten mukaan. Äiti seurasi poikaansa ja antoi hänen hetken leikkiä maassa ole-

villa lattiamuotopaloilla ja johdatteli sitten pojan takaisin toimintaan kanssaan." (Perhe 1) 

Perheiden yhteinen keskiarvo toimintaan puuttumisessa oli 2,3 eli vähäistä puuttumista. 

Kuitenkin havainnointien mukaan vanhempien puuttumisessa oli eroja perheiden välillä. 

Toimintaan puuttuminen näyttäytyi kahdella tavalla: vanhempi puuttui lapsen toimintaan 

joko hakemalla lastaan takaisin toimintaan tai puuttui lapsen toimintaan komentamalla: 

"Poika hieman kiusasi siskoaan härnäämällä häntä. Äiti puuttui poikansa toimintaan ko-

mentamalla poikaa kauempaa. Äiti ei kuitenkaan mennyt fyysisesti poikansa luokse. Poika 

ei välittänyt komenteluista, vaan jatkoi kiusaamista. Poika piti kovaa ääntä ja juoksenteli 
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salissa ympäriinsä muiden edestä. Myös ohjaaja joutui puuttumaan tilanteeseen komenta-

en poikaa." (Perhe 3)    

Edellä esitetyssä havainnointipäiväkirjan otteessa äidin ja pojan vuorovaikutus ei toiminut 

parhaalla mahdollisella tavalla. Heidän välinen vuorovaikutus jäi etäiseksi, koska äiti ei 

hakenut poikaansa lähempää kontaktia, vaan tyytyi huutelemaan kauempaa komentoja po-

jalleen.  

Jumpissa ei ollut nähtävissä tilanteita, joissa vanhemmat olisivat puuttuneet toisten perhei-

den lasten käytökseen tai huomioineet muulla tavoin toisten perheiden lapsia. Perheiden 

yhteinen keskiarvo toisten lasten huomioimisesta jäi 1,8, joka tarkoittaa hyvin vähäistä 

huomioimista.  

5.1.3 Lapsen toiminta 

Tässä luvussa tarkastelemme lapsen toimintaa jumpassa sekä lasten välisiä suhteita. Taulu-

kossa 10 esitämme kaikkien perheiden yhteiset havainnointikaavakkeista lasketut keskiar-

vot lapsen toiminnalle jumpassa. 

TAULUKKO 10. Lapsen toiminnan keskiarvot  

Lapsen toiminta Kaikkien perheiden yhteiset 

keskiarvot, asteikko (1-5) 

osallistuu toimintaan 3,2 

kiinnostunut toiminnasta 3,2 

karkailee kesken toiminnan 2,6 

 

Havaintojemme mukaan osa lapsista keskittyi toimintaan hyvin, mutta osa ei jaksanut kes-

kittyä. Lapset karkailivatkin toiminnasta omiin puuhiin keskinkertaisesti, 2,6. Karkailua 

omiin touhuihin selitti lasten ikä, jumpan sisältö, ympäristö ja ajankohta. Kysyimme van-

hemmilta, kuinka paljon jumpan tulisi sisältää omaehtoista- ja suunniteltua toimintaa, jotta 

lapsen mielenkiinto jumppaa kohtaan säilyisi:  
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"Tulisi sisältää kumpaakin, mutta määrä ei ole merkityksellistä. Riippuu ehkä hieman lap-

sen iästä. Meidän lapsi kaipaa itsenäistä tekemistä ja haluaa tehdä, että hänelle ehkä sopii 

enemmän omatoiminen liikkuminen." (Perhe 4) 

Havaintojen ja haastatteluiden perusteella perheliikuntatoiminnan tulisi sopivassa suhtees-

sa sisältää sekä ohjattua että omatoimista liikkumista. Lisäksi lapsen osallistumiseen vai-

kutti tekemiemme havaintojen mukaan suuresti vanhemman aktiivisuus jumpassa. Sama 

lapsi, joka karkaili toiminnasta äidin kanssa, osallistui myöhemmin toisessa jumpassa isän-

sä kanssa koko ajan kaikkiin toimintoihin:  

"Pojan isä osallistui toimintaan todella hyvin ja oli innostuneen oloinen koko jumpan ajan. 

Isä kannusti ja antoi positiivista palautetta sekä yrittämisestä että onnistumisesta. Poika ja 

isä olivat tiiviisti yhdessä, jolloin pojan mielenkiinto jumppaa kohtaan pysyi koko ajan 

yllä." (Perhe 4) 

Lasten kiinnostusta ja osallistumista havainnoitaessa voidaan todeta näiden kahden tekijän 

olevan selvästi yhteydessä toisiinsa. Jos lapsi oli kiinnostunut toiminnasta, hän myös osal-

listui toimintaan aktiivisesti. Lapsen kiinnostus toimintaa kohtaan sekä osallistuminen toi-

mintaan saivat molemmat kaikkien tutkimusperheiden yhteisenä keskiarvona keskinkertai-

sen tuloksen 3,2.  

Lapsen toimimiseen jumpassa vaikutti kiinnostuksen lisäksi ohjaajan ohjeistuksen ymmär-

täminen. Yksi havainnointiperheemme lapsi näytti kekseliäisyyttään kiivetessään van-

hemman selkään, kun vanhempi ryömi etanana. Vanhemman kävellessä karhukävelyä, 

lapsi meni vanhemman käsien suojaan mahan alle. Perheillä olikin vapaus muokata jum-

passa annettujen tehtävien ohjeita itselleen sopiviksi:  

"Ku jokkainen lapsihan vähän niinku ymmärtää sen ohjeistuksen omalla tavallaan ja tek-

kee sen jutun vähän niinku omalla tavallaan." (Perhe 2) 

Lapset toimivat mieluummin vanhemman kuin toisten lasten kanssa jumpassa. Yksivuoti-

aan pojan vanhempi kertoi kokemuksestaan, miten lapsi suhtautui muihin lapsiin jumpassa:  

"Toisista lapsista se tykkää. Sitten tuolla pukuhuoneessa, aina kuitenkin näyttää ihan ilo-

selta ja saattaa kiekailla muille." (Perhe 1) 

Teimme samanlaisen havainnon pojan suhtautumisesta toisia lapsia kohtaan myös havain-

nointipäiväkirjaan:  
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”Yksivuotias poika hymyili jumpassa äidin sylistä toiselle suunnilleen saman ikäiselle lap-

selle tervehtiessään häntä kasvokkain.” (Perhe 1) 

Toisaalta toisen perheen kaksivuotiaan pojan vanhempi kertoi, että heidän lapsensa touhusi 

mieluiten itsekseen jumpassa: 

"Hän ei sillä tavalla kiinnity toisiin lapsiin, kun kyseessä on kuitenkin tunti viikossa har-

rastus. Hän leikkii niiden kanssa ketkä ovat juuri silloin siinä." (Perhe 4) 

Äidin kommentti sopi yhteen tekemämme havainnon kanssa, jossa poika otti kontaktia 

toiseen lapseen eräässä jumpassa: 

"Jumpan puolivälissä tyttö juoksee kentän reunalla olevan maalin luo ja tutkii maalia it-

sekseen. Poika juoksee tytön luokse pallo käsissään ja antaa pallon tytölle. Tytön äiti ha-

kee tytön takaisin ohjattuun toimintaan ja poika jää maalin luo kunnes pojan äiti huutaa 

pojan takaisin ohjattuun toimintaan." (Perhe 4) 

Havaitsimme jumppaan osallistuneiden vanhimpien lasten hakeutuneen ikäistensä seuraan. 

Kontaktien luomisyritykset eivät kuitenkaan onnistuneet havainnointijaksomme aikana, 

kuten seuraavasta päiväkirjamerkinnästä voi havaita: 

 "Jumpassa tehtiin pariharjoitus, jossa toinen laukkasi hevosena ja toinen sai olla ratsun 

ohjaaja. Viisivuotias tyttö yritti lähestyä tyttöjä oman narunsa kanssa ja yritti saada toisen 

tytöistä valjastamaan itsensä hevoseksi. Tytöt eivät halunneet ottaa viisivuotiasta tyttöä 

leikkiin mukaan." (Perhe 3) 

Havaintojemme mukaan lasten ystävystyminen ei ollut helppoa toiminnan aikana ja kon-

takteja lasten välille syntyi vain vähän. Jumppa korostikin enemmän lapsen ja vanhemman 

välistä vuorovaikutusta kuin kaverisuhteiden syntymistä.  

5.2 Perheiden välinen vuorovaikutus 

Perheliikunnan olennainen osa on perheiden välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus muiden 

perheiden kesken luo ryhmään ilmapiirin, josta kehittyy jumpan viihtyvyys ja motivaatio 

käydä jumpassa.  
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Vuorovaikutustilanteiden syntyminen perheliikunnassa ei 

ole itsestäänselvyys, koska siellä tehtävät harjoitteet sane-

levat sen, kuinka paljon yhteistyötä perheet tekevät keske-

nään. Myös vanhempien persoonallisuus vaikuttaa siihen, 

miten he luovat kontakteja toisiin vanhempiin, jos luovat 

ollenkaan. Koska tutkimukseemme osallistuneiden perhei-

den lapset olivat sen ikäisiä, etteivät he vielä kaivanneet 

leikkikaveria, jäi kontaktien luominen vanhempien vas-

tuulle. Taulukossa 11 esitämme kaikkien perheiden yhtei-

set havainnointikaavakkeista lasketut keskiarvot perheiden väliselle vuorovaikutukselle. 

 TAULUKKO 11. Perheiden välisen vuorovaikutuksen keskiarvot   

Perheiden välinen vuorovaikutus Kaikkien perheiden yhteiset 

keskiarvot, asteikko (1-5) 

vanhempien välinen kontakti 2,5 

lasten välinen kontakti 2,3 

toisen perheen auttaminen 1,3 

toisen perheen lasten huomioiminen 1,8 

perheiden välinen yhteistyö toiminnassa 2,3 

 

5.2.1 Ryhmän välinen vuorovaikutus 

Perheet kertoivat käyvänsä jumpissa saadakseen lapsille ja itselle uusia vertaissuhteita: 

"Tulee lähettyä sieltä kotoa ja nähään niitä muita lapsia." (Perhe 2). Kuitenkaan kaikkien 

perheiden tavoitteena ei ollut saada uusia kaverisuhteita, vaan he olivat tyytyväisiä omaan 

tilanteeseensa. 

Vanhemmat kertoivat kokemuksista toisiin perheisiin tutustumisesta, kontaktin ottamisesta 

sekä siinä esiintyvistä haasteista. Vastauksissa korostui, että kontaktin ottaminen oli pää-
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osin helppoa. Kuitenkin yksi vanhempi toi esiin erilaisten persoonien vaikutuksen kontak-

tien luomiseen:  

"Lapset pystyy kommunikoimaan ehkä enemmän. Puheliailla on varmaa helpompi ottaa 

kontaktia. Että ite oon vähä ujo kuitenki nii on vaikiampaa, jos on keskustelua." (Perhe 3) 

Lisäksi haasteita kontaktien luomiseen loi lasten käyttäytyminen: "Riippuu kuinka villissä 

nämä on..." (Perhe 3). Huomion keskittyessä lasten komentamiseen, vuorovaikutus toisten 

vanhempien kanssa jää vähemmälle. Kyseisellä vanhemmalla olikin havaintojen mukaan 

hyvin vähän kontakteja muihin vanhempiin jumpan aikana.  

Havaintojen mukaan perheiden saama yhteinen keskiarvo kontakteista toisten vanhempien 

kanssa oli 2,5, joka tarkoitti vanhempien välisten kontaktien olleen vähäisiä jumpassa. 

Vanhempien tutustuminen muihin perheisiin jäi vähäiseksi, mikä ilmeni lyhyinä terveh-

dyksinä ja jutteluina perheiden välillä:  

"Juteltu on, mutta ei sen kummemmin, no ennen ja jälkeen jumpan." (Perhe 1) 

Vaikka vanhemmista kontaktien luominen tuntui helpolta, heidän välilleen ei muodostunut 

syvempiä vuorovaikutussuhteita. Puolestaan luontevia vuorovaikutustilanteita kehittyi per-

heiden välille erityisesti hauskoissa tilanteissa, joissa oli helppo kommentoida tilannetta. 

Seuraava vanhemman kommentti toi esiin jumpan aikana tapahtunutta keskustelua: 

"Jumpassahan voi tulla niitä kohtaamisia, että siinähä on niinku puolin ja toisin kommen-

toidaan, jos jotain hauskaa tilannetta tai näin.” (Perhe 2) 

Havainnointipäiväkirjan merkinnät tukivat vanhemman kertomaa, jonka mukaan hauska 

asia aiheutti spontaania vuorovaikutusta ryhmän kesken: 

"Jumpassa kuuluu Ihahaa-laulu ja salissa juostaan laukaten. Välillä pysähdytään ja noste-

taan lapsi polvelle. Nyt vanhempi nostaa tyttönsä päänsä päälle ja siitä seuraa yleistä nau-

rua ja huomiota ryhmässä sekä pientä kommenttien vaihtoa vanhempien kesken." (Perhe 

2) 

Havaintojemme mukaan yhteiset tehtävät tiivistivät ryhmää ja loivat ryhmähenkeä. Perhe-

liikunnan hyväksyvä ja vapaa ilmapiiri rohkaisi perheitä tutustumaan toisiinsa syksyn ku-

luessa. Vanhempien mielestä kontaktit muiden vanhempien kanssa olivatkin syksyn aikana 

lisääntyneet: 
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"No onhan se tietenkin varmaan niinku lisääntyny, ku aattelee, että se omakin kynnys, ku 

näkee niitä tuttuja ihmisiä niinku tavallaan lähestyä heitä, niin on ehkä pienempi." (Perhe 

2) 

5.2.2 Kokemukset perheiden välisestä yhteistyöstä toiminnassa 

Haastatteluissa puhuimme vanhempien kokemuksista perheiden välisestä yhteistyöstä. 

Keskeisiksi teemoiksi nousivat kokemus yhteistyön määrästä, kokemus perheiden välisestä 

yhteistyöstä ja lähikontakti muiden perheiden kanssa. Havaintojemme mukaan yhteistyötä 

tehtiin havaintojaksomme alkuvaiheessa hyvin vähän. Syksyn edetessä perheiden välisen 

yhteistyön mahdollisuus kuitenkin kasvoi. Jumpan ohjaaja kertoi suunnitelleensa toimin-

nan tarkoituksella tällä tavoin, jotta perheet saivat tutustua rauhassa ensin toimintaan ja 

muihin perheisiin. Vaikka yhteistyön tekemisen mahdollisuus kasvoi syksyn edetessä, 

emme huomanneet isoa muutosta yhteistyön määrässä verrattuna alkusyksyyn. Seuraavaksi 

ote havainnointipäiväkirjasta: 

"Tänään jumpassa perheet saivat heiluttaa lasta lakanalla, joka toimi riippukeinuna. Moni 

vanhempi koki avun pyytämisen toiselta perheeltä hankalaksi, koska pyysi apua mieluum-

min ohjaajalta tai meiltä tutkijoilta kuin toiselta vanhemmalta." 

Haastattelut tukivat tekemäämme havaintoa avun pyytämisestä jumpan harjoituksessa. 

Ohjeiden antamisella olikin merkitystä perheiden yhteistyön kannalta, jotta perheet ym-

märsivät pyytää apua toisiltaan harjoitusten suorittamiseen. Seuraavaksi ote havainnointi-

päiväkirjasta, jossa ohjeistus annettiin hyvin:  

"Seuraavaksi oli vuorossa lapsen keinuttaminen riippukeinussa (lakana). Ohjaaja ohjeisti 

perheitä menemään tekemään riippukeinua vieressä olevan perheen kanssa. Perheet löysi-

vät parin sujuvasti vieressä olleesta perheestä ja alkoivat suorittaa harjoitusta. Tehtävä loi 

samalla pientä vuoropuhelua vanhempien välille." 

Keskiarvojen mukaan yhteistyön määrä oli vähäistä 2,3. Kuitenkin aikuinen-taapero -

ryhmässä perheiden välistä vuorovaikutusta tapahtui enemmän kuin perheliikuntaryhmäs-

sä. Seuraavaksi ote havainnointipäiväkirjasta aikuinen-taapero -ryhmän toiminnasta: 

"Toiminta oli suunniteltu tukemaan perheiden välistä vuorovaikutusta. Jumppa alkoi mat-

kalla maatilalle, jossa perheet muodostivat neljän perheen kanssa pienryhmiä, joissa leik-

kivät Seuraa johtajaa -leikkiä. Sitten saavuttiin maatilalle ja perheet saivat muodostaa 
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yhdessä maatilan portin, jonka läpi jokainen perhe käveli vuorollaan maatilalle. Leikit 

yhdistivät perheet toimimaan yhdessä." 

Sama jumppa toteutettiin myös perheliikuntaryhmässä, jolloin esimerkiksi maatilan portti 

toteutettiin ohjaajien muodostamana, josta perheet vain kävelivät läpi. Mielestämme aikui-

nen-taapero -ryhmässä toteutettu maatilan portti lisäsi paremmin perheiden välisiä kontak-

teja. Täytyy kuitenkin muistaa huomioida, että perheiden välillä on myös henkilökohtaisia 

eroja, kuinka paljon he haluavat ja pystyvät osallistumaan yhteistyöhön: 

"Vanhemmat muodostivat ryhmänä tunnelin, josta lapset saivat ryömiä ja vierittää palloja. 

Havainnoitava perhe jäi kuitenkin sivuun tunnelitehtävästä ja toteutti tunnelin kahdes-

taan." (Perhe 2) 

Haastatteluissa puolet vanhemmista toivat esiin, että yhteistyötä oli sopivasti. Toisaalta 

puolet vanhemmista ei ollut täysin tyytyväisiä yhteistyön tekemisen määrään ja he toi-

voivatkin, että jumpassa tehtäisiin perheiden kesken enemmän yhteistyötä jatkossa: 

"Kulkuneuvoja, kun käsiteltiin, niin tehtiin se yhteisjuna, niin se oli ihan kiva. Mutta aika 

vähänhän tuossa on sillä lailla niinku otettu. No nyt oli nuo riippukeinut, mutta siinäkin on 

monesti se ohjaaja toinen, joka kiikuttaa, että silleen on aika vähän." (Perhe 2)  

Sama vanhempi pohti, kuinka yhteistyön määrää voitaisiin lisätä: 

"Joittenkin leikkien kautta sillai niinku hakea sitä, että siinä joutus ottaa sen toisen aikui-

sen vaikka pariksi siihen toimintaan. Että ehkä niitten kautta vois sitte saaha sitä yhteistyö-

tä toisen äitin tai isän kanssa." (Perhe 2) 

Kaikki tutkimusperheidemme vanhemmat suhtautuivat yhteistyön tekemiseen neutraalisti. 

Vanhemmat eivät olleet edes aiemmin ajatelleet asiaa. Toisaalta jotkut perheet olivat tyy-

tyväisiä siihen, että lapsi sai jumpassa ohjattua liikuntaa, eivätkä he kaivanneet jumpalta 

vuorovaikutustilanteita toisten perheiden kanssa: 

"En ehkä kaipaakaan valtavasti perheiden välistä yhteistyötä. Minusta jumpassa ollaan 

riittävällä tasolla tämän asian suhteen. Suhteiden kehittyminen vaatii paljon aikaa ja ”al-

kutilan”. Jumppa toimii hyvänä alkutilana ja jos samaan perheeseen törmää jossain muu-

alla, voi olla myös paremmin aikaa keskustella ja syventää suhdetta." (Perhe 4) 
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Kysymys yhteistyön tekemisestä jumpassa muiden perheiden kanssa jakoi perheiden mie-

lipiteet. Kaikki suhtautuivat yhteistyön tekemiseen positiivisesti. Kuitenkin läheisempi 

yhteistyön tekeminen, kuten harjoitukset, joissa täytyi koskettaa toista vanhempaa, herätti 

erilaisia mielipiteitä. Jumpassa tällainen tilanne oli esimerkiksi linnunpesäharjoituksessa, 

jossa vanhemman tuli laittaa kädet toisten vanhempien olkapäille, jotta lapset pääsivät lin-

nunpesään. Havainnointipäiväkirjan otteesta näkee, että vanhemmat suhtautuivat eri tavoin 

tilanteeseen: 

"Osallistuimme linnunpesän muodostamiseen muiden vanhempien kanssa. Toisella puolel-

la oleva vanhempi laittoi kätensä luontevasti heti olkapäälleni, mutta toisella puolella ole-

va vanhempi hädin tuskin uskalsi koskettaa ja pysytteli etäällä minusta." 

Vanhempien vastaukset erosivatkin kysyttäessä lähikontakteista jumpassa. Osa koki lähi-

kontaktit luonnollisena asiana, mutta osa toivoi niitä olevan vain vähän: 

"Mutta ei liikaa, koska vaikuttaa olevan lapsillekin välillä aika hämmentävää. Osa saattaa 

jopa reagoida itkemällä." (Perhe 4) 

5.2.3 Ryhmän ilmapiiri 

Teimme havainnointia tiiviissä aikataulussa aloittaen havainnointijakson alkusyksystä, 

jolloin perheet vasta aloittelivat perheliikunnassa käyntiä. Pääsimme tarkkailemaan sään-

nöllisesti ryhmien kehityskaaren muodostumista ja ilmapiirin kehitystä. Havainnointijak-

son loppupuolella huomasimmekin ryhmän ilmapiirissä tapahtuneen pieniä muutoksia. Ote 

havainnointipäiväkirjasta:        

"Tällä kerralla huomasi, että perheet olivat tulleet tutummaksi toisilleen. Ennen perheet 

istuivat piirissä kaukana toisistaan ja piiri oli melkoisen suuri. Nyt perheet olivat jotenkin 

lähempänä toisiaan alku- ja loppupiirissä, ottivat katsekontaktia toisiinsa toiminnan aika-

na ja olivat rennompia kuin aiemmin." 

Havainnointijaksomme lopussa ryhmä oli saavuttanut tekemiemme havaintojen perusteella 

normittamisvaiheen. Ryhmän toiminta eteni perustehtävän mukaisesti ja ryhmän toimin-

taan sitouduttiin käymällä siellä säännöllisesti. Vuorovaikutus ryhmässä oli pääosin yh-

teenkuuluvaa, sopuisaa ja ryhmän ilmapiiri oli keventynyt sekä vapautunut verrattuna alun 

jännittyneisyyteen ja varovaisuuteen. Toisaalta yksi vanhempi ei huomannut ryhmän ilma-

piirissä muutoksia verraten kokemuksiaan alkusyksyyn: 
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"En mä nyt tiiä onko se mitenkää muuttunu. Aika rento meininki ollu." (Perhe 3) 

Vanhemmat kertoivat, että jumppaan oli mukava tulla ja siellä viihtyi hyvin, vaikka olisi 

jännittänyt ennakkoon jumppaan lähtemistä. Jumpissa vaikutti olleen vanhempien koke-

musten mukaan hyvä ilmapiiri:    

"No musta se on semmonen aika neutraali. Ei mitenkään semmonen hirvee tsemppi, että 

jes nyt tehää täälä yhessä. Mutta ei semmonenkaan, että voi vitsi ku nuittenkin kans pittää 

tehä." (Perhe 1) 

Havaintojen ja haastatteluiden perusteella voikin todeta, että jumppien ryhmissä vallitsi 

rento ja yhteenkuuluva ilmapiiri, jonne oli helppo tulla ja mukava olla. Huomioimme kui-

tenkin, että havainnoimiemme eri ryhmien (perheliikuntaryhmät ja aikuinen-taapero -

ryhmä) välillä oli pieniä eroja ilmapiirissä. Havaintojen perusteella aikuinen-taapero -

ryhmässä tunnelma oli rauhallisin ja toiminta oli selkeintä sekä ohjelmoiduinta. Ryhmän 

ilmapiiri vaikutti tiiviimmältä ja yhtenäisemmältä kuin perheliikuntaryhmien ilmapiiri. 

Toisaalta perheliikuntaryhmien toiminta vaikutti vapaammalta ja joustavammalta. Lisäksi 

havaitsimme perheliikuntaryhmien välillä olevan eroja. Maanantain ryhmässä tunnelma oli 

rauhattomampi ja sen vuoksi toiminta oli sekavampaa kuin torstain ryhmässä. Ryhmien 

ilmapiiriin vaikutti selkeästi ryhmien koko, koska maanantain ryhmässä oli enemmän osal-

listujia kuin torstain ryhmässä. (Liite 5) Yksi perhe kävi sekä maanantain että torstain per-

heliikuntaryhmässä. Vanhemman mukaan ryhmissä oli jonkun verran eroja, mutta hän ei 

ollut kiinnittänyt ryhmien eroihin suuremmin huomiota.  

5.3 Ohjaajan vuorovaikutus ryhmässä 

Haastattelutilanteissa ohjaajan toiminta perheliikunnassa 

herätti keskustelua. Ohjaaja onkin jumpan keskeinen henki-

lö, josta vanhemmat ottavat jopa mallia omaan vanhemmuu-

teensa ja tapoihinsa olla vuorovaikutuksessa lapsensa kans-

sa. Tässä luvussa esittelemme ohjaajan toimintaa ryhmässä 

ja vanhempien toiveita ohjaajan roolista. Taulukossa 12 esi-

tämme kaikkien perheiden yhteiset havainnointikaavakkeista 

lasketut keskiarvot ohjaajan ja perheen väliselle vuorovaiku-

tukselle. 
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TAULUKKO 12. Ohjaajan ja perheen välisen vuorovaikutuksen keskiarvot 

Ohjaajan ja perheen välinen vuoro-

vaikutus 

Kaikkien perheiden yhteiset 

keskiarvot, asteikko 1-5 

kontakti lapseen 3,4 

kontakti vanhempaan 2,6 

kannustaa toimintaan 3,4 

osallistumisen vahvistaminen 3,1 

tilan antaminen vanhemmalle 4,1 

toiminnan joustavuus 4,1 

lapsen ja vanhemman välisen vuorovai-

kutuksen vahvistaminen 

3,5 

 

5.3.1 Ohjaajan toiminta ryhmässä 

Haastatteluissa keskusteltiin ohjaajan toiminnasta ryhmässä. Vanhempien puheesta nousi 

esiin ohjaajan tapa toimia, ohjaajan persoonallinen ote, huomion saaminen ohjaajalta ja 

ryhmän koon vaikutus ohjaajan toimintaan. Vanhemmat kokivat ohjaajan roolin tärkeäksi 

ryhmässä. He kuvailivat haastatteluissa ohjaajan roolia seuraavalla tavalla:  

"Ilmapiirin luoja, vastuuaikuinen, kannustaja, järjestäjä, huomioija." (Perhe 4) 

Havainnointipäiväkirjaan tekemiemme merkintöjen mukaan ohjaajalla oli hyvä ote ryh-

mään. Hän otti perheet vastaan iloisesti tervehtien, kannusti lapsia sekä vanhempia, kyseli 

lasten ideoita ja otti ne huomioon harjoituksissa, jolla osoitti arvostusta lasten ideoita koh-

taan. Lisäksi hän jousti toimintaa tarpeen mukaan, kuten seuraavasta havainnointipäiväkir-

jan otteesta voi havaita: 

"Olimme istuneet jo hetken paikallaan ja aloittelemassa alkupiiriä. Ohjaaja huomasi, että 

yksi perhe oli vielä tulossa jumppaan myöhässä. Odotimme, että vanhempi sai riisuttua 
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lapselta ulkovaatteet ja perhe ehti alkupiirille. Alkupiirin jälkeen ohjaaja kyseli ja kuunteli 

lasten ideoita erilaisista kulkuvälineistä ja toteutti niitä. " 

Vanhemmat korostivat ohjaajan näyttämää esimerkkiä erityisen tärkeänä lasten toiminnan 

onnistumisen kannalta. Vanhempi kertoi jumpan jälkeen tilanteesta, jossa ohjaaja olisi voi-

nut toimia vielä parempana esimerkkinä ohjeistuksen lisäksi lapsille jumpan toiminnassa. 

Vanhempi kertoi tilanteesta, jossa ohjaaja ei ottanut rattia käteensä harjoituksessa, joten 

lapsikin jätti ratin pois. Huomioimme saman tilanteen myös havainnointipäiväkirjaan:   

"Saliin oli rakennettu rata, jota lapset saivat ajaa kuvitelluilla autoilla. Jokainen lapsi sai 

valita oman ratin erivärisistä merkkilautasista. Ohjaaja lähetti lapset matkaan, mutta ei 

itse ottanut rattia (merkkilautasta) käteensä. Hän ei myöskään lähtenyt kiertämään rataa 

yhdessä lasten kanssa vaan kannusti heitä maalissa odottaen."  

Ohjaajan esimerkin näyttäminen oli tärkeää lapsen osallistumisen kannalta. Näin vanhempi 

puhui ohjaajan roolista: 

"No tärkiähän se on, että se saa innostuun lapset just tietyistä leikeistä ja näyttää esimerk-

kiä siellä." (Perhe 1) 

Myös havainnoinnissa huomasimme ohjaajan merkityksen esimerkinnäyttäjänä. Seuraa-

vaksi ote havainnointipäiväkirjasta:    

"Jumpassa oli teemana maatila ja vuorossa oli Leipuri Hiiva -laululeikki. Havainnoides-

samme tutkimusperheidemme lapsia huomasimme erään tytön seuraavan erityisen tarkasti 

ohjaajan tekemiä liikkeitä. Hän ei katsonut vieressä olevasta äidistä mallia, vaan keskittyi 

ohjaajan tekemien liikkeiden matkimiseen." (Perhe 2) 

Ohjaajan näyttämä esimerkki nousi tärkeäksi tekijäksi lasten toiminnan kannalta sekä ha-

vainnointipäiväkirjojen että vanhempien kokemusten pohjalta. Esimerkin näyttämisen li-

säksi ohjaajan persoonallinen ote oli tärkeä osa jumpan ohjaamista, kuten eräs haastateltu 

pohtikin: 

"Ohjaajalla on se olemus semmonen, ku se on ite hirveen semmonen ilonen ihminen. Se 

varmasti kyllä kiinnittää lasten huomion niinku äänellä ja tekkee isosti liikkeitä siellä ja 

käy välillä niinku yksittäisten lasten luona." (Perhe 1) 
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Ohjaajan persoonallisuutta kuvattiin iloiseksi heittäytyjäksi, joka sai omalla asenteellaan 

perheet innostumaan toiminnasta. Teimme myös samankaltaisen havainnon päiväkirjaan 

eräässä jumpassa: 

"Ohjaaja kertoi seuraavasta tehtävästä, jossa vanhempi oli hevonen ja lapsi hevosen oh-

jaaja. Ohjaaja antoi vapaaehtoisen lapsen valjastaa itsensä ja lähti hevosena laukkaa-

maan eteenpäin äännellen kuin hevonen, näyttäen samalla vanhemmille esimerkkiä heit-

täytymisestä leikkiin. Myöhemmin ohjaaja kehui perheiden toimintaa." 

Ohjaajan iloinen persoona saikin perheet innostumaan toiminnasta ja kokeilemaan rohke-

asti erilaisia harjoituksia. Vanhemmat olivat yleisesti tyytyväisiä ohjaajan antamaan yksi-

lölliseen huomioon ja ymmärsivät, että isossa ryhmässä oli hankalaa huomioida kaikki 

tasapuolisesti. Eräs vanhempi pohti haastattelussa, että huomiota sai ajan kuluessa enem-

män, kun ohjaaja ja perhe tutustuivat toisiinsa: 

"Riippuu siitä, minkä verran siellä on niitä perheitä. Oisko ohjaajallaki vähä se, että ku 

tullee se perhe tutummaksi, niin hän ehkä rohkeemmin tullee sitten kertoon ja näyttään. 

Että ku me ollaan nyt käyty enempi, niin nyt sitte tullu tutummaksi." (Perhe 2) 

Lisäksi ryhmän koko vaikutti ohjaajan antamaan yksilölliseen huomiointiin jumpan aikana. 

Yksi vanhempi oli huomannut, että pienessä ryhmässä sai helpommin yksilöllistä huomiota 

ohjaajalta. Havainnointipäiväkirjamme tuki tätä tulkintaa:  

"Jumppaan osallistui vain neljä perhettä. Ohjaaja ohjeisti perheitä kuperkeikkojen tekoon. 

Hän näytti esimerkkiä nuken avulla. Perhe yritti tehdä kuperkeikkaa, jonka tekeminen epä-

onnistui ja lapsi alkoi itkeä. Ohjaaja siirtyi perheen viereen antamaan ohjeita. Ohjaaja 

näytti esimerkin tytön kanssa ja jäi seuraamaan perheen kuperkeikan tekoa. Perhe sai hy-

vää yksilöllistä ohjausta." (Perhe 2) 

Vaikka ohjaaja huomioi, kannusti ja antoi positiivista palautetta perheille yleensä ryhmänä, 

perheet olivat silti tyytyväisiä ohjaajalta saamaansa yksilölliseen huomiointiin. Havain-

noimme ohjaajan kontaktien ottamista sekä yksittäisiin lapsiin että vanhempiin. Ohjaaja 

otti kontakteja lapsiin keskinkertaisesti. Perheiden yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 3,4. 

Ohjaajan kontaktien määrien erot olivat suuria eri perheiden kesken. Kaikkien perheiden 

lapset eivät tulleet yhtä hyvin huomioiduiksi. Kuitenkin ohjaaja otti katsekontakteja kaik-

kiin lapsiin jumpan aikana. Ohjaajan ja vanhempien kontaktien keskiarvoksi muodostui 
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2,6, mikä tarkoittaa ohjaajan huomioineen vanhempia vain vähän. Ohjaajan yksilöllisessä 

huomioinnissa tapahtui kuitenkin positiivista kehitystä havainnointijakson aikana.  

5.3.2 Toiveet ohjaajan toiminnasta ryhmässä 

Haastatteluissa perheet puhuivat toiveista ja odotuksista ohjaajan toimintaa kohtaan. Ylei-

sesti perheiden haastatteluissa nousi esiin, että he pitivät tärkeänä kannustusta ja ilmapiirin 

luomista. Ohjaaja sai kannustamisesta keskiarvoksi 3,4, mikä tarkoittaa ohjaajan kannusta-

neen perheitä keskinkertaisesti/paljon. Kuitenkin havainnoidessa oli yllättävää huomata, 

miten paljon eri perheiden henkilökohtaisen kannustuksen määrä vaihteli ryhmässä.  

Edellisen luvun tuloksista selvisi, että perheet ymmärsivät yksilöllisen huomioinnin haas-

teen, mutta perheet toivoivat saavansa jatkossa enemmän yksilöllistä ohjausta: 

"Ehkä siinä, vois sitä ehkä miettiä. Joo, kyllä. Mutta se on tietenkin haaste varmaan, ku se 

vaihtuu ja joka kerta on vähän eri koostumus siinä ryhmässä." (Perhe 2) 

Havainnoimme, kuinka paljon ohjaaja antoi vanhemmille tilaa toimia lastensa kanssa. Ti-

lan antamisella tarkoitamme, kuinka paljon ohjaaja otti lapsia malliksi liikkeisiin ja puuttui 

lapsien toimintaan. Ohjaaja oli varovainen tämän asian suhteen antaen vanhemmille paljon 

tilaa toimia lastensa kanssa, keskiarvo 4,1. Vanhemmat toivoivatkin, että ohjaaja auttaisi 

aktiivisemmin haastavissa tilanteissa, kuten silloin, kun vanhempi ei pysty itse osallistu-

maan tai lapsi häiritsee ryhmän toimintaa:  

"Ei siitä ainakaa haittaa ois. Melkee paremmin mennee, ku joku toinenkin sannoo." (Perhe 

3) 

Havaintojemme mukaan ohjaaja puuttuikin lasten häiritsevään käytökseen, jos se vaikutti 

ryhmän toimintaan. Muuten ohjaaja antoi vanhemman vastuulle lapsen toimintaan puuttu-

misen: 

"Poika konttasi leikkivarjon päällä häiriten leikin aloitusta ja muut odottivat, että poika 

siirtyisi pois leikkivarjolta. Ohjaaja joutui puuttumaan tilanteeseen ja komentamaan poi-

kaa, koska poika ei uskonut äitinsä sanallisia kehotuksia. Ohjaaja otti poikaa lopulta kä-

destä kiinni ja ohjasi pois varjon päältä." (Perhe 3) 
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5.3.3 Toiminnan joustavuus 

Havainnointikaavakkeiden mukaan toiminnan joustavuus sai keskiarvoksi 4,1 eli toimin-

nassa oli paljon joustavuutta. Kuitenkin havaintojemme mukaan ryhmien toiminnan jous-

tavuudessa oli pieniä eroja. Aikuinen-taapero -ryhmässä toiminta tapahtui selkeän kaavan 

mukaan ja siksi toiminta ei ollut aivan yhtä joustavaa kuin perheliikuntaryhmissä. Perheet 

olivat tyytyväisiä toiminnan joustavuuteen ja ohjaajan ymmärtäväiseen suhtautumiseen 

perheitä kohtaan. Vanhempi kertoi kokemuksestaan jumppaan myöhässä saapumisesta: 

"No tosi lämmin, että ei oo semmonen kiusallinen ollenkaan, että sillee tulkaa vaan, että 

kyllä te pääsette vielä mukkaan. Kaikki varmasti ymmärtää, että ei se niin helppoa oo aina 

keretä just ajallaan. Kyllähän se varmaan harmittaa niinku jokkaista joka sieltä niinku 

tosissaan myöhästyy, niin on varmaan tossa parkkipaikalla semmonen olo, että meenkö 

enää ollenkaan.  Mutta sitte, jos sinne mennee, niin onhan se ihana, että sinne saa sitten 

tulla silti." (Perhe 2) 

Teimme samanlaisia havaintoja siitä, että ohjaaja huomioi myöhässä tulleet perheet ja otti 

heidät iloisesti vastaan. Ohjaaja kertoi, mitä oltiin tekemässä ja saattoi odottaa myöhässä 

tullutta perhettä toimintaan mukaan. Toiminnan joustavuuteen oltiin muutenkin tyytyväi-

siä, koska jumppaan oli mahdollista tulla vauvan kanssa. Ohjaajan tapa olla vuorovaiku-

tuksessa perheiden kanssa oli ystävällinen ja empaattinen. Eräs vanhempi puhui myös oh-

jaajan joustavasta tavasta toimia jumpan aikana. Ohjaaja muokkasi toimintaa jumpan aika-

na ja otti perheiltä tulevat ideat huomioon toiminnassa: 

"Että just vähä niinku hoksataan, että hei otetaanpa tää lissää. Ja sitte saattaa niitten per-

heitten mukanaki tulla siihen, että hei tuohan näyttää kivalta, että tehkääpä te muutki." 

(Perhe 2) 

Perheiltä tuleviin ideoihin tarttuminen kuvasti perheiden arvostamista ja huomioimista 

toiminnassa. Seuraavassa havainnointipäiväkirjan otteessa kerrottiin vanhemman ideaan 

tarttumisesta:                       

"Vanhemmat tekivät tunnelin, jonka läpi lapset saivat vierittää palloja. Jumpan lapset oli-

vat melko pieniä, joten tunneli-idea ei oikein onnistunut. Yksi isä alkoi tehdä kehollaan 

erilaisia tunneleita, jonka ali lapsi sai ryömiä. Ohjaaja keksi, että muutkin vanhemmat 

voisivat muodostaa erilaisia tunneleita. Lopulta lapsetkin tekivät tunneleita, joista van-

hempi ryömi läpi." (Perhe 4) 
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Tekemiemme havaintojen mukaan jumpan toimintaa sovellettiin lähes jokaisella kerralla 

perheiden tarpeiden mukaisesti. Jumppaan vaikuttivat tila, perheiden määrä, lasten ikä ja 

taitotaso. Ohjaaja huomioi myös lasten vireystilan ja jousti toimintaa sen mukaisesti. Vaik-

ka jumpassa oli tietyt raamit, joiden mukaan jumppaa toteutettiin, oli sen sisällä jousta-

vuutta sopivissa tilanteissa.  

5.4 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa teemme yhteenvedon tutkimuksemme tuloksista ja vertaamme samalla tu-

loksia teoreettiseen viitekehykseen sekä aiempiin tutkimuksiin.  

Perheliikunta tukee lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta 

Havaintojemme mukaan perheliikunnassa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta 

tapahtui melko paljon. Kokoavien keskiarvojen mukaan lapsen ja vanhemman välisessä 

vuorovaikutuksessa yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 3,2, mikä tarkoittaa, että vuorovai-

kutusta ja yhdessäoloa tapahtui keskinkertaisesti. Johtopäätöksenä voimme todeta, että 

perheliikunta vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita. Toisaalta, vanhempi koki jumpan 

vuorovaikutustilanteet hankaliksi, jos perheessä oli useampi lapsi. Ohjaajan tulisikin huo-

mioida toimintaa suunnitellessa perheet, joissa on useampi kuin yksi lapsi. Isosävi ja 

Lundén (2013, 379) sekä Karvonen et al. (2003, 294) toteavat, että vanhemman täytyy 

huomioida lasten erilainen säätelykyky ja ikävaihe vuorovaikutuksessa lastensa kanssa.  

Perhejumpissa tapahtui paljon lapsen ja vanhemman välistä katse- ja kosketuskontaktia. 

Lapsella onkin taipumus hakea turvallisuuden tunnetta itselleen läheiseltä henkilöltä (Ky-

rönlampi-Kylmänen, 2007, 165; Schmitt, 2003, 317). Havaintojemme mukaan lapsen tur-

vallisuuden tunne vanhempaa ja sosiaalista ympäristöä kohtaan kehittyi myönteisesti ha-

vainnointijakson aikana (Hautamäki, 2003, 22–23). Vanhemman ja lapsen välillä tapahtui 

myös vastavuoroista vuorovaikutusta katseiden, eleiden ja ilmeiden avulla (Arvonen, 2004, 

39; Rusanen, 2011, 78–80). Olisiko perheliikunnan ydin juuri lapsen ja vanhemman tiivis 

yhdessäolo ja sen myötä vahvistuva kiintymyssuhde?  

Tutkimukseemme osallistuneet perheet kertoivat, että jumpissa opitut ja koetut asiat siir-

tyivät kotiin. Erityisesti joka jumpalla toistuvan Etana Elli- loppulaulun merkitys korostui. 

Perheliikunnan tavoitteena onkin siirtää ohjatusta toiminnasta opittuja asioita perheiden 

arkiliikuntaan (Perheliikuntaverkoston työryhmä, 2013, 5) ja tarjota myönteisiä vuorovai-
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kutustilanteita liikunnan parissa niin, että liikunnasta muodostuisi luonnollinen osa lapsen 

arkea (Malina, 2001). Vehkalahden (2007, 111) sekä Määtän ja Rantalan (2010, 73) mu-

kaan toistuvat tavat luovat lapselle turvallisen kehitysympäristön ja ryhmään kuulumisen 

tunnetta.  

Vanhempien osallistuminen toimintaan vaihteli. Vanhemmat osallistuivat jumpan toimin-

taan pääosin paljon, koska perheiden yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 4,2. Yhdysvalta-

laisen tutkimustuloksen mukaan vanhemman kohtuullinen osallistuminen toimintaan oli 

keskeisessä asemassa lapsen kokeman tuen kannalta (Stein, Raedeke & Glenn, 1999).  

Vanhemman osallistumisella on siis merkitystä, kun lapsi halutaan saada innostumaan lii-

kunnasta (Rajala, 2010, 45-46). Myös tehtävät tulisi suunnitella niin, että ne voidaan to-

teuttaa yhdessä (Zimmer, 2002, 95). Melkein kaikki tutkimukseemme osallistuneet van-

hemmat toimivatkin jumpassa aktiivisesti vuorovaikutuksessa lastensa kanssa. Ohjaaja 

toimii esimerkkinä vanhemmille siinä, miten jumpan toimintaan osallistutaan. Tulostemme 

perusteella voimme todeta, että perheliikunnan ohjaajan tehtävänä on osallistaa niitä van-

hempia mukaan toimintaan, jotka vetäytyvät sivummalle toiminnasta. Silloin ohjaaja nou-

dattaa LAPANEN-hankkeen sekä perheliikunnan asettamia tavoitteita, joihin sisältyy 

muun muassa lapsiperheiden hyvinvoinnin kehittäminen (Jatkohankesuunnitelma, 2015, 

3).  

Vanhempien oma näkemys roolistaan jumpassa ja toimintaan osallistumisesta jakaantui 

kahteen ryhmään: aktiivisiin toimijoihin ja sivustaseuraajiin. Launonen (2007, 21) argu-

mentoi aikuisen osallistumisen merkitystä sillä, että lapsi kykenisi toimimaan lähikehityk-

sen vyöhykkeellä. Havaintojen ja haastatteluiden perusteella haasteita vanhempien toimin-

taan osallistumisessa oli vauvan mukanaolo ja vanhemman terveydelliset tekijät. Van-

hemman osallisuuden roolissa korostui lapsen mukana pitäminen toiminnassa. Sääkslahti 

(2007, 35) pitää mallioppimista tärkeänä lapsen oppimisen kannalta. Havaintojemme mu-

kaan vanhemman osallistuminen jumpan toimintaan oli yhteydessä siihen, kuinka aktiivi-

sesti lapsi osallistui suunniteltuun toimintaan. Jos vanhempi heittäytyi toimintaan, yritti 

lapsi todennäköisesti matkia vanhemman liikkeitä vierellä. Jos vanhempi oli toiminnan 

ulkopuolella tai otti sivustaseuraajan roolin, myös lapsen mielenkiinto suunniteltua toimin-

taa kohtaan laski ja lapsi lähti tutkimaan ympäristöä. Tällaisissa tilanteissa ohjaajalla olisi 

ollut tilaisuus perheen yksilölliseen huomiointiin osallistamalla lapsi takaisin toimintaan 

(vrt. Rovio, 2007, 173). 
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Havainnointikaavakkeiden yhteisten keskiarvojen mukaan perheet kannustivat ja antoivat 

positiivista palautetta lapsilleen keskinkertaisesti. Keskiarvoksi muodostui 3,2. Havait-

simme perheiden välillä kuitenkin suuria eroja. Kahden perheen vanhemmat antoivat lap-

silleen palautetta, kannustivat ja rohkaisivat toiminnassa. Kahden muun perheen vanhem-

mat eivät kuitenkaan antaneet palautetta tai kannustaneet lähes ollenkaan. (vrt. White, Ka-

vussanu, & Guest, 1998; White & Zellner, 1996.) Lapsen kannustaminen, rohkaiseminen ja 

myönteisen palautteen antaminen ovat tärkeitä lapsen itsetunnon kehityksen kannalta. Lap-

sen tulisi kuulla palaute omalta vanhemmaltaan. (Vehkalahti, 2007, 116–117.) Perheliikun-

tatoiminnan kehittämiseksi ohjaajan tulisi omalla esimerkillään näyttää mallia lapsen kan-

nustamisesta, myönteisen palautteenannosta ja rohkaisemisesta varsinkin niiden perheiden 

vuoksi, jotka kannustavat lastaan vain vähän.  

Osa vanhemmista koki haasteeksi lapsen keskittymisen ylläpitämisen toiminnassa ja siitä 

seuraavan karkailun. Perheiden yhteisen keskiarvon mukaan lasten karkailu kesken toi-

minnan oli keskinkertaista, 2,6. Havaintojemme mukaan lapset olisivat karkailleet toimin-

nasta vielä enemmän, jos vanhempi ei olisi estänyt lapsen karkaamista. Tuloksen mukaan 

voimme jälleen painottaa ohjaajan toiminnan merkitystä perheliikuntatoiminnassa. Ohjaa-

jan tulisi suunnitella toiminta niin, että lapsi innostuu liikunnasta (Karvonen et al., 2003, 

86; Vehkalahti, 2007, 105; Zimmer, 2001, 141). Lapsen kiinnostuksesta sekä osallistumi-

sesta toimintaa kohtaan muodostui 3,2 laskettaessa kaikkien tutkimusperheiden yhteinen 

keskiarvo. Havaintojemme mukaan lapsen kiinnostus toimintaa kohtaan vaikutti hänen 

osallistumiseensa. Tulosten mukaan vanhemmat puuttuivat vähän lapsen toimintaan. Per-

heiden yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 2,3. Perheiden välillä esiintyi kuitenkin eroja 

vanhempien puuttumisessa lapsen toimintaan: vanhempi haki lapsen takaisin järjestettyyn 

toimintaan tai vanhempi puuttui lapsen toimintaan komentamalla tätä huutojen ja käskyjen 

avulla. (ks. Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 166.)  

Yhteenvetona voimme todeta, että lapsen osallistumiseen jumpan toiminnassa vaikutti 

vanhemman aktiivisen osallistumisen lisäksi jumpan sisältö, ympäristö ja ajankohta. Jos 

toiminta kiinnosti lasta, hän myös osallistui siihen. Jos jumpan sisältö ei vastannut lapsen 

ikä- ja kehitystasoa, alkoi lapsi etsiä ympäristöstä kehitystasolleen sopivampia asioita. Per-

heliikuntaan osallistuneet lapset olivat alle kouluikäisiä, joiden keskittyminen häiriintyi 

pienistä asioista, kuten epäselvistä siirtymätilanteista, melusta, liian suuresta ryhmäkoosta 

tai tilasta. Levottomuuden lisääntyessä ohjaaja puuttui lapsen käytökseen joustamalla toi-

mintaa ja muuttamalla suunnitelmaa tilanteen vaatiessa. Muutama vanhempi toivoi jump-
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pien muuttavan ajankohtaa, koska jumpat ajoittuivat lounas- ja päiväuniajalle, mikä saattoi 

vaikuttaa lasten levottomaan käytökseen sekä toiminnasta karkaamiseen.  

Perheliikunnassa tapahtuvan vuorovaikutuksen tärkeimmäksi tekijäksi nousi vanhemman 

ja lapsen välinen fyysisesti läheinen vuorovaikutus. Tutkimustulosten perusteella voimme 

todeta, että perheliikunta tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä kiinty-

myssuhdetta. Teoria ja tutkimuksemme aineisto vahvistaa käsitystä, että lapsen varhaisessa 

vuorovaikutuksessa koetut myönteiset kokemukset vanhemman kanssa tukevat turvallisen 

kiintymyssuhteen kehitystä: "Kyllä siitä näki, että se nautti ihan niinku tosi paljon, että se 

sai olla niin lähellä äitiä." 

Perheliikunnassa vain vähän perheiden välistä vuorovaikutusta 

Perheiden välistä vuorovaikutusta ilmeni vähän perheliikunnassa. Havainnointikaavakkei-

den keskiarvoissa perheiden välisen vuorovaikutuksen kokoavaksi keskiarvoksi muodostui 

vain 2,0. Vanhempien väliset kontaktit näyttäytyivät lyhyinä keskusteluina ennen ja jäl-

keen jumpan. Kontakteja kuvattiin tervehtimiseksi ja muutaman sanan vaihtamiseksi. Tu-

lostemme mukaan kontaktien ottamiseen vaikutti ihmisen persoonallisuus. Osa vanhem-

mista koki kontaktin ottamisen muihin vanhempiin vaikeana, mutta osa koki sen taas ole-

van helppoa. Toiset kokivat lähikontaktit luonnollisena ja toiset suhtautuivat niihin pienellä 

varauksella. Kontaktin ottamisen haasteena mainittiin lasten vievän huomion jumpassa, 

jolloin kontakteja toisiin vanhempiin ei ehtinyt luoda. Tämä tulos tukee aiempaa johtopää-

töstämme siitä, että jumpassa tehtiin paljon vanhemman ja lapsen välisiä harjoituksia, mikä 

vahvisti heidän välistä vuorovaikutustaan. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 

näyttäisi kuitenkin olevan haaste vanhempien väliselle vuorovaikutukselle. Vanhempien 

välisten kontaktien keskiarvoksi muodostui 2,5, joka tarkoittaa kontakteja vanhempien 

välillä olleen vain vähän. Toisaalta vanhemmat kokivat, että kontaktit lisääntyivät syksyn 

aikana, kun oma kynnys kontaktin luomiseen pienentyi tutustumisen myötä. Liukkonen ja 

Jaakkola (2013a, 148–149) sekä Rovio, Lintunen ja Salmi (2009, 40) toteavatkin, että 

ryhmään kuulumisen myötä syntynyt yhteenkuuluvuus edistää kontaktien luomista. Yksilö 

saadaan sitoutumaan toimintaan yhteenkuuluvuuden avulla. 

Hännikäinen ja Rasku-Puttonen (2006, 12–13) kuvaavat ryhmän dynamiikan olevan jatku-

vassa muutosprosessissa, minkä havaitsimme myös havainnoidessamme ryhmiä. Huo-

mioimme havainnointijakson alkuvaiheessa, että jumpan toiminta sisälsi vain vähän per-

heiden välistä yhteistyötä. Ohjaaja kertoi suunnitelleensa yhteistyön määrän kasvavan syk-
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syn edetessä. Yhteistyön mahdollisuus oli nähtävissä, mutta emme kuitenkaan huomanneet 

suurta eroa yhteistyön määrän kasvussa syksyn aikana. Perheiden yhteinen keskiarvo oli-

kin vain 2,3. Havaintojemme mukaan perheistä ei ehtinyt muodostua yhtenäistä ryhmää, 

mikä olisi vaatinut hyviä keskinäisiä suhteita (Hännikäinen, 2006, 126–127). Yhteistyötä 

vaativissa tehtävissä vanhemmat pyysivät mieluummin ohjaajia apuun kuin toisia vanhem-

pia. Vuorovaikutusta perheiden välillä voitaisiinkin lisätä painottamalla ohjeiden annossa 

perheiden yhteistyön tekemistä, sillä haastatteluiden mukaan perheet suhtautuivat myöntei-

sesti yhteistyön tekemiseen. Aikuinen-taapero -ryhmässä perheiden välistä yhteistyötä il-

meni enemmän kuin perheliikuntaryhmissä. Tulostemme mukaan näyttäisi siltä, että perhe-

liikuntaryhmän toimintaan tulisi saada samankaltaisia vanhempien vuorovaikutusta edistä-

viä tehtäviä kuin aikuinen-taaperojumpassa oli. Perheliikunnassa vanhempien välistä vuo-

rovaikutusta voidaan kehittää lisäämällä harjoituksia, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden 

tunnetta sekä huomioimalla jumpassa erilaiset persoonat. Tulokset olisivat voineet olla 

toisenlaisia perheiden yhteistyön osalta, mikäli havainnointijakso olisi suoritettu myö-

hemmin talvella tai seuraavana keväänä. Lintunen ja Rovio (2009, 21–22) painottavat yh-

teistyön tekemisen tärkeyttä ja ryhmässä tapahtuvaa jatkuvaa suhdejärjestelmien muutosta. 

Kun ryhmän toiminta etenee ilman haasteita, jäsenten vuorovaikutus vahvistuu ja toimin-

nasta nautitaan (Salmi, Rovio, & Lintunen, 2009, 88).  

Perheliikunta mahdollisti lasten sosiaalisen kehityksen ryhmän jäseneksi vanhemman avus-

tuksella. Havainnointijaksomme aikana lapset laajensivat vuorovaikutustaan osallistuen 

toimintaan muiden lasten kanssa. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 14; Numminen, 

2000, 51.) Tulostamme tukee kiintymyssuhdeteoria, jonka mukaan lapsi uskaltaa tutkia 

ympäristöään turvallisen henkilön lähiympäristössä. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän 

hän tarvitsi kiintymyksen kohteena olevan aikuisen tukea. (Hautamäki, 2003, 22–23.) 

Vaikka lapset osallistuivat toimintaan muiden lasten kanssa, eivät he juurikaan ottaneet 

kontaktia toisiinsa. Lapsien välisiä kontakteja olikin vain vähän kaikkien perheiden yhtei-

sen keskiarvon mukaan, 2,3. Syksyn havainnointijakson aikana lasten välille ei muodostu-

nut kaverisuhteita. Perheliikuntaan osallistuneet lapset olivat vielä niin nuoria, etteivät he 

itse muodostaneet vertaissuhteita, vaan olisivat tarvinneet siihen aikuisen tukea (Kronqvist, 

2006, 167; 181). Suurin osa heistä ei myöskään ollut ikäkehitykseltään sillä tasolla, että 

kaipaisivat vertaissuhteita. Vaikka perheiden jumpassa käyntiä motivoi lasten vertaissuh-

teet, mielestämme perheliikunnan tarkoitus ei ole keskittyä lasten vertaissuhteiden muo-

dostamiseen silloin, kun kyseessä on alle kouluikäiset lapset. Sen sijaan perheliikunta vah-
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vistaa lasten kiintymyssuhdetta vanhempaansa ja antaa positiivisia kokemuksia erilaisista 

liikunnallisista vuorovaikutustilanteista. 

Vehkalahden (2007, 27) mukaan turvallinen ryhmähenki on tärkeä ryhmän toiminnan kan-

nalta. Havaitsimme viiden viikon aikana ryhmän ilmapiirissä muutoksia, joita olivat katse-

kontaktien määrän lisääntyminen ja perheiden sijoittuminen lähemmäs toisiaan isossa sa-

lissa sekä vanhempien rennompi olemus. Havainnointijaksomme lopussa ryhmät saavutti-

vat normittamisvaiheen, jossa toiminta eteni perustehtävän mukaisesti ja toimintaan sitou-

duttiin käymällä jumpassa säännöllisesti (ks. Salmi et al., 2009, 89–92). Ryhmän vuoro-

vaikutus näyttäytyi yhteenkuuluvana ja ilmapiiri keveni verrattuna alun jännittyneisyyteen. 

Vanhemmat kokivat jumpan ilmapiirin hyvänä. Heistä oli mukava tulla jumppaan ja he 

kertoivat viihtyvänsä jumpassa. Havaintojemme mukaan ryhmien ilmapiirissä oli kuitenkin 

eroja. Aikuinen-taapero -ryhmän ilmapiiri vaikutti yhtenäisemmältä kuin perheliikunta-

ryhmien ilmapiiri. Myös kahdessa perheliikuntaryhmässä oli eroja. Ryhmien välillä oli 

selkeä ero myös osallistujamäärissä. Johtopäätöksenä voimmekin todeta, että pienemmissä 

ryhmissä oli rauhallisempi ja yhtenäisempi ilmapiiri kuin isoissa ryhmissä. Syksyn aikana 

ryhmäkoot olivat yleensä sopivan kokoisia, mutta välillä perheitä ilmestyi jumppiin yllät-

tävän paljon, jolloin ryhmien ilmapiiri muuttui vaikuttaen koko jumpan toimintaan ja siellä 

tapahtuvan vuorovaikutuksen laatuun. Aubé, Rousseau ja Tremblay (2011) sekä Rovio 

(2007, 173–174) ovatkin korostaneet, että sopiva ryhmäkoko mahdollistaa laadukkaan 

vuorovaikutuksen ryhmän jäsenten kesken.  

Ohjaajalla merkittävä rooli perheliikunnassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa  

Ohjaajan ja perheen välistä vuorovaikutusta perheliikunnassa tapahtui keskinkertaisesti. 

Havainnointikaavakkeiden kokoaviksi keskiarvoiksi muodostui 3,5. Perheet pitivät ohjaa-

jan toiminnassa tärkeänä ilmapiirin luomista. Rovion (2009, 144-145) mukaan ryhmän 

ilmapiiri on keskeisessä asemassa ryhmän hyvinvoinnin kannalta. Ohjaajan tulisi tehdä 

jatkuvaa arviointia ryhmän ilmapiiristä. (Rovio, 2009, 144-145.) Havaintojemme mukaan 

ohjaaja onnistuikin luomaan rennon ilmapiirin toimintansa avulla.  

Perheet pitivät perheliikunnassa tärkeänä myös ohjaajan kannustusta. Ohjaaja kannustikin 

perheitä keskinkertaisesti/paljon. Perheiden yhteiseksi keskiarvoksi muodostui 3,4. Perheet 

olivat tyytyväisiä ohjaajan toimintaan, vaikka havaintojemme perusteella parannettavaa 

olisi ollut perheiden yksilöllisessä kannustamisessa ja huomioinnissa. Tulostemme mukaan 

perheet eivät saaneet ohjaajalta huomiota tasapuolisesti. Perheliikunnassa tapahtuvan vuo-
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rovaikutuksen kehittämiseksi ohjaajan tulisikin kohdella jokaista ryhmän jäsentä tasapuoli-

sesti ja huomioida jokainen yksilöllisesti (Huovinen & Rintala, 2013, 391; Rovio, 2007, 

173). Vanhemmat kuitenkin ymmärsivät, että ohjaajan oli haastavaa huomioida jokainen 

perhe tasapuolisesti.  

Myös ohjaajan ja lasten välisiä kontakteja havainnoidessa havaitsimme, että kaikkien per-

heiden lapset eivät tulleet yhtä hyvin huomioiduiksi (vrt. Karvonen et al., 2003, 86–87; 

Zimmer, 2001, 143–144). Kuitenkin kaikkien perheiden yhteisten keskiarvojen mukaan 

ohjaajan ja lapsen välisistä kontakteista keskiarvoksi muodostui 3,4, mikä tarkoittaa kes-

kinkertaista tulosta. Katsekontakteja ohjaajan ja lasten välillä oli paljon, mikä Vehkalahden 

(2007, 12; 22) mukaan onkin tärkeää. Voimmekin vain korostaa, että jokaisen lapsen yksi-

löllinen huomiointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta lapselle muodostuisi positiivinen koke-

mus liikunnasta (Huovinen & Rintala, 2013, 391).  

Ohjaajan ja vanhemman välisten kontaktien keskiarvoksi muodostui 2,6. Tuloksen mukaan 

vuorovaikutusta tapahtui vähän. Van Mullemin & Colen (2015) mukaan ohjaajan tulisikin 

tunnistaa erityyppiset vanhemmat ja kommunikoida heidän kanssa heille sopivalla tavalla. 

Perheet olivat kuitenkin tyytyväisiä ohjaajalta saatuun yksilölliseen ohjaukseen ja kokivat, 

että heidät huomioitiin jumppien aikana. Havaitsimme myös havainnointijakson loppupuo-

lella, että ohjaaja pyrki aiempaa enemmän ottamaan kontaktia vanhempiin. Lisäksi haastat-

telussa nousi esiin, että yksilöllistä ohjausta sai enemmän, kun perhe tutustui paremmin 

ohjaajaan. Havaintojen ja haastatteluiden perusteella voimme todeta, että perheiden yksi-

lölliseen ohjaukseen vaikuttivat ryhmän koko ja ohjaajan tuttuus perheelle (ks. Karvonen et 

al., 2003, 88–89.)   

Ohjaajan kuuluisi arvioida ryhmää kokonaisuutena ja ottaa sen jäsenet huomioon yksilölli-

sesti. Siksi ohjaajan tulisikin tunnistaa ryhmästä, kuka kaipaa ohjaajan huomiota ja kuka 

haluaa toimia jumpassa itsenäisesti (Van Mullem & Cole, 2015; Zimmer, 2002, 95). Kun 

perheliikunnan tavoitteena on tukea perheitä vanhemmuudessa ja kannustaa omatoimiseen 

liikkumiseen, pitäisi ohjaajan ottaa enemmän kontaktia vanhempiin yksilöllisesti. Yksilöl-

linen huomiointi saa perheen sitoutumaan liikuntaan ja osaksi ryhmän toimintaa. Lisäksi 

perheet tuntevat silloin kuuluvansa osaksi ryhmää. (ks. Rovio, Lintunen, & Salmi, 2009, 

40.)  

Vanhemmat odottivat, että ohjaaja näyttäisi omalla toiminnallaan esimerkkiä jumpassa. 

Havaintojemme mukaan ohjaaja huomioikin omat liikkeensä tarkasti esimerkkiä näyttäes-
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sään (Arvonen, 2004, 80). Kuitenkin ohjaaja olisi voinut vielä enemmän huomioida ne 

perheet, jotka tarvitsivat eniten ohjaajan mallia toiminnassa. Usein nämä perheet jäivät 

toiminnasta sivuun. Vanhempien mukaan ohjaajan persoonallisella otteella oli merkitystä 

lasten toiminnasta kiinnostumiselle ja osallistumiselle. Persoona ja sosiaaliset taidot ovat-

kin keskeisiä asioita ohjaajan työssä, sillä ne saattavat vaikuttaa työllistymiseen jopa kou-

lutusta enemmän (Pirinen, 2010, 77). Kokonaisuudessaan vanhemmat pitivät ohjaajan roo-

lia tärkeänä ryhmässä. Karvonen et al. (2003, 86) ja Zimmer (2001, 141) ovatkin kirjoitta-

neet ohjaajan olevan merkittävässä roolissa vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta, ku-

ten myös tutkimuksemme tulokset osoittavat. 

Muutama vanhempi toivoi, että ohjaaja ottaisi rohkeammin lapsia malliksi liikkeiden suo-

rittamiseen. Ohjaajan tulisi kuitenkin välttää lapsen asettamista malliksi, jos lapsi ei sitä 

itse halua (Karvonen et al., 2003, 87; Zimmer, 2001, 144). Lisäksi yksi vanhempi toivoi 

ohjaajalta apua lapsen toimintaan puuttumisessa. Ohjaaja puuttuikin lasten toimintaan 

jumpissa tilanteen vaatiessa, mutta yleisesti ohjaaja oli varovainen puuttumasta liikaa van-

hemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Havainnointikaavakkeen mukaan kaikkien 

perheiden keskiarvoksi tilan antamisesta vanhemmalle muodostui 4,1, mikä tarkoittaa oh-

jaajan antaneen perheille paljon omaa tilaa lapsiensa kanssa. Havaintojemme mukaan oh-

jaaja puuttui lapsen toimintaan yleensä vain silloin, kun lapsi häiritsi koko ryhmän toimin-

taa. Keltikangas-Järvisen (2012, 45–46) mukaan lapsi käyttäytyy vierasta aikuista kohtaan 

eri tavalla tietyssä ikävaiheessa. Lapsi saattaa uhmata vanhemman asettamia rajoja, mutta 

tottelee vierasta aikuista. Tämä asia huomioiden ohjaajan olisi hyvä puuttua tarvittaessa 

lapsen toimintaan niin kuin hän tekikin.                                                                               

Ohjaajan tulisi joustaa toiminnan suunnitelmista tarpeen vaatiessa (Liukkonen & Jaakkola, 

2013b, 304). Toiminta olikin joustavaa ja ohjaaja muokkasi toimintaa tarvittaessa. Jumpas-

sa sai mennä reunalle istumaan hetkeksi ja myös vauvat olivat tervetulleita, vaikka kysees-

sä oli perheliikuntaryhmä. Ohjaaja suhtautui ymmärtäväisesti ja empaattisesti esimerkiksi 

jumppaan myöhässä tuleviin. Havainnointikaavakkeiden keskiarvojen mukaan toiminnassa 

oli paljon joustavuutta, 4,1. Toiminnan joustavuus oli yksi tärkeä tekijä, mikä sai perheet 

sitoutumaan perheliikunnassa käymiseen säännöllisesti (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 

2006, 12–13; Rovio, 2007, 172–173; Rovio et al., 2009, 40).                 

Johtopäätöksenä voimme todeta, että ohjaaja oli keskeisessä asemassa perheliikunnassa. 

Oletettavasti koulutustaustamme varhaiskasvattajina vaikutti tulkintaamme ohjaajan toi-
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minnasta ryhmässä, koska peilasimme ohjaajan toimintaa siihen, miten itse toimisimme 

lapsiryhmässä. Tutkimme perheliikunnassa tapahtuvaa vuorovaikutusta kolmesta eri näkö-

kulmasta. Jokaisessa näkökulmassa korostui ohjaajan keskeinen rooli perheliikunnassa 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.  
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6 Tutkimuksen tarkastelua ja arviointia  

Seuraavassa luvussa kerromme tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta. Tulkitsem-

me tutkimustamme pohtimalla aineiston tuloksia ja teemme niihin perustuvia johtopäätök-

siä. Lisäksi pohdimme tutkimustulosten merkittävyyttä ja jatkotutkimusaiheita. 

6.1 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimukseen liittyy aina paljon eettisiä ratkaisuja ja ihmistieteissä eettisiä kysymyksiä 

esiintyy koko tutkimuksen teon ajan. Tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin tärkeimmät eetti-

set periaatteet ovat suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. Haastatteluita 

tehtäessä tutkija on suorassa kontaktissa tutkittavan kanssa, jolloin eettiset ongelmat ovat 

moninaisia. Tutkija joutuu miettimään, kuinka paljon haastateltavalle tulee kertoa tutki-

muksen tavoitteista ja menettelytavoista. Liiallinen tieto tutkimuksesta voi vaikuttaa tulok-

siin. On vaikeaa vetää rajaa liiallisen informaation ja tutkittavan kannalta tarpeellisen in-

formaation välille. Keskeistä on, että haastateltava pystyy antamaan suostumuksen asian-

mukaisen informaation pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 19–20.) 

Pyrimme kertomaan tutkimuslupakirjeissä tutkimuksen aiheen yleisesti, jotta se ei vaikut-

tanut liikaa haastatteluista ja havainnoinneista saatuun aineistoon. Kerroimme kirjeessä 

perheiden henkilöllisyyksien pysyvän salassa ja aineistoa käytettävän vain pro gradu- tut-

kielmassamme. Kerroimme tutkimuksestamme perheille ennen jumpan aloitusta esittele-

mällä samalla itsemme. Jokaisella perheellä oli vapaus päättää osallistumisestaan. Heillä 

oli myös mahdollisuus keskeyttää tutkimus niin halutessaan. Kirjeessä pyysimme vanhem-

pia keskustelemaan lastensa kanssa heidän halukkuudesta osallistua haastatteluun. Saimme 

tutkimukseemme osallistuvilta perheiltä kirjallisen suostumuksen valokuvaamiseen ja 

haastatteluihin sekä niiden videointiin. Videointia käytimme ainoastaan lapsihaastatteluis-

sa. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 131) kirjoittavat, että yleistäen voidaan sanoa tutkimuksen 

eettisen perustan pohjautuvan ihmisoikeuksiin. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu tutkitta-

via suojaavien tekijöiden huomiointi. Niitä ovat seuraavat tekijät: tutkimuksen tarkoitus, 

tavoitteet, menetelmät ja riskit on selvitettävä tutkittavalle, tutkimukseen tarvitaan vapaa-

ehtoinen suostumus ja tutkimus voidaan keskeyttää tutkittavan niin halutessa. Lisäksi osal-

listujien oikeudet ja hyvinvointi on turvattava. Tiedot tulee pitää luottamuksellisina ja niitä 
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tulee käyttää ainoastaan luvattuun tarkoitukseen sekä osallistujien nimettömyys tulee suo-

jata. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 131.) 

Teimme jumpissa muistiinpanoja perheiden toiminnasta ja vuorovaikutustilanteista ha-

vainnointipäiväkirjoihin. Muistiinpanoja tehdessämme käytimme perheistä numerointia 

(esim. perhe 1), jotta perheiden henkilöllisyys pysyi salassa. Pidimme päiväkirjoihin tehdyt 

muistiinpanot sekä havainnointikaavakkeet tallessa niin, että niitä eivät ulkopuoliset pääs-

seet lukemaan. Säilytimme jumpista kerättyä materiaalia ja haastattelumateriaalia turvalli-

sessa paikassa. Tuhosimme keräämämme materiaalin, kun emme enää tarvinneet sitä.  

Tutkimuksessa tulee olla loukkaamatta tutkittavaa ja kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa (Es-

kola & Suoranta, 2001, 56). Kunnioitimme haastatteluun osallistuneiden mielipiteitä ja 

ajatuksia. Tallensimme aineiston keruussa hankkimamme tiedot huolellisesti, jotta saimme 

kasaan mahdollisimman tarkan tutkimustuloksen aineiston analyysin jälkeen.                                                    

Suomen Akatemian tutkimuseettisten ohjeiden (2008) mukaan tutkijan tulisi noudattaa 

tutkimuksessa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tallentaessaan tuloksia, esittäessään 

niitä sekä arvioidessaan tutkimusta. Tutkija noudattaa eettisiä ohjeita tietoa hankkiessaan, 

tutkimus- ja arviointimenetelmää valitessaan sekä toteuttaessaan niin, että tutkimuksen 

tuloksia voidaan esittää sellaisenaan. Tutkijan tulee muistaa antaa kunnia sille, jonka aja-

tuksia lainaa omaa tutkimustaan varten. Kokonaisuudessaan tutkimus tulisi olla hyvin 

suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen edellytysten tavalla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 132–133.)  Olemme pyrkineet tekemään tutkimuksemme jokai-

sen osa-alueen eettisten periaatteiden mukaan.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Pohdimme jo aiemmin tutkimuksen toteutuksessa havainnoinnin ja haastatteluiden luotet-

tavuutta. Tässä luvussa pohdimme yleisesti koko tutkimuksemme luotettavuutta. Eskola ja 

Suoranta (2001, 210) kirjoittavat, että tutkija on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnissa keskeisessä osassa. Siksi tutkimuksen luotettavuutta tulee ar-

vioida koko tutkimusprosessin ajan. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 227) sekä Tuomi 

ja Sarajärvi (2013, 141) painottavat, että laadullisen tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 

parantuu, kun tutkimuksen toteuttamisen kaikki vaiheet selitetään mahdollisimman tark-

kaan, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen tuloksia.  
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Luotettavuutta tutkimukseemme tuo aineiston kerääminen usealla eri menetelmällä ha-

vainnoinnin ja haastatteluiden avulla. Hirsjärvi et al. (2007, 226–228) Tutkimuksen teke-

miseen kuuluu aina luotettavuuden arviointi virheiden teon varalta. Tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan lisätä käyttämällä useita eri menetelmiä. Monimetodisen tutkimuksen teosta 

käytetään termiä triangulaatio. Hirsjärvi ja Hurme (2009, 39) kirjoittavat Denzinin (1970) 

jaottelevan triangulaation neljään eri tyyppiin, joista yksi on menetelmätriangulaatio. Siinä 

samaa menetelmää käytetään eri tilanteissa tai eri menetelmiä käytetään samassa tutkimus-

kohteessa. (Hirsjärvi et al., 2007, 228).  

Monimetodinen lähestymistapa laajentaa näkökulmia ja lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Kenttätutkimuksia, joissa ei ole käytetty sekä havainnointia että haastattelua on pidetty 

suppeina ja heikkoina tutkimuksina. Luotettavuuden kannalta keskeinen etu monimenetel-

mällisessä tutkimuksessa on perusteettoman varmuuden väheneminen, mikä tarkoittaa, että 

eri menetelmien avulla saatu tieto voi olla ristiriitaista ja näin näennäisen varmuuden riski 

poistuu. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 38–39.) Tuomi & Sarajärvi (2013, 143–145) kirjoitta-

vat, että ristiriitaiset tutkimustulokset voivat olla yhtä aikaa voimassa eri menetelmien käy-

töstä johtuen. Tutkimusmetodit eivät ole neutraaleja, jotka tuottaisivat aina samat tulokset. 

Triangulaatio vastaa tähän haasteeseen, koska siinä ei sitouduta vain yhteen näkökulmaan. 

Tutkimuksemme voi luokitella triangulaatioksi, koska käytimme tutkimuksemme tekemi-

seen eri menetelmiä.         

Kerroimme perheille tutkimuksemme aiheesta ja tarkoituksesta etsiessämme vapaaehtoisia 

tutkimukseen osallistujia. Tutkimuksesta kertominen on sekä eettisyyden kannalta tärkeä 

tekijä että tutkittavien luottamuksen saavuttamisen kannalta. Ennen varsinaista havainnoin-

tijaksoa kävimme tutustumassa perheliikuntaan kahden viikon ajan. Pääsimme ryhmän 

toimintaan hyvin mukaan ja läsnäolomme vaikutti luontevalta osalta ryhmää. Onnistuimme 

olemaan osa ryhmää, sillä perheet pyysivät meiltä usein apua vaativissa tehtävissä. Myös 

lapset hakeutuivat seuraamme omatoimisesti jumpan aikana. Perheiden käytöksessä ei nä-

kynyt päällepäin läsnäolostamme johtuvia vaikutuksia. Toisaalta on syytä pohtia, minkä-

laisia vaikutuksia ohjaajan toimintaan oli sillä, että hän tiesi tutkimuksemme aiheen? Mah-

dollisesti tutkimuksemme on saanut ohjaajan pohtimaan omaa vuorovaikutusta ja toimintaa 

ryhmässä. Läsnäolollamme on siis saattanut olla myönteisiä vaikutuksia perheliikunnassa 

tapahtuvan vuorovaikutuksen suhteen jo ennen kuin tutkimuksemme alkoi.  
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Toteutimme aineiston analyysin mahdollisimman tarkasti kuvailemalla analyysin vaiheet 

esimerkkien avulla, jotta lukijan on helppo arvioida tehtyä analyysia. Käytimme tuloksissa 

lisäksi paljon aineistoesimerkkejä, jotka tekevät aineiston alkuperäiset ilmaukset näkyviksi. 

Muodostimme tutkimuksen tulokset niiden perusteella. Pyrimme raportin kirjoittamisessa 

selkeään ilmaisuun ja perustelemaan tekemämme valinnat. Toimme avoimesti esille tutki-

mukseemme ja sen tuloksiin vaikuttaneet tekijät. Lisäksi teimme taulukoita selkiyttämään 

tutkimuksemme vaiheita ja tuloksia. Olemme toteuttaneet tutkimuksen jokaisen vaiheen 

eettisten periaatteiden mukaan ja emme ole muokanneet tai vääristelleet tutkimustuloksia. 

Hirsjärvi ja Hurme (2009, 189) kirjoittavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotetta-

vuuden arvioinnissa korostuu tutkijan rooli. Arvioinnin kohteena on, kuinka luotettavasti 

tukija on tehnyt analyysin materiaalista. Tämän vuoksi tutkijan tulee tehdä analyysin teosta 

hyvin näkyvää ja perustella tekemänsä ratkaisut. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 189.)  

Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään toi-

mintaa tai antamaan teoreettisesti mielekkään tulkinnan jollekin ilmiölle. Se ei pyri yleis-

tettävyyteen. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 85.) Tutkimuksemme tulokset eivät ole yleistettä-

vissä, mutta ne antavat tärkeää tietoa perheliikunnassa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.  

6.3  Pohdinta 

Kummallakaan meistä ei ollut aiempaa kokemusta perheliikunnasta ennen tutkimuksen 

aloittamista. Olemme molemmat aiemmalta koulutukseltamme varhaiskasvattajia, joten 

alle kouluikäisten kanssa tehtävä yhteistyö sujui meiltä luontevasti ja ammattimaisesti. 

Olemme tottuneet varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta tekemään 

yhteistyötä myös vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus on päiväkodin arjessa tapah-

tuva tärkeä asia, vaikkakin ehkä huomaamaton. Yritimme myös itse muodostaa luottamuk-

sellisen suhteen perheliikuntaan osallistuneiden vanhempien kanssa heti tutkimusjaksom-

me alusta lähtien, jotta vuorovaikutus oli luontevaa.  

Perheliikunta oli tutkimusaiheena mielenkiintoinen, mutta samalla hyvin haastava. Aihetta 

on tutkittu vähän ja siksi tutkimuksemme on hyödyllinen. Perheliikunnasta ei löydy juuri-

kaan kotimaisia eikä ulkomaisia tutkimuksia. Pyysimme apua tutkimusten etsimiseen myös 

kirjaston informaatikoilta, mutta hekin totesivat aiheen haastavaksi. Löysimme kuitenkin 

joitakin aiheeseen läheisesti liittyviä tutkimuksia, joihin olemme verranneet omia tuloksi-

amme. Kokemuksemme tutkimuksen teosta on positiivinen. Pidimme molemmat perhelii-
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kuntaryhmien jumppiin osallistumisesta ja siellä aineiston keräämisestä. Perheliikunta oli 

kiinnostustamme vastaava aihe, joten tutkimuksen tekoon löytyi hyvin motivaatiota. Ai-

neiston kerääminen tuntui vaihtelulta tutkielman kirjoitusprosessille.  

Yhtenä haasteena koimme tutkimusperheiden sitoutumisen tutkimukseen. Jopa kolme per-

hettä keskeytti tutkimuksen, vaikka tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Toi-

saalta kaikki tutkimukseemme osallistuneetkaan perheet eivät käyneet säännöllisesti perhe-

liikunnassa. Voisikin miettiä, olisiko vanhemmille jaettuun kirjeeseen pitänyt painottaa, 

että tutkimukseen osallistuminen velvoitti sitoutumaan perheliikuntatoimintaan havain-

nointijakson ja haastatteluiden ajaksi. Olisiko tämä saanut perheet käymään perheliikun-

nassa säännöllisemmin? Toisaalta, olisiko perheet lupautuneet tutkimukseen, jos olisimme 

vaatineet perheitä käymään perheliikunnassa kyseisen jakson ajan? Kokemuksiemme poh-

jalta voimme sanoa, että tutkimukseen kannattaa ottaa ylimääräisiä perheitä yllättävien 

keskeyttämisten varalta. Onneksemme saimme riittävästi perheitä osallistumaan tutkimuk-

seemme.  

Uskomme tutkimuksestamme olevan hyötyä LAPANEN-hankkeen työryhmälle ja etenkin 

perheliikuntaryhmien ohjaajille. Tutkimuksemme on laadullinen ja pienen aineiston vuoksi 

se ei ole yleistettävissä. Siitä huolimatta se antaa hyödyllistä tietoa perheliikunnassa tapah-

tuvasta vuorovaikutuksesta ja tutkimuksemme avulla vuorovaikutuksen toteutumista per-

heliikunnassa voidaan kehittää. Varhaislapsuudessa tarvittavan vuorovaikutuksen ja kiin-

tymyssuhteen laadun merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Tutkimuksemme tuo myös 

vanhempien ja jopa lasten äänen kuuluviin, joka tarjoaa mahdollisuuden heidän toiveiden 

huomioimiselle perheliikunnassa.  

Jatkotutkimusaiheiksi tutkimuksemme perusteella nousi: miten ohjaaja voi toiminnallaan 

lisätä perheiden välistä vuorovaikutusta? Miten ohjaaja saa perheet sitoutumaan perhelii-

kuntaan? Millaista perheliikuntatoiminnan tulisi olla, että se palvelisi mahdollisimman 

hyvin eri-ikäisiä osallistujia? Aihetta tulisi tutkia enemmän ja siksi jatkotutkimukset olisi-

vat tarpeellisia.  
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Liitteet 

LIITE 1 Tutkimuslupakirje   

Hei! Teemme pro gradu -tutkielmaa perheliikunnasta LAPASEN-hankkeessa luokanopet-

tajanopintoihin liittyen. Tulemme osallistumaan syksyn aikana Värtön perheliikuntaan 

maanantaisin ja torstaisin. Samalla keräämme havainnointiaineistoa ja valokuvaamme toi-

mintaa jumpissa. Havaintojen tueksi haluaisimme haastatteluaineistoa kaikilta halukkailta 

perheiltä, lapsilta ja aikuisilta.   

Teemme haastatteluja viikoilla 41 ja 42 ennen ja jälkeen jumpan. Haastattelun pituus on 

noin 30 minuuttia. Toteutamme haastattelut perheittäin Värtön liikuntahallilla haastatellen 

ensin aikuista/aikuisia ja sitten lasta/lapsia. Lapsien haastattelussa käytämme kuvia apuna 

helpottamaan keskustelua.  

Haastatteluissa haluaisimme keskustella perheliikuntaan osallistumisen kokemuksista ja 

motiiveista sekä vaikutuksista arkielämäänne. Olemme miettineet valmiiksi muutamia ky-

symyksiä, jotta haastattelu etenee sujuvasti. Haastattelun pyrimme toteuttamaan kuitenkin 

mahdollisimman rennosti ja vapaamuotoisesti. Videokuvaamme haastattelut, jotta saamme 

taltioitua selkeästi puheen ja kehonkielen erityisesti lasten osalta. Henkilöllisyydet pysy-

vät salassa ja haastatteluaineistoa käytetään ainoastaan pro gradu -tutkielmamme teossa. 

Pyytäisimme teitä keskustelemaan kotona lastenne kanssa halukkuudesta osallistua haastat-

teluun.   

Kirjoittakaa listaan nimenne ja merkitkää siihen rastilla teille sopiva vaihtoehto haastatte-

lusta ja kuvaamisesta. Annamme haastatteluun osallistuneille perheille pienen palkinnon 

kiitokseksi tutkielmaamme osallistumisesta.  

Jos teillä herää kysymyksiä tutkielmaamme kohtaan, niin vastaamme mielellämme kysy-

myksiinne!  

Terveisin   

Jenni Halonen ja Riikka Isteri  

jenni.e.halonen@student.oulu.fi ja riikka.isteri@oulu.fi                   



 

 

 

LIITE 2 Havainnointikaavake 
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LIITE 3 Sisällönanalyysissä muodostetut alaluokat 

Yläluokka: Vanhemman ja lapsen yhdessäolo muodostuu alaluokista:  

Vanhemman ja lapsen kosketuskontakti  

Jumppa vuorovaikutuksen tukena  

Jumpan vaikutus vuorovaikutukseen lisääntymiseen  

Harjoitusten tekeminen lasten kanssa  

Harjoitusten siirtyminen kotiin  

Yläluokka: Vanhemman osallistuminen toimintaan muodostuu alaluokista:  

Vanhempi sivustaseuraajana  

Vanhempi aktiivisena toimijana  

Yläluokka: Vanhemman toimintatapa muodostuu alaluokista:  

Vanhemman tapa ratkaista ongelmatilanteita  

Vanhemman palautteenanto  

Yläluokka: Vanhemman kokemat haasteet muodostuu alaluokista:  

Vanhemman esteet osallistua toimintaan  

Vanhemman asenne lapsen toimintaan puuttumista kohtaan  

Vanhemman kokemus, kun lapsi ei osallistu toimintaan  

Yläluokka: Lapsi jumpassa muodostuu alaluokista:  

Lapsen yksilöllinen huomioiminen  

Jumpan toiminta  
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Lapsen ohjeiden ymmärtäminen  

Keskittymisen haaste  

Yläluokka: Lapsen kaverisuhteet muodostuu alaluokista:  

Lapsen suhtautuminen muihin lapsiin jumpassa  

Lapsen kaverisuhteet jumpan ulkopuolella  

Yläluokka: Ryhmän välinen vuorovaikutus muodostuu alaluokista:  

Kokemus kontaktin ottamisesta  

Haasteet kontaktin luomisessa  

Tutustuminen muihin perheisiin  

Kontaktit muiden vanhempien kanssa  

Yläluokka: Kokemukset perheiden välisestä yhteistyöstä toiminnassa muodostuu ala-

luokista:  

Kokemus yhteistyön määrästä  

Kokemus perheiden välisestä yhteistyöstä  

Lähikontakti muiden perheiden kanssa  

Yläluokka: Ryhmän ilmapiiri muodostuu alaluokista:  

Kokemukset ryhmän ilmapiiristä  

Ilmapiirin kehittyminen  

Yläluokka: Ohjaajan toiminta ryhmässä muodostuu alaluokista:  

Ohjaajan tapa toimia  

Ohjaajan persoonallinen ote  



 

 

 

Huomion saaminen ohjaajalta  

Perheiden määrän vaikutukset ohjaajan toimintaan  

Yläluokka: Toiveet ohjaajan toiminnasta ryhmässä muodostuu alaluokista:  

Toiveet ohjaajan tavasta toimia  

Odotukset ohjaajalta  

Toive ohjaajan puuttumisesta lapsen toimintaan  

Kehitettävää ohjaajan ja perheen välisessä vuorovaikutuksessa  

Yläluokka: Toiminnan joustavuus muodostuu alaluokista:  

Toiminnan mukautuminen perheiden tarpeisiin  

Perheiden vaikutus jumpan toimintaan  
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LIITE 4 Piirustus mukavasta asiasta jumpassa 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5 Osallistujamäärät 

Maanantain perheliikuntaryhmän osallistujamäärät 

Päivämäärä Osallistujamäärä 

ma 21.9.2015 Lapsia 19 

Vanhempia 15 

Yhteensä 34 

ma 28.9.2015 Lapsia 11 

Vanhempia 9 

Yhteensä 20 

ma 5.10.2015 Lapsia 12 

Vanhempia 10 

Yhteensä 22 

ma 12.10.2015 Lapsia 9 

Vanhempia 6 

Yhteensä 15 

 

Torstain perheliikuntaryhmän osallistujamäärät 

Päivämäärä Osallistujamäärä 

to 17.9.2015 Lapsia 8 

Vanhempia 5 

Yhteensä 13 

to 24.9.2015 Lapsia 14 

Vanhempia 8 

Yhteensä 22 

to 1.10.2015 Lapsia 4 

Vanhempia 3 

Yhteensä 7 

to 8.10.2015 Lapsia 6 

Vanhempia 4 

Yhteensä 10 

to 15.10.2015 Lapsia 3 

Vanhempia 3 

Yhteensä 6 

 

 

 


