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1 Johdanto 

Tarkkaavaisuuden häiriöt herättivät mielenkiintoni, kun huomasin kohtaavani niitä jatku-

vasti lasten kanssa työskennellessäni. Huomioni tarkkaavaisuuden häiriöiden yleisyydestä 

on saanut vahvistusta myös muilta lasten parissa työskenteleviltä. Tämän vuoksi ei tullut-

kaan yllätyksenä, että diagnosoitujen tarkkaavaisuushäiriöiden on todettu lisääntyneen 

viime aikoina merkittävästi (Sajaniemi & Krause 2012, 18). Opettajilla onkin kasvava tar-

ve uusille tavoille auttaa ja tukea tarkkaavaisuustaidoissaan ongelmia kohtaavia lapsia. 

Tarvetta uusille keinoille ei vähennä myöskään se, että tuen tarpeessa olevia lapsia pyritään 

yhä useammin integroimaan yleisopetuksen pariin ja että pelkkien tarkkaavaisuushäiriön 

oireidenkin on havaittu olevan yleisiä. 

Vaihtoehtoiset hoito- ja kuntoutusmuodot ovat päivä päivältä suositumpia. Vaihtoehtoisten 

hoitojen kokeilu kiinnostaa myös tarkkaavaisuushäiriön osalta eikä vähiten siksi, että sii-

hen ei ole yksiselitteistä kuntoutuskeinoa ja lääkehoidollakin on todettu esiintyvän sivuvai-

kutuksia. (Chan, Rappaport & Kemper 2003, 4, 8.) Jooga on kehon ja mielen hallintaa ko-

rostava menetelmä, joka on viime vuosina kerännyt huomiota ympäri maailmaa. Yhdysval-

talaisen National Center for Complementary and Intergrative Health (NCCIH) -järjestön 

tekemän vaihtoehtoisten hoitomuotojen luokittelun mukaan jooga on yksi täydentävien 

terapioiden muodoista ja se kuuluu kehon ja mielen menetelmien alaluokkaan. Jooga on 

myös yksi tämän alaluokan suosituimmista menetelmistä. (NCCIH, 2015.) 

Joogasta on monenlaisia variaatioita, ja myös lapsille on omat menetelmänsä: lapsijooga. 

Koska joogassa korostuu erilaisten fyysisten asentojen harjoittelun ohella keskittyminen ja 

rauhoittuminen, tuntuu luonnolliselta, että siitä voisi olla apua myös tarkkaavaisuushäiriön 

kuntoutuksessa. Samaan johtopäätökseen on päädytty muuallakin. Esimerkiksi tämän työn 

syntyyn myötävaikuttanut opettajatuttuni kouluttautui lapsijoogaohjaajaksi havaittuaan 

tarvitsevansa uusia apukeinoja tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville oppilailleen. Tehtyäni 

kandidaatintutkinnon lapsijoogasta tarkkaavaisuushäiriön kuntoutusmenetelmänä, löysin 

myös liikunnan ja oppimisen yhteyttä selvittäviä tutkimuksia. Olikin mielenkiintoista lukea 

lasten liikunnallisuuden vähenemisen yhteyksistä tarkkaavaisuuden häiriöiden lisääntymi-

seen (ks. Sajaniemi & Krause 2012, 18). Liikunnalla on havaittu olevan yhteyksiä motori-

sen kehityksen lisäksi kognitiivisten taitojen kehitykseen (Syväoja, Tammelin, Ahonen, 

Kankaanpää & Kantomaa 2014, 6). Näiden taitojen tiedetään vaikuttavan myös tarkkaavai-



2  

 

  

suushäiriön taustalla. Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuukin näistä lap-

sijoogaan ja tarkkaavaisuuteen liittyvistä havainnoista ja tutkimustuloksista. Tutkimuksen 

aiheena lapsijooga on ajankohtainen myös siksi, että lasten liikunnallisuuden vähenemi-

seen on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota ja toimenpiteitä esimerkiksi kou-

lupäivän liikunnallistamiseksi kehitellään jatkuvasti. 

Vaikka aiempia tutkimuksia lapsijoogasta on jo jonkin verran, voidaan sanoa, että ilmiö on 

kuitenkin vielä melko uusi ja lisää tutkimuksia tarvitaan. Tehtyäni kandidaatintutkintoni 

huomasin, että erityisesti lapsijoogatutkimusten kvalitatiivinen puoli on jäänyt selvästi vä-

hemmälle, huomion keskittyen pääosin joogan vaikutusten selvittämiseen kvantitatiivisen 

tutkimuksen keinoin. Täten tämän tutkielman tutkimustehtävänä onkin laadullisen tutki-

muksen kautta syventyä siihen, millaisia käsityksiä lapsijoogaohjaajilla on lapsijoogame-

netelmästä osana tarkkaavaisuustaidoissaan tukea tarvitsevien lasten kuntoutusta. Ensim-

mäisenä tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää millä tavalla lapsijoogaohjaajat nä-

kevät lapsijoogan soveltuvan tarkkaavaisuuden kehittämiseen ja kehityksen tukemiseen. 

Toisen tutkimuskysymyksen kautta tarkastellaan, millainen menetelmä tarkkaavaisuustai-

doissa tukea tarvitseville lapsille suunnattu jooga on käytännössä.  

Lapsijoogaohjaajien haastattelujen lisäksi tutkimukseen haettiin laajempaa näkökulmaa 

seuraamalla erään tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsille suunnatun lapsijoogaryh-

män toimintaa. Lapsia haastateltiin ja lasten vanhemmille ja lastentarhanopettajille suun-

nattiin kaksi kyselyä. Joogaryhmästä saatuja havaintoja sekä osanottajien kokemuksia ver-

rattiin lapsijoogaohjaajien kokemuksiin. Uskon, että lapsijoogaohjaajien kokemuksiin poh-

jautuvia käsityksiä tutkimalla saavutetaan uutta ja arvokasta tietoa lapsijoogamenetelmän 

tarjoamista mahdollisuuksista lasten tarkkaavaisuustaitojen kehittämisen suhteen. Joo-

garyhmän osanottajien kokemukset puolestaan valottavat lisää lapsijoogamenetelmän toi-

mivuutta ja soveltuvuutta tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsille.  
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2 Tarkkaavaisuus 

Tarkkaavaisuudesta puhuttaessa voidaan viitata joko tarkkaavaisuuteen kognitiivisena tai-

tona tai tarkkaavaisuuteen käyttäytymisen piirteenä. Vaikka käsite on molemmissa sama, 

tarkoitetaan näillä eri asioita, eivätkä esimerkiksi hyvät kognitiiviset taidot näy aina käyt-

täytymisessä. (Paananen, Aro, Kultti-Lavikainen & Ahonen 2005, 52.) Kognitiivisesti aja-

teltuna tarkkaavaisuus on taito, jota tarvitaan elämässä jatkuvasti. Kohtaamme päivittäin 

lukemattomia erilaisia ärsykkeitä, jotka vaativat huomiotamme. Koska emme kuitenkaan 

kykene käsittelemään kaikkea kohtaamaamme tietoa, tarvitaan kykyä valita tietty kohde 

tarkempaa tarkastelua varten sekä taitoa jättää muut kohteet huomiotta. (Aro & Närhi 

2003, 10.) Tarkkaavaisuus on siis moniulotteinen ilmiö, joka liittyy tietoisuuteen ja havain-

tojen tekemiseen (Lyytinen 2005, 50) sekä olennaisiin asioihin keskittymiseen ja keskitty-

misen ylläpitämiseen (Aro & Närhi 2003, 22, 28).  

2.1 Tarkkaavaisuuden osataidot 

Kognitiivisten tekijöiden kautta tarkasteltuna tarkkaavaisuutta voidaan määritellä erilaisten 

osataitojen kautta. Koska osataitoja tarvitaan usein yhtä aikaa, voi niiden tarkempi erotta-

minen ja havainnointi olla haastavaa. Valikoivan tarkkaavaisuuden avulla tarkkaavaisuus 

suunnataan tiettyyn kohteeseen jättäen muut kohteet huomiotta. Tarkkaavaisuutta voidaan 

arvioida myös sen perusteella, kuinka pitkään se kyetään säilyttämään. Tällöin on kyse 

tarkkaavaisuuden ylläpitämisestä. Tarkkaavaisuutta voidaan myös kohdentaa useampaan 

asiaan yhtä aikaa, jolloin tarvitaan kykyä jakaa tarkkaavaisuus ja vaihtaa tarkkaavaisuuden 

kohdetta tarvittaessa. (Aro & Närhi 2003, 28.) Edellä mainittujen tarkkaavaisuuden osatai-

tojen lisäksi tarkkaavaisuuteen voidaan ajatella kuuluvan myös yksilön kyky kontrolloida 

impulsseja eli ehkäistä ensisijaisia reaktiopyrkimyksiä sekä kyky ponnistella tehtävän vai-

keutuessa (Paananen ym. 2005, 52).  

Tarkkaavaisuudessa on kyse myös toiminnan kohdentamisesta sekä kuhunkin tilanteeseen 

sopivien toimintatapojen valitsemisesta (Lyytinen 2005, 50; Nieminen ym. 2002, 7). Tark-

kaavaisuus liittyykin olennaisesti myös toiminnanohjauksen käsitteeseen. Toiminnanoh-

jauksella tarkoitetaan kykyä ennakoida ja suunnitella sekä toimia suunnitelman mukaisesti. 

Siihen liittyy myös kyky arvioida omaa toimintaa ja jättää tehtävän tekoa häiritsevät ärsyk-

keet huomiotta. (Paananen ym. 2011, 12.) Aron ja Närhen (2003, 35) mukaan toiminnan-
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ohjauksen prosessi koostuu yksinkertaistettuna toiminnan ennakoinnista ja suunnittelusta, 

joustavasta toteutuksesta ja toiminnan arvioinnista suhteessa toiminnan tavoitteeseen ja 

suunnitelmaan.  

2.2 Tarkkaavaisuuteen vaikuttavat tekijät 

Tarkkaavaisuus on ilmiö, johon kohdistuu usean eri tekijän vaikutus samanaikaisesti. Täl-

laisia tekijöitä ovat muun muassa henkilön senhetkinen vireystila, koettu motivaatio, tun-

netila, ulkoiset ja sisäiset stressitekijät sekä henkilön kyseisessä tilanteessa tarvitsemat tie-

dot ja taidot. (Aro & Närhi 2003, 22–25.) Jopa luonteen perustemperamentilla on vaikutus-

ta kykyyn keskittyä ja toimia (Numminen & Sokka 2009, 99). Lisäksi tiedetään, että jotkut 

ovat herkempiä reagoimaan tarkkaavaisuuteen vaikuttaviin tekijöihin kuin toiset (Aro & 

Närhi 2003, 22).  

Vireystila voi vaikuttaa tarkkaavaisuuteen sekä myönteisesti että kielteisesti. Sopiva vi-

reystila on edellytys hyvälle tarkkaavaisuudelle, kun taas liian matala tai ylivirittynyt vi-

reystila heikentävät kykyä kohdentaa ja ylläpitää tarkkaavaisuutta. Vaikka vireystila vai-

kuttaa tarkkaavaisuuteen lapsiin siinä kuin aikuisiinkin, aikuisten on lapsia helpompi tun-

nistaa oma vireystilansa sekä vaikuttaa siihen esimerkiksi ruokavaliolla ja riittävällä levol-

la. (Aro & Närhi 2003, 22.) 

Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden suuntautuminen on helpompaa, kun se kohdistuu itseäm-

me kiinnostaviin asioihin. Kun motivaatio tehtävän suorittamiseen on kunnossa, on myös 

helpompaa sulkea tarkkaavaisuuden ulkopuolelle tehtävän suorittamista mahdollisesti häi-

ritsevät muut ärsykkeet. Aikuisten on lapsia helpompi motivoida itseään kaukaisempienkin 

tavoitteiden toteutumisen avulla. Lasten motivointi edellyttää yleensä nopeampaa palautet-

ta ja helpommin saavutettavia tavoitteita. Lapsen tehtävämotivaatioon vaikuttavat myös 

lapsen käsitykset tiedoistaan ja taidoistaan suhteessa suoritettavaan tehtävään. Liian vaike-

alta tuntuvat tavoitteet vähentävät motivaatiota, kun lapsen huomio suuntautuukin tilan-

teessa selviämiseen ja epäonnistumisen pelkoon. Tämän seurauksena lapsen tarkkaavai-

suus ei kohdennukaan tehtävän kannalta olennaisimpiin asioihin ja toimintasuunnitelma ei 

ole enää tehtävän suorittamisen kannalta tarkoituksenmukainen. Tämä puolestaan vaikuttaa 

pian lapsen käsitykseen itsestään ja omista taidoistaan kielteisesti ja motivointi seuraavaan 

tehtävään on entistäkin vaikeampaa. (Aro & Närhi 2003, 23.) 
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Käsillä olevan tehtävän aiheuttaman tunnetilan lisäksi tarkkaavaisuuden suuntaamiseen voi 

vaikuttaa myös tehtävän ulkopuolisista tekijöistä johtuvat tunnetilat. Jos tunnetila on esi-

merkiksi huolestunut tai surullinen, on tarkkaavaisuutta vaikeampi suunnata tiettyihin asi-

oihin. Tarkkaavaisuuden suuntaaminen voi olla vaikeaa myös tunnetilan ollessa myöntei-

nen. Koska lapsen kyky käsitellä tunteitaan on aikuisia heikompi, saattaa lapsen tunnetilal-

la olla suurempi vaikutus tarkkaavaisuuden kohdentamiseen kuin aikuisilla. (Aro & Närhi 

2003, 24.) 

Ympäristön ärsykkeiden vaikutus tarkkaavaisuuteen vaihtelee yksilöittäin. Ärsykkeet, ku-

ten melu ja lämpötila häiritsevät joitain helpommin kuin toisia. Toisaalta, jotkut ihmiset 

saattavat kokea keskittymisen helpommaksi esimerkiksi meluisassa ympäristössä. Yksilöl-

listen erojenkin sisällä voi esiintyä vaihtelevuutta ja esimerkiksi tunnetila tai vuorokauden 

aika saattavat vaikuttaa yksilön ärsykeherkkyyteen. (Aro & Närhi 2003, 24.) 

Tarkkaavaisuuteen vaikuttavat myös henkilön omaksumien tietojen ja taitojen taso. Lisäksi 

aiemmat kokemukset vastaavanlaisista tilanteista vaikuttavat esimerkiksi kykyyn seuloa 

saatavilla olevasta tiedosta ja ärsykkeistä tehtävän suorittamisen kannalta olennaisimmat. 

Jos esimerkiksi lapsi kokee hallitsevansa tehtävässä vaadittavat taidot, on tämän helpompi 

havainnoida olennaisimmat asiat sekä lopulta suorittaa tehtävä kykyjensä mukaisella tasol-

la. (Aro & Närhi 2003, 25.) 

2.3 Tarkkaavaisuuden kehitys   

Tarkkaavaisuuden kehitys on monen pienemmän kognitiivisen osatekijän kehittymisen 

summa. Tarkkaavaisuuden taustalla vaikuttavat muun muassa toiminnanohjaus, itsesäätely 

sekä kielen ja muistin kehitys. Tarkkaavaisuus, kuten toiminnanohjauskin, kehittyvät iän 

myötä. Jo pienet vauvat havainnoivat ärsykkeitä ympäristössään ja tarkkaavaisuus kiinnit-

tyy luonnostaan ympäristön tapahtumiin. (Paananen ym. 2005, 48.) Vauvavaiheessa tark-

kaavaisuuden suuntaamiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat vahvasti lapsen sisäiset tilat, 

kuten nälkä ja väsymyksen aste (Nieminen ym. 2002, 7). Lapsella on jo vauvana synnyn-

näinen halu hallita itseään, ennakoida ympäristöään ja havaita ympäristön johdonmukai-

suuksia. Nämä taidot muodostavat oman toiminnan ja käyttäytymisen ohjaamisen lähtö-

kohdat ja pohjustavat myös itsesäätelyn kehitystä. (Paananen ym. 2005, 48.) Toiminnanoh-

jaus ja itsesäätely ovatkin vahvasti kytköksissä toisiinsa.  
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Itsesäätely voidaan määritellä monella tavalla. Eri näkökulmia yhdistellen ja yksinkertais-

taen itsesäätelykyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä säädellä käyttäytymistään, tunteitaan 

sekä kognitiivisia toimintojaan tavalla, joka on ympäristön sekä yksilön omien tavoitteiden 

kannalta suotuisa. (Aro 2011b, 10, 16.) Erilaisten määritelmien myötä myös itsesäätelyky-

vyn kehitystä on käsitelty useassa eri teoriassa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että itsesää-

telykyky kehittyy lukuisten vaiheiden ja erilaisten osatekijöiden, kuten inhibitiokyvyn ja 

muistin kehityksen kautta. (Määttä & Aro 2011, 42‒44.) 

Inhibitiokyky, eli kyky viivästyttää reaktioita ja toimintaa, on edellytys toiminnan suunnit-

telulle ja sen hallitseminen toimii pohjana koko itsesäätelykyvyn kehitykselle. Myös muis-

tilla on vaikutusta lapsen itsesäätelykykyyn sekä tarkkaavaisuuteen. Muistin kehittyessä 

lapsi ei esimerkiksi ole enää täysin riippuvainen hoitajastaan. Muistikuvat auttavat myös 

ohjaamaan toimintaa, kun lapsi esimerkiksi muistaa tietynlaisen toiminnan seuraukset. 

(Määttä & Aro 2011, 43–49.) 

Ensimmäisen ja toisen ikävuoden vaihteessa lapsen kognitiiviset taidot, kuten tarkkaavai-

suus kehittyvät suuresti. Lapsi kiinnittääkin huomiota esineiden ja ihmisten ominaisuuksiin 

sekä vertailee ja luokittelee niitä. Tarkkaavaisuuden kehittymisellä on suuri vaikutus myös 

itsesäätelyn kannalta, sillä tarkkaavaisuuden kehittymisen myötä lapsi voi esimerkiksi tur-

hautuessaan siirtää huomionsa tietoisesti toiseen kohteeseen. Yhdessä inhibitiokyvyn, 

muistin ja tarkkaavaisuuden kanssa lapsi kykenee myös viivästetysti imitoimaan näkemi-

ään toimintoja. Tarkkaavaisuus ja inhibitiokyky muodostavatkin perustukset tahdonalaisel-

le toiminnan hallinnalle. (Määttä & Aro 2011, 48‒50.) 

Itsesäätelykyvyn kehittyessä siitä muotoutuu yhä tehokkaampi ja joustavampi keino sää-

dellä tunteita ja toimintaa. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn osa-alueella itsesäätely 

liittyy yksilön kykyyn ymmärtää ja hyväksyä tunteensa sekä kykyyn säädellä tunteiden 

ilmaisua ja käyttäytymistä sosiaalisesti suotavalla sekä tavoitteiden mukaisella tavalla. 

Tunteita säätelemällä yhä monimutkaisemmat vuorovaikutussuhteet ovat mahdollisia, sillä 

tällöin vuorovaikutus on joustavaa ja tilanteen luonteen mukaista. Tunteilla on vaikutusta 

myös tarkkaavaisuuteen ja huomion sekä toiminnan suuntaamiseen. Kognitiivisen toimin-

nan säätelyllä tarkoitetaan yksilön kykyä tietoisesti säädellä tarkkaavaisuuttaan sekä muis-

tiaan. Kognitiivisen toiminnan säätely liittyy myös kykyyn jäsentää tietoja sekä suunnitella 

ja arvioida toimintaa. Lapsilla kognitiivisen toiminnan hallinta kehittyy nopeasti ja kehitys 

jatkuu vielä toisella vuosikymmenelläkin. (Aro 2011b, 11–12.)  
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Lapsen kasvaessa ulkoisten tekijöiden vaikutus tarkkaavaisuuteen ja toimintoihin lisään-

tyy. (Nieminen ym. 2002, 7). Tässä vaiheessa ympäristön johdonmukaisuudella, herkkyy-

dellä lapsen aloitteille, kannustuksella ja rajojen asettamisella voidaan suuresti vaikuttaa 

siihen, kuinka lapsi kokee pystyvänsä vaikuttamaan tapahtumiin ja toimintaansa. Onnistu-

misten myötä lapsi pyrkii säätelemään toimintaansa yhä enemmän, jolloin tämän taidotkin 

kehittyvät entisestään. (Paananen ym. 2005, 48.)  

Lapsen lähestyessä toista vuotta tietoisuus sosiaalisista vaatimuksista kasvaa. Toimintojen 

aloittaminen, ylläpitäminen ja lopettaminen sosiaalisten odotusten mukaisesti kehittyy no-

peasti ja on mahdollista jopa ilman ulkoista ohjausta. Kolmannen vuoden aikana lapsi osaa 

huomioida myös vaihtelevat olosuhteet ja mukauttaa toimiaan ympäristön vaatimuksiin. 

(Paananen ym. 2005, 48.) Vaikka leikki-ikäisellä keskittynyt leikki on vielä kestoltaan ly-

hyttä, toimintajaksot pitenevät mielikuvituksen ja ajattelutoiminnan kehittymisen kautta. 

(Nieminen ym. 2002, 7).  

Kognitiivisista taidoista myös kielellä on merkittävä rooli toiminnanohjauksen kehittymi-

sessä. Kielellisten ohjeiden vaikutus lapsen toimintaan kasvaa iän myötä. (Paananen ym. 

2005, 48.) Hiljalleen lapsi alkaa itse ohjata toimintaansa puhumalla tapahtumia ensin ää-

neen (Paananen ym. 2005, 48) ja jatkamalla myöhemmin toimintansa ohjausta sisäisen 

puheen ja ajattelun kautta (Numminen ym. 2002, 7). 

Kuudennesta ikävuodesta eteenpäin lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät jälleen nopeasti. 

Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa kyky ylläpitää ja ehkäistä toimintaa sekä hallita 

ajallisia sarjoja ja järjestystä. Koulun alkaessa kehittyvät myös kyky suunnitella asioita 

etukäteen, kyky pohtia vaihtoehtoja ja kyky asettaa tavoitteita. Näiden taitojen kehittymi-

nen jatkuu vielä ainakin murrosikään saakka. (Paananen ym. 2005, 49.)  

Vaikka itsesäätelykykyä voidaankin tarkastella eri osa-alueiden kautta, on muistettava, että 

kaikki itsesäätelyn osa-alueet toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja ovat toisistaan 

riippuvaisia (Aro 2011b, 13). Yleisesti ajatellen voidaan kuitenkin todeta, että itsesäätelyllä 

on merkittävä vaikutus lapsen kykyyn ohjailla toimintaansa. Toiminnanohjaus puolestaan 

on ratkaisevassa roolissa, kun puhutaan lapsen opiskelu- ja työskentelytaidoista, kuten 

tarkkaavaisuuden hallinnasta. Itsesäätelykyvyllä on siis merkittävä vaikutus lapsen oppi-

misvalmiuksien kehittymiseen. (Aro, Laakso & Närhi 2007, 11–12.)  
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3 Tarkkaavaisuushäiriö 

 

Tarkkaavaisuuskykyä pidetään usein niin itsestään selvänä, että sen olemassaoloon havah-

dutaan vasta silloin, kun siinä esiintyy häiriöitä (Lyytinen 2005, 50). Tarkkaavaisuuteen 

vaikuttaviin tekijöihin, kuten tunnetilaan tai motivaatioon liittyvät ongelmat voivat ajoit-

tain aiheuttaa keskittymisvaikeuksia itse kullekin. Varsinainen tarkkaavaisuushäiriö tulee 

kuitenkin erottaa satunnaisista tarkkaavaisuuden ongelmista (Numminen & Sokka 2009, 

98). Käsittelin tarkkaavaisuushäiriön ilmenemistä, syitä, diagnosointia ja kuntoutuskeinoja 

kandidaatintyössäni. Tämä luku pohjautuukin pääosin kandidaatintyössäni tehtyihin ha-

vaintoihin (ks. Träskelin-Murto 2015, 3–12).  

Tarkkavaisuushäiriöstä kärsivä lapsi on muita herkempi tarkkaavaisuuden taustalla vaikut-

taville tekijöille (Aro & Närhi 2003, 22), täten myös tarkkaavaisuuden ongelmat ovat va-

kavampia. Tarkkaavaisuushäiriössä keskittymisen ongelmat ovat myös vaikutuksiltaan 

hyvin laaja-alaisia. Ne saattavat esimerkiksi häiritä lapsen kehitystä tai vuorovaikutussuh-

teita. (Numminen & Sokka 2009, 99; Aro & Närhi 2003, 13.) Lisäksi tarkkaavaisuushäiri-

össä ongelmia ilmenee useissa erilaisissa tilanteissa (Numminen & Sokka 2009, 99).  

Lapsen käyttäytymisessä tarkkaavaisuushäiriö on havaittavissa tiettyjen ulkoisten piirtei-

den perusteella. Tyypillisimpiä piirteitä ovat tarkkaamattomuuden lisäksi impulsiivisuus, 

motorinen levottomuus sekä herkkyys ulkoisille tai sisäisille häiriötekijöille. Ulospäin 

suuntautuva impulsiivisuus ja motorinen levottomuus ovat tyypillisesti alakouluikäisen tai 

sitä nuoremman lapsen tarkkaavaisuushäiriön piirteitä. Tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen 

käyttäytymisessä korostuvat ulkoiset piirteet. Sääntöjen tai tavoitteiden mukainen toiminta 

on haastavaa ja siirtymätilanteet ovat erityisen vaikeita. Tarkkaavaisuushäiriö näkyy myös 

lapsen kaverisuhteissa, sillä kavereiden löytäminen voi olla vaikeaa ja kahnaukset ovat 

yleisiä. (Numminen & Sokka 2009, 107.) Iän myötä tarkkaavaisuushäiriö ei enää näy ulos-

päin yhtä selvästi, sillä se suuntautuu enemmän sisäänpäin ilmeneväksi tarkkaamattomuu-

deksi ja toiminnanohjauksen vaikeuksiksi. (Numminen & Sokka 2009, 106.) 

Tarkkaavaisuushäiriö on havaittavissa myös tunteiden tasolla. Lapsen on vaikea säädellä 

tunteitaan, kuten esimerkiksi hillitä niitä ja ilmaista niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Tunteiden säätely näkyy muun muassa turhautumisena ja ylireagointina. Lapsi saattaa 
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myös hermostua yllättävistä suunnitelmien muutoksista tai lannistua laajojen tehtävien 

edessä. (Numminen & Sokka 2009, 107.) 

Arviot tarkkaavaisuushäiriön yleisyydestä vaihtelevat, sillä tutkimuksissa käytetyt kriteerit 

voivat olla erilaisia (Pastor & Reuben 2008, 5). Nummisen ja Sokan (2009, 99) mukaan 

tarkkaavaisuushäiriötä esiintyy Suomessa noin 3-5 prosentilla väestöstä. Pastor ja Reuben 

(2008, 6) toteavat, että Yhdysvalloissa tarkkaavaisuushäiriö on diagnosoitu noin yhdeksäl-

lä prosentilla kouluikäisistä lapsista. Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman ja Rohde 

(2007, 942) suorittivat systemaattisen tutkimuskatselmuksen ja sen tuloksena tarkkaavai-

suushäiriön maailmanlaajuiseksi esiintyvyydeksi saatiin 5,3 prosenttia. Arvioiden vaihte-

lusta huolimatta tarkkaavaisuushäiriön on havaittu olevan vuosi vuodelta yleisempää ja 

pelkästään sen oireita todetaan jopa noin kymmenellä prosentilla väestöstä (Sajaniemi & 

Krause 2012, 18; Numminen & Sokka 2009, 99). Tarkkaavaisuushäiriö onkin yleisin lasten 

ja nuorten neuropsykiatrisista häiriöistä (Numminen & Sokka 2009, 99). Tarkkaavaisuus-

häiriön on havaittu olevan kytköksissä myös sukupuoleen, sillä sitä todetaan noin kaksi 

kertaa useammin pojilla kuin tytöillä (Ramtekkar, Reiersen, Todorov & Todd 2010, 217). 

Toisaalta on huomioitava tutkimuksissa saadut viittaukset ylidiagnosoinnin mahdollisuu-

teen sekä siihen, että joidenkin tutkimusten mukaan näyttää siltä, että pojille diagnosoidaan 

ADHD helpommin kuin tytöille (Bruchmüller, Margraf & Schneider 2012, 135). 

3.1 Diagnosointi 

Kuten kandidaatintyössäni (Träskelin-Murto 2015, 6) totean, tarkkaavaisuushäiriö diagno-

soidaan usein kouluikään tultaessa, kun tarkkaavaisuuden taitoja aletaan vaatia yhä enem-

män. Diagnoosi voidaan kuitenkin tehdä jo 4–6-vuoden ikäisenä. Diagnoosi perustuu dia-

gnostisten oireiden tunnistamiseen ja kliinisiin havaintoihin. Oireiden tulisi esiintyä useissa 

ympäristöissä ja niiden tulisi olla ilmennyt vähintään puolen vuoden ajan. (Numminen & 

Sokka 2009, 100–101.) Oireiden tulisi lisäksi häiritä lapsen elämää, kuten esimerkiksi ai-

heuttaa ahdistusta tai vaikeuttaa sosiaalisissa tilanteissa toimimista ja koulunkäyntiä 

(ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). Lääkärin tutkimuksen lisäksi diagnoosia varten 

pyydetään usein psykologin tutkimus. Tarvittaessa pyydetään myös toiminta- tai puhetera-

peutin arvio tilanteesta. (Riikola ym., 2013.) 

Tarkkaavaisuushäiriön diagnosointiin ei ole täysin objektiivisia arviointimenetelmiä, kuten 

esimerkiksi testejä (Lyytinen 2005, 45). Tieteellisessä tutkimuksessa diagnosoinnissa käy-
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tetään yleensä apuna vuonna 2013 julkaistua Amerikan Psykiatriyhdistyksen DSM5-

luokitusta, joka koostuu diagnosoinnin kannalta olennaisimmista tarkkaavaisuushäiriön 

piirteistä. Suomessa, kuten Euroopassa yleisemminkin, diagnosoinnissa käytetään Maail-

man Terveysjärjestö WHO:n ICD-10-luokitusta. Luokitukset ovat keskeisimmiltä osiltaan 

samanlaiset; eroja on lähinnä häiriön ilmenemismuotojen määrittelyissä sekä diagnoosiin 

vaadittavien oireiden lukumäärissä. (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013.)  

Tarkkaavaisuushäiriö tai toisin sanoen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD 

(attention deficit hyperactivity disorder) voidaan jakaa kolmeen eri alatyyppiin erilaisten 

oireiden perusteella: pääosin tarkkaamattomaan, pääosin ylivilkkaaseen sekä näiden kah-

den yhdistelmään. Pääosin ylivilkkaan eli yliaktiivis-impulsiivisen alatyypin oireet näkyvät 

useimmiten moninaisina tarkkaavaisuuteen liittyvinä ongelmina, kuten esimerkiksi ylivilk-

kautena, impulsiivisuutena, motorisena levottomuutena ja häiritsevänä käyttäytymisenä, 

mutta ei yhtä paljon tarkkaavaisuuden puutteena. (Aro 2011a, 113; ADHD: Käypä hoito -

suositus, 2013.) ADHD:n tarkkaamatonta alatyyppiä kutsutaan usein nimellä ADD (atten-

tion deficit disorder). Se ilmenee ainoastaan tarkkaamattomuutena, ilman impulsiivista ja 

ylivilkasta käyttäytymistä. (Lyytinen 2005, 43.) Tämän alatyypin oireet liittyvät tarkkaa-

vaisuuden suuntaamisen ongelmiin sekä tiedonkäsittelyn ja oman toiminnan ohjauksen 

vaikeuksiin (Numminen & Sokka 2009, 108). Pääosin tarkkaamattomalla lapsella voi olla 

esimerkiksi taipumusta toimia hitaasti sekä jumittua tiettyihin toimintoihin (Aro 2011a, 

113).  Pelkkää tarkkaamattomuutta on usein vaikea huomata, sillä se oireilee selvästi huo-

maamattomammin kuin muut tarkkaavaisuushäiriön alaryhmät. ADD-lapsi on yleensä hil-

jainen ja syrjäänvetäytyvä. ADD-oireisiin huomataankin puuttua usein vasta kouluikään 

tultaessa tai myöhemmin. (Numminen & Sokka 2009, 108.) Kolmas alatyyppi on tarkkaa-

vaisuushäiriön yhdistetty esiintymismuoto eli yliaktiivis-impulsiivisen ja tarkkaamatto-

muuden tyypin yhdistelmä, jossa esiintyy molempien alatyyppien oireita (ADHD: Käypä 

hoito -suositus, 2013; Numminen & Sokka 2009, 104). 

Tarkkaavaisuushäiriöiden diagnosoinnissa on havaittu, että tarkkaavaisuushäiriö on ylei-

sempää pojilla kuin tytöillä. On kuitenkin mahdollista, että tyttöjen tarkkaavaisuushäiriö 

jää useammin tunnistamatta. Kouluikäisten joukossa tarkkaavaisuushäiriön alatyypeistä 

yleisimpiä ovat tarkkaamattomuustyyppi sekä yhdistelmätyyppi. Alle kouluikäisillä voi 

esiintyä eniten yliaktiivis-impulsiivisuustyyppiä. Tämä saattaa johtua normaalista kehityk-

sestä, jolloin yliaktiivisuusoireet lievittyvät iän myötä. (ADHD: Käypä hoito -suositus, 

2013.) 
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3.2 Tarkkaavaisuushäiriön syyt  

Tarkastelin tarkkaavaisuushäiriön taustatekijöitä kandidaatintyössäni, johon tämäkin luku 

osittain pohjautuu (ks. Träskelin-Murto 2015, 4–6). Nummisen ja Sokan (2009, 100) mu-

kaan tarkkaavaisuushäiriön taustatekijöitä ei tiedetä tarkasti. Jonkin yksittäisen tekijän, 

kuten esimerkiksi aivovaurion, vuoksi ilmenevät häiriöt ovat harvinaisia. Aivotutkimuksis-

sa on kuitenkin havaittu, että tarkkaavaisuushäiriö näkyy aivoissa aivotoiminnan muutok-

sina sekä pieninä rakenteellisina eroina. (Lyytinen 2005, 44.)  

Tarkkaavaisuushäiriö voi johtua siis moninaisista syistä. Tutkimusten mukaan syyt ovat 

useimmiten lähtökohdiltaan biologisia. Biologiset syyt voivat liittyä esimerkiksi raskauden 

tai synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin tai perimän, kasvuympäristön ja lapsen vuoro-

vaikutussuhteiden yhteisvaikutukseen. (Numminen & Sokka 2009, 100.) Myös sikiöaikai-

nen altistus nikotiinille tai alkoholille voi lisätä lapsen altistumista tarkkaavaisuushäiriölle 

(Ahonen, Viholainen, Cantell & Rintala 2005, 14). Geneettisten tekijöiden tutkiminen on 

herättänyt kiinnostusta geeniteknologian edistyessä. Vaikka tietoa on jo saatu jopa yksit-

täisten geenien tarkkuudella, varsinaisia läpimurtoja ei geenien vaikutuksista ole vielä teh-

ty. Tarkkaavaisuushäiriön periytymisestä on kuitenkin melko paljon tietoa ja sen onkin 

havaittu olevan selkeästi periytyvää. Usein ainakin toisella lapsen vanhemmista on todettu 

tarkkaavaisuushäiriö tai sen piirteitä. (Lyytinen 2005, 44; Numminen & Sokka 2009, 100.) 

Biologisten ja geneettisten syiden lisäksi tarkkaavaisuushäiriötä selittäviksi tekijöiksi on 

esitetty kognitiivisten taitojen puutteisiin liittyviä teorioita. Keskeisimpiä näistä teorioista 

ovat energeettiset mallit, toiminnanohjaus- ja inhibitiomallit sekä motivaatiomallit. Ener-

geettiset mallit selittävät tarkkaavaisuushäiriötä vaikeutena ylläpitää vireyttä ja säädellä 

ponnistelua. Tarkkaavaisuushäiriöisillä ajatellaan siis olevan keskimääräistä heikommat 

valmiudet säädellä ponnistelua, eli toisin sanoen hallita tehtävään suunnattua energiaa. 

Ongelmia ajatellaan esiintyvän erityisesti tilanteissa, joissa ponnistelun säätelyä vaaditaan 

erityisen paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkät ja mielenkiinnottomiksi koetut tehtävät. 

(Paananen, Heinonen, Knoll, Leppänen & Närhi 2011, 11‒12.) 

Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen on havaittu olevan kytköksissä tarkkaavaisuushäiriöön. 

Itse asiassa, vaikeuksia toiminnan ohjaamisessa pidetään keskeisenä tarkkaavaisuushäiriön 

taustatekijänä (Numminen & Sokka 2009, 110). Esimerkiksi Kujala (2012, 27) toteaa, että 

tarkkaavaisuushäiriöön liittyvät poikkeavuudet aivojen rakenteessa esiintyvät nimenomaan 

toiminnanohjaukseen osallistuvissa aivojen osissa sekä niiden yhteyksissä muun muassa 
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tunteiden säätelyssä mukana oleviin alueisiin. Sama ajattelutapa näkyy myös tarkkaavai-

suushäiriötä selittävissä toiminnanohjaus- ja inhibitiomalleissa, joissa yhtenä lähtökohtana 

on käytetty havaintoja aivojen etuotsalohkojen vammojen seurauksista. Vammat etuotsa-

lohkossa näkyvätkin herkästi impulsiivisena käyttäytymisenä, mikä on tyypillistä myös 

tarkkaavaisuushäiriössä. Varsinaisten toiminnanohjauksen ongelmien taustalla vaikuttaa 

usein myös heikkous inhibitiotaidoissa. (Paananen ym. 2011, 12‒13.) Paananen ja muut 

(2011, 13) kuvaavatkin tapahtumaketjua siten, että kyky viivästyttää toimintaa mahdollis-

taa harkitun ja suunnitelmallisen toiminnan. Heikot inhibitiotaidot puolestaan johtavat 

huonosti kehittyviin toiminnanohjauksen taitoihin (Paananen ym. 2011, 13). 

Toiminnanohjausteoriaa tukevat myös tutkimuksissa saadut lukuisat havainnot tarkkaavai-

suushäiriöisten heikosta suoriutumisesta toiminnanohjaustaitoja vaativissa tehtävissä (Paa-

nanen ym. 2011, 13). Käytännössä toiminnanohjauksen aiheuttamat ongelmat vaihtelevat 

yksilön ja tämän tarkkaavaisuushäiriötyypin mukaan. Esimerkiksi yliaktiivis-impulsiivisen 

lapsen toiminnanohjauksen ongelmat voivat näkyä toiminnan liiallisena nopeutena ja vai-

keutena toimia yhden asian parissa kerrallaan. Tarkkaamattomalla lapsella toiminnanoh-

jauksen vaikeudet voivat puolestaan oireilla hitaana työskentelyn aloittamisena ja tehtäväs-

sä etenemisen ongelmina. (Numminen & Sokka 2009, 124.) 

Tarkkaavaisuushäiriötä selittävät motivaatiomallit perustuvat ajatukselle siitä, että tarkkaa-

vaisuushäiriöisten lasten reaktiot käyttäytymistään koskevaan palautteeseen eroavat mui-

den lasten reaktioista. Palautteen vaikutus tarkkaavaisuushäiriöisten lasten käyttäytymiseen 

ei ole yhtä voimakasta kuin muilla lapsilla, jos palautteen antotapaan ei ole kiinnitetty eri-

tyistä huomiota. Jotta palautteella olisi toivottua vaikutusta, tulee sen olla riittävän voima-

kasta, säännöllistä ja ennen kaikkea välitöntä. Palautteen välittömyyden tärkeyttä puoltavat 

havainnot siitä, että tarkkaavaisuushäiriöisten lasten toiminta on epätarkoituksenmukaista 

tilanteissa, joissa palaute tulee viiveellä. Lisäksi motivaatiomalleissa on esitetty ajatuksia 

siitä, että tarkkaavaisuushäiriöisten alivilkas dopamiinijärjestelmä lyhentää aikaa, jolloin 

saatu palaute vielä vahvistaa käyttäytymistä. (Paananen ym. 2011, 13‒14.) 

Koska tarkkaavaisuushäiriöön ei ole yhtä ainoaa selitystä, niin sen voidaan ajatella johtu-

van monista eri syistä. Edellä mainittujen teorioiden lisäksi onkin olemassa teoria tarkkaa-

vaisuushäiriön monikanavaisuudesta. Monikanavamallilla tarkoitetaan sitä, että tarkkaavai-

suushäiriön syiden ajatellaan olevan jokaisen lapsen kohdalla erilaisia. Joillakin lapsilla 

häiriön voidaan todeta johtuvan esimerkiksi toiminnanohjauksen kehittymättömyydestä, 
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toisilla taas vaikkapa poikkeavasta tavasta reagoida saatuun palautteeseen. Tarkkaavai-

suushäiriön taustalla olevat vaikeudet voivat olla siis hyvin erilaisia yksilöstä riippuen. 

(Paananen ym. 2011, 14.) 

3.3 Tarkkaavaisuushäiriö oppimisvaikeutena 

Kuten kandidaatintyöstäni käy ilmi, tarkkaavaisuushäiriö voi aiheuttaa monenlaisia vai-

keuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tämä luku pohjautuukin kandidaatintyössäni teh-

tyihin havaintoihin (ks. Träskelin-Murto 2015, 10–11). Oppimisen vaikeudet voivat johtua 

monenlaisista syistä. Erityisiksi oppimisen vaikeuksiksi luokitellaan oppimisen ongelmat, 

jotka eivät johdu oppimistilaisuuksien puutteesta, kehitysvammaisuudesta tai psykiatrisista 

ongelmista. Tarkkaavaisuushäiriö on yksi erityisten oppimisvaikeuksien perinteisinä pide-

tyistä alakategorioista kielen, lukemisen ja laskemisen ongelmien ohella. (Lyytinen & 

Ahonen 2005, 40.)  

Lyytisen (2005, 43) mukaan tarkkaavaisuuden häiriöt voivat tulla esille jo ennen varsinais-

ta koulun aloitusta motorisena levottomuutena ja vilkkautena. Päivähoidossa tarkkaavai-

suuden ongelmat ilmenevät yleensä esimerkiksi vaikeuksina tehtävien teossa ja ryhmässä 

toimimisessa. Kouluikään tultaessa tarkkavaisuuden ongelmat näkyvät oppimisvaikeuksi-

na. (Numminen & Sokka 2009, 102.) Lisäksi on syytä muistaa, että tarkkaavaisuushäiriö ei 

vaikuta ainoastaan lapseen itseensä, vaan koko lapsen lähiympäristöön. Koulussa tarkkaa-

vaisuushäiriöinen lapsi saattaakin vaarantaa koko luokan oppimisen. (Kujala 2012, 27.) 

Työskentelyn ja oppimisen suhteen tarkkaavaisuushäiriö näkyy lapsen vaikeutena ensinnä-

kin kohdistaa, mutta myös ylläpitää ja tarvittaessa siirtää tarkkaavaisuuttaan esimerkiksi 

tehtäviä tehdessään. Lapsi saattaa siis helposti keskeyttää tehtävänteon ja aloittaa jonkin 

toisen asian parissa puuhastelun. Lapsi tekee myös usein huolimattomuusvirheitä tai kokee 

kahden tai useamman asian tekemisen yhtä aikaa liian vaikeana. (Numminen & Sokka 

2009, 106.) 

Tutkimusten mukaan oppimisvaikeuksiin liittyvillä ongelmilla on taipumus kasautua ja 

heikentää taitotasojen lisäksi koulumotivaatiota. (Lyytinen & Ahonen 2005, 40.) Tämä ei 

toisaalta ole yllättävää, sillä vaikeuksien kasaantuessa lapsen on yhä vaikeampi saavuttaa 

omaa oppimispotentiaaliaan, jonka seurauksena opetustilanteesta hyötyminen ei ole oppi-

misen edistymisen kannalta riittävää. Huonot kokemukset sekä onnistumisen kokemusten 
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puute laskevat lapsen koulumotivaatiota, jonka vuoksi koulu ja oppiminen muuttuvat pian 

epämiellyttäviksi asioiksi. (Kujala 2012, 29.) Lisäksi lapsen käsitys itsestään oppijana kär-

sii. Motivaation menetyksen myötä lapsi on vaarassa menettää luottamuksen mahdolli-

suuksiinsa ja syrjäytyä. (Lyytinen 2005, 41.) Lapsen luottamus itseensä oppijana ei ole 

ainoa tarkkaavaisuushäiriön myötä kärsivä osa-alue, vaan ylipäätään lapsen minäkuva voi 

saada kielteisen leiman. Lapsi on hyvin tietoinen siitä, mitä esimerkiksi hänen vanhempan-

sa ajattelevat ja kielteisiä reaktioita havaitessaan lapsi alkaa helposti pitää itseään huonom-

pana tai tyhmempänä kuin muut lapset. (Aro & Närhi 2003, 16.)  

Oppilaan keskittymisvaikeudet eivät aina johdu tarkkaavaisuushäiriöstä. Esimerkiksi eri-

tyislahjakkaan oppilaan pitkästyminen voi oireilla turhautumisena ja käyttäytymisen häiri-

öinä. Samoin muut oppimisen vaikeudet voivat johtaa häiriökäyttäytymiseen. (Kujala 

2012, 29–30.) Myös yksilöiden väliset temperamenttierot voivat vaikuttaa keskittymisky-

kyyn. Temperantin ja tarkkaavaisuushäiriön kytköksiä ovat tutkineet muun muassa Foley, 

Graham McClowry ja Castellanos (2008), jotka totesivat ADHD:n oireiden ja tiettyjen 

temperamentin piirteiden korreloivan keskenään. Koska tarkkaavaisuuden ongelmat voivat 

johtua monesta muustakin syystä kuin varsinaisesta tarkkaavaisuushäiriöstä, olisi tärkeää, 

että haastavan  käytöksen perimmäiset syyt selvitetään oikeiden ja toimivien apukeinojen 

löytämiseksi (Kujala 2012, 30). 

Tarkkaavaisuuden ongelmat ovat usein kytköksissä myös muihin oppimisen vaikeuksiin. 

Todennäköisimpiä oppimisvaikeudet ovat tarkkaamattomuudesta kärsivillä ADD-

tapauksilla ja yhdistelmäryhmään, eli sekä tarkkaamattomuus- että ylivilkkausryhmään 

kuuluvilla. Esimerkiksi kielelliset vaikeudet ovat mahdollisia ja ADHD:n ja dysleksian 

päällekkäistymisen on havaittu olevan jopa geneettisesti määräytyvää (Lyytinen 2005, 75–

76). Tarkkaavaisuushäiriön lisäksi lapsella voi olla vaikeuksia hahmotuksen tai motoriikan 

kanssa (Numminen & Sokka 2009, 124).  

Oppimisvaikeudet sekä niiden yhteydessä esiintyvät ongelmat aiheuttavat lapselle myös 

stressiä. Oppimisvaikeuksista johtuva stressi on yleensä luonteeltaan pitkittynyttä. Pitkitty-

nyt stressi voi puolestaan aiheuttaa lapsilla pysyviä muutoksia keskiaivojen ja aivorungon 

stressireaktiojärjestelmissä, jonka seurauksena lapsen reaktiot muuttuvat yliherkiksi ja 

voimakkaiksi. Tämän myötä lapsen käytös on levotonta ja lyhytjänteistä. (Sandberg 2000, 

2283–2284.) Stressi on siis yksi osatekijä myös tarkkaavaisuushäiriön ilmenemisessä, se 
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voi toimia sekä sen aiheuttajana että sen seurauksena, luoden pahimmillaan itsestään voi-

maa saavan noidankehän.  

Murrosiässä tarkkaavaisuuden häiriöihin usein liittyvä impulsiivisuus vähenee, mutta on-

gelmat tarkkaavaisuuden suhteen säilyvät (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2013). Koulu-

motivaation menettämisen sekä syrjäytymisen myötä varhaiset koulukokemukset voivat 

osoittautua lapsen elämään haitallisesti vaikuttaviksi tekijöiksi lapsen kasvaessa nuoreksi 

ja lopulta aikuiseksi. (Numminen & Sokka 2009, 136.) Tarkkaavaisuushäiriö voi vaikuttaa 

oppimiseen vielä aikuisena, sillä noin 60−80 prosentilla oireita esiintyy aikuisiässä (Num-

minen & Sokka 2009, 100). 

3.4 Tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireet 

Tarkkaavaisuushäiriön yhteydessä esiintyy usein erilaisia psyykkisiä liitännäisoireita. 

Psyykkisiä ongelmia ovat muun muassa käytöshäiriöt, ahdistus, masennus sekä ongelmat 

itsetunnon ja sosiaalisten suhteiden kanssa. Tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen psykososiaa-

linen kehitys on usein viivästynyt ja lapsen tunnereaktiot ovat ikäistään nuoremman tasol-

la. (Numminen & Sokka 2009, 103, 108.)  

Sosiaalisten suhteiden ongelmia tarkemmin tarkastellessa on havaittu, että tarkkaavaisuus-

häiriöisillä lapsilla esiintyy ongelmia etenkin käyttäytymisessä, kommunikaatiossa, sosio-

kognitiivisissa taidoissa sekä tunnesäätelyssä (Guevremont & Dumas 1994, 164). Tarkkaa-

vaisuushäiriöisten lasten sosiaalisten suhteiden vaikeuksien on havaittu vaihtelevan tark-

kaavaisuushäiriön tyypin mukaan. Ylivilkkaat lapset ovat tarkkaamattomiin lapsiin verrat-

tuna huomattavasti aktiivisempia sosiaalisissa suhteissaan. Tämä havainto vahvistaa käsi-

tystä siitä, että ylivilkkailta lapsilta löytyy iänmukaisia sosiaalisia taitoja ja että he ovat 

kyenneet harjoittelemaan taitojaan. Tarkkaamattoman tyypin lapset puolestaan ovat yleen-

sä sosiaalisesti passiivisia ja vetäytyviä, joten heidän mahdollisuutensa vahvistaa sosiaali-

sia taitojaan ovat olleet heikommat. (Wheeler & Carlson 1994, 6-7.) Wheelerin ja Carlso-

nin (1994, 6-7) mukaan näiden havaintojen myötä on perusteltua olettaa, että ylivilkkailla 

lapsilla sosiaalisten suhteiden vaikeudet ilmenevät nimenomaan vaikeutena ottaa sosiaali-

sia taitojaan käyttöön, kun taas tarkkaamattomilla lapsilla vaikeudet johtuvat puutteista 

sosiaalisissa perustaidoissa. 
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Sosiaalisten suhteiden ongelmia aiheuttavat myös tarkkaavaisuushäiriöisillä havaitut 

kommunikoinnin vaikeudet. Tarkkaavaisuushäiriöisillä pojilla haasteita esiintyy muun mu-

assa kommunikointitapojen mukauttamisessa tilanteen vaatimalla tavalla, puhujan ja kuun-

telijan roolin joustavassa vaihtamisessa sekä aloitteisiin vastaamisessa. Tarkkaavaisuushäi-

riöisillä lapsilla kommunikointi on usein myös sävyltään negatiivista, sisältäen esimerkiksi 

paljon vastustavia puheenvuoroja ja kritiikkiä. (Guevremont & Dumas 1994, 164‒165; 

Dumas 1998, 447.) Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on myös puutteita ikätasonsa mukai-

sessa vastavuoroisessa kommunikoinnissa sekä puheen organisoinnissa (Dumas 1998, 

448).  

Kommunikaatiovaikeuksien lisäksi tarkkaavaisuushäiriöisten lasten sosiaalisten suhteiden 

ongelmia aiheuttavat sosiaalinen häiriökäyttäytyminen ja aggressiivisuus. Näiden piirtei-

den vuoksi tarkkaavaisuushäiriöiset lapset kokevat usein tulevansa torjutuiksi ikätoverei-

densa joukossa. (Nieminen ym. 2002, 16.) Wheelerin ja Carlsonin (1994, 7) mukaan tark-

kaavaisuushäiriöisillä lapsilla esiintyy enemmän aggressiivista käyttäytymistä kuin lapsilla, 

joilla ei ole ADHD-diagnoosia. Pojilla on havaittu selvempi yhteys aggressiivisuuden ja 

torjutuksi tulemisen välillä, tytöillä torjuntaa aiheuttavat lähinnä vetäytyminen, kouluvai-

keudet sekä ahdistus (Nieminen ym. 2002, 16). Lisäksi on havaittu, että tarkkaavaisuushäi-

riöisen lapsen läsnäolo luokkatilanteessa voi potentiaalisesti johtaa käytöshäiriöiden lisään-

tymiseen koko luokassa (Wheeler & Carlson 1994, 6). 

Tarkkaavaisuushäiriöisten lasten sosio-kognitiivisissa taidoissa on havaittu puutteita. Gre-

nellin, Glassin ja Katzin mukaan tarkkaavaisuushäiriöisten lasten on havaittu olevan vä-

hemmän tietoisia eri tilanteisiin sopivista käyttäytymismalleista (ks. Guevremont & Dumas 

1994, 165). Nieminen ym. (2002, 16) nostavat esille myös tarkkaavaisuushäiriöisten lasten 

vaikeudet tehdä havaintoja toisten ilmeistä, tunteista ja ajatuksista. Myös käyttäytymisen 

seurausten tunnistaminen ja arviointi on tarkkaavaisuushäiriöisillä usein heikkoa (Niemi-

nen ym. 2002, 16).  

Tarkkaavaisuushäiriön taustalla vahvasti vaikuttavat toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn 

ongelmat näkyvät helposti myös sosiaalisissa suhteissa. Esimerkiksi impulssien hallinta 

sosiaalisissa tilanteissa on tarkkaavaisuushäiriöisille usein vaikeaa. Tarkkaavaisuushäiriöi-

sen voi lisäksi olla vaikea olla sosiaalisesti herkkä, kuten esimerkiksi nähdä itsensä toisen 

asemassa tai olla sosiaalisesti itsetietoinen, kuten esimerkiksi tarkastella itseään sosiaalisis-

sa tilanteissa. (Nieminen ym. 2002, 17.) Itsesäätelyn vaikeudet näkyvät yleensä tunnetilo-
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jen säätelyn vaikeutena, voimakkaana emotionaalisuutena ja ylireagointina. Tarkkaavai-

suushäiriöistä kärsivien lasten tunnereaktiot ovat usein herkkiä, räjähtäviä ja ennalta-

arvaamattomia. (Guevremont & Dumas 1994, 165.) 

Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla yleiset ongelmat sosiaalisissa suhteissa tuovat muka-

naan usein myös ongelmia minäkäsityksen ja itsetunnon kanssa. Lapsen minäkäsitykselle 

on ominaista, että se kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Toistuvat epäonnis-

tumisen kokemukset ja jatkuva negatiivisen palautteen saaminen vaikeuttavat myönteisen 

minäkuvan rakentamista, laskevat itsetuntoa ja heikentävät motivaatiota yrittää uudelleen. 

Epävarmuus omasta suoriutumisesta ennakoi epäonnistumista entisestään ja huonojen ko-

kemusten kierre on valmis. (Nieminen ym. 2002, 19‒20.) 

Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on suuri riski selviytyä heikosti aikuisuudessa. Esimer-

kiksi epäsosiaalisuuden, alkoholismin ja huumeiden käytön on havaittu olevan yhteydessä 

lapsuuden tarkkaavaisuushäiriöön. (Nieminen ym. 2002, 13‒14.) Hoitamaton tarkkaavai-

suushäiriö voi johtaa myös onnettomuusriskin kasvuun ja rikollisen toiminnan riskin on 

todettu kasvavan. Mitä nopeammin tarkkaavaisuushäiriöön puututaan, sitä tehokkaammin 

hoito tehoaa. Hoitamattomana tarkkaavaisuushäiriön vaikutukset pahenevat. (Numminen 

& Sokka 2009, 136.) Tarkkaavaisuushäiriöön on siis perusteltua puuttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa ja mielellään jo ennen diagnoosin saantia.  

3.5 Tarkkaavaisuushäiriön kuntoutus 

Perehdyin tarkkaavaisuushäiriön kuntoutukseen kandidaatintyössäni, johon tämä luku osit-

tain perustuu (ks. Träskelin-Murto 2015, 11‒12). Tarkkaavaisuuden häiriöt voivat ilmetä 

monilla erilaisilla tavoilla ja ne voivat koostua monista erilaisista tekijöistä. Sen taustalla 

voi myös esimerkiksi vaikuttaa jokin toinen, vielä vakavampi oppimisen häiriö. Oikeanlai-

sen tuen määrittelemiseksi olisi siis tärkeä tietää, mistä lapsen tilanteessa oikeastaan on 

kyse. Samalla tulisi selvittää, mitkä muut tekijät esimerkiksi lapsen elinympäristössä mah-

dollisesti vaikuttavat lapsen tarkkaavaisuuteen (Lyytinen 2005, 74, 80).  

Tarkan diagnoosin myötä erilaisten tukimuotojen pohdinta on helpompaa. Koska tarkkaa-

vaisuushäiriön diagnoosi perustuu käyttäytymisen arviointiin ja itse diagnoosin saanti saat-

taa kestää hyvinkin pitkään, olisi kuitenkin tärkeää, että tarkkaavaisuushäiriön tukitoimet 
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aloitettaisiin esimerkiksi koulussa heti kun niiden tarve ilmenee. Päiväkoti ja koulu ovatkin 

ensisijaisia tuen tarjoajia heti kodin jälkeen. (Numminen & Sokka 2009, 136–137, 186.) 

Kuntoutuksessa yleisenä lähtökohtana pidetään lapsen tekemistä tietoisemmaksi vaikeuk-

sistaan, siitä miten ne ilmenevät ja miten lapsi voi toimia helpottaakseen vaikeuksiaan itse. 

Lapsen kuntoutus suunnitellaan aina yksilökohtaisesti, koska tarkkaavaisuushäiriön syyt 

voivat olla hyvinkin yksilöllisiä ja siihen liittyy usein myös muita kehityksellisiä tai 

psyykkisiä häiriöitä. Lisäksi lasta tulisi havainnoida jatkuvasti ja kuntoutustapaa tulisi 

muokata myös kuntoutuksen aikana lapsen tarpeiden mukaan. (Paananen ym. 2011, 15‒

16.)  

Tarkkaavaisuushäiriön kuntoutuksen voidaan suunnitella koostuvan tilanteen mukaan joko 

lapselle, tämän perheelle ja koululle suunnatusta psykososiaalisesta tuesta, lääkehoidosta 

tai näiden kahden yhdistelmästä. Lisäksi on mahdollista kokeilla yksilö- tai ryhmäkuntou-

tusta. (Numminen & Sokka 2009, 137.) Tutkimusten mukaan lääkehoito vaikuttaisi olevan 

keinoista tehokkain yksittäisten oireiden suhteen, mutta yhdistelmähoitojen tuottama tulos 

on osoittautunut kokonaisvaikutuksiltaan parhaaksi. On myös olennaista, että kuntoutus on 

pitkäkestoista ja lapselle tärkeiden ihmisten tukemaa. (Lyytinen 2005, 81.)  

Paanasen ym. (2011, 19) mukaan ryhmäkuntoutuksella on tarkkaavaisuushäiriöisille monia 

etuja. Tarkkaavaisuuden ongelmat tulevat usein korostetusti esille ryhmässä. Ryhmässä 

tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi joutuu myös kohtaamaa haasteita, sillä ryhmässä toimitaan 

sosiaalisessa ympäristössä tilanteen vaatimusten mukaisesti. Tämän vuoksi ryhmät tarjoa-

vatkin hyvän mahdollisuuden harjoitella arjessa vastaantulevia tilanteita. Ryhmissä lapsille 

on myös tarjolla arvokasta vertaistukea sekä mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia 

ryhmässä toimimisesta. (Paananen ym. 2011, 19.)  
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4 Lapsijooga  

Lapsijoogamenetelmän ymmärtämisen kannalta on tärkeää hahmottaa sen taustalla vaikut-

tavan laajan ja moniselitteisen joogafilosofian taustoja ja ominaispiirteitä. Perehdyin aihee-

seen jo keväällä 2015 tehdyssä kandidaatintyössäni (ks. Träskelin-Murto 2015, 13‒19). 

Jooga on Intiasta lähtöisin oleva, tuhansia vuosia vanha menetelmä, joka kehitettiin osana 

uskonnollista filosofiaa. Alkujaan joogan painopiste oli henkisyydessä ja sen avulla pyrit-

tiin sisäiseen valaistumiseen (Gibbs 2006, 10). Vaikka joogan syntyhistoria liittyykin hin-

dulaiseen perinteeseen, jooga ei ole oma uskontonsa, vaan yksi näkökulma elämän, elä-

mäntapojen ja energian vaikutukseen ajassa ja paikassa. Joogassa keskitytään ihmiseen ja 

ihmisen voimavaroihin ja sen avulla pyritään harmoniseen ja elinvoimaiseen elämään. 

(Norberg 2008, 14.) Joogan harjoittaminen ei vaadi uskoa mihinkään muuhun kuin ihmi-

seen itseensä ja tämän kykyyn kehittyä. Joogan tarkoitus ei myöskään ole vaikuttaa kenen-

kään uskonnolliseen vakaumukseen. Jooga mukautuu jokaisen yksilöllisiin ajatuksiin ja 

maailmankuviin, ja tämän vuoksi se sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut itsensä kehittä-

misestä sekä fyysisesti että henkisesti ja hengellisesti. (Norberg 2002, 14–15.) 

Itse sanskritinkielinen sana yoga merkitsee liittoa, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan elä-

män fyysisen, psyykkisen ja henkisen ulottuvuuden yhdistymistä (Stewart & Phillips 1992, 

8). Gibbs (2006, 12) vertaa ihmistä sipuliin, jossa keho on ulommainen kerros, mieli seu-

raava ja henkisyys eli sielu kolmas ja sisin kerros. Joogafilosofian mukaan ihminen on siis 

kehosta, mielestä ja sielusta muodostuva kokonaisuus, jossa näiden elementtien tulisi pyr-

kiä tasapainoon täydellisen terveyden saavuttamiseksi (Kiuru & Tiilikainen 2010, 4; Nor-

berg 2002, 13).  

Jooga on keino tavoittaa kehon avulla ensin mieli ja lopulta sielu, jossa todellinen onni 

sijaitsee (Gibbs 2006, 12). Kuten muinaisessa joogafilosofiassakin kerrotaan, keho toimii 

joogaa harjoitettaessa kulkuneuvon tavoin, mieli sen kuljettajana ja ihmisen varsinainen 

olemus eli sielu matkan päämääränä (Lidell, Rabinovitch & Rabinovitch 1984, 10). Joogan 

yhdistymiseen viittaava tarkoitus voidaankin nähdä horisontaalisen kehon ja mielen yhdis-

tymisen lisäksi vertikaalisesti oman minän ja todellisen identiteetin yhdistymisenä. (Nor-

berg 2002, 14).  

Norbergin (2002, 14) mukaan jooga vaikuttaa kahdella tasolla, joiden avulla kehon ja mie-

len sekä levon ja toiminnan välinen tasapaino on saavutettavissa. Ensimmäisellä tasolla 
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jooga täydentää energiavarastojamme siten, että jaksamme enemmän. Jooga auttaa myös 

rentoutumaan paremmin, jonka seurauksena energiavarastot vahvistuvat. Toisella tasolla 

jooga harjoittaa läsnäoloon siten, että kykenemme sulkemaan ajatuksemme pois asioista, 

jotka häiritsevät keskittymistä. Vapautumalla huonoa energiaa ja terveyden heikkenemistä 

aiheuttavasta stressistä ja kehon epätasapainoista vahvistamme omaa identiteettiämme ja 

eheydymme kokonaisvaltaisesti (Norberg 2002, 14.) 

Jooga on kehittynyt ajan myötä moneksi erilaiseksi joogamuodoksi, joissa keskitytään eri-

laisiin asioihin ja tavoitteisiin. Tunnetuimpia näistä ovat tantrajooga, bhaktijooga, jnanja-

jooga sekä rajajooga, joka yhdistää kaikki joogan muodot keskittyen lähinnä meditaatioon. 

Muita tunnettuja joogamuotoja ovat karmajooga sekä hathajooga (Norberg 2002, 15–16; 

Harjunpää & Rönkä 2014, 16–17.) Myös näiden joogahaarojen sisällä on kehittynyt erilai-

sia joogan muotoja (Norberg 2002, 15). 

4.1 Hathajooga lapsijoogan perustana 

Kuten kandidaatintutkielmassani (ks. Träskelin-Murto 2015, 14–15) kerrotaan, lapsijoogan 

katsotaan yleensä pohjautuvan erilaisiin jooga-asentoihin eli asanoihin keskittyvään hatha-

joogaan (Gibbs 2006, 13). Hathajoogassa tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

lisääminen erityisesti fyysisten harjoitteiden avulla. Hatha-sana tarkoittaa voimakasta, mut-

ta se voidaan nähdä myös sanskritinkielisten sanojen ha (aurinko) ja tha (kuu) muodosta-

mana yhdyssanana. Aurinkoa pidetään maskuliinisena ja yhteenliittävänä energiana, kun 

taas kuu symbolisoi feminiinistä ja laajentavaa energiana. Sanojen taustalta voidaan löytää 

viittaus joogan yleiseen tavoitteeseen eli energioiden tasapainottamiseen, sillä jokaisessa 

ihmisessä on sekä maskuliinista että feminiinistä energiaa. Asanojen kautta nämä energiat 

vapautuvat, yhdistyvät ja tasapainottuvat keskenään. Energioiden vapautuminen vahvistaa, 

piristää ja parantaa kykyä ottaa vastaan uutta elinvoimaa. (Norberg 2002, 15, 16, 18.) 

Hathajoogassa tehdään fyysisiä asentoja, jotka yhdessä tiedostetun ja hallitun hengityksen 

kanssa kehittävät keskittymiskykyä sekä edesauttavat kehon, mielen ja sielun yhdistymistä 

(Markil, Geithner & Penhollow 2010, 19). Hathajoogan taustafilosofiaan kuuluu olennai-

sesti ajatus siitä, että ilman vahvaa kehoa mielen hallinta on mahdotonta. Hathajoogan pe-

rusideana on siis kehon hallinnan ja itsekurin kehittäminen. (Norberg 2002, 17–18.) 
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Hathajoogan filosofian mukaan kehon ja mielen vuorovaikutus on vastavuoroista. Vahvis-

tamalla ensin kehoa myös mielen vahvistaminen on mahdollista ja toisaalta vahva mieli 

auttaa kehoa vahvistumaan edelleen. (Norberg 2002, 18.) Keholla ja mielellä on myös vai-

kutusta sieluun, sillä heikko keho ja mieli tekevät sielusta haavoittuvaisemman, kun taas 

vahvat keho, mieli ja sielu tekevät elämästä täysipainoisempaa. (Norberg 2002, 18, 21.)  

4.2  Lapsijoogan ominaispiirteet 

Lapset ovat luonnostaan liikkuvaisia ja energisiä. Täten onkin selvää, että joogan harjoit-

taminen sopii hyvin myös lapsille. (Harjunpää & Rönkä 2014, 93.) Joogaan tutustuminen 

jo varhain antaa lapselle hyvät lähtökohdat elämään ja omasta hyvinvoinnista huolehtimi-

seen, sillä oman kehon ja sen toiminnan ymmärtäminen muodostaa hyvinvoinnin perustan 

(Lidell ym. 1984, 170; Harjunpää & Rönkä 2014, 93; Stewart & Phillips 1992, 9).  Lisäksi 

joogan aloittaminen on helppoa, sillä siihen ei välttämättä tarvita mitään erityisiä välineitä. 

Lapsille suunnattu jooga eroaa aikuisten joogasta jonkin verran, vaikkakin joogan perus-

elementit eli asennot, hengitys ja rentoutus ovat yleensä mukana. Lasten joogassa inspiraa-

tio asentoihin tulee luonnosta (Gibbs 2006, 10). Luontoyhteyden kehittäminen lapsesta 

alkaen on hyödyksi myös aikuisiällä. Luonto muun muassa tarjoaa paikan hiljentymiselle. 

Lisäksi samaistuminen esimerkiksi asentojen lähtökohtana olleisiin eläimiin edesauttaa 

eläytymistä ja asentojen omaksumista. Eläytyminen sekä hetkessä eläminen ja läsnäolo 

joogaharjoitusten aikana käyvät lapsilta helposti ja luontevasti. Eläytymisen myötä myös 

myötätunto kehittyy ja lapsi saa yhteyden sekä itseensä että muihin osallistujiin. (Harjun-

pää & Rönkä 2014, 93–95.) 

Pienille lapsille jooga-asennot ovat luonteeltaan hauskoja temppuja, eikä yhdessä asennos-

sa viivytä kovin kauaa (Harjunpää & Rönkä 2014, 94). Samalla joogaharjoitukset kuiten-

kin lisäävät notkeutta ja vahvuutta sekä elinvoimaa ja tasapainoa. Lisäksi jooga auttaa ren-

toutumaan, mutta myös keskittymään. (Stewart & Phillips 1992, 9.) Joogassa ei myöskään 

kilpailla monen muun liikuntamuodon tapaan paremmuudesta, vaan sen on tarkoitus olla 

kaikille osallistujille mukava kokemus, ja siinä edetään lapsen omilla ehdoilla (Harjunpää 

& Rönkä 2014, 94).  

Lasten keskittymiskyky on vielä melko heikko, joten joogatuokiot eivät saisi olla liian pit-

kiä. Niiden tulisi myös olla lapsista hauskoja ja mielenkiintoisia. (Stewart & Phillips 1992, 
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10.) Räikkösen (1993, 33) haastatteleman lapsijoogaohjaaja Pattin (1993) mukaan lap-

sijoogassa on tärkeää, että jokaiselle joogatuokiolle on mietitty jokin tavoite. Lisäksi olisi 

hyvä, että joogatuokioita pidettäessä niillä olisi selvä rakenne ja tietyt rutiinit, jotka toistu-

vat aina joogaa harjoitettaessa. Tuttu rakenne ja rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta, työ-

rauhaa ja miellyttävän ilmapiirin. (Räikkönen 1993, 32–33.) Lisäksi rituaalit auttavat lasta 

keskittymään harjoituksiin (Harjunpää & Rönkä 2014, 93). Joogatuokioiden etenemisen 

ennustettavuudella on epäilemättä suuri vaikutus myös tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen 

kykyyn toimia tuokion aikana, sillä tutut rutiinit edesauttavat lapsen toiminnanohjausta ja 

itsesäätelyä. 

Lapsijoogan harjoittamistavat voivat vaihdella. Varsinaisesta lapsijoogatuokiosta löytyvät 

yleensä alkutervehdykset, rentoutuminen ja keskittyminen, erilaiset asennot ja hengityshar-

joitukset, loppurentoutus ja paluu normaaliin olemukseen. (Santangelo White 2009, 280.) 

Joogatuokio voidaan päättää myös erilaisia liikkeitä yhdistelevään leikkiin, jossa tavoittee-

na on kehittää yksilön eri piirteitä. Joogatuokio on helppo rakentaa esimerkiksi jonkin ke-

hystarinan ympärille. (Räikkönen 1993, 34.) Tarina auttaa lapsia eläytymään ja ymmärtä-

mään esimerkiksi tekemiensä asentojen merkityksen. Esimerkiksi matkimalla karhua lapsi 

voi tuntea saavansa lisää voimaa, kun taas sankarin rooli voi tuoda mukanaan rohkeutta 

(Harjunpää & Rönkä 2014, 93). Lisäksi tarinoita voi käyttää itsetuntemuksen kehittämises-

sä ja esimerkiksi vaikeiden asioiden käsittelyn apuna. Lapsijoogaa voi tehdä myös varsi-

naisen satujoogan muodossa, jolloin painotetaan tarinaa ja sen merkitystä sekä siitä nouse-

via keskusteluja ja opetuksia (Kiuru & Tiilikainen 2010). Tarinoita voidaankin käyttää 

esimerkiksi lapsen moraalikasvatuksen tukena.  

Joogaharjoituksia on mahdollista soveltaa eri aisteja stimuloiviksi. Erilaisia ääniä kuunte-

lemalla lasten keskittyminen paranee. Lapset voivat myös itse tuottaa ääniä esimerkiksi eri 

asentojen yhteydessä, tämä parantaa eläytymistä. (Harjunpää & Rönkä 2014, 94.) Ääntely 

voi olla luonteeltaan myös hyräilyä tai vaikkapa huokailua. Ääntelyn käyttö kannustaa it-

seilmaisuun ja viestintään. (Gibbs 2006, 90.) Musiikkia tai erilaisia soittimia hyödyntämäl-

lä voidaan myös luoda tiettyä tunnelmaa tai esimerkiksi herättää lasten huomio tarvittaessa. 

Vaikka joogatuokion aikana ei ole tarkoituskaan olla täysin hiljaista, niin myös hiljaisuu-

den hetkille on varattu aikaa (Räikkönen 1993, 33–34). Nämäkin hetket voidaan luoda 

eläytymisen ja leikin kautta (Harjunpää & Rönkä 2014, 94).  
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Mietoja tuoksuja, kuten suitsukkeita käyttämällä voidaan muistuttaa lapsia hengittämään 

oikealla tavalla nenän kautta (Räikkönen 1993, 33). Tuoksuilla voidaan myös edistää esi-

merkiksi rentoutumista (Bowen-Irish 2007, 37). Tuoksujen kanssa tulee kuitenkin olla 

myös varovainen mahdollisten allergioiden vuoksi. Valojen kirkkautta säätelemällä voi-

daan tehokkaasti vaikuttaa halutun tunnelman luomiseen. (Santangelo White 2009, 280.) 

Lasten joogassa myös kosketuksella voi olla oma roolinsa esimerkiksi loppurentoutukses-

sa. Kosketuksen voi tuoda tuokion ohjaaja, toinen joogaaja tai vaikka eläytymisessä apuna 

käytetty esine. Varsinaisen kosketuksen lisäksi voidaan apuna käyttää kosketuksen kuvitte-

lua. Esimerkiksi loppurentoutuksessa voi olla apua, jos lapset kuvittelevat vaikkapa perho-

sen, joka tuo kosketuksellaan rentoutumisen tunteen. (Räikkönen 1993, 34.) 

Lapsijoogaohjaajalla on suuri vaikutus joogatuokion onnistumiseen. Joogan tulisi olla kai-

kille osallistujille mukavaa ja lasten tulisi tehdä harjoituksia oman tasonsa mukaan. Tämä 

edellyttää myös jooganohjaajalta taitoa ja herkkyyttä huomioida lasten yksilölliset erot 

harjoitusten aikana. Hyvä ohjaaja on valmis mukauttamaan suunnitelmiaan tilanteiden ja 

lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Ohjaajalla olisi hyvä olla valmiina esimerkiksi vaihtoehtoi-

sia liikkeitä ja asentoja, joita lapset voivat tarvittaessa kokeilla varsinaisen liikkeen osoit-

tautuessa hankalaksi (Harjunpää & Rönkä 2014, 94).  

Ohjaajan olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös itseensä ja omiin tavoitteisiinsa lapsijoo-

gan suhteen. Joskus ohjaajan kannattaa olla valmis asettumaan itsekin lapsen asemaan ja 

ottamaan lapsista oppia. Ylipäätään suhtautumisen lapsiin tulisi olla kunnioittavaa ja rakas-

tavaa. Lasten kanssa työskennellessä tulisi aina muistaa, että lapsuus on herkkää aikaa ja 

kaikki kokemukset jättävät lapseen jäljen. Erityistä huomiota kaipaavat epävarmat ja si-

säänpäin kääntyneet lapset. (Räikkönen 1993, 35.) Harjunpää ja Rönkä (2014, 95) nostavat 

esille myös lapset, jotka ovat kärsineet fyysisestä tai henkisestä väkivallasta. Joogasta saat-

taa olla erityistä apua myös näissä tilanteissa (Harjunpää & Rönkä 2014, 95). 
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5 Lapsijooga ja tarkkaavaisuus tutkimusten valossa 

Tätä tutkimusta tehdessä en löytänyt tutkimuksia, joissa olisi keskitytty tämän tutkimuksen 

tapaan joogaohjaajien käsityksiin joogamenetelmästä joko yleisesti ottaen tai tarkkaavai-

suuden näkökulmasta katsottuna. Perehtyessäni aiempiin tutkimuksiin löysin kaksi tutki-

musta, joissa tutkittiin lasten käsityksiä joogasta (ks. Rogers 2011; Dai, Nabors, Vidourek, 

King & Chen 2015). Lisäksi lasten, vanhempien ja esimerkiksi opettajien havaintoja joo-

gamenetelmästä sivuttiin muutamassa löytämässäni tutkimuksessa (esim. Folleto, Pereira 

& Valentini 2016; Anderson 2014; Steiner, Sidhu, Pop, Frenette & Perrin 2013). Valitetta-

vasti en päässyt käsiksi kaikkiin näihin tutkimuksiin tarkempien havaintojen tekemiseksi. 

Tutkimuksia joogan ja lapsijoogan vaikutuksista löytyi kuitenkin useita, vaikkakin niitä 

kritisoitiin monesti muun muassa tutkimusjoukkojen pienuudesta sekä esimerkiksi kontrol-

liryhmän puutteesta johtuen. Luotettavia tutkimuksia tarvitaan siis lisää, jotta ymmärrys 

lapsijoogasta ja sen mahdollisista käyttösovelluksista syvenisi.  

Lapsijoogaan liittyen oli mielenkiintoista lukea myös tutkimuksista, joita on tehty liikun-

nan kytköksistä kognitiivisten taitojen kehitykseen. Fyysisellä aktiivisuudella on suuri 

merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Liikkuminen ei kehitä 

pelkästään lapsen fyysistä, vaan myös motorista ja kognitiivista sekä sosiaalista ja eettistä 

puolta. (Liikunta kasvun ja kehityksen tukena 2008, 55.) Liikunnalla on havaittu olevan 

suuri vaikutus myös aivojen kehitykseen oikeanlaisen ravinnon ja unen ohella (Jaakkola 

2012, 53). Lasten fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen on kiinnitetty huomiota jo pitkään. 

Samaan aikaan on havaittu lasten tarkkaavaisuuden häiriöiden ja toiminnanohjauksen on-

gelmien lisääntyneen. Onkin syytä uskoa, että nämä ilmiöt voivat olla yhteydessä toisiinsa. 

(Sajaniemi & Krause 2012, 18.)  
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5.1 Lapsen fyysisen aktiivisuuden vaikutukset kognitiiviseen kehitykseen 

Kuvailin lapsen motorisen kehityksen kulkua sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia kog-

nitiiviseen kehitykseen kandidaatintyössäni (ks. Träskelin-Murto 2015, 20–23). Tämä luku 

pohjautuukin kandidaatintyössäni tehtyihin havaintoihin. Lapsen fyysinen kasvu tapahtuu 

kiinteässä vuorovaikutuksessa motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymisen kanssa 

(Syväoja ym. 2012, 21). Kognitiivisilla eli tiedollisilla taidoilla tarkoitetaan ajattelun ja 

havainnoinnin taitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi muistiin, tarkkaavaisuuteen ja tiedonkäsit-

telyyn sekä ongelmanratkaisuun liittyvät taidot. (Syväoja 2012, 14.) Fyysinen aktiivisuus 

säilyy tärkeässä roolissa myös kognitiivisen kehityksen myöhemmissä vaiheissa. Tämän-

hetkisen tutkimustiedon mukaan liikunta ja sen myötä kehittyvä motoriikka näyttävät edis-

tävän kognitiivisia taitoja, kuten esimerkiksi tarkkaavaisuutta, sillä sekä motoriset että 

kognitiiviset taidot ohjautuvat samojen keskushermoston mekanismien kautta. (Syväoja 

ym. 2014, 6.) Liikunnan voidaan siis todeta kehittävän fyysisen kunnon ja yleisen hyvin-

voinnin lisäksi sekä motorisia että kognitiivisia taitoja.  

Motorisen kehityksen häiriöistä puhuttaessa viitataan kehityksellisiin koordinaatiohäiriöi-

hin, jotka tulevat esille lapsen arkielämää haittaavina motoristen taitojen poikkeamina. 

Motorisen kehityksen ongelmat ovat hyvin yleisiä ja niiden seuraukset eivät näy ainoastaan 

esimerkiksi liikuntataidoissa. Esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriön on todettu esiintyvän hy-

vin usein päällekkäin motorisen kehityksen häiriöiden kanssa. Tarkkaavaisuushäiriön ja 

motoristen ongelmien päällekkäistymisen syitä tutkittaessa on havaittu, että molempiin 

liittyy aivojen rakenteellisia tai toiminnallisia erilaisuuksia. Motorisen kehityksen häiriöillä 

on havaittu olevan vaikutuksia myös lasten psykososiaaliseen kehitykseen. Tutkimusten 

mukaan motoriset ongelmat heijastuvat usein esimerkiksi lasten yleiseen itsearvostukseen 

sekä pätevyyden tunteeseen. (Ahonen 2005, 12–13, 278–280.)  

Myös Sajaniemi ja Krause (2012) huomioivat motoristen ja kognitiivisten taitojen, toisin 

sanoen kehon ja mielen, yhteyden. Aivojen ja kehon välinen yhteys on välitön ja vuorovai-

kutuksellinen. Toimiva yhteistyö on liikkumisen edellytys, sillä aivojen antamat käskyt 

laittavat kehon liikkeelle (Sajaniemi & Krause 2012, 18). Toisaalta, liikunnalla sinänsä on 

suuri merkitys aivojen toiminnalle. Liikunta muun muassa lisää aivojen verenkiertoa sekä 

parantaa hapensaantia (Syväoja ym. 2012, 20). Motoristen taitojen ja kehon hallinnan pa-

ranemisella voidaan siis vaikuttaa myös yksilön yleiseen vireystilaan. Aktiivinen olemus ja 

lihasten hallinta viestittää aivoille valppaudesta ja virkeydestä. Passiivinen olemus puoles-
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taan heikentää tietoliikennevirtoja ja mieli passivoituu. (Sajaniemi & Krause 2012, 17–18.) 

Täten vaikuttaakin siltä, että kehon ja mielen vuorovaikutuksen merkitys olisikin hyvä 

huomioida esimerkiksi lapsen tarkkaavaisuutta kehitettäessä. 

Liikunnan vaikutukset kognitiivisiin taitoihin voivat tapahtua erilaisten välittävien tekijöi-

den kautta. Välittävänä tekijänä toimivan motoriikan kehittymisen lisäksi muutokset aivo-

jen rakenteissa ja toiminnassa voivat vaikuttaa kognitiivisiin prosesseihin. (Syväoja ym. 

2014, 6.) Yhä useammassa tutkimuksessa onkin havaittu, että säännöllinen liikunta näyttäi-

si edistävän erityisesti toiminnanohjausta ja tarkkaavaisuutta lisäämällä muun muassa aivo-

jen muistiin ja toiminnanohjaukseen liittyvien alueiden tilavuutta sekä kasvattamalla aivo-

jen etuotsalohkon hermosolutiheyttä (Sajaniemi & Krause 2012, 18; Syväoja ym. 2012, 

20). Lisäksi on syytä huomioida, että vaikka liikunta on hyödyllistä kaikenikäisten kogni-

tiivisille toiminnoille, sen merkitys kognitiivisten toimintojen kehittämisen ja ylläpidon 

kannalta on sitä suurempi mitä aiemmin sen aloittaa (Hillman, Erickson & Kramer 2008, 

59). 

Liikunnan ja kognitiivisen kehityksen yhteyttä tutkittaessa ei tulisi kuitenkaan keskittyä 

ainoastaan fyysiseen aktiivisuuteen ja sen vaikutuksiin motoriikkaan ja aivoihin. Liikun-

nassa on kyse monesta muustakin seikasta, jotka voivat omalta osaltaan vaikuttaa kognitii-

visiin taitoihin. Liikunnalliset aktiviteetit ovat usein osa sosiaalista vuorovaikutusprosessia, 

jonka seurauksena lasten kognitiiviset taidot paranevat. Liikunta voi myös olla tavoitteel-

lista ja mukaansatempaavaa – seikkoja, jotka jo itsessään vaativat, mutta myös kehittävät 

kognitiivisia taitoja. Lisäksi on huomioitava tutkimukset, joiden mukaan lihavuuden on 

havaittu olevan yhteydessä heikompiin kognitiivisiin taitoihin sekä koulumenestykseen. 

(Syväoja ym. 2014, 6.) Täten vaikuttaisi siis siltä, että fyysinen hyvinvointi edistäisi myös 

tarkkaavaisuutta.  

Kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta liikuntaa ja kognitiivisten taitojen kehitystä koske-

via tutkimuksia on Syväojan (2012, 16) mukaan vielä melko vähän. Lisäksi tulokset ovat 

osittain epäjohdonmukaisia, sillä tutkimuksissa on saatu myös tuloksia, joissa liikunnan ja 

kognitiivisten taitojen yhteys ei ollutkaan aivan selvä (Syväoja ym. 2012, 16). Tutkimuk-

sista puuttuvat myös tarkemmat määritelmät siitä, millainen liikunta vaikuttaa mihinkin 

kognitiiviseen taitoon (Syväoja ym. 2014, 8). Voidaan kuitenkin todeta, että suuressa osas-

sa tutkimuksia liikunnan harrastaminen vaikuttaisi olevan myönteisesti yhteydessä muun 

muassa tarkkaavaisuutta edistäviin kognitiivisiin kykyihin, ja että liikunnan vaikutukset 
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kognitiivisiin kykyihin näyttävät tapahtuvan pääosin aivojen terveyteen ja rakenteeseen 

vaikuttamisen kautta. Liikunnalla ei myöskään ole havaittu olevan kielteistä vaikutusta 

lapsen kognitiiviseen kehitykseen. (Syväoja ym. 2012, 17.) Liikunnan vaikutuksia tarkkaa-

vaisuushäiriöön arvioitaessa olisi syytä huomioida myös liikunnan muut positiiviset vaiku-

tukset, kuten esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja itsetunnon paraneminen, sillä ongelmat 

juuri sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja itsetunnossa ovat yleisiä tarkkaavaisuushäiriön 

yhteydessä esiintyviä psyykkisiä ongelmia.   

5.2 Lapsijooga ja tarkkaavaisuuteen liittyvät kognitiiviset taidot 

Tutustuin joogaharjoitusten ja kognitiivisten taitojen kytköksiä käsitteleviin tutkimuksiin 

kandidaatintyössäni, johon tämä luku pohjautuu (ks. Träskelin-Murto 2015, 26–29). Fyysi-

sen aktiivisuuden ja kognitiivisten taitojen suhdetta mittaavia tutkimuksia on tehty jonkin 

verran. Tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan fyysisellä aktiivisuudella näyttäisi 

olevan myönteisiä vaikutuksia kognitiivisiin taitoihin ja erityisesti inhibitiokykyyn, joka on 

tarpeen tarkkaavaisuuden hallinnassa ja suuntaamisessa sekä tarpeettoman tiedon ja yli-

määräisten virikkeiden huomiotta jättämisessä (Gothe, Pontifex, Hillman & McAuley 

2013, 488). Tämän tutkielman kannalta on merkittävää, että joogan vaikutuksia on selvitet-

ty suhteessa kognitiivisiin sekä toiminnanohjaukseen liittyviin taitoihin, koska näillä teki-

jöillä on suuri vaikutus myös tarkkaavaisuushäiriön taustalla. 

Kognitiivisten taitojen kehittymiseen vaikuttavien motoristen taitojen on todettu paranevan 

joogan avulla. Telles, Hanumanthaiah, Nagarathna ja Nagendra (1993) tutkivat 9-13-

vuotiaiden lasten staattisia motoriikkataitoja ennen ja jälkeen joogan harjoittamisen. Tut-

kimuksen tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että joogainterventio kehitti merkittävästi staat-

tista motoriikkaa. Tellesin ja muiden (1993) mukaan on mahdollista, että jooga-asanat ke-

hittävät liikkeiden tahdonalaista hallintaa sekä silmä-käsi-koordinaatiota. Joogaharjoituk-

sissa tehdyt visuaaliset keskittymisharjoitukset saattoivat parantaa keskittymiskykyä. Li-

säksi joogan myötä tullut mielentyyneys sekä rentoutuminen vaikuttivat mahdollisesti tu-

loksiin. (Telles ym. 1993, 1264–1266.)  

Gothen ja muiden (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin joogan välittömiä vaikutuksia 30 

naisopiskelijan kognitiivisiin suorituksiin verrattuna aerobiseen harjoitteluun. Tutkimuksen 

tulosten mukaan osallistujien reaktioajat lyhenivät ja testien vastaustarkkuus parani merkit-

tävästi joogaintervention jälkeen verrattuna sekä tulosten tasoon ennen harjoituksia että 
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aerobisten harjoitusten jälkeen saatuihin tuloksiin. Tämä viittaa siihen, että joogaharjoitus-

ten avulla voidaan kehittää työmuistia ja inhibitiokykyä. (Gothe ym. 2013, 493–494.) Joo-

gan vaikutuksia kognitiivisiin taitoihin tutkivat myös Nagendra, Kumar ja Mukherjee 

(2015). Tutkimuksen tulosten mukaan jooga edisti kognitiivisia taitoja, kuten tarkkaavai-

suutta, muistia ja toiminnanohjausta. Jooga lisäsi myös fyysistä ja psyykkistä terveyttä 

sekä vähensi stressiä. (Nagendra ym. 2015, 6–11.) 

Telles, Singh, Bhardwaj, Kumar ja Balkrishna (2013) vertasivat tutkimuksessaan joogan ja 

liikuntaharjoitusten vaikutusta muun muassa 8–13-vuotiaiden tyttöjen kognitiivisiin suori-

tuksiin ja opettajan arvioimaan käyttäytymiseen. Kognitiivisia mekanismeja ja erityisesti 

tarkkaavaisuuden suuntaamista mitanneen testin tulokset paranivat huomattavasti. Lisäksi 

opettajan arviot osallistujien tottelevaisuudesta, akateemisista suorituksista, tarkkaavaisuu-

desta, huolellisuudesta ja käyttäytymisestä paranivat. (Telles ym. 2013, 1–6, 9–14.)  

Palgin (2007, 330) mukaan lapsi voi kehittää joogan avulla tietoisuutta itsestään sekä ke-

honsa ja mielensä vuorovaikutuksellisesta toiminnasta. Joogaharjoitusten kautta on mah-

dollista huomata, että käyttäytymiseen ja toimintaan vaikuttavat myös sisäiset tekijät, joi-

hin lapsi itse voi yrittää vaikuttaa. Nämä seikat ovat olennaisia itsesäätelytaitojen toimin-

nan kannalta ja niiden harjoittelemisella voidaan kehittää itsesäätelyä. (Palgi 2007, 330.) 

Lisäksi Bowen-Irish (2007, 37) on huomannut lapsijoogatunneillaan, kuinka tuntien rutii-

nien ja rakenteen omaksumisen jälkeen lasten toiminnanohjauskyvyt kehittyvät ja itsesää-

tely, inhibitiokyky sekä tavoitesuuntautuneisuus lisääntyvät. Opittuaan tuntien rakenteen 

siirtymävaiheista tulee ennalta arvattavia ja lapset osaavat sopeuttaa toimintansa ja käytök-

sensä asianmukaisesti. (Bowen-Irish 2007, 37.)  

Razza, Bergen-Cico ja Raymond (2015) tarkastelivat mindfulnessiin perustuvan joogan 

vaikutuksia 3–5-vuotiaiden lasten itsesäätelytaitoihin, keskittyen erityisesti toiminnanoh-

jaukseen, tunteiden säätelyyn sekä tarkkaavaisuuteen. Tutkimuksen tulosten mukaan inter-

ventiolla oli positiivisia vaikutuksia lasten itsesäätelytaitoihin. Erityisesti niillä lapsilla, 

joiden tunteiden säätely sekä toiminnanohjaus olivat lähtötasoltaan matalia, huomattiin 

intervention vaikutusten olleen merkittäviä. (Razza ym. 2015, 373–374, 379.) Razza ja 

muut (2015, 380) toteavat, että joogan vaikutukset itsesäätelytaitoihin tapahtuvat mahdolli-

sesti inhibitiokyvyn sekä impulssien kontrolloimisen kehittymisen kautta.  
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5.3 Lapsijooga ja tarkkaavaisuushäiriö 

Tarkastelin joogasta ja tarkkaavaisuushäiriöstä tehtyjä tutkimuksia jo kandidaatintyössäni. 

Tämä luku perustuukin siinä tekemiini havaintoihin (ks. Träskelin-Murto 2015, 24–26). 

Joogan vaikutuksia suoraan lasten tarkkaavaisuushäiriöön tarkastelleita tutkimuksia ei ole 

kovin montaa. Peckin ja kumppaneiden (2005) toteuttamassa tutkimuksessa tutkittiin joo-

gan vaikutuksia kymmenen 6–10-vuotiaan erilaisista tarkkaavaisuuden ongelmista kärsi-

vän oppilaan tarkkaavaisuuteen. Tulosten mukaan joogainterventiolla näytti olevan suuri 

vaikutus oppilaiden käytökseen tehtäviä tehtäessä. Peck ja muut (2005) toteavatkin, että 

joogan mahdollisuudet lasten tarkkaavaisuuden häiriöiden hoidossa voivat olla varteenotet-

tavia.  

Joogan vaikutuksia on tutkittu myös jo lääkehoitoa saavien ADHD-lasten joukossa. Jensen 

ja Kenny (2004) tutkivat joogan vaikutuksia ADHD-diagnoosin saaneiden 8–13-vuotiaiden 

poikien käyttäytymiseen sekä tarkkaavaisuuteen. Osallistujista kahta lukuun ottamatta kai-

killa oli lääkitys ADHD:n hoitoon koulupäivien ajaksi. Yksi tutkimuksen tarkoituksista 

olikin seurata intervention vaikutuksia sekä lääkityksen tukena että ilman lääkitystä. Tulos-

ten mukaan osallistujilla ei tapahtunut merkittävää kehitystä pelkän tarkkaavaisuuden suh-

teen, vaikkakin mielialojen vaihtelut sekä temperamentin purkaukset vähenivät selvästi. 

(Jensen & Kenny 2004, 205–207, 209.) Jensen ja Kenny (2004, 209) toteavatkin, että emo-

tionaalisen tasapainon paraneminen voi vähentää ADHD:n ilmenemistapoja. Lisäksi tut-

kimuksessa saatiin selville, että joogaryhmään osallistuneiden levottomuus, impulsiivisuus 

ja tarkkaamattomuus vähenivät. Osallistujien vanhempien tekemien arvioiden mukaan 

myös osallistujien käyttäytymisessä tapahtui positiivisia muutoksia; osallistujien raportoi-

tiin soveltaneen esimerkiksi joogassa käytettyjä hengitysharjoituksia itsensä rauhoitta-

miseksi. Lisäksi joidenkin osallistujien toiminnanohjauksen ja muistin kerrottiin parantu-

neen. Vanhempien tekemät arviot viittaavat siihen, että joogaharjoituksista voi olla apua 

ADHD:n hoidossa myös lääkityksen käytön ulkopuolella. (Jensen & Kenny 2004, 213–

214.) Joogassa voi siis olla potentiaalia tarkkaavaisuushäiriön täydentävänä hoitokeinona 

lääkityksen ohella. Joogaharjoitusten hyöty näkyy erityisesti silloin, kun lääkityksen vaiku-

tus on poissa. (Jensen & Kenny. 2004, 214.) 

Lupaavia tuloksia on saatu myös Saksassa toteutetussa tutkimuksessa, jossa Haffner, Roos, 

Goldstein, Parzer ja Resch (2015) vertasivat lapsijoogan ja tavanomaisten motoristen har-

joitusten vaikutuksia ADHD-diagnoosin saaneiden lasten oireisiin. Tutkimukseen osallistui 
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19 lasta, jotka jaettiin sattumanvaraisesti interventioryhmiin. Tutkimuksen tulosten mukaan 

kaikkien osallistujien oireet vähenivät merkittävästi. Lisäksi joogaharjoittelu osoittautui 

tavanomaisia motorisia harjoituksia tehokkaammaksi ja sen havaittiin toimineen erityisen 

hyvin niillä lapsilla, jotka saivat lääkitystä tarkkaavaisuushäiriöönsä. (Haffner ym. 2015.) 

Garg ja muut (2013, 158–159) tutkivat joogamenetelmiä, kuten erilaisia asentoja ja rentou-

tumisharjoituksia hyödyntävän Get Ready to Learn -ohjelman vaikutuksia erityisopetuksen 

piiriin kuuluvien 5–9 -vuotiaiden lasten käyttäytymiseen, keskittyen tarkkaavaisuuteen ja 

itsesäätelyyn. Tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että interventio kehitti merkit-

tävästi lasten itsenäiseen toimintaan vaativia taitoja, tarkkaavaisuutta sekä itsesäätelykyky-

jä. (Garg ym. 2013, 160–161.) Garg ja muut (2013, 161) toteavatkin, että joogalla näyttäisi 

olevan merkittäviä hyötyjä lasten koululuokassa tapahtuvan itseohjautuvuuden sekä siirty-

mävaiheiden toimivuuden kannalta. Lisäksi tutkimuksen tuloksissa painotetaan joogainter-

vention keston merkitystä; intervention vaikutusten aikaansaamiseksi on tärkeää, että in-

terventio kestää tarpeeksi pitkään, jopa useita kuukausia (Garg ym. 2013, 162). 

5.4 Lapsijooga ja tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireet 

Kandidaatintyötä tehdessäni löysin myös tutkimuksia, joita oli tehty liikunnan ja joogan 

vaikutuksista tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireinakin tunnettuihin tekijöihin (ks. Träske-

lin-Murto 2015, 29–31). Tämä luku pohjautuukin pääosiltaan työssäni tehtyihin havaintoi-

hin. Stressi on yksi tarkkaavaisuushäiriöön liittyvistä ongelmista. Tarkkaavaisuushäiriö tuo 

usein mukanaan stressiä, mutta toisaalta stressi itsessään voi aiheuttaa myös tarkkaavai-

suuden ongelmia. Martikainen ja muut (2013) tutkivat liikunnan vaikutuksia lasten stressi-

tasoihin. Tutkimuksessa havaittiin, että aktiivisesti liikkuvilla lapsilla stressin kuormittava 

vaikutus voi olla lievempi kuin liikunnallisesti passiivisemmilla lapsilla. Tämä näyttäisi 

johtuvan siitä, että fyysisesti aktiivisilla lapsilla stressihormonin määrä ei kasva jännittä-

vissä tilanteissa yhtä paljon, kuin vähemmän liikkuvilla. (Martikainen ym. 2013, 18–19.) 

Joogan vaikutusta stressiin on tutkittu jonkin verran. Tutkimuksissa on huomattu, että joo-

ga vaikuttaa stressiin suhtautumiseen sekä stressin seurauksiin lisäämällä rentoutumisen ja 

rauhoittumisen tunnetta sekä parantamalla itseluottamusta ja hyvinvointia. (Rizzolo, Pinto 

Zipp, Stiskal & Simpkins 2009, 80.) Stressin vähenemisen huomattiin myös Gardin, ja 

muiden (2012) tutkimuksessa, jossa seurattiin, miten joogaohjelmaan osallistuminen vai-

kutti nuorten aikuisten elämänlaatuun, havaittuun stressiin, tietoisuuteen sekä myötätun-
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toon itseä kohtaan. Ohjelman jälkeen osallistujilla havaittiin elämänlaadun paranemista 

sekä stressin vähenemistä lisääntyneen tietoisuuden ja myötätunnon seurauksena. (Gard 

ym. 2012, 165.) Joogan vaikutuksista lasten havaitsemaan stressiin on myös vain muutama 

tutkimus. Tulokset eivät ole näissä olleet stressin suhteen niin selviä, kuin aikuisia koske-

vissa tutkimuksissa. Butzer ja muut (2014) tutkivat 10-viikkoisen koulussa suoritetun joo-

gaintervention vaikutuksia 2- ja 3-luokkalaisten stressihormonin eli kortisolin pitoisuuksiin 

sekä lasten käyttäytymiseen. Yksittäisillä joogatuokioilla ei havaittu vaikutusta kortisolita-

soihin, mutta tulosten mukaan näyttää siltä, että pitkällä joogainterventiolla saattoi olla 

myönteinen vaikutus stressin hallintaan ja käyttäytymiseen. (Butzer ym. 2014.) 

Stueck & Glockner (2005) tutkivat hengitys- sekä mielikuvaharjoitusten ja erilaisten joo-

gaharjoitusten vaikutusta 11–12-vuotiaiden epätavallista koeahdistusta kokevien lasten 

stressinhallintakykyihin. Tulosten mukaan vaikuttaisi siltä, että harjoitukset paransivat 

osallistujien emotionaalista tasapainoa pitkällä aikavälillä ja vähensivät pelkoja. Lisäksi 

aggressiivisuuden sekä avuttomuuden tunteet vähenivät ja lapset käyttivät oppimiaan tek-

niikoita itsenäisesti myös joogatuntien ulkopuolella. (Stueck & Glockner 2005, 371–373.) 

Santangelo White (2007) selvitti joogan kautta tapahtuvan tietoisuuden kehittämisen tehoa 

kouluikäisten tyttöjen stressiin, elämänhallintaan, itsetuntoon sekä itsesäätelykykyyn. Tu-

loksia tutkittaessa havaittiin, että interventioryhmän ja kontrolliryhmän tulokset eivät eron-

neet toisistaan merkittävästi. Yllättävää kyllä, intervention aikana interventioryhmäläiset 

raportoivat stressistä useammin kuin kontrolliryhmä. Stressitasot olivat kuitenkin molem-

missa ryhmissä matalat. Molempien ryhmien jäsenten itsetunnon ja itsesäätelyn todettiin 

lisääntyneen. (Santangelo White 2007, 45, 49, 52.) Santangelo White (2007, 52) toteaa 

itsetunnon ja itsesäätelykyvyn nousun todennäköisesti johtuvan kouluvuoden aikana tapah-

tuvasta luonnollisesta kehityksestä. Interventioryhmän lisääntyneet stressihavainnot voivat 

puolestaan johtua muun muassa lisääntyneestä tietoisuudesta ja tunteiden ja ajatusten ha-

vainnoimisesta. Joka tapauksessa, vaikuttaa siltä, että lisääntynyt tietoisuus stressiin liitty-

vistä tunteista auttaa hallitsemaan stressiä ja elämää yleensäkin paremmin. Joogan harjoit-

tamisella voi siis olla sekä stressin hallintaa että sen tunnistamista lisääviä ominaisuuksia. 

(Santangelo White 2007, 45, 52–53.) 

Lapsijoogaa on tutkittu myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksiin liittyen. Powell, 

Gilchrist ja Stapley (2008) tutkivat joogaa, hierontaa ja rentoutumista yhdistelevän inter-

vention vaikutuksia lapsiin, joilla on todettu emotionaalisia vaikeuksia sekä ongelmia käyt-
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täytymisessä.. Intervention tausta-ajatuksena oli oman itsensä löytäminen lisäämällä tietoi-

suutta omasta kehosta, ajatuksista, tunteista ja käytöksestä. Käytännön taitojen, kuten joo-

gan, hengityksen ja rentoutumisen avulla tavoiteltiin lasten emotionaalista hyvinvointia, 

itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Tulosten mukaan interventioryhmän lapset osoit-

tivat kehitystä itseluottamuksessa, sosiaalisessa luottamuksessa sekä kommunikaatiotai-

doissa ja luokan toimintaan osallistumisessa. Powellin ja muiden mukaan (2015, 408) in-

terventiossa käytetty menetelmä tarjoaakin lapsille keinoja rentoutumiseen sekä sisäiseen 

rauhoittumiseen, jotka puolestaan saattavat edesauttaa käyttäytymisen säätelyä. Joogan 

vaikutuksia käyttäytymishäiriöihin tutkivat myös Steiner ja muut (2012), jotka perehtyivät 

joogamenetelmän hyödyntämiseen emotionaalisista ja käyttäytymisen vaikeuksista kärsi-

vien lasten kanssa. Opettajien mukaan tarkkaavaisuus luokissa kehittyi sekä oppilaiden 

taito sopeutua tilanteisiin parani intervention myöstä. Masentuneisuuden oireiden sekä 

käyttäytymishäiriöiden havaittiin vähentyneen. Toisaalta vanhempien havainnot eivät tu-

keneet opettajien huomiota, sillä vanhemmat eivät raportoineet merkittävistä muutoksista. 

Lisäksi lapset raportoivat lisääntyneestä ahdistuneisuudesta. Tutkimuksen tulokset olivat 

siis monitulkintaisia ja on mahdollista, että esimerkiksi opettajien odottamat muutokset 

vaikuttivat heidän arviointeihinsa. Lisäksi vanhempien vastausprosentti oli opettajia ja op-

pilaita matalampi. Oppilaiden kokemaan ahdistuneisuuteen saattoi puolestaan vaikuttaa 

intervention ulkopuolella tapahtuneet asiat. (Steiner ym. 2012, 815, 822‒824.) 

Sosiaalisiin taitoihin liittyen on syytä mainita myös Folleton ja muiden (2016) tutkimus, 

jossa selvitettiin muun muassa joogan vaikutuksia 6‒8-vuotiaiden lasten sosiaaliseen käyt-

täytymiseen. Tulosten mukaan lasten kompetenssissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. 

Tästä huolimatta lasten haastatteluista saatiin viitteitä siitä, että lapset itse kokivat tuntei-

den hallintansa sekä kykynsä kohdata haastavia tilanteita kehittyneen. Lisäksi lapset koki-

vat sosiaalisen vuorovaikuksen sekä kommunikaatiokykyjensä parantuneen. (Folleto ym. 

2016.) 
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lapsijoogaohjaajien käsityksiä lapsijoogamenetelmän 

käytöstä tarkkaavaisuustaidoissaan tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksessa. Alun perin 

tutkimuksessa oli tavoitteena tarkastella erään tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsil-

le suunnatun joogaryhmän toimintaa sekä joogaan osallistuneiden lasten, näiden vanhem-

pien ja lastentarhanopettajien kokemuksia. Tavoitteena oli myös tutkia, havaitaanko lap-

sijoogalla vaikutuksia lasten tarkkavaisuuteen ja siihen liittyviin tekijöihin. Joogan vaiku-

tuksia selvittäneiden kyselyiden tuloksia analysoitaessa tultiin kuitenkin siihen johtopää-

tökseen, että tulokset olivat hyvin ristiriitaisia ja täten luotettavien johtopäätösten teko oli 

mahdotonta. Lisäksi lasten haastatteluista saatu aineisto sekä vanhemmilta ja lastentarhan-

opettajilta kerätyt kyselyt olivat sisällöiltään hyvin niukkoja. Näiden havaintojen myötä 

tutkimuksen painopiste muuttuikin kokonaan ja lähtökohdaksi päätettiin ottaa lapsijoo-

gaohjaajien käsitysten tarkastelu. Jo kerättyä kysely-, haastattelu- ja havainnointiaineistoa 

päätettiin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ohjaajien käsityksiä tarkasteltaessa.  

6.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävä 

Lasten, kuten myös aikuistenkin, tarkkaavaisuustaidot ovat usein koetuksella nykyhetkelle 

tyypillisen informaatio- ja viriketulvan keskellä. Diagnosoitujen tarkkaavaisuushäiriöiden 

on todettu lisääntyneen viime aikoina merkittävästi (Sajaniemi & Krause 2012, 18) ja pel-

kät tarkkaavaisuushäiriön oireetkin ovat yleisiä. Tarkkaavaisuustaitojen harjoittelulle on 

siis selkeästi tarvetta. Erilaiset tarkkaavaisuuden kehittämiseen ja hallintaan liittyvät mene-

telmät ovatkin herättäneet viime vuosina kasvavaa kiinnostusta maailmalla.  

Oma kiinnostukseni lapsijoogan käyttöön lasten tarkkaavaisuustaitojen kehittymisen tuke-

na heräsi jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni. Tässä tutkimuksessa haluan syventyä aihee-

seen tarkemmin ja tarkastella lapsijoogaohjaajien käsityksiä lapsijoogan käytöstä tarkkaa-

vaisuustaidoissaan tukea tarvitsevien lasten parissa. Erityisen kiinnostunut olen siitä, mitkä 

lapsijoogan tekijät lapsijoogaohjaajien käsitysten mukaan edesauttavat tarkkaavaisuustaito-

jen kehittymistä ja millaisia seikkoja tulisi ottaa huomioon, jos lapsijoogaa sovelletaan 

tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten kuntoutukseen.  

Kiinnostukseni pohjalta tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: 
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1) Millä tavalla lapsijoogaohjaajat näkevät lapsijoogan soveltuvan tarkkaavaisuuden 

kehittämiseen ja kehityksen tukemiseen? 

2) Millaista tarkkaavaisuustaidoissa tukea tarvitsevien lasten jooga on käytännössä? 

Ohjaajien käsityksiä peilataan tutkimuksessa mukana olleen joogaryhmän toiminnasta saa-

tuihin havaintoihin ja kokemuksiin. Tavoitteena on saada kattava käsitys lapsijoogan hyö-

dyntämisestä tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksessa. 

6.2 Fenomenografia metodologisena lähestymistapana 

Tämä tutkimus on lähtökohdiltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen 

laadullisuus tulee esille varsinaisessa tutkimustehtävässä eli käsitysten tutkimisessa sekä 

aineistonkeruutavoissa eli haastatteluissa ja kyselyissä. Kuten laadullisissa tutkimuksissa 

yleensä, myös tässä tutkimuksessa lähtökohtana on sitä varten kerätty empiirinen aineisto 

teorian sijaan. Tutkimuksen tuloksia ei ole tarkoitus yleistää, vaan pikemminkin ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä aiempaa paremmin. Tutkimuksen ontologisena lähtökohtana on oletus 

siitä, että todellisuuksia on useampia kuin vain yksi ja käsitykset todellisuudesta ovat sub-

jektiivisia. Tämä näkyy myös tutkimusasetelmassa; kiinnostuksen kohteena ovat joogaoh-

jaajien erilaiset käsitykset. Laadullisen tutkimuksen tapaan tässäkin tutkimuksessa tutkijan 

rooli tutkimusprosessissa sekä tutkimustulosten analysoinnissa ja tulkinnassa on keskeinen.  

Koska tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lapsijoogaohjaajien käsityksiä lapsijoogas-

ta, tutkimuksen tarkemmaksi tutkimussuuntaukseksi valikoitui fenomenografinen tutkimus. 

Sana ”fenomenografia” voidaan sananmukaisesti kääntää ”ilmiöiden kuvaamiseksi” (Aho-

nen 1994, 117). Fenomenografisen suuntauksen perustajana pidetyn Ference Martonin 

ajatuksena olikin, että fenomenografian avulla tutkitaan ihmisten erilaisia ajattelutapoja eli 

käsityksiä tietystä ilmiöstä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Käsitykset muodostuvat, kun 

yksilö liittää kokemansa asiat toisiinsa ja muodostaa tulkintoja aikaisempien kokemustensa 

pohjalta (Ahonen 1994, 117; Huusko & Paloniemi 2006, 164). Fenomenografiassa ajatel-

laan, että käsityksillä on esimerkiksi mielipidettä syvempi merkitys, koska käsitys on ym-

märrystä tietystä ilmiöstä. (Huusko & Paloniemi 2006, 164). Fenomenografisen tutkimus-

suuntauksen mukaisesti tässä tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella, millaisia käsityksiä 

joogaohjaajilla on lapsijoogamenetelmästä tarkkaavaisuustaitojen kehittämisen tukena. 
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Fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa ajatellaan, että maailma on yhtä aikaa sekä 

kaikille yhteinen ja todellinen että jokaiselle yksilöllisesti koettu (Huusko & Paloniemi 

2006, 164). Fenomenografiassa tavoitteena ei ole selvittää millainen maailma todellisuu-

dessa on, vaan miten ihmiset käsittävät maailman (Marton 1986, 145). Marton (1981, 178) 

kuvailee näiden kahden ajattelutavan eroa nostamalla esille ensimmäisen ja toisen asteen 

näkökulman käsitteet. Jos tutkimuksen lähtökohdaksi otetaan ensimmäinen näkökulma, 

tavoitteena on muodostaa väittämiä maailmasta sellaisena kuin se on. Toisen asteen näkö-

kulman mukaan tavoitteena onkin muodostaa väittämiä siitä, miten ihmiset käsittävät maa-

ilman. (Marton 1981, 178.) Fenomenografisessa tutkimuksessa keskitytään siis erilaisiin 

ilmiöihin juuri toisen näkökulman kautta tarkasteltuna.  

Käsitysten tutkimisessa tärkeintä ei kuitenkaan ole keskittyä yksilötason ajattelutapoihin, 

vaan tarkoituksena on selvittää käsitysten eroja tietyn ryhmän, tässä tapauksessa lapsijoo-

gaohjaajien, sisällä ja muodostaa niistä systemaattisia kuvauksia. Käsityksiä tarkastellessa 

kiinnitetään huomiota siihen, mitä käsitykset pitävät sisällään ja millaisessa suhteessa ne 

ovat toisiinsa. Koska käsitykset syntyvät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niiden ilme-

nemisyhteyksien huomiointi on tärkeää. Kontekstin vaikutus tuleekin aina ottaa huomioon 

käsityksiä tulkittaessa ja analysoitaessa. (Huusko & Paloniemi 2006, 165-166.) 

6.3 Aineiston hankinta 

6.3.1 Tutkimusjoukko  

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta haastattelemalla kahta tarkkaavaisuustaidoissa 

tukea tarvitsevien lasten kanssa työskennellyttä lapsijoogaohjaajaa. Koska tutkittava ilmiö 

on niin tarkkaan rajattu, kävi pian ilmi, että sopivien haastateltavien löytäminen ei ole 

helppoa. Tämän vuoksi haastateltavia ohjaajia on tässä tutkimuksessa vain kaksi kappalet-

ta. Haastateltavat joogaohjaajat löytyivät lopulta omien kontaktieni kautta. Haastateltavat 

ohjaajat ovat taustoiltaan hyvin erilaisia. Toinen ohjaajista on työskennellyt pitkään lasten 

parissa, työskennellen tällä hetkellä erityisluokanopettajana. Varsinaisena lapsijoogan oh-

jaajana hän on toiminut vasta vähän aikaa. Toinen haastateltu joogaohjaaja on työskennel-

lyt varsinaisen päivätyönsä ohella aiemmin lasten parissa tanssinopettajana sekä nyt vajaat 

kaksi vuotta joogaohjaajana. Haastateltavien joogaohjaajien erilaiset taustat sopivat hyvin 

fenomenografiseen tutkimussuuntaukseen, jonka tavoitteena on tarkastella erityisesti käsi-
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tysten eroavaisuuksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon se, että molem-

mat haastateltavista ovat alun perin käyneet saman lapsijoogaohjaajakoulutuksen. Tämä 

saattaa ohjata heidän ajattelumaailmaansa samaan suuntaan.  

Joogaohjaajien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan eräässä esikoulussa lukuvuonna 2015‒

2016 toimineen lapsijoogaryhmän osanottajien kokemuksia lapsijoogasta. Tutkimuksessa 

oli mukana seitsemän lasta vanhempineen sekä kaksi lastentarhanopettajaa. Koska lap-

sijoogaryhmän osanottajat valittiin tiettyjen kriteerien mukaan yhdessä lastentarhanopetta-

jien ja ryhmän joogaohjaajan kanssa, otantaa voidaan kutsua harkinnanvaraiseksi otannaksi 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Valitut lapset aloittivat esikoulun syksyllä 

2015, joten he olivat tutkimuksen alkaessa iältään 5-6-vuotiaita. Lasten valinnassa pyrittiin 

siihen, että ryhmässä olisi sekä eriasteisista tarkkaavaisuuden haasteista kärsiviä lapsia, että 

niin sanottuja tarkkaavaisuustaidoiltaan normaaleja tukilapsia. Ajatuksena oli, että tukilap-

set tasapainottaisivat ryhmän toimintaa sekä toisivat variaatiota ryhmän kokoonpanoon.  

Joogaryhmän toiminta alkoi syksyllä 2015 ja jatkui kevättalvelle 2016. Tutkimukseen osal-

listuneiden lasten vanhemmilta sekä päiväkodin johdolta kerättiin asiaankuuluvat tutkimus-

luvat (liite 1), jotta joogatuokioiden havainnointi ja lasten haastattelu oli mahdollista. Yh-

teensä joogakertoja oli kuusitoista kappaletta puolen vuoden aikana ja joogakertoja pyrit-

tiin järjestämään noin kerran viikossa. Toiminnan alussa mukana oli yhteensä kahdeksan 

lasta, viisi tarkkaavaisuustaidoiltaan jossain määrin haasteellisia sekä kolme tukilasta. Kui-

tenkin heti joogajakson alussa ryhmä pieneni seitsemään henkeen, sillä yksi lapsista osoitti 

jo alussa huomattavia keskittymisvaikeuksia ja häiritsi koko ryhmän toimintaa merkittä-

västi. Tämän vuoksi hänet jouduttiin jättämään ryhmästä pois. 

6.3.2 Haastattelut, kyselyt ja joogatuokioiden havainnointi aineiston hankinnan menetel-

minä 

Haastatteluja pidetään fenomenografisen tutkimuksen ensisijaisena aineistonkeruumene-

telmänä (Marton 1986, 154). Fenomenografisen tutkimussuuntauksen perinteiden mukai-

sesti tämänkin tutkimuksen pääasiallinen aineistonkeruu toteutettiin haastattelujen avulla 

haastattelemalla kahta lapsijoogaohjaajaa. Joogaohjaajien haastattelut tehtiin teemahaastat-

telun periaatteiden mukaan, eli tarkkojen kysymysten sijaan niissä keskityttiin keskustele-

maan tietyistä etukäteen valituista teemoista. Ohjaajien haastattelut tehtiin keväällä ja ke-

sällä 2016. Haastattelut nauhoitettiin litterointia ja analyysiä varten. Ohjaajien haastattelu-
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jen lisäksi haluttiin saavuttaa laajempaa näkökulmaa tutkimusaiheeseen. Tämän vuoksi 

aineistoa kerättiin myös haastattelemalla joogajaksoon osallistuneita lapsia. Lasten van-

hempia ja lastentarhanopettajia lähestyttiin lasten tarkkaavaisuustaitoja sekä kokemuksia 

käsittelevillä kyselyillä. 

Teemahaastattelussa periaatteena on, että haastattelu etenee tiettyjen teemojen mukaan. 

Teemojen tarkoituksena on tutkittavien näkemysten ja tulkintojen kunnioittaminen ja nii-

den esilletuominen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.) Juuri tämän vuoksi teemahaastattelu 

sopii hyvin fenomenografiseen tutkimukseen; mahdollisimman avointen kysymysten kaut-

ta se antaa tilaa yksilön henkilökohtaisille tulkinnoille ja käsityksille tutkittavasta ilmiöstä 

(Marton 1986, 154). Haastattelumenetelmänä teemahaastattelu on puolistrukturoitu, sillä 

haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville samat. Teemoja voidaan kuitenkin käsitel-

lä tilanteen mukaan joustavasti ja siihen kulloinkin parhaiten sopivassa järjestyksessä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.) 

Tutkimuksen pääasiallisen tehtävän lisäksi tutkimuksessa haluttiin tarkastella sitä, miten 

lapset kokivat osallistumisensa lapsijoogaryhmän toimintaan. Lapsijoogatuokiot havain-

noitiin ja tallennettiin, jotta saatiin parempi käsitys joogajakson toiminnasta sekä lasten 

kokemuksista. Tavoitteena oli myös se, että lasten toimintatapoihin voisi vielä palata var-

sinaisten joogatuokioiden jälkeen tarkemman käsityksen ja kokonaiskuvan saamiseksi.  

Lasten käsityksiä aiheesta kerättiin haastattelemalla lapsia 2-3 hengen ryhmissä. Lasten 

haastattelut olivat teemahaastattelua strukturoidumpia, vaikkakin myös niissä pyrittiin 

joustamaan tarpeen mukaan. Lapsia haastateltiin joogajakson puolessa välissä vuoden 2015 

lopulla sekä joogajakson lopussa keväällä 2016. Ensimmäinen haastattelu nauhoitettiin ja 

toinen videoitiin. Videointi otettiin käyttöön ensimmäisen haastattelun jälkeen, kun havait-

tiin, että lapset joogasta puhuessaan ottivat keskusteluun mielellään mukaan muun muassa 

oppimiaan asentoja. Videoiden avulla mukaan saatiin siis myös visuaalista informaatiota.  

Lasten haastattelu eroaa monin tavoin aikuisten haastattelusta, vaikka lasta haastattelemalla 

voidaankin tarkastella yksilön elämysmaailmaa, käsityksiä ja mieltymyksiä siinä missä 

aikuistenkin. Lasta haastatellessa tulee kuitenkin huomioida muutamia erityisseikkoja. 

Haastattelu sinänsä on aikuisille ominainen kommunikoinnin tapa. Lapsia haastatellessa 

itse puhuminen voi ollakin sivuosassa esimerkiksi leikin tai piirustusten toimiessa pääasial-

lisena kommunikoinnin välineenä. Lisäksi haastattelutilanteessa tulee muistaa, että aikui-

nen on aina auktoriteetin asemassa. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 128-129.)  
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Hirsjärvi ja Hurme (2009, 129) nostavat esille esikouluikäisen lapsen haastatteluun liittyviä 

olennaisimpia seikkoja. Tällaisia ovat muun muassa kysymysten pituus ja sisältö. Kysy-

mykset eivät saa olla liian pitkiä tai sisältää outoja sanoja. Haastattelutilanne ei saisi myös-

kään kestää liian kauan, vaan esimerkiksi noin 15-20 minuuttia. Haastatteluympäristön 

olisi hyvä olla mahdollisimman neutraali lapsen herkemmän reagointikynnyksen vuoksi. 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 130.) Hirsjärvi ja Hurme (2009, 130) korostavat myös sitä, että 

lapsen olisi hyvä tutustua haastattelijaan jo ennen varsinaista haastattelutilannetta. Näin 

vältetään mahdollinen haastattelijan vierastaminen ja päästään turvallisempaan ja vapaam-

paan haastatteluilmapiiriin.  

Edellä mainitut lasten haastattelun erityispiirteet huomioitiin myös tässä tutkimuksessa. 

Haastattelut pyrittiin pitämään kestoltaan lyhyinä ja kysymykset muotoiltiin mahdollisim-

man lähelle lapsen kokemusmaailmaa. Lisäksi lapset tunsivat haastattelijan, sillä olin mu-

kana seuraamassa joogatuokioita syksystä lähtien. Ensimmäisellä haastattelukierroksella 

puhe oli pääasiallinen kommunikaation muoto, mutta toiselle kierrokselle päätettiin ottaa 

mukaan videokamera ja tunnekortit. Videokameran avulla nauhalle saatiin puheen lisäksi 

lasten tekemät eleet ja liikkeet, joten aineiston analyysi oli kokonaisvaltaisempaa. Toisella 

haastattelukierroksella mukaan päätettiin ottaa tunnekortit, sillä ensimmäisen haastattelu-

kierroksen jälkeen oli selvää, että jonkinlaisesta ilmaisun apuvälineestä voisi olla lapsille 

hyötyä. Tavoitteena oli, että tunnekortit auttaisivat lasta kertomaan kokemuksestaan sekä 

tunnistamaan ja nimeämään joogatuokioiden aikana kokemia tunteitaan.  

Lapset päädyttiin haastattelemaan pienissä ryhmissä, sillä haastattelutilanne yksin saattaisi 

tuntua lapsesta pelottavalta ja täten vaikuttaa haastattelun tuloksiin. Saman toteavat myös 

Hirsjärvi ja Hurme (2009, 63), joiden mukaan mielipiteiden saaminen usein ujoilta lapsilta 

voi olla ryhmässä helpompaa. Lisäksi ryhmähaastattelu mahdollistaa parhaimmillaan 

avoimen keskustelun halutusta aiheesta yksittäisten vastausten tiukkaamisen sijaan (Hirs-

järvi & Hurme 2009, 61). Ryhmien kokoonpano oli tilanteen sanelemaa, mukaan otettiin 2-

3 lasta sitä mukaa kun he muilta tehtäviltään ehtivät.  

Jotta lasten kokemuksiin saataisiin lasten haastatteluista saatujen tietojen lisäksi hieman 

tarkennusta, otettiin tutkimukseen mukaan myös lasten vanhempien ja lastentarhanopetta-

jien näkemykset asiasta. Näitä käsityksiä kerättiin vanhemmille ja lastentarhanopettajille 

suunnattujen kyselyiden avulla (liitteet 2-5). Menetelmäksi valikoitui kysely kohdejoukon 

suuruuden vuoksi. Lisäksi menetelmän valintaan vaikutti se, että vanhempien ja lastentar-
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hanopettajien käsitykset eivät kuitenkaan olleet tutkimuksessa pääasiassa. Kyselyissä jous-

tavuutta oli käytetyistä aineistonkeruumenetelmistä vähiten, vaikkakin kysymykset olivat 

muodoltaan avoimia ja niissä pyrittiin välttämään vastausten rajoittamista ja ennakko-

oletuksia. Kyselyiden avoimilla kysymyksillä pyrittiin edesauttamaan mahdollisimman 

vapaata kokemusten ja käsitysten esilletuontia. Kyselyiden avointen kysymysten osioissa 

on havaittavissa tutkimuksen näkökulman muuttuminen tutkimusprosessin aikana. Tutki-

muksen alussa ajatuksena oli selvittää, havaitaanko lasten tarkkaavaisuustaidoissa muutok-

sia joogajakson aikana. Tämän vuoksi kyselyn ensimmäisessä osassa avoimet kysymykset 

keskittyvät selvittämään lasten tarkkaavaisuustaitojen lähtötilannetta sekä sitä, miten taito-

ja on mahdollisesti pyritty kehittämään joogajakson alkuun mennessä. Lapsen vahvuuksia 

kysyttäessä ajatuksena oli tutkia myös tarkkaavaisuustaidoissaan haasteita kokevien lasten 

vahvoja puolia sekä sitä kautta mahdollisesti avautuvia mielenkiintoisia näkökulmia tutki-

musaiheeseen. Kyselyn jälkimmäisessä vaiheessa avoimet kysymykset keskittyivät kartoit-

tamaan lasten kokemusta lapsijoogasta sekä tarkkaavaisuustaitojen mahdollista muutosta.  

Avoimien kysymysten lisäksi kyselyillä kartoitettiin joogaryhmään osallistuneiden lasten 

tarkkaavaisuustaitoja erilaisten tarkkaavaisuuden osa-alueisiin liittyvien väittämien avulla. 

Tavoitteena oli kyselyn avulla selvittää, millaisia lasten tarkkaavaisuustaidot lähtökohtai-

sesti olivat. Samalla voitiin varmistaa, että joogaryhmässä todella oli eriasteisista tarkkaa-

vaisuuden häiriöistä kärsiviä yksilöitä. Kyselyn tarkkaavaisuusosiossa vastaajat arvioivat 

lapsen käyttäytymistä koskevien väittämien paikkansapitävyyttä. Väittämät jaettiin osa-

alueisiin erilaisten tarkkaavaisuushäiriöön liittyvien tekijöiden mukaisesti. Väittämien 

muodostamisessa käytettiin apuna aikuisten ADHD:n kartoituksessa käytettävää DIVA-

kyselyä (ks. DIVA Foundation 2017) sekä KUMMI2 -kirjan opettajille tarkoitettua lapsen 

tarkkaavaisuuden arviointi -taulukkoa (ks. Aro & Närhi 2003). Lopullisiin kyselyihin vali-

koitui vanhempien osalta viisitoista eri osa-aluetta ja lastentarhanopettajien osalta seitse-

mäntoista eri osa-aluetta. Kyselyn tulosten todenmukaisuuden lisäämiseksi väittämien 

joukkoon lisättiin myös käänteisiä väittämiä. Kyselyt testattiin tutkimuksen ulkopuolisella 

testihenkilöllä ennen niiden jakamista varsinaisille osanottajille. Testin perusteella kyselyjä 

muokattiin hieman tarkoitukseen paremmin sopiviksi ja toimivimmiksi. Kyselyt toteutettiin 

tutkimusjakson alussa syksyllä 2015 ja lopussa keväällä 2016. Kyselyn avulla saatiinkin 

vahvistus sille, että ryhmän osanottajien tarkkaavaisuustaidoissa oli suurta vaihtelua. Jou-

kossa oli taidoiltaan hyviä ja keskivertoja, mutta myös tehostettua tai erityistä tukea tarvit-

sevia lapsia. Varsinaista tarkkaavaisuushäiriön diagnoosia ei ryhmän jäsenillä ollut yhdel-
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läkään. Diagnoosin puuttuminen vielä esikouluiässä on yleistä, sillä tarkkaavaisuushäiriön 

diagnoosia haetaan usein vasta koulun alettua.  

Tutkimuksen alussa oli myös ajatuksena, että väittämien avulla voitaisiin tutkia, havaitaan-

ko lasten tarkkaavaisuustaidoissa muutosta lapsijoogajakson aikana. Aineiston analyysi-

vaiheessa kuitenkin havaittiin, että väittämien vertailu antoi hyvin ristiriitaisia tuloksia ja 

täten laajempien johtopäätösten tekeminen niistä oli mahdotonta. Aineiston ristiriitaisuus 

sinänsä todistaa myös sen, kuinka tärkeää on, että tarkkaavaisuustaitoja arvioitaessa ja 

esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriötä diagnosoitaessa käytetään ammattilaisten apua. Lisäksi 

lapsijoogajaksolta kerättyä aineistoa analysoitaessa havaittiin, että monipuolisista aineis-

tonkeruutavoista huolimatta aineisto oli sisällöltään hyvin niukkaa ja lyhytsanaista. Tämän 

vuoksi laajempien tulkintojen teko oli vaikeaa. Kyseistä aineistoa onkin hyödynnetty tässä 

tutkimuksessa melko vähän ja esimerkiksi suoria lainauksia ei ole käytetty lainkaan. 

6.4 Aineiston analysointi  

Tutkimusaineiston analysoimiseksi ohjaajien ja lasten haastattelut litteroitiin kirjalliseen 

muotoon. Ohjaajien haastatteluista litteroitu aineisto analysoitiin fenomenografisen analyy-

sin avulla. Lasten haastattelut, joogatuokioista tehdyt havainnot sekä kyselyiden vastaukset 

käytiin läpi etsien yhtymäkohtia sekä mahdollisia eroavaisuuksia ohjaajien haastattelujen 

tulosten tueksi. Lasten haastatteluita, tehtyjä havaintoja sekä kyselyitä ei analysoitu samal-

la menetelmällä kuin ohjaajien haastatteluita, sillä aineistot olivat hyvin erityyppisiä ja 

käsittelivät varsinaista tutkimusaihetta eri näkökulmasta katsottuna. Kyseisiä aineistoja 

pyrittiin silti hyödyntämään ohjaajien haastattelujen tulosten tarkastelussa. 

Ohjaajien haastatteluiden analyysissä käytetty fenomenografinen analyysi on jatkuvasti 

käynnissä oleva aineistoon perehtymisen, käsityksistä muodostuvien kategorioiden kehit-

tämisen ja reflektoinnin prosessi. Analyysin päätavoitteena on kuvata ihmisten käsityksiä 

systemaattisesti ja yksilötasoa abstraktimmalla tasolla. (Häkkinen 1996, 33, 41.) Abstrak-

tiuden pyrkimyksestä huolimatta empiiristä aineistoa kuljetetaan mukana suorien lainaus-

ten muodossa läpi koko prosessin. Suorien lainausten esilletuominen havainnollistaa pro-

sessin etenemistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. (Häkkinen 1996, 45; 

Ahonen 1994, 131, 147.) Läpinäkyvyyden lisäämiseksi myös tässä tutkimuksessa analyy-

siprosessia havainnollistetaan suorin lainauksin.  
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Fenomenografisessa analyysissä lähestymistapa on aineistolähtöinen. Aiempien teorioiden 

osuutta aineiston analyysissä ei kuitenkaan voi väheksyä, sillä analyysivaiheessa aineistoa 

tulee peilata olemassa oleviin teorioihin jatkuvasti. Tutkijan teoreettinen perehtyminen 

tutkittavaan aiheeseen on siis välttämätöntä, jotta tutkimuksen tuloksista tulisi merkityksel-

linen ja rationaalinen kokonaisuus. Teoreettinen perehtyneisyys ei ole tarpeen pelkästään 

aineiston analyysivaiheessa, vaan läpi koko tutkimusprosessin, sillä se antaa myös val-

miuksia suunnata esimerkiksi aineiston hankintaa. Teoriaa ei kuitenkaan ole tarkoitus käyt-

tää erilaisten käsitysten luokitteluun etukäteen. Teoriasta ei myöskään muodosteta analyy-

sivaiheessa testattavia olettamuksia. Fenomenografisessa analyysissä tutkija luo oman teo-

riansa aineistonsa pohjalta sekä vuorovaikutuksessa muiden teorioiden kanssa. (Ahonen 

1994, 123.) Aiempien teorioiden tuntemuksen lisäksi tutkijan on tärkeää tiedostaa omat 

käsityksensä sekä mahdolliset ennakko-oletuksensa. Tutkijan tulee myös pyrkiä suhtautu-

maan tutkittaviin käsityksiin mahdollisimman avoimesti. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.)  

Tässä tutkimuksessa teoreettinen perehtyneisyys tutkimuksen aiheeseen oli hyvällä pohjal-

la aiemmin samasta aiheesta tekemäni kandidaatintutkielman vuoksi. Teoreettinen pereh-

tyneisyys aiheeseen auttoi myös aineiston keruuvaiheessa, sillä esimerkiksi haastattelujen 

suorittaminen oli hedelmällisempää teoreettisen taustatiedon ansiosta. Aineistolähtöisyys 

huomioitiin tutkimusprosessissa, ja se näkyykin esimerkiksi valitussa aineistonhankintata-

vassa, jossa pyrittiin saamaan tietoa mahdollisimman vapaan keskustelun kautta. Lisäksi 

tavoitteena oli antaa aineiston puhua puolestaan myös analyysivaiheessa.  

Aineiston analyysi on monivaiheinen prosessi, joka etenee merkitysyksiköiden eli vastaa-

jien ilmaisemien ajatuksellisten kokonaisuuksien (Huusko & Paloniemi 2006, 166) etsin-

nästä kategorisointiin ja edelleen kategorioiden järjestelyyn ylempien kategorioiden muo-

dostamiseksi (ks. Kuvio 1). Tavoitteena on löytää aineistosta sellaisia rakenteellisia eroja, 

jotka ilmentävät vastaajien käsitysten suhdetta tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166).  
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KUVIO 1. Fenomenografisen analyysin eteneminen ohjaajien haastatteluista kohti ylempiä 

kategorioita Uljensia sekä Huuskoa ja Paloniemeä mukaillen (Huusko & Paloniemi 2006, 

167). 

Prosessin alussa aineistosta etsitään ilmaisuja, jotka tavalla tai toisella vastaavat kulloinkin 

tarkasteltavana olevaan tutkimuskysymykseen (Marton 1986 154). Tässä tutkimuksessa 

merkityksellisiä ilmaisuja etsittiin siten, että litteroitu haastatteluaineisto luettiin läpi use-

aan otteeseen etsien ilmaisuja, jotka liittyvät yhteen tutkimuskysymykseen kerrallaan. 

Merkityksellisiltä vaikuttavat ilmaisut kirjattiin ylös erilliseen tekstitiedostoon. Pelkkien 

ilmaisujen löytäminen ei kuitenkaan ole tavoitteena, joten ilmaisun merkityksen selvittä-

miseksi on yleensä tarpeen huomioida ilmaisun konteksti eli missä yhteydessä ilmaisu tu-

lee esille. Tutkijan tulee siis tulkita ilmaisuja niiden merkityksen selvittämiseksi. (Marton 

1986 154.) 

Ilmaisujen tulkinnassa pyritään kontekstuaalisuuden lisäksi objektiivisuuteen, jotta haasta-

teltavan tarkoittama ilmaisun todellinen merkitys selviää (Ahonen 1994, 124). Ahonen 

(1994, 124) nostaakin esille tulkinnan eläytyvän luonteen, viitaten käsitteellä tutkijan pyr-
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kimykseen elää haastateltavan tilanne uudelleen tämän ilmaisujen todellisten merkitysten 

selvittämiseksi. Käytännössä ilmaisujen tulkinnassa on kuitenkin aina mukana myös tulkit-

sijan oma viitetausta. Tulkinta on siis luonteeltaan intersubjektiivista eli ilmaisun merkitys 

muotoutuu ilmaisun tekijän sekä sen tulkitsijan vuorovaikutuksessa. (Ahonen 1994, 124.) 

Ahosen (1994, 124) mukaan tutkijan viitetaustan vaikutus ei kuitenkaan ole tulkinnalle 

haitallista, sillä tiedostettuna se saattaa auttaa paneutumaan ilmaisun tekijän lähtökohtiin.  

Aineiston tulkinnassa pyrittiin läpi koko analyysiprosessin huomioimaan ilmaisujen asia-

yhteydet sekä löytämään ilmaisun syvempi, todellinen merkitys. Todellisten merkitysten 

tulkinta korostui muun muassa tilanteissa, joissa haastateltava kertoi esimerkkejä ohjaa-

miensa lasten käyttäytymisestä. Tapahtumien kuvailun yksityiskohtiin tarttumisen sijaan 

ilmaisusta pyrittiin löytämään kuvatun tapahtuman syvempi merkitys. Aineiston analyy-

siprosessissa tulkintojen intersubjektiivisuus on selvää, sillä jo aineistonkeruun menetelmä, 

haastattelu, ei olisi mahdollinen ilman haastattelijan ja haastateltavan välistä vuorovaiku-

tusta.  

Koska merkitysyksiköllä tarkoitetaan ajatuksellista kokonaisuutta, on niitä määritellessä 

tärkeää selvittää, miten laajalle yksikön ajatusyhteydet aineistossa ulottuvat. Aineiston 

tulkinnassa olennaista onkin, että ajatusyhteydet eivät katkea ja ilmaisut huomioidaan aina 

kokonaisuuksina. Joskus ajatusyhteyksien voidaan tulkita ilmentävän kahta tai useampaa 

merkitysyksikköä yhtä aikaa. Tällöin kaikki merkitysyksiköt otetaan huomioon omina ko-

konaisuuksinaan. (Ahonen 1994, 143.) Tässäkin tutkimuksessa havaittiin joidenkin ilmai-

sujen tulkinnan olevan mahdollista useammasta kuin yhdestä näkökulmasta käsin. Tällöin 

samasta ilmaisusta eri painotusten myötä syntyvät merkitykset lisättiin omiin katego-

rioihinsa. Taulukko 1 havainnollistaa erään merkitysyksikön syntyä haastatteluista kerätty-

jen merkityksellisten ilmaisujen analysoinnin ja tulkinnan seurauksena. 

Taulukko 1. Merkitysyksikön synty. 

Ilmaisu Merkitysyksikkö 

Myöskin se ryhmässä olo, että sää oot  

yks siinä ryhmässä ja sun tulee ottaa muita 

huomioon. (O1) 

Sosiaaliset taidot 
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Oman vuoron odottaminen, että yks puhuu  

kerrallaan, niin siinä tulee nämä kommu-

nikaatiotaidot ja siinä tulee myös se keskit-

tyminen, koska sillon ei voi hommata omia 

juttuja. (O1) 
  

    

Niinku ryhmänäkin, jotakin siinä sillä  

tavalla tapahtui. (O1)   

 

Kun haastateltavien ilmaisuista havaitut merkitysyksiköt on selvitetty, analyysin pääpaino 

siirtyy yksittäisistä vastaajista ja ilmaisuista abstraktimmalle tasolle kokonaiseen merkitys-

ten joukkoon. Tässä vaiheessa yksiköitä on tarkasteltu suhteessa niiden alkuperäiseen kon-

tekstiin, seuraavaksi vuorossa on niiden tarkastelu suhteessa toisiin merkitysyksiköihin. 

Yksittäisistä merkitysyksiköistä etsitään niitä yhdistäviä tekijöitä ja lopulta niistä muodos-

tetaan kategorioita. (Marton 1986, 155.) Taulukko 2 havainnollistaa erään analyysissä 

muodostuneen kategorian syntyä merkitysyksiköiden pohjalta. 

Taulukko 2. Kategorian synty. 

Merkitysyksiköt Kategoria 

Fysiologiset vaikutukset 
Lapsijoogan vaikutuk-

set 

    

Kokonaisvaltainen hyvinvointi   

    

Toiminnanohjaus   

    

Sosiaaliset taidot   

    

Tunteiden tunnistaminen ja käsittely   

    

Itsetunto, minäkuva ja itseluottamus   

    

Kehonkuva ja motoriikka   

 

Syntyneitä kategorioita puolestaan erotellaan toisistaan niiden eroavaisuuksien perusteella. 

(Marton 1986, 155). Merkitysyksiköitä vertailtaessa erojen ja yhtäläisyyksien avulla tavoit-

teena on kategorioiden rajapintojen tarkempi määrittely (Häkkinen 1996, 42). Tämän tut-

kimuksen aineiston analyysissa merkitysyksiköitä löytyi lukuisia. Seuraavaksi niistä ryh-
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dyttiin muodostamaan ylempiä kategorioista yksiköitä yhdistävien ja erottavien piirteiden 

perusteella. Kategorioille etsittiin niiden sisältöä mahdollisimman kattavasti kuvaavia ni-

mityksiä. Nimitysten muotoutuminen auttoi paitsi ryhmittelemään merkitysyksiköitä omiin 

kategorioihinsa, myös hahmottamaan kokonaisuutta.  

Kategorioiden luokittelun ollessa valmis niitä kyetään kuvailemaan abstraktimmalla tasol-

la. Lisäksi niiden väliset suhteet ovat tarkentuneet, kun kunkin kategorian kriteerit ja eroa-

vaisuudet on saatu määriteltyä. (Huusko & Paloniemi 2006, 168.) Kategorioiden eroavai-

suuksien tulee olla niin selviä, että limittäisyydet eivät ole mahdollisia (Häkkinen 1996, 

43). Tässä tutkimuksessa kategorioiden välisiä rajoja haettiin aktiivisesti koko analyysin 

ajan, kunnes päällekkäisyyksiä ei enää havaittu. Kategorioiden sekä niiden määritelmien 

valmistuttua tuloksena on kuvauskategoriajärjestelmä (Huusko & Paloniemi 2006, 168). 

Järjestelmän ankkuroimiseksi empiiriseen aineistoon kategorioiden yhteyteen liitetään nii-

den sisältämiä käsityksiä kuvaavia suoria lainauksia haastatteluista (Häkkinen 1996, 45). 

Tässä tutkimuksessa suorat lainaukset näkyvät osana tutkimuksen tulosten esittelyä. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategoriajärjestelmä voi olla horisontaalinen, 

vertikaalinen tai hierarkkinen (Huusko & Paloniemi 2006, 169). Järjestelmän muotoutuu 

aineiston analyysin seurauksena, joten sitä ei voi määritellä etukäteen. Tämän tutkimuksen 

kuvauskategoriajärjestelmäksi valikoitui horisontaalinen kategoriajärjestelmä, jossa kate-

goriat ovat keskenään samanarvoisia. Kategorioiden samanarvoisuus on seurausta niiden 

sisällöllisestä eroavaisuudesta, jonka vuoksi niiden asettelu esimerkiksi paremmuusjärjes-

tykseen on mahdotonta. (Häkkinen 1996, 35‒36.)  
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7 Tulokset 

Lapsijoogaohjaajien haastatteluista saadun aineiston fenomenografisen analyysin tuloksena 

syntyi horisontaalinen kuvauskategoriajärjestelmä (kuvio 2). Kuvauskategoriajärjestelmä 

koostuu kahdesta tutkimuksen tutkimuskysymyksiin pohjautuvasta yläkategoriasta; lap-

sijoogan soveltuvuus tarkkaavaisuuden kehittämiseen ja tarkkaavaisuudessa tukea tarvitse-

vien lasten jooga käytännössä. Yläkategorioihin liittyviä alakategorioita muodostui yhteen-

sä kuusi kappaletta. Tämän tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Millä taval-

la lapsijoogaohjaajat näkevät lapsijoogan soveltuvan tarkkaavaisuuden kehittämiseen ja 

kehityksen tukemiseen?” vastaukseksi saatiin neljä alakategoriaa: ohjaajien käsityksiä joo-

gasta menetelmänä, lapsijoogan vaikutukset, lapsijoogan merkitys lapselle sekä menetel-

män erityiset haasteet. Toiseen tutkimuskysymykseen ”Millaista tarkkaavaisuustaidoissa 

tukea tarvitsevien lasten jooga on käytännössä?” liittyen muodostui kaksi alakategoriaa: 

menetelmän konkreettiset elementit ja ohjaajan ominaisuudet. 
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KUVIO 2. Tutkimustulokset. 

Tässä luvussa perehdyn tarkemmin tutkimuksen tuloksiin edellä mainitun kuvauskatego-

riajärjestelmän avulla. Tavoitteena on saada selville, millaisia käsityksiä lapsijoogaohjaajil-

la on lapsijoogan käytöstä tarkkaavaisuustaidoissa erityistä tukea tarvitsevien lasten kans-

sa. Osa tuloksista liittyy lapsijoogaan yleisellä tasolla, mutta kaikkien alakategorioiden 

joukosta löytyy osa-alueita, joilla voidaan nähdä yhtymäkohtia tarkkaavaisuuteen sekä 

tarkkaavaisuushäiriöön.  Lapsijoogaohjaajien haastatteluista otetut aineisto-otteet on mer-

kitty tunnuksilla O1 sekä O2. O1 viittaa ohjaajaan, joka työskentelee pääasiallisesti erityis-

luokanopettajana. O2 viittaa ohjaajaan, jonka päätoiminen työ on muualla kuin lasten pa-

rissa. Molemmat ohjaavat lapsijoogaryhmiä siis varsinaisen päätyönsä ohella. Tuloksia 

tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan myös lasten haastatteluista, joogatuokioiden ha-

vainnoinnista sekä lasten vanhempien ja lastentarhanopettajien kyselyistä saatujen tietojen 
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valossa. Lisäksi tuloksia peilataan aiempiin tutkimuksiin ja aiheeseen liittyviin muihin jul-

kaisuihin. 

7.1 Lapsijoogan soveltuvuus tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haetaan vastausta siihen, miten 

lapsijoogaohjaajat näkevät lapsijoogan soveltuvan tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen. 

Tavoitteena on ymmärtää paremmin, miten lapsijoogaa voitaisiin hyödyntää tarkkaavai-

suudessa tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksessa. Aineiston analyysin tuloksista käy ilmi, 

että ohjaajien käsitykset aiheesta voidaan jakaa neljään alakategoriaan. Ensimmäisessä 

alakategoriassa kuvaillaan ohjaajien käsityksiä lapsijoogamenetelmän piirteistä yleisellä 

tasolla sekä näiden piirteiden kytköksiä tarkkaavaisuuden häiriöihin. Toisessa alakategori-

assa analysoidaan ohjaajien käsityksiä ja havaintoja joogan vaikutuksista. Kolmannessa 

alakategoriassa on koottu ohjaajien näkemyksiä siitä, mitä lapsijooga voi merkitä tarkkaa-

vaisuuden kanssa tukea tarvitsevien lasten kannalta ajateltuna. Neljännessä alakategoriassa 

käsitellään ohjaajien käsityksiä tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsille suunnatun 

joogan erityisistä haasteista. Seuraavaksi tarkastelen alakategorioita yksi kerrallaan ja ku-

vailen, millaisia merkitysyksiköitä kuhunkin kategoriaan kuuluu. 

7.1.1 Joogasta menetelmänä 

Tämä alakategoria koostuu neljästä haastatteluaineiston pohjalta koostetusta merkitysyksi-

köstä. Merkitysyksiköitä ovat työkalut tarkkaavaisuuden tukemiseen, joogan periaatteet, 

lapsilähtöisyys sekä joogan sovellettavuus. Merkitysyksiköitä yhdistäväksi teemaksi muo-

dostui lapsijoogaohjaajien käsitykset joogasta menetelmänä. Tämän alakategorian kautta 

on mahdollista havaita, miten tarkkaavaisuuden vaikeuksien kuntouttamisella on kytköksiä 

lapsijoogan olennaisimpiin lähtökohtiin. 

Työkaluja tarkkaavaisuuden tukemiseen 

Ohjaajien haastatteluja analysoitaessa kävi nopeasti ilmi, että yhteisenä lähtökohtana lap-

sijoogamenetelmään tutustumiselle oli halu löytää työkaluja lasten tarkkaavaisuuden kehit-

tämiseen sekä kehityksen tukemiseen. Keskeisenä tekijänä tässä oli rauhoittumisen harjoit-

telu ja joogan myönteinen ilmapiiri. Myös lapsen itseluottamuksen kasvattaminen mainit-

tiin. Kiinnostuksen lähtökohdat käyvät hyvin ilmi aineisto-otteesta: 
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Se koko lähtökohta lapsijoogaan oli se, että saisko omaan työhön ja lapsi-

ryhmään tämmöstä rauhoittumista ja keskittymisen lisäämistä, myöskin se 

ilmapiiri, positiivisen ja myönteisen ilmapiirin luomiseen ja lapsen itseluot-

tamuksen kasvattaminen. (O1) 

Toinen ohjaaja mainitsi kiinnostuksensa lähtökohdaksi nimenomaan oman lapsensa tark-

kaavaisuustaitojen kehittämisen ja halun löytää keinoja kehittää tarkkaavaisuutta kotoa 

käsin: 

Kiinnostus lapsijoogaan nimenomaan lähti siitä että mulla on itellä kymme-

nen vuotias lievästi kehitysvammainen poika, jolla on hyvin vaikee keskittyä 

ja tarkkaavaisuuden kanssa haastetta ja se vaikuttaa taas kaikkeen oppimi-

seen ja käytökseen kokonaisuudessaan ja lähdin hakemaan hänelle oikees-

taan työkaluja mitä vois ihan kotonakin käyttää. (O2) 

Joogan periaatteet 

Lapsijoogan kytkökset tarkkaavaisuuden kehittämiseen kävivät ilmi myös merkitysyksi-

kössä joogan periaatteet. Ohjaaja numero kaksi listasi joogan keskeisimmiksi tavoitteiksi 

keskittymisen ja rauhoittumisen, lisäten mukaan myös kehontuntemuksen parantamisen 

sekä voiman saannin. Molemmat ohjaajat kertoivat lapsijoogan tavoittelevan myös myön-

teistä ilmapiiriä. Erityisesti ohjaaja numero yksi nosti usein esille lapsijoogan myönteisen 

ilmapiirin ja positiivisuuden. Erityisen mielenkiintoisen myönteisestä ilmapiiristä teki oh-

jaajan kommentti huomion saamisesta myönteisellä tavalla: 

Myöskin se, että lapset saa itse keksiä ja itse näyttää ja antaa sen mahdolli-

suuden, että sen huomion saa myöskin sillä myönteisellä tavalla, että voi 

näyttää ne omat temppunsa. (O1) 

Yleisen myönteisen ilmapiirin lisäksi lapsijooga mahdollistaa siis huomion saamisen 

myönteisellä tavalla esimerkiksi omien asentojen näyttämisen kautta. Kielteisen huomion 

kohteena oleminen on yleistä tarkkaavaisuudessaan tukea tarvitsevilla lapsilla, joten mah-

dollisuus myönteisiin kokemuksiin ja hyvään palautteeseen voi olla hyvinkin tärkeä. On-

nistumisen kokemukset palkitsevat ja kannustavat lasta säätelemään toimintaansa jatkossa-

kin. (Aro & Närhi 2003, 9, 16.) Myönteiseen ilmapiiriin pyrkiminen tuli selvästi esille 

myös tässä tutkimuksessa havainnoiduissa joogatuokioissa. Ohjaaja pyrki ohjaamaan lap-

sia positiivisen palautteen kautta. Ohjaaja myös kiinnitti huomiota erityisesti niihin lapsiin, 
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jotka toimivat tilanteissa ohjeiden mukaan ja kannusti toisia katsomaan mallia hyvin suo-

riutuvista lapsista. Myönteisen palautteen rooli tarkkaavaisuushäiriön kuntoutuksessa on-

kin erityisen tärkeä. Tämän toteavat myös Aro ja Närhi (2003, 47), joiden mukaan myön-

teisellä palautteella tulisi olla ehdoton etusija. Myönteisen palautteen saaminen saa lapsen 

käyttäytymään mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa samalla tavalla. Lisäksi tark-

kaavaisuushäiriöiset lapset saavat muita lapsia useammin kielteistä palautetta, joten myön-

teisellä palautteella on entistäkin suurempi merkitys. (Aro & Närhi 2003, 47.) 

Myönteisen ilmapiirin lisäksi molemmat ohjaajat painottivat yksilön ominaisuuksien sekä 

toisten joogaajien kunnioittamista. Kunnioitus näkyykin lapsijoogassa muun muassa joo-

gan säännöissä, joiden mukaan itseä tai toisia ei saa vahingoittaa. Tämä käy hyvin ilmi 

seuraavassa aineisto-otteessa, jossa mainitaan myös aihepiiriin liittyvä kehontuntemuksen 

parantaminen: 

Mutta sitten pitää olla hirveen tarkkana ettei tuu vahinkoja eikä vahingoiteta 

toisia. Että semmonen ainut ja ensimmäinen pääsääntö kaikessa on, että ei 

saa ittiä eikä toisia vahingoittaa, että sillä haetaan sitä oman kehon tunte-

mustakin, että ei saa tehä mittään mikä sattuu. (O2) 

Samasta aineisto-otteesta voidaan myös nostaa esille joogan periaate siitä, että esimerkiksi 

jotain tiettyä asentoa ei jatketa, jos sen tekeminen sattuu. Jotkin liikkeistä voivat olla hy-

vinkin vaativia lapsen vielä kehittymässä olevalle motoriikalle, joten joogassa vaaditaan 

varovaisuutta. Joogaharjoitusten myötä kehittyvä oman kehon hallinta ja tunteminen autta-

vat myös tässä asiassa. Koska motoriikan ongelmat ovat yleisiä tarkkaavaisuushäiriöisillä, 

onkin mahdollista ajatella, että kehontuntemuksen edistämisestä olisi heille erityistä hyö-

tyä. 

Yksilön kunnioittamiseen liittyy myös molempien ohjaajien mainitsema joogan vapaaeh-

toisuus. Joogan periaatteena on, että ketään ei pakoteta osallistumaan eikä mitään tehdä 

myöskään väkisin. Tavoitteena on myös luoda lapselle joogatuokion ajaksi turvallinen olo. 

Turvalliseen oloon liittyy myös toisen ohjaajan mainitsema lapsen ja ohjaajan välinen luot-

tamus. Turvallisuuden tunne korostuu esimerkiksi rentoutumisharjoitusten aikana, jolloin 

apuna käytetään usein musiikkia ja erilaisia mielikuvia. Joskus lasten mielikuvitus saattaa 

lähteä liikaakin liikkeelle, joten ohjaajan tuleekin olla erityisen tarkkana: 
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Määhän käytin rentoutumisessa musiikkia ja kun se musiikki on tietynlaista, 

niin sehän saa myös lapset rauhoittuun paremmin ja kuunteleen sitä mitä 

kuuluu ja lähtee mielikuvitus liikkeelle. Siinä täytyy olla myös kauheen tark-

ka, että minkälaista tarjoat, että ei tuu liian pelottavaksi, liikaa lähtee mieli-

kuvitus. Mielikuvatkin ja tarinat täytyy miettiä, että ei mene liian jännittäväk-

si. (O1) 

Tuokion turvalliseen ilmapiiriin liittyy myös tavoite itsehyväksynnän lisäämisestä. Ajatus 

tiivistyy hyvin ohjaaja numero kahden ajatukseen: 

Jokaiselle on omannäköinen koira tai kissa, tavallaan sitä itsehyväksyntää et-

tä kaikki osaa tehdä. Että hirveesti sitä lapset sanoo kyllä, ja se on jotenki 

kamalaa, että en mää ja mää oon ihan huono ja semmosta.. (O2) 

Itsensä sekä toisten kunnioituksesta ja hyväksymisestä voidaan vetää kytköksiä myös tark-

kaavaisuuden ongelmiin. Esimerkiksi jatkuva kielteisen palautteen saaminen huonontaa 

helposti lapsen käsitystä itsestään, joten itsensä hyväksymisen edistämistä voidaan pitää 

tarpeellisena. Toisten kunnioittamisesta voidaan puolestaan löytää yhtymäkohtia esimer-

kiksi tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla yleisiin käyttäytymishäiriöihin. Kiinnittämällä 

huomiota yksilön kunnioittamiseen saatetaan edistää sosiaalisen vuorovaikutuksen onnis-

tumista. 

Lapsilähtöisyys 

Lapsijoogaohjaajien haastatteluissa toistui usein ajatus joogan lapsilähtöisyydestä. Esimer-

kiksi ohjaaja numero kaksi nosti esille lasten luontaisen taipumuksen ja toisaalta myös tar-

peen tehdä joogaharjoituksia: 

Ja lapsethan joogaa vähän niinkun huomaamattomasti itsekseenkin, tekevät 

ihan samoja liikkeitä, ovat pää alaspäin ja muuta, että nehän niinkun sillon 

tarvii sitä, niin mää ainakin aattelen. (O2) 

Joogan lapsilähtöisyys näkyy myös tavassa tehdä erilaisia harjoituksia. Lasten joogassa 

tärkeänä pidetään lasten motivoimista harjoitusten tekemiseen täydellisen liikkeen suorit-

tamisen sijaan. Toisaalta liikkeiden täydellistä suorittamista ei voitaisi lapsilta vielä vaatia-

kaan. Ohjaaja numero kaksi näkee lasten ja aikuisten joogan tavoitteet samankaltaisina. 
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Erot tulevatkin esille joogaharjoituksissa käytännössä; vaikka mukana on paljon rauhoit-

tumista ja keskittymistä, on tärkeää, että välillä on tilaisuus myös liikkua.  

Ohjaaja numero kaksi nosti esille myös lapsijoogan erot muihin harrastuksiin korostaen 

joogan harjoittamista leikin varjolla ja lapsen omilla ehdoilla: 

Luulen että jooga, tai ainakin silleen kuin haluan sen ite tarjota, on yksi niis-

tä ainoista harrastuksista missä ei oikeesti niinkun suoriteta, vaan tehdään 

niinkun omilla ehdoilla, sillä lailla leikin varjolla huomaamattaan oppivat. 

(O2) 

Lapsijooga on siis menetelmä, joka on lapsen itsensä toteutettavissa tämän omilla ehdoilla. 

Lisäksi lapsilla on joogaohjaajien mukaan luontainen taipumus joogata. Joogassa myös 

opitaan erilaisia taitoja huomaamatta ja leikin varjolla.  

Sovellettavuus 

Lapsijoogaa on helppo soveltaa monipuolisesti erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Ohjaajien haastatteluissa painottuivat kouluissa käyttöön otetut sovellukset. Lisäksi esitet-

tiin toiveita siitä, että joogaharjoitukset yleistyisivät koulumaailmassa entisestään. Opetta-

jana työskentelevä ohjaaja numero yksi toi esille ottaneensa omaan työhönsä mukaan joi-

tain joogan elementtejä: 

No luokassa oon ihan käsillä tehtäviä keskittymisharjoituksia, hienomotorisia 

harjoituksia oon käyttänyt, ja jonki verran aurinkotervehdystä. Kyllä mää 

luulen, että tää jooga vaikuttaa kaiken kaikkiaan mun elämässä sillä tavalla 

mun tapaan tehdä työtä ja mun kaikkeen elämään että se näkyy mun opetta-

juudessa ja ohjauksessa ihan varmasti. (O1) 

Ohjaaja numero kaksi pohti puolestaan sitä, miten lapsijoogaa voitaisiin saada juuri tark-

kaavaisuuden ongelmien kanssa painivien lasten ulottuville. Esimerkiksi Saksassa lapsi-

jooga on hänen tietojensa mukaan arkipäivää, mutta juuri tarkkaavaisuushäiriöisille suun-

nattua lapsijoogaa hän vierastaa: 

Oon ite jotenki vierastanu sitä, että laittais jonnekki lähikouluun semmosta, 

että ADHD -ryhmä tälleen avoimena, että ehkä sitten, jos se ois opettajien 

kautta ja jotenkin opettajien kanssa yhteistyössä. Ehkä se ois se lähestymi-
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nen. Jotenkin tuntuu, että se ois sama niinku ylipainoisille joogaryhmä 

tai…(O2) 

Kuten aineisto-otteesta käy ilmi, ryhmän perustaminen juuri tarkkaavaisuushäiriöisille voi-

si tuoda mukanaan lapsen leimaamisen, mikä ei kuitenkaan ole kuntoutuksessa toivottua. 

Ryhmän toiminta tulisikin pyrkiä järjestämään esimerkiksi opettajien kanssa yhteistyössä. 

Ohjaajat eivät myöskään olleet kuulleet pelkästään tarkkaavaisuushäiriöisille suunnatuista 

ryhmistä tässä tutkimuksessa mukana ollutta ryhmää lukuun ottamatta. Ohjaaja numero 

kaksi mainitsi lähimpänä lapsijoogamenetelmää kuulleensa toimintaterapeuttien järjestä-

neen sensorisen integraation kuntoutusta Etelä-Suomessa. Tästä voidaankin päätellä, että 

menetelmän hyödyntäminen tarkkaavaisuuden kanssa haasteita kohtaavien kanssa on vielä 

lapsenkengissä ja että kokemuksia aiheesta ei ainakaan Suomessa vielä paljoakaan ole. 

7.1.2 Joogan vaikutukset 

Joogan vaikutukset -alakategoria koostuu haastatteluista saadun tutkimusaineiston pohjalta 

muodostetuista seitsemästä merkitysyksiköstä. Merkitysyksiköitä ovat joogan fysiologiset 

vaikutukset, kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot, tunteiden 

tunnistaminen ja käsittely, itsetunto, minäkuva ja itseluottamus sekä kehonkuva ja moto-

riikka. Kategorian merkitysyksiköiden kautta pyritään ymmärtämään paremmin joogan 

vaikutusmekanismeja sekä vaikutuksia erityisesti tarkkaavaisuuden häiriöiden näkökul-

masta tarkasteltuina. 

Fysiologiset vaikutukset 

Joogaohjaajista varsinkin ohjaaja numero kaksi esitti monta ajatusta joogan taustameka-

nismeista, jotka hänen käsityksensä mukaan voivat vaikuttaa tarkkaavaisuuteen. Ohjaaja 

veti tarkkaavaisuuden vaikeuksista ja lapsijoogasta kytköksiä erityisesti sensorisen integ-

raation puolelle: 

Sensorisen integraation ja luovan tanssin kurssi tuki hirveen hyvin tätä mun 

ymmärrystä siitä mitä se jooga lapselle tekee. Varsinkin näille ylivilkkaille ja 

muille että kuinka se niissä syvätuntoaistimuksissa se liike mitä joogassakin 

tehdään tai ne asennot, niin miksi se rauhoittaa lapset. Ja ne saa hirveesti 

impulsseja just niihin syvätuntoaisteihin, mitkä on semmosia heidän heik-

kouksiaan monesti. (O2) 
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Sensorisella integraatiolla tarkoitetaan muun muassa lapsen vaikeuksia aistimusten sääte-

lyssä sekä liikkeiden ja käyttäytymisen hallinnassa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi 

yliherkkänä reagoimisena erilaisiin ärsykkeisiin, käytöshäiriöinä tai vaikeutena rauhoittua. 

(Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry 2016.) Sensorisen integraation ongelmista 

kärsivä lapsi voi siis kohdata hyvin samankaltaisia haasteita kuin tarkkaavaisuushäiriöinen. 

Ohjaajan käsityksen mukaan erityisesti ylivilkkaat lapset saavat runsaasti impulsseja syvä-

tuntoaisteihinsa, joihin jooga-asennot puolestaan vaikuttavat rauhoittavasti. Ohjaaja lisäsi 

uskovansa myös proprioseptiikkaan eli kykyyn tuntea jäsenten ja elimistön asennot ja liik-

keet ilman näköaistin apua (Terveyskirjasto 2016a). Käsityksen mukaan proprioseptiikan 

ja syvätuntoaistimusten kehittymisen kautta tarkkaavaisuushäiriöistenkin on mahdollista 

rauhoittua.  

Sama ohjaaja kertoi joogan vahvistavan myös parasympaattista ja sympaattista hermostoa, 

jotka säätelevät muun muassa verenkierron ja ruuansulatuselinten toimintaa (Terveyskir-

jasto 2016b). Joogan mahdollisia vaikutuksia autonomiseen hermostoon on selvitetty myös 

tieteellisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Streeter ja muut (2012) esittävät artikkelissaan 

teorian, jossa ehdottavat joogan hengitysharjoitusten korjaavan parasympaattisen hermos-

ton sekä aivojen gamma-aminovoihappojärjestelmän alitoimintaa. Steiner ja muut (2013, 

816) puolestaan saivat tutkimuksessaan viitteitä sitä, että joogan hengitysharjoitukset, asa-

nat sekä meditaatio edistävän autonomisen hermoston säätelyä, rauhoittumista ja mielen 

keskittymistä. Steinerin ja muiden havaintoihin lisätukea saadaan myös tämän tutkimuksen 

haastatteluaineistosta, jonka mukaan lapsen huomatessa kykenevänsä tekemään jooga-

asentoja yhä paremmin ja pitempään, tämä huomaa kehityksensä ja rauhoittuu: 

Se että sää huomaat sen kehityksen, että pystyt olemaan vähän kauemmin 

jossain vaikka variksessa, tai missä tahansa asennossa, joku voimaa vaativa, 

niin mää luulen, että se rauhoittaa lasta. (O2) 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

Lapsijoogan kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät ominaisuudet ilmenivät useaan ottee-

seen erityisesti ensimmäisen joogaohjaajan käsityksistä: 

Kyllä mää kokonaisvaltasesti näen, että joogalla on semmonen niinku tervey-

teen ja kaikkeen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvää vaikutusta. 

(O1) 
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Joogassa on olennaista myöskin hengittämisen tärkeys, että miten me hengi-

tetään ja sitä kautta myös, kun rupee miettimään ravintoa. Että se on hyvin 

kokonaisvaltainen paketti. (O1) 

Joogan vaikutusten kokonaisvaltaisuus kävi ilmi myös tätä tutkimusta varten havain-

noiduissa joogatuokioissa, kun eräs lapsista, jolla oli hyvin monenlaisia viiveitä kehityk-

sessä, edistyi joogajakson aikana huomattavasti. Lapsi oppi muun muassa rentoutumista ja 

avautumista sekä rohkeutta ja motorisia taitoja joogaharjoitusten myötä. Myös joogaohjaa-

ja kommentoi tapausta: 

Varsinkin tämmönen lapsi, joka oli hyvinkin kehitysviiveinen ja oli vaikea si-

tä kehoa hallita ja ihan tämmönen selinmakuulla olokin, että mielellään oli 

kylkiasennossa ja kippurassa ja ei millään oikaissut sitä kehoa, mutta sitten 

viimeiset rentoutusharjoituksethan se oli ihan selällään siellä. Ja myöskin sit-

ten, että alussa ei oikein suostunut tekemään mitään, niin tämän aurinkoter-

vehdyslorun kautta teki viimeisellä kerralla muiden mukana ja näytti omia 

liikkeitä. Niin ainakin hänessä varmaan ainakin näkyi silleen selkeesti. (O1) 

Tapauksen rohkaisemana voidaankin mahdollisesti ajatella, että lapsijoogan kokonaisval-

taisuuden vuoksi siitä voisi olla hyötyä tarkkaavaisuushäiriön lisäksi myös muunlaisista 

ongelmista kärsiville lapsille. Tätä ajatusta tukevat myös tutkimukset, joissa on havaittu 

viitteitä joogan hyödyistä esimerkiksi autismin kirjon häiriöihin liittyen (esim. Rosenblatt 

ym. 2011; Gruber & Poulson 2016; Scroggins, Litchke & Liu 2016). Joogan kokonaisval-

taiset vaikutukset käyvät ilmi myös Rogersin (2011, 57) tutkimuksessa, jossa joogaharjoi-

tuksiin osallistuneet lapset raportoivat havainneensa joogalla sekä emotionaaliseen että 

fyysiseen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia.  

Toiminnanohjaus 

Lapsijoogaohjaajien haastatteluista nousi esiin ajatuksia myös joogan vaikutuksista suo-

raan keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen sekä näiden taustalla vaikuttaviin toiminnanoh-

jauksen ja itsesäätelyn taitoihin. Joogan ajateltiin sisältävän elementtejä, kuten oman vuo-

ron odottaminen sekä esimerkiksi tasapainoasennot, joissa lapsen tulee keskittyä ja tark-

kailla sitä, mitä on tekemässä. Oman vuoron odottaminen esimerkiksi ennen oman asennon 

näyttämistä kehittää myös lapsen taitoa viivästyttää mielitekoaan asennon näyttämiseen 

välittömästi sen keksittyään. Myös joogatuokioiden sääntöjen noudattaminen vaatii lapsel-
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ta tarkkaavaisuutta. Seuraavassa aineisto-otteessa ohjaaja numero yksi kuvaa kattavasti 

lapsijoogan tarkkavaisuutta kehittäviä piirteitä: 

Oman vuoron odottaminen, että yks puhuu kerrallaan, niin siinä tulee nämä 

kommunikaatiotaidot ja siinä tulee myös se keskittyminen, koska sillon ei voi 

hommata omia juttuja. Myöskin se ryhmässä olo, että sää oot yks siinä ryh-

mässä ja sun tulee ottaa muita huomioon. Ja yks joogan juttu on se että toi-

siin ei kosketa ja on se oma matto ja ne pari sääntöä; että kun kello kilahtaa 

niin omalle matolle ja myös kun kello kilahtaa niin pitää kuunnella kun oh-

jeet tulee sillon. Että semmosia juttuja jotka kehittää sitä tarkkaavaisuutta. 

Kuulostaa pieniltä jutuilta, mutta ne on kuitenkin semmoselle lapselle, jolla 

se oma kaaos on niin semmosia tärkeitä ja struktuuria tuovia. (O1) 

Kuten ohjaajakin toteaa, lapsijoogatuokioon struktuuria tuovat tekijät, kuten yhteisesti so-

vitut säännöt ja oma matto auttavat tarkkaavaisuuden pulmien kanssa painivaa lasta keskit-

tymään. Ryhmämuotoisen kuntoutustilanteen selkeät säännöt ja rajat todetaan tärkeiksi 

myös Paanasen ja muiden (2011, 21) mukaan. Ne edistävät lapsen toimimista ryhmätilan-

teen vaatimusten mukaan ja auttavat myös vähentämään ei-toivottua käytöstä (Paananen 

ym. 2011, 21). Myös Bowen-Irish (2007, 37) on havainnut joogatuokioiden rakenteen 

omaksumisen kehittävän muun muassa lasten toiminnanohjausta. 

Aineistosta löytyi viittauksia myös joogan kautta kehittyviin itsesäätelyn taitoihin. Ohjaa-

jan käsityksen mukaan erilaisten aktiivisuutta nostavien ja toisaalta passiivisempien jooga-

harjoitusten kautta lapset oppivat itsensä sekä oman vireystilansa hallintaa: 

Tota noin niin varmaan se vuorottelu, että on sitä aktiviteettia ja vireyttä nos-

tavaa ja sitten sitä passiivisuutta, että sillä tavalla opitaan sitä hallintaakin, 

vireyden hallintaa ja… (O2) 

Haastatteluista saadusta aineistosta löytyi myös viittauksia lasten pitkäjänteisyyden kehit-

tämiseen lapsijoogan avulla: 

Niin tavallaan ehkä semmosta pitkäjänteisyyttä ja itseluottamustakin tulee 

siinä silleen, että kyllä mää ossaan ja seuraavalla kerralla voi tehä enem-

män. (O2) 
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Toisaalta joogakokemusten kertymisen myötä lapsi oppii, että aina ei voi toimia, kuten itse 

juuri sillä hetkellä haluaa, ja alkaa ottaa osaa ohjattuun toimintaan: 

Ja musta tuntuu, että Annallakin kans tuli semmosia,, että vaikka hänkin teki 

välillä, meni vaikka mihin solmuun, niin hän oppi ymmärtämään pikkuhiljaa 

sen, että hän ei voi aina tehdä vaan niitä omia juttuja vaan tuli mukaan [oh-

jattuun toimintaan]. (O1) 

Aineistossa joogatuokion hallitun etenemisen hyötyjä kommentoitiin myös seuraavalla 

tavalla: 

Jotkuthan kaipaa sitä pyörimistä ja hässäkkää ja sillä yrittää kompensoida 

sitä, että ei oikeen tiijä missä mennään ja miten niinku olla, mutta sillon kun 

se tuodaan hallitusti, niin se jotenkin rauhottaa ja edistää omaa kehontunte-

musta, että kaikki liikuntahan on hyväksi tarkkaavaisuushäiriöisille. (O2)  

Lapsijoogatuokion ajateltiin siis tarjoavan rauhattomalle lapselle mahdollisuuden rauhoit-

tua. Joogatuokioiden tarjoamat mahdollisuudet rauhoittumisen hetkiin voivatkin olla erityi-

sen tärkeitä jatkuvan ärsyketulvan keskellä elävälle lapselle. Tuokioiden rauhallisuudella ja 

hallitulla etenemisellä voi olla muitakin etuja. Esimerkiksi Paananen ja muut (2011, 20‒

21) tuovat esille hallitun etenemisen mukanaan tuoman tapahtumien ennakoitavuuden, joka 

auttaa lasta muun muassa säätelemään vireystilaansa sekä ylipäätään toimimaan asiaankuu-

luvalla tavalla. Tämä viittaakin siihen, että hallittu ryhmässä toimiminen annettujen ohjei-

den ja sovittujen sääntöjen mukaan voi hiljalleen kehittää lapsen itsesäätelyä ja toiminnan-

ohjausta. Lisäksi lapsijoogan voisi ajatella tarjoavan tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville 

lapsille tilaisuuksia harjoitella ylimääräisten ärsykkeiden poissulkemista ja tarkkavaisuu-

den suuntaamista tiettyihin asioihin kerrallaan. Lapsijoogan toimintatavat voivat mahdolli-

sesti edistää myös lapsen inhibitiokykyä eli taitoa viivästyttää välitöntä reaktiota. Tätä kä-

sitystä tukee myös Razzan ja muiden (2015, 380) suorittama tutkimus, jossa havaittiin joo-

gan mahdollisesti edistävän lasten inhibitiokykyä sekä impulssien hallintaa. 

Edellä esitetystä aineisto-otteesta nousee esille myös ajatus siitä, että liikunta ylipäätään 

hyödyttäisi tarkkaavaisuushäiriöisiä. Liikunnan tarkkaavaisuutta edistävä vaikutus on ha-

vaittu muuallakin. Esimerkiksi Syväoja ja muut (2014, 6) toteavat motoristen ja kognitii-

visten taitojen ohjautuvan samojen keskushermoston mekanismien kautta. Täten liikunnan 

myötä kehittyvä motoriikka näyttäisi edistävän myös kognitiivisia taitoja, kuten esimerkik-
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si tarkkaavaisuutta. Liikunnan toiminnanohjausta edistävä vaikutus todetaan myös Tompo-

rowskin, Davisin, Millerin ja Naglierin (2008) suorittamassa tutkimuskatsauksessa, jossa 

perehdyttiin kattavasti lasten fyysisen aktiivisuuden vaikutuksiin älyllisen toiminnan, kog-

nitiivisten taitojen ja akateemisen menestyksen suhteen. Samantapaisiin tuloksiin päätyivät 

myös Cerrillo-Urbina ja muut (2015, 786), joiden tekemässä tutkimuskatsauksessa saatiin 

viitteitä siitä, että monipuolinen aerobinen harjoittelu vaikuttaa tarkkaavaisuushäiriöisten 

lasten tarkkaamattomuuteen, hyperaktiivisuuteen, impulsiivisuuteen, ahdistuneisuuteen, 

toiminnanohjaukseen sekä sosiaalisiin vaikeuksiin. 

Sosiaaliset taidot 

Tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireena pidettyihin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongel-

miin liittyen on merkittävää, että aineistosta löytyi viittauksia myös lapsijoogan sosiaalisia 

taitoja kehittäviin ominaisuuksiin. Lapsijoogan toimintaan olennaisena kuuluvan ryhmä-

muotoisen työskentelyn myötä lapset pääsevät kehittämään sosiaalisia taitojaan, kuten tois-

ten ryhmän jäsenten huomioon ottamista. Myös kommunikaatiotaidot kehittyvät esimer-

kiksi ryhmätoverin puhetta kuunnellessa ja omaa vastausvuoroa odottaessa. Toisaalta ryh-

mässä toimimisen kautta kehittyvät taidot, kuten itsesäätely ja toiminnanohjaus edesautta-

vat tarkkaavaisuuden lisäksi myös sosiaalista vuorovaikutusta. Joogalla näyttäisi olevan 

siis vaikutusta sosiaalisiin taitoihin monella eri tavalla.  

Aiemmin tehdyistä tutkimuksista löytyy tukea joogan sosiaalisia taitoja kehittäviin vaiku-

tuksiin. Esimerkiksi Powell ja muut (2008, 403) havaitsivat muun muassa joogan element-

tejä sisältäneen intervention parantaneen lasten sosiaalista luottamusta, kommunikaatiotai-

toja sekä osallistumista luokkatyöskentelyyn. Myös Folleton ja muiden (2016) tutkimuk-

sesta saatiin viitteitä siitä, että lapset kokivat joogan vaikuttaneen heidän sosiaaliseen hy-

väksyttävyyteensä, kommunikaatiotaitoihinsa sekä osallistumiseensa luokkatyöskentelyyn.  

Tunteiden tunnistaminen ja käsittely 

Ohjaajien mukaan joogalla voidaan edistää myös tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. 

Tunteiden käsittelyn harjoittelu on tärkeää erityisesti tarkkaavaisuustaidoissaan tukea tar-

vitseville lapsille, sillä myös tunteiden säätelyn vaikeudet ovat yksi tarkkaavaisuushäiriöön 

liitetyistä oireista. Lapsijoogassa käytettävien tarinoiden ja esimerkiksi erilaisten eläinroo-

lien avulla lapsi voi kehittää kykyään tunnistaa erilaisia tunteita ja kontrolloida niitä. Li-
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säksi lapsi oppii tuntemaan omia sekä toisten lasten rajoja. Tämä käy ilmi esimerkiksi seu-

raavasta aineisto-otteesta: 

Tavallaan tuota tarinan ja eri roolien kautta sitten, että ollaan välillä uh-

makkaita leijonia ja pelokkaita kauriita ja sillähän haetaan nimenomaan sitä, 

että me ollaan erilaisia ja meillä on erilaisia tuntemuksia, mikä on ihan ok, 

mutta ne pitää kontrolloida ja oma raja siinäkin, ja paitsi omaa tuntemusta 

niin myös omia rajoja, että mikä sattuu toisille ja mikä ei. (O2) 

Joskus omien rajojen koettelu voi tulla myös tarpeeseen. Jooga antaakin tähän hyvät mah-

dollisuudet: 

Omien pelkojen ja rajojen rikkominen voi olla joskus ihan tarpeenkin, että 

sen voi ihan pienestikin aloittaa, voi muutella niitä liikkeitä tai tehtäviä tai 

että ei tarvi niin kauheen kovasti, vaikka leijonaa…että joogaanhan liittyy, 

myös lapsijoogaan semmonen omien pelkojen käsittely, asanoiden kautta 

pystyy niitä käsittelemään. (O1) 

Esimerkiksi leijona-asennossa lapsi pääsee matkimaan leijonan karjahdusta ja täten osoit-

taa voimaa ja rohkeutta. Joillekin lapsille esimerkintapaiset joogaharjoitukset voivat kui-

tenkin olla liian voimakkaita. Tämä kävi ilmi myös erään tässä tutkimuksessa havain-

noidun joogatuokion aikana, kun yksi lapsista ei halunnutkaan osallistua tulivuoren pur-

kausta ilmentävään joogaharjoitukseen. Koska joogan periaatteisiin kuuluu vapaaehtoisuus 

ja yksilön ominaisuuksien kunnioittaminen, on selvää, että lapsen tahtoa kunnioitettiin ja 

hänen annettiin seurata sivusta toisten osallistujien tulivuoria. Tuokion ohjannut joogaoh-

jaaja kommentoi tapausta näin: 

Siinä oli, että sai huutaa ja purkaa, se oli hälle liian kova juttu, mutta toisille 

se oli ehkä jopa parasta. Siksi se ryhmän tunteminen ja se että mihinkään ei 

pakoteta on tärkeää. (O1) 

Omien tunteiden kohtaamisessa ja käsittelyssä koki vaikeuksia myös eräs toinen jooga-

ryhmään osallistunut lapsi, joka ei kyennyt tarkkaavaisuuden haasteidensa laajuuden vuok-

si osallistumaan joogatuokioihin kuin tätä tutkimusta varten järjestetyn joogajakson alussa. 

Emotionaaliset vaikeudet tulivat esille erään tuokion loppurentoutuksessa, jossa rauhoitut-

tiin omalle matolle kuuntelemaan musiikkia ohjaajan ohjatessa lasten mielikuvia kohti 

lumpeenlehdellä makoilua. Kyseessä olevalla lapsella oli vaikeuksia läpi koko joogatuoki-
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on, mutta rentoutusvaiheessa vaikeudet kärjistyivät niin pahoiksi, että hän ei kyennyt enää 

osallistumaan ollenkaan ja päätti lähteä pois koko joogatilasta. Ohjaajan käsityksen mu-

kaan tilanne oli lapselle liian vaativa: 

Niin se Tomi, joka joutui lähtemään sitten kokonaan pois. Jolle oli liikaa se 

itsensä kuuntelu. Että sillon kun lapsella on hyvin vaikeat käyttäytymisen ja 

psyykkisen puolen ongelmat, niin ne on liian rankkoja juttuja. (O1) 

Koska tunnetilojen säätelyn vaikeudet ovat yleisiä tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla (Nie-

minen ym. 2002, 17), voidaan ajatella, että lapsijoogan kautta kehittyvillä tunteiden tunnis-

tamisen ja niiden käsittelyn taidoilla olisi erityisen positiivinen vaikutus tarkkaavaisuuden 

kanssa tukea tarvitseville lapsille. Tunteiden säätelyn kehittymiseen viittaavia tuloksia on 

saatu esimerkiksi Razzan ja muiden (2015, 379) tutkimuksessa, jossa havaittiin muun mu-

assa tunteiden säätelyn kehittyneen joogaintervention myötä erityisesti niillä lapsilla, joilla 

lähtötaso oli matala. Broderick ja Metz (2009) puolestaan tutkivat mindfulness -pohjaisten 

harjoitusten vaikutusta 17‒19 -vuotiaiden tyttöjen tunteiden säätelyyn. Tutkimuksen mu-

kaan tyttöjen tunteiden säätelyssä sekä tunteiden tunnistamisessa havaittiin merkittävää 

kehitystä intervention myötä (Broderick & Metz 2009, 35, 42). Tulokset ovat merkittäviä 

myös tämän tutkimuksen kannalta, sillä mindfulness -harjoitukset ovat yksi joogan osa-

alueista.  

Itsetunto, minäkuva ja itseluottamus 

Itsetunto, minäkuva ja itseluottamus olivat käsitteitä, jotka nousivat molemmissa haastatte-

luissa esille. Keskeisenä näiden osa-alueiden kehittymiselle nähtiin lapsijoogan tuomat 

onnistumisen kokemukset sekä myönteisen huomion kohteena oleminen. Lisäksi joogahar-

joitteiden myötä kehittyvä oma kehonkuva nähtiin myönteisenä myös minäkuvan kehitty-

misen kannalta. Seuraavat lainaukset kuvaavat hyvin joogaohjaajien käsityksiä onnistumis-

ten merkityksestä: 

Ja tuota noin niin, semmonen myönteinen minäkuva ja onnistuminen niissä 

[asanoissa] ja nehän on kuitenkin ne asanat semmosia, että ne ei oo aina ihan 

helppoja lapsille tehdä, että se onnistuminen niissä ja yrittäminenkin, niin 

kyllä mää näkisin, että on [vaikutusta]. (O1) 

… ja itseluottamustakin tulee siinä silleen, että kyllä mää ossaan ja seuraa-

valla kerralla voi tehä enemmän. (O2) 
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Itsetuntoon liittyvien tekijöiden kehittymistä voidaan pitää tärkeänä erityisesti tarkkaavai-

suushäiriöisten lasten kuntoutuksessa, sillä psyykkiset liitännäisoireet, kuten huono itsetun-

to ja kielteinen minäkuva ovat tarkkaavaisuushäiriöisillä yleisiä (Numminen & Sokka 

2009, 103; Aro & Närhi 2003, 16). Aiemmissa tutkimuksissa muun muassa Rizzolo ja 

muut (2009, 80) ovat havainneet joogan parantavan itseluottamusta. Gardin ja muiden 

(2012, 165) tutkimuksessa puolestaan havaittiin joogan lisäävän nuorten aikuisten myötä-

tuntoa itseään kohtaan. Myös Telles ym. (2013) sekä Powell ja muut (2008) havaitsivat 

joogaintervention parantaneen lasten itsetuntoa ja itseluottamusta. Lisäksi Paanasen ja 

muiden (2011, 21) mukaan lapsen ryhmässä saamat myönteiset kokemukset voidaan nähdä 

yhtenä positiivista minäkuvaa vahvistavana tekijänä. 

Kehonkuva ja motoriikka 

Lapsijoogan liikunnallisen luonteen vuoksi on helppo ymmärtää, että myös lapsen kehon-

kuvan ja motoriikan koettiin kehittyvän joogan avulla. Tulos on merkittävä erityisesti siksi, 

että tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla hahmotuksen ja motoriikan häiriöt ovat yleisiä 

(Numminen & Sokka 2009, 124). Lisäksi on syytä huomioida, että motorisella kehityksellä 

on havaittu yhteyksiä kognitiiviseen kehitykseen, joka puolestaan on kytköksissä muun 

muassa tarkkaavaisuustaitojen kehittymiseen (Syväoja ym. 2014, 6). Motoriset ongelmat 

heijastuvat lisäksi usein lasten yleiseen itsearvostukseen ja pätevyyden tunteeseen (Ahonen 

2005, 278‒280). Kehonkuvan kehittymistä kuvattiin aineistossa muun muassa näin: 

Ja monesti tämmösillä lapsillahan se oma kehonkuva voi olla vääristynyt, 

niin nää asanat ja liikkeet, niin siinä niitä oman kehon asentoja ja puolieroja 

ja kaikkia tämmösiä ja tasapainoja ja kiertoliikkeitä niin pystyy niiden avulla 

niinku sitä kehon kokonaiskuvaa niinku [kehittämään]…(O1) 

Joogatuokioissa toistettujen harjoitusten oli huomattu myös onnistuvan yhä paremmin ajan 

myötä. Myös lasten jaksamisessa oli huomattu kehitystä. Lapsijoogan oli havaittu kiinnos-

tavan myös lapsia, jotka eivät olleet osoittaneet kiinnostusta muiden liikuntaharrastusten 

pariin. Tämä voisikin olla tärkeä havainto muuten liikkumattomien lasten motorisen kehi-

tyksen ja kehonkuvan edistämisen kannalta. Esille nousi myös ajatus siitä, että kaikki lii-

kunta olisi tarkkaavaisuushäiriöisille hyväksi oman kehonkuvan kehittymisen vuoksi. Väi-

tettä tukee tieto siitä, että tarkkaavaisuushäiriöisille todetaan usein häiriöitä motorisessa 

kehityksessä (Numminen & Sokka 2009, 124).  
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Käsitykset joogan motoriikkaa ja fyysistä kuntoa parantavista ominaisuuksista saavat tukea 

myös joogatutkimuksista. Telles ja muut (1993) saivat tutkimuksessaan viitteitä siitä, että 

joogainterventio kehitti merkittävästi lasten staattista motoriikkaa ja koordinaatiota. Toi-

sessa tutkimuksessa Telles ja muut (2013) vertasivat joogan ja liikuntaharjoitusten vaiku-

tuksia muun muassa fyysiseen kuntoon. Tulosten mukaan molemmat menetelmät kehittivät 

osallistujien kuntoa merkittävästi (Telles 2013, 14).  

7.1.3 Merkitys lapselle 

Tämä alakategoria muodostui kuvaamaan sitä, mitä merkityksiä joogaohjaajat näkevät lap-

sijoogalla olevan tarkkaavaisuuden ongelmista kärsivän lapsen näkökulmasta ajateltuna. 

Alakategoria koostuu neljästä merkitysyksiköstä. Merkitysyksiköitä ovat oman tarkkaavai-

suuden hallinta, myönteiset kokemukset osana ryhmää, myönteinen elämänasenne sekä 

kiireisen elämän tasapainottaminen.  

Oman tarkkaavaisuuden hallinta 

Haastatteluaineistosta selvisi, että joogan ajateltiin pohjimmiltaan tarjoavan niin lapsille 

kuin aikuisillekin keinoja toimia itsensä kanssa silloin, kun niitä tarvitaan: 

Ja sehän on se joogan ajatuskin aikuisillekin, joogatunnilla käydään sitä var-

ten, että opitaan keinoja niinku arkielämään, jotakin juttua että mitä voi teh-

dä sillon kun itestä tuntuu siltä, että tarvii… [keinoja vaikuttaa omaan oloti-

laan]. (O2) 

Aineisto-otteen valossa pohdittuna voisikin päätellä, että erilaisista joogan menetelmistä 

voi olla apua myös silloin, kun esimerkiksi keskittyminen tuntuu vaikealta. Joogan toivot-

tiin asettuvan osaksi joogaharrastajan elämää myös varsinaisten joogatuokioiden ulkopuo-

lelle. Myös lapsijoogan harrastajien toivottiin saavan lapsijoogasta kimmokkeen jatkaa 

joogan parissa aikuisenakin. Tätä edesauttaa ohjaajan mukaan esimerkiksi se, että tietyt 

joogaharjoitukset ovat saman nimisiä myös aikuisten joogassa ja täten lapset tulevat niiden 

kanssa tutuiksi jo varhain. Myös Rogers (2011, 75) nostaa esille joogaharjoitusten jatkami-

sen aikuisiällä. Rogersin (2011, 75) tutkimuksen mukaan joogaan osallistuneet lapset itse-

kin uskoivat hyötyvänsä joogaharjoituksista myös vanhempana. Menetelmässä opittujen 

keinojen käyttö itsenäisesti olisi hyvin tärkeää myös tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen kun-

toutuksen kannalta ajateltuna. Tähän liittyen erityisen mielenkiintoiseksi osoittautuikin 
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toisen ohjaajan havainto siitä, miten hän oli huomannut tarkkaavaisuuden kanssa haasteita 

kokevan lapsensa menevän itse jooga-asentoon tuntiessaan olonsa levottomaksi: 

No tota, jos se Jenni on aivan niinku [elehtii heilutellen käsiä] tämmönen, 

niin se menee ite risti-istuntaan ja laittaa kädet näin vähäksi aikaa. (O2) 

Vaikka esimerkki kertookin vain yhdestä tapauksesta, antaa se viitteitä siitä, että lapsijoo-

gaa voidaan harjoittaa myös oma-aloitteisesti. Samantapaisia havaintoja tehtiin myös tätä 

tutkimusta varten seuratun lapsijoogaryhmän lasten haastatteluista. Lapset kertoivat harjoi-

telleensa jooga-asanoita oma-aloitteisesti myös joogatuokioiden ulkopuolella. Tätä ajatusta 

tukevat myös Jensenin ja Kennyn (2004, 213‒214) tutkimuksessa saadut havainnot siitä, 

että osa joogainterventioon osallistuneista lapsista sovelsi joogan menetelmiä itsenäisesti 

itsensä rauhoittamiseksi. Myös Folleto ym. (2016) raportoivat joogainterventioon osallis-

tuneiden lasten kertoneen joogaharjoitusten teosta myös kotona muun muassa oman olonsa 

parantamiseksi. Täten voidaankin ajatella, että lapsijooga antaa tarkkaavaisuushäiriöiselle 

lapselle hyvin tärkeitä työkaluja hallita oloaan ja vaikuttaa omaan toimintaansa, kun lap-

sesta itsestä siltä tuntuu. Lapsen tietoisuus omista vaikeuksistaan ja toisaalta kyky helpot-

taa vaikeuksiaan on olennaista tarkkaavaisuushäiriön kuntoutuksessa myös esimerkiksi 

Paanasen ja muiden mukaan (2011, 15). Lisäksi on huomattu, että erityisesti tarkkaavai-

suushäiriön kuntoutuksessa on usein haasteita saada käytetyt menetelmät osaksi lapsen 

tavanomaista elämää (Paananen ym. 2011, 18). Sama joogaohjaaja oli huomannut myös, 

sen että kyseinen lapsi lähtee myös kotona mielellään mukaan joogaharjoituksia tekemään: 

Toki tämä oma tarkkaavaisuushäiriöinen lapseni on ollut joogassa mukana, 

ja itse asiassa hän lähtee minun kanssa joogaamaan paljon paremmin kotona 

kuin tämä toinen nuorempi lapsi, jolla ei ole tarkkaavaisuushäiriötä ollen-

kaan. Jenni selvästi saa näistä kotonakin tehtävistä harjoituksista jotakin. 

(O2) 

Otteesta käy myös selvästi ilmi, että joogaa mielellään harjoittava lapsi kokee itsekin saa-

vansa joogaharjoituksista jotain irti. Vaikka lapsi hyötyisikin joogasta, tämä ei kuitenkaan 

aina välttämättä osaa itse kertoa, miksi jooga häntä kiinnostaa. Ajatusta tukee myös seu-

raava aineisto-ote: 
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Se [joogan] monipuolisuus ja se, että ne asanat ne tekee aika oikein auto-

maattisesti, niin tuota niillä on niitä vaikutuksia, vaikka lapset ei niitä tiedos-

takaan. (O2) 

Aineisto-otteesta käy myös ilmi, että lapsijoogan ajatellaan vaikuttavan lapsen erilaisiin 

taitoihin, vaikka lapsi itse ei sitä aina huomaisikaan. Tämä huomion pohjalta voidaankin 

ajatella, että lapsijooga menetelmänä ei niin sanotusti leimaa sitä harjoittavaa lasta esimer-

kiksi tarkkaavaisuushäiriöiseksi. Kuntoutusmenetelmänä käytettäessä tämän voisikin aja-

tella olevan tärkeää, sillä lapsi todennäköisesti kokee muutenkin jo tarpeeksi usein joutu-

vansa erityishuomion kohteeksi omien haasteidensa ja tuen tarpeidensa vuoksi. Toisaalta 

Paananen ym. (2011, 21) tuovat esille, kuinka tärkeää tarkkaavaisuushäiriöiselle lapselle 

voi olla päästä puhumaan kokemistaan vaikeuksista. Keskustelut voivat lievittää lapsen 

negatiivisia kokemuksia ja levittää tietoa tarkkaavaisuuden pulmista muillekin läsnäolijoil-

le (Paananen ym. 2011, 21). 

Myönteiset kokemukset osana normaalia ryhmää 

Tarkkaavaisuuden vaikeuksista kärsivillä lapsilla on tyypillisesti usein vaikeuksia toimia 

osana normaalia lapsiryhmää. Koska lapsijoogaa harjoitetaan pienissä ryhmissä ja joogan 

yleisenä periaatteena on myönteisen ilmapiirin luominen, mahdollistaa lapsijooga myös 

myönteisten kokemusten saamisen osana normaalin lapsiryhmän toimintaa. Tämä kävi ilmi 

myös ohjaajien käsityksissä lapsijoogan merkitystä lapselle pohdittaessa: 

Jooga voi olla yks semmonen laji, missä ne tarkkaavaisuushäiriöiset ei vält-

tämättä pomppaa esiin. Jos vaan ryhmädynamiikka toimii, niin ne pärjää 

erittäin hyvin siinä normiryhmässä. (O2) 

Tarkkaavaisuuden kanssa erityisiä haasteita kohtaavat lapset eivät välttämättä erotu ryh-

mästä edes silloin, kun heitä sieltä erikseen osaisi etsiäkin: 

On ollu monesti semmosiakin tapauksia, kun oon ollu pitämässä kouluilla yk-

sittäisiä tunteja ja opettajat on sanoneet, että siellä on kaksi tai kolme sem-

mosta, joilla on ongelmia, mutta ei oo kerrottu tarkemmin ketä ne on ja mää 

en oo es huomannu ketä ne on, että ne ei oo erottuneet mitenkään sieltä jou-

kosta. (O1) 

Ohjaaja kuitenkin jatkaa samasta aiheesta: 
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Mutta sitten, noh, toisilla kerroilla oon huomannu…[naurahtaa], että tota 

noin niin, tavallaan se mielenkiinnon ylläpito on tärkeää. (O2) 

Mielenkiinnon ylläpidolla ohjaaja viittaa siihen, että varsinkin tarkkaavaisuushäiriöisillä 

ryhmän toimintaan osallistumisen motivointi on hyvin tärkeää tarkkaavaisuuden säilyttä-

miseksi ja täten myös myönteisten kokemusten saavuttamiseksi. Ajatusta lapsijoogasta 

myönteisenä kokemuksena tukevat myös tätä tutkimusta varten kerätyt lasten haastattelut. 

Kaikki toimintaan osallistuneet lapset kertoivat pitäneensä joogasta ja moni heistä kertoi 

haluavansa jatkaa joogaharrastusta myöhemminkin. Myös vanhemmilta ja lastentarhan-

opettajilta kerätyissä kyselyissä toistuivat myönteiset kokemukset ja asenteet. Lasten halu 

jatkaa joogaharjoitusten parissa jatkossakin tuli esille myös Folleton ja muiden (2016) sekä 

Rogersin (2011, 48) tutkimuksissa. Syitä joogan jatkamiselle olivat lasten mukaan muun 

muassa joogasta pitäminen yleensäkin sekä joogan aikaansaamat rentoutumisen ja rauhoit-

tumisen tunteet (Folleto ym. 2016). 

Toisaalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tämän tutkimuksen joogatuokioista kerätty-

jen havaintojen mukaan tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevat lapset erottuivat usein muusta 

lapsiryhmästä negatiivisella tavalla. Heidän käyttäytymiseensä jouduttiin puuttumaan mui-

ta useammin ja esimerkiksi ohjaajan ohjeiden noudattaminen oli heille usein vaikeampaa. 

Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kokemus olisi ollut lapsille epä-

mieluisa, vaan käyttäytymiseen saatettiin joutua puuttumaan esimerkiksi siksi, että lapset 

innostuivat joogaharjoituksista välillä liikaakin. 

Myönteinen elämänasenne 

Myönteisen ilmapiirin luomisen myötä lapsijoogan uskottiin myös kehittävän lapsissa 

myönteistä elämänasennetta yleensäkin. Tämä käy ilmi myös seuraavassa aineisto-

otteessa: 

Aina kun näki lapsia muualla, niin ne tunnisti ja aina se oli semmonen iloi-

nen ja myönteinen [kohtaaminen], niin jotain sellaista uskon että siirsin näi-

hin lapsiin. (O1) 

Viittauksia myönteisen asenteen kehittymiseen antaa myös ohjaajan kokemus siitä, että 

lapsille kehittyi joogatuokioiden myötä halu näyttää mitä he ovat joogassa oppineet. Lasten 

halu näyttää omia taitojaan korostui myös lapsijoogatuokioiden aikana tehdyissä havain-

noissa sekä vanhemmille ja lastentarhanopettajille tehdyissä kyselyissä. Esimerkiksi van-
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hemmat kertoivat usein lapsensa näyttäneen oppimiaan joogaa-asentoja ja joskus jopa 

opettaneen niitä toisille. Voidaankin ajatella, että jonkin taidon hallinnan ja osaamisen tun-

teiden kautta lapset kehittävät uskoa itseensä sekä omaan pärjäämiseensä, jotka puolestaan 

edesauttavat myönteisen elämänasenteen kehittymistä. Folleton ja muiden (2016) tutki-

muksessa saatiin samantapaisia havaintoja. Tutkimuksen mukaan lapset esimerkiksi näyt-

tivät oppimiaan asentoja usein kotona. Lapset myös raportoivat joogan muun muassa vä-

hentäneen heidän pelkojaan ja tehneen heidät onnellisemmiksi. (Folleto ym. 2016.) 

Tasapainoa kiireiseen elämään 

Lapsijoogan ajateltiin olevan merkityksellistä lapselle myös siinä mielessä, että se tuo ta-

sapainoa lasten muuten niin kiireiseen elämään: 

Lapsetkin elää hirveen kiireistä arkea vanhempiensa kanssa, että se olis 

semmonen hetki ehkä päivässä, viikossa, jossa keskitytään siihen rentoutumi-

seen ja muuhun, hetkessä olemiseen. (O1) 

Myös lapsijoogassa tehtävät keskittymisharjoitukset koettiin lasten kannalta merkitykselli-

sinä: 

Mutta mikä on ollut itelle yllättävintä niin se, että ihan semmoset pitkät kes-

kittymisharjoitukset onnistuu yllättävän hyvin. Että ne jopa rakastaa niitä. 

Ihan että tota keskitytään seuramaan viivaa tai kolmiota ja mää sanon siitä, 

että alhaalta eestä ylälaitaan ja ylhäältä alas, ja ne jaksaa tehä vaikka kuin 

kauan. Ja siitä on tullu hirveesti palautetta että ihana olo tulee. (O2) 

Kuten yllä olevasta otteesta käy ilmi, lapsijoogaa harrastaneet lapset itsekin ovat antaneet 

myönteistä palautetta erityisesti keskittymiseen tähtäävistä harjoituksista. Tämän voidaan 

ajatella viittaavan siihen, että lapsilla itselläänkin on tarve pelkästään rauhoittumista varten 

varatuille hetkille, oli lapsella tarkkaavaisuushäiriötä tai ei.  

Lasten kiireiseen elämään liittyen onkin syytä huomioida, että Rogersin (2011, 72‒73) 

tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneet lapset mainitsivat usein stressin 

vähenemisen sekä tunteiden tasapainottamisen joogan yhteydessä. Rogers (2011, 73) pai-

nottaakin lasten kokeman stressin yleisyyttä sekä stressin syiden ja seurausten tutkimisen 

tärkeyttä. Rogersin (2011, 73) mukaan tutkimuksessa vahvasti esille tulleet havainnot las-

ten stressistä viittaavat suureen tarpeeseen parantaa lasten emotionaalista hyvinvointia. 



67 

 

 

Täten olisikin tärkeää, että lapsille tarjottaisiin enemmän mahdollisuuksia paitsi akateemis-

ten taitojen, myös emotionaalisten sekä yleiseen hyvinvointiin liittyvien taitojen harjoitta-

miseen.  

7.1.4 Erityiset haasteet 

Tämän alakategorian tavoitteena on kuvata, millaisia erityisiä haasteita tarkkaavaisuustai-

doissaan tukea tarvitsevien lasten joogassa voi tulla vastaan. Kategorian merkitysyksiköik-

si saatiin haastattelujen analyysin perusteella ennakointi ja tasapainottelu, tarkkaavaisuu-

den ylläpito ja motivaatio, rajat ja struktuuri, lapsen saavuttamien hyötyjen arviointi sekä 

ennakkoluulot. Kategorian merkitysyksiköiden avulla voidaan paremmin ymmärtää, mil-

laisiin ilmiöihin tulisi varautua, kun järjestetään lapsijoogatuokioita tarkkaavaisuudessa 

tukea tarvitseville lapsille.  

Ennakointi ja tasapainottelu 

Erilaisten tilanteiden ennakointi ja lasten energioiden kanssa tasapainottelu korostuivat 

lapsijoogaohjaajien kokemuksissa. Kun joogaryhmässä on mukana tarkkaavaisuustaidoil-

taan muita heikompia lapsia, tulisi se huomioida jo joogatuokioita suunnitellessa. Enna-

koinnista kertovat esimerkiksi seuraavat aineisto-otteet: 

Jos ois taviksia niin sillon pystys irrottelemaan ja ottamaan ne lämmöt jolla-

kin muulla tavalla, mutta sillon kun on näitä jotka hurahtaa ylikierroksille 

herkästi, niin sillon vois mennä koko loppujoogatunti helposti siihen että taas 

rauhoitat. (O1) 

Sama näiden rekvisiittojen kanssa, kyllähän siinä sai monesti aika hereillä 

olla, että kun ne jostakin sitten kiinnostuu ja niihin koskeminen ja tavaroiden 

ottaminen ja tämmönen näin. (O1) 

Erityisesti rekvisiittojen ja muiden joogassa käytettyjen oheismateriaalien kiinnostavuus 

havaittiin myös tätä tutkimusta varten havainnoiduissa joogatuokioissa. Esimerkiksi ohjaa-

jan merkkiäänenä käyttämä kello kiinnosti lapsia tavattomasti ja ohjaajan täytyi olla valp-

paana sen suhteen, ettei esimerkiksi jättänyt kelloa minnekään selvästi näkyville harjoitus-

ten aikana. Tavaroiden kiinnostavuus korostui nimenomaan tarkkaavaisuudessa tukea tar-

vitsevien lasten kohdalla, tukilapset malttoivat yleensä jättää tarvikkeet rauhaan.  
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Erilaisiin tilanteisiin varautuminen koettiin sitä helpommaksi mitä tutummiksi lapset tuli-

vat. Kyvyn ennakoida erilaisia lasten reaktioita nähtiin vahvistuvan myös yleensäkin ko-

kemuksen myötä. Toisaalta esille nousi myös ajatus siitä, että ohjaaja ei voi koskaan olla 

varma siitä, miten tuokio tulee menemään: 

Ei voi koskaan tietää etukäteen miten se menee, ja vaikka ammattini puolesta 

tiedän että lapset on hyvin elastista sakkia niin sitä ei voi ikinä tietää. Mikä 

itsestä tuntuu, että täähän on mahtavaa niin lapset voi tyrmätä ihan täysin tai 

sitten toisin päin. Että sää et voi koskaan tietää etkä oo koskaan valmis. (O1) 

Tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevia lapsia sisältävän ryhmän energioiden kanssa tasapai-

nottelu näkyi kokemuksissa ajoittain turhautumisena omien voimavarojen riittämättömyy-

teen. Tämä näkyi esimerkiksi seuraavassa aineisto-otteessa: 

Semmosia tilanteita tuli, että ei pystynyt reagoimaan heihin ja heidän tekemi-

siin siinä määrin kuin olisi itse ajatellu. Että varmaan alettiin olla aika lailla 

maksimissa siinä ryhmässä, mitä näitä erityisen ja tehostetun tuen lapsia sii-

nä oli. Että ei enempää ja haastava ryhmä kaikkinensa oli. (O1) 

Ennakoimista ja tasapainottelua vaikeutti ajoittain myös se, että lasten kyvyn keskittyä 

koettiin vaihtelevan päivittäin. Myös yksilölliset erot lasten taidoissa aiheuttivat haasteita. 

Esimerkiksi mattoon kääriytyminen rentoutumisharjoituksen yhteydessä sujui osalta lapsis-

ta hyvin, mutta toisille se taas tuotti vaikeuksia: 

Sitten en tiijä oliko hyvä juttu se mattoihin kääriytyminen, se toimi ekalla 

kerralla, mutta sitten siitä tuli vähän semmonen, että osa rupesi niinku…ne 

veti sen liian tiukkaan ja siitä tuli se pääasia. (O1) 

Lasten energioiden kanssa tasapainottelu nousi esille myös joogatuokioiden havainnointien 

aikana. Ohjaajalta vaaditaankin jatkuvaa valppautta tilanteen seuraamisessa ja hallinnan 

pitämisessä sekä siinä, missä vaiheessa häiritsevään käytökseen puututaan ja mihin asti 

sellaista sallitaan. Erityisesti tarkkaavaisuustaidoiltaan heikompien lasten kohdalla tilantei-

den havaittiin muuttuvan joogaharjoitusten keskellä hyvin herkästi kohti kaaosta, josta 

palautuminen normaaliin joogatuokion hallittuun etenemiseen voi olla hyvinkin hidasta.  

Tarkkaavaisuuden ylläpito ja motivaatio 
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Tarkkaavaisuuden ylläpito oli luonnollisesti yksi tekijä, minkä joogaohjaajat kokivat haas-

teelliseksi. Tarkkaavaisuuden ylläpitoon liittyy myös tilanteiden ennakointi siinä mielessä, 

että ohjaajan tulee esimerkiksi olla erityisen tarkkana sellaisten tilanteiden aikana, joissa 

lasten tarkkaavaisuustaidot ovat koetuksella vähänkään tavallista enemmän. Tarkkaavai-

suuden ylläpitoa auttaviksi tekijöiksi koettiin ohjaajan ennakoinnin lisäksi joogatuokioissa 

toistuvat rutiinit sekä tuokioille sovitut säännöt.  

Tarkkaavaisuuden ongelmista kärsivien lasten koettiin myös väsyvän yllättävän nopeasti: 

Se mikä hämmästytti oli että miten niinku, en tiedä onko heikko kunto oikea 

sana, mutta miten äkkiä ne väsyi ne lapset, että vaikka ei tehty hirveen moni-

mutkaisia juttuja. Mutta ihan semmonen kehon käyttö ja että ei jaksa ja sat-

tuu ja muuta. Ja sehän on aina semmonen, että sitten ei jatketa jos sattuu. 

(O1) 

Lasten havaittiin valittavan väsymystä melko usein myös havainnoitujen joogatuokioiden 

aikana. Onkin todennäköistä, että asiaan liittyi puhtaan väsymyksen lisäksi myös lasten 

kokemat haasteet tarkkaavaisuutensa ylläpidossa. Lapset huomasivat välillä siis itsekin, 

että tarkkaavaisuuden ylläpito oli vaikeaa. Toisaalta haasteita ohjaajalle asettaa myös se, 

jos lapset valittavat lisäksi jonkin liikkeen sattumisesta. Joogan periaatteiden mukaan jooga 

ei saisi sattua, joten toimiakseen oikein, ohjaajan tulisi vaihtaa tällaiset harjoitukset toisiin. 

Joissain tilanteissa ohjaajan tulee myös hyväksyä se, että lapsen tarkkaavaisuus ei vain 

yksinkertaisesti riitä joogatuokioon osallistumiseen. Tällöin onkin lapsen ja koko muun 

ryhmän edun mukaista, että lapsi viedään pois joogatuokiosta.  

Tarkkaavaisuuden ylläpitoa ei myöskään voi vaatia liian pitkäksi aikaa kerrallaan, varsin-

kaan jos kyse on tarkkaavaisuustaidoiltaan muita heikommista lapsista. Tämä käy ilmi 

esimerkiksi seuraavasta aineisto-otteesta: 

Kun mieli ei ole niin tasapainossa ja on aistit liikaakin auki, niin se rauhoit-

tuminen ja rentoutuminen on hyvin hankalaa, että kun reagoi kaikkeen, niin 

se ei vaan onnistu. Että se lähtee hyvin pienistä hetkistä. (O1) 

Ohjaajan tuleekin siis ymmärtää, että tarkkaavaisuus kehittyy pienin askelin kerrallaan ja 

lapsille tulee antaa tuokioiden aikana myös tilaisuuksia toimia rennommin ja vapaammin 

mielin 
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Ohjaajien haastatteluista kerätyn aineiston perusteella lapsijoogaan osallistuvan lapsen 

motivaatiolla on suuri rooli joogamenetelmän onnistumisen kannalta. Motivaation merki-

tys korostuu entisestään, kun mukana on lapsia, joille tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja 

ylläpito voi olla haasteellista. Motivoitunut lapsi jaksaa keskittyä hänelle annettuihin tehtä-

viin ja ohjeisiin ja täten onnistumisen kokemukset mahdollistuvat.  

Aineiston mukaan lapsijoogaohjaajien yleinen käsitys oli, että lasten kanssa on hyödytöntä 

tehdä erilaisia harjoituksia väkisin. Tätä tukee myös lapsijoogan periaatteisiinkin kuuluva 

ajatus joogaan osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Ohjaajien mielestä on tärkeää hyväksyä 

myös se, että kaikki lapset eivät pidä joogasta. Tämä käy ilmi esimerkiksi seuravasta ai-

neisto-otteesta: 

Huomioidaan, että jos siellä on muutama jotka ei tunnu siitä mitään saavan 

niin voi ajoissa sanoa niille, että ei väkisin tarvi olla, että kun sitten taas häi-

rittee niitä muita, joilla on potentiaalia saada siitä apua. (O2) 

Yksittäisen lapsen huono motivaatio saattaakin vaarantaa koko ryhmän toiminnan. Aineis-

tosta löytyi kuitenkin viitteitä myös siihen, että erityisesti tarkkaavaisuuden kanssa tukea 

tarvitsevat lähtevät yleensä innokkaasti mukaan joogan kaltaiseen toimintaan: 

Mutta mää oon ihan varma, että ne saa keskittymään ja nehän innostuu hel-

posti kuten just tämmöset vilkkaat. (O2) 

Toisaalta tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten kanssa työskennellessä tulee myös 

huolehtia, että innokkuutta ei vahingossa tueta liikaa ja unohdeta tuokion hallitun struktuu-

rin merkitystä. Lisäksi tulisi muistaa, että vaikka helposti innostuva lapsi lähtisikin aluksi 

harjoituksiin vauhdilla mukaan, voi keskittymisen ylläpito olla edelleen vaikeaa. Tämän 

vuoksi lasten motivointiin tulisi pyrkiä läpi koko joogatuokion. Motivaation ylläpidon 

haasteet havaittiin myös tätä tutkimusta varten havainnoidun lapsijoogaryhmän toiminnas-

sa. Vaikka lapset saattoivat innostua aluksi helposti, ei innostus aina riittänyt läpi koko 

harjoituksen saatikka koko joogatuokion. 

Aineistosta löytyi erilaisia keinoja, joilla lasten motivaatiota voidaan lisätä. Tällaisia keino-

ja olivat muun muassa lasten osallistaminen tuokion toimintaan, joogatuokioiden erilaiset 

teemat, monipuoliset harjoitukset sekä tuokioiden aikana käytetty rekvisiitta ja palkinnot. 

Myös lapsen ja ohjaajan välinen hyvä ja luottamuksellinen suhde sekä myönteinen palaute 

koettiin tärkeinä lasta motivoivina tekijöinä.  
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Lasten osallistaminen joogatoimintaan on mahdollista monin erilaisin tavoin. Motivaatiota 

voidaan lisätä esimerkiksi lisäämällä lasten mahdollisuutta vaikuttaa tuokioiden sisältöön. 

Lapsilta voidaan vaikkapa kysellä, millaisen teeman he haluaisivat seuraavalla kerralla. 

Lapsille voidaan myös antaa lupa tuoda teemaan liittyvää rekvisiittaa mukanaan. Hyvänä 

motivaation ja keskittymisen lisäämisen keinona pidettiin myös tilaisuuksia näyttää omia 

asentojaan, kuten seuraavasta otteesta käy ilmi: 

Myöskin se, että lapset saa itse keksiä ja itse näyttää ja antaa sen mahdolli-

suuden, että sen huomion saa myöskin sillä myönteisellä tavalla, että voi 

näyttää ne omat temppunsa [… ] siitä saa sinniä, että kohta saan näyttää ja 

pääsen osallistumaan. (O1) 

Joogatuokioiden teemalla on suuri vaikutus siihen, miten mielekkäänä lapset tuokion ko-

kevat. Lapsijoogassa tuokiossa on kyse muustakin kuin pelkkien harjoitusten teosta. Har-

joitukset tuleekin liittää toisiinsa jonkin sopivan teeman avulla. Teema innostaa lapsia 

eläytymään ja lähtemään harjoituksiin innolla mukaan. Joogatuokion tulisikin olla lapsille 

mukava kokemus, kuten seuraavasta otteesta käy ilmi: 

Mää luulen, että se yks niinkun motivaatio lapsille on, että se on semmonen 

niinku mukava hetki, ja ne saa olla aika lailla omia itsejään, että se ei ole 

mikään niinkun kauhee liikuntahetki tai niinkun harjotellaan keskittymistä 

tai…(O2) 

Erilaisten harjoitusten tekemisellä voidaan motivoida erilaisia lapsia. Joogatuokioiden ai-

kana voidaankin normaalien harjoitusten lisäksi esimerkiksi improvisoida luovaa liikku-

mista. Toisille luova liikkuminen voi olla myös haastavaa: 

Semmonen luova liikkeellelähtökin vaatii vähän harjoittelua joka lapselta, et-

tä eka kerralla kaikki on vähän arkoja, kun ei ohjatakaan, että miten pitää 

liikkua, mutta sitten seuraavalla kerralla taas se on paljon vapaampaa. (O2) 

Toisaalta joogaharjoitukset eivät saisikaan olla liian helppoja. Liian helpot harjoitukset 

koettiinkin motivaatiota vähentävinä tekijänä. Sopivan haastavien harjoitusten keksiminen 

voi olla ohjaajalle vaikeaa erityisesti silloin, kun ryhmä on taidoiltaan hyvin heterogeeni-

nen. Tällaisia haasteita voi tulla vastaan myös ryhmissä, joissa mukana on tarkkaavaisuu-

dessa tukea tarvitsevia ja tarkkaavaisuustaidoiltaan normaaleja lapsia.  
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Tuokioiden aikana voidaan lisäksi tehdä pienimuotoisia piirtämis- tai askartelutehtäviä. 

Toisaalta niihin voi mennä paljon aikaa ja lasten voi olla vaikea jatkaa niistä seuraaviin 

joogaharjoituksiin. Näiden tehtävien koettiin kuitenkin antavan hyvän väylän esimerkiksi 

tunteen ilmaisuun. Tämä havaittiin myös tätä tutkimusta varten seuratussa joogaryhmässä. 

Lapset askartelivat leijonanaamiot, joita käytettiin apuna leijona-asanan harjoittelun yhtey-

dessä. Lasten havaittiin selvästi innokkaammin motivoituvan leijonan rooliin eläytymiseen, 

kun apuna oli itse tehty leijonanaamari. Naamarin takaa tunteiden ilmaisukin oli selvästi 

helpompaa ja vapautuneempaa.  

Itse tehtyjen rekvisiittojen lisäksi ohjaaja voi myös itse tuoda mukanaan tunnin teemaan 

sopivaa rekvisiittaa. Tällaisia apuvälineitä käytettiin myös tätä tutkimusta varten havain-

noidun joogajakson aikana. Näiden tuntien aikana tehtyjen havaintojen mukaan lapset oli-

vat hyvin kiinnostuneita rekvisiitasta. Rekvisiitalle ei kannatakaan antaa liian suurta roolia 

tuokion aikana kontrollin säilyttämiseksi. Rekvisiitan lisäksi ohjaaja voi antaa tuokion lo-

puksi joogaajille erilaisia palkintoja tai aarteita. Havainnoitujen joogatuokioiden aikana 

tällaisia olivat esimerkiksi hengitysharjoituksen aikana hyödynnetyt höyhenet sekä meren-

pohjaan tehdyltä matkalta löytyneet simpukat. Tämänkaltaisten aarteiden merkitys korostui 

vanhemmilta ja lastentarhanopettajilta kerätyissä kyselyissä. Lasten kerrottiin puhuneen 

aarteistaan sekä esitelleen niitä ylpeinä usein myös varsinaisten tuokioiden ulkopuolella. 

Luonnollisesti lasten innostuneisuus havaittiin myös joogatuokioiden aikana. Aarteiden 

merkitys kävi ilmi myös lasten haastatteluissa, joissa lapset mainitsivat miettivänsä usein, 

josko joogasta saisi seuraavalla kerralla jotain mukavaa. 

Rekvisiitan ja palkkioiden käytössä tulee kuitenkin olla erityisen harkitsevainen, sillä ne 

eivät saa muodostua joogatuokioiden tärkeimmäksi osa-alueeksi. Tämä käy ilmi myös seu-

raavasta aineisto-otteesta: 

Lapset hyvin pian oppi siihenkin, että kun oli tätä rekvisiittaa ja jotain jännää ja sit-

ten jos sai jotakin, niin ne rupesi odottamaan sitä palkkaa tai palkkiota. Niin sitten 

pitää huomata sekin, että aina ei saa jotain konkreettista, niinku simpukoita tai ki-

viä, että se ei ole se pointti, että se herkästi vois mennä semmoseenkin. Mutta toki 

sitten kun näkee miten ne ilahtuu, että ne on niinku aarteita niille, niin niitä voi aina 

välillä käyttää. (O1)  

Rajat ja struktuuri 
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Haasteena ohjaajat kokivat myös lapsijoogan periaatteiden mukaisen sallivan ja myöntei-

sen ilmapiirin sekä tarkkaavaisuushäiriöisten lasten tarvitsemien rajojen ja struktuurin yh-

teensovittamisen. Molempien tarve ymmärrettiin, mutta käytännössä tämä koettiin vaike-

aksi. Tämä käy ilmi muun muassa seuraavasta aineisto-otteesta: 

Lapset, jotka tarvii sitä struktuuria, niin vähän jouduin matkan varrella ko-

vastikin miettiin, että kuinka paljon voi rajoittaa ja kuinka paljon siinä kärsii 

se joogan ilmapiiri. (O1) 

Asian suhteen kovasti pohdintaa aiheutti esimerkiksi se, missä menee yksittäisen lapsen 

omaehtoisen toiminnan raja ja millaisia oikeuksia toisilla lapsilla puolestaan on rauhalli-

seen ja tarkoituksenmukaisesti etenevään joogatuokioon: 

Kuitenkin sen toiminnan kannalta ei oo mitään järkeä tulla joogatunnille rie-

humaan ja tekemään mitä sattuu, koska hänhän kokeilee niitä rajojaan joka 

paikassa. (O1) 

Lasten motivaatioon panostaminen nähtiin yhtenä keinona saavuttaa myönteisen ilmapiirin 

ja rajojen tasapaino. Motivoimalla lasta toimimaan ohjaajan ohjeiden mukaan säilytetään 

joogatuokion hallittu struktuuri ja ylläpidetään positiivista mielialaa koko ryhmässä.  

Ryhmän tunteminen ja se että mihinkään ei pakoteta ja se tuota..siinä ollaan-

kin taas sitten siinä maaperällä, että entä nämä, jotka tekis jotain ihan muuta 

ja omia juttujansa mieluummin, niin pakotetaanko niitä. Että se on sen hou-

kuttelun kautta ja semmosen, että tehdään ensin tämä ja sitten jotakin. Mutta 

sillä tavalla jos näkee että lapsi joka muuten tekee ja näin, mutta ei sitten ha-

lua niin sitä ei tietenkään pakoteta. (O1) 

Kuten ylläolevasta otteesta käy ilmi, motivoimisessakin tulee kuitenkin ottaa huomioon 

yksilön tausta ja ominaisuudet. Jos lapsen kieltäytyminen esimerkiksi jonkin harjoituksen 

tekemisestä ei ole motivaatiosta kiinni, tulee lapsen päätöstä kunnioittaa. 

Lapsen saavuttamien hyötyjen arviointi 

Haasteellisia tilanteita voivat myös aiheuttaa lapset, jotka eivät selvästikään kykene toimi-

maan, kuten joogatuokioissa olisi tarkoitus. Näissä tilanteissa on ohjaajan vastuulla pohtia, 

onko lapsen ja muun ryhmän edun mukaista, että lapsi pidetään vaikeuksista huolimatta 

edelleen mukana ryhmässä. Tällaisia pohdintoja aiheen tiimoilta esitti ohjaaja numero yksi: 



74  

 

  

Tomillakin siinä sitten oli se toisten turvallisuus siinä, sitähän ois voinu jat-

kaa ja kokeilla, mutta se ois se ilmapiiri muuttunu ihan toiseksi ja siinä ois 

aina pitäny olla ylimääräinen aikuinen. Mutta jos hänet ois joka kerta joutu-

nu paneen sivuun, kun se itsehillintä ja -hallinta oli niin puutteellista, niin 

semmonen lapsi ei hyödy siitä ja sehän ois aina saanut sen kielteisen palaut-

teen siitä. (O1) 

Tässä tapauksessa päätettiinkin toimia niin, että lapsi otettiin pois joogaryhmästä jo melko 

varhaisessa vaiheessa, sillä hänen läsnäolonsa ei hyödyttänyt häntä itseään eikä muuta 

ryhmää. Lapsi toi myös itse ajoittain esille oman haluttomuutensa osallistua ryhmän toi-

mintaan, vaikkakin toisella kertaa saattoi kertoa haluavansa edelleen tulla mukaan. Joilla-

kin lapsilla esimerkiksi tarkkaavaisuuden pulmat voivat olla niin vaikeita, että jooga mene-

telmänä ei yksinkertaisesti heille sovi. Tämä täytyykin ottaa huomioon menetelmää käytet-

täessä. 

Ennakkoluulot  

Aineistosta löytyi myös viitauksia joogaohjaajien kohtaamiin ennakkoluuloihin ja asentei-

siin lapsijoogamenetelmää kohtaan. Tarkkaavaisuuteen liittyvissä asenteissa vedottiin 

usein muun muassa lapsen kykenemättömyyteen pysyä paikallaan tai ylipäätään siihen, 

että lapset eivät osaisi tai jaksaisi joogata. Havaittavissa oli myös ennakkoluuloja jooga-

menetelmän perusteita kohtaan: 

Eikä tarvi olla mikään hörhö tai huuhaa, että varsinkaan lapsijoogassa, mi-

nusta ne sitten tulee ihan vallan muualta ne filosofiat ja ne on sitten niin pal-

jon syvempiä asioita, vuosikausia niissä pitää olla mukana. (O1) 

Tästä aineisto-otteesta voidaankin päätellä, että lapsijoogaan, kuten usein myös aikuisten 

joogaan, ajatellaan automaattisesti liittyvän uskonnollisia vivahteita. Tämä ei kuitenkaan 

pidä paikkaansa varsinkaan lapsijoogan parissa, joka on pikemminkin lapsilähtöinen lii-

kuntamuoto. Rogers (2011, 41) kertoo tutkimuksessaan törmänneensä samantapaisiin en-

nakkoluuloihin, jotka muun muassa estivät joidenkin lasten osallistumisen koko tutkimuk-

seen. Rogersin (2011, 41) mukaan samat ennakkoluulot myös hidastavat joogamenetelmän 

käyttöönottoa esimerkiksi koulujärjestelmässä. Tässä tutkimuksessa kerätyssä aineistossa 

ohjaaja numero kaksi nostaa esille uskomuksista riippumattomat joogassa todetut hermos-

tolliset vaikutukset: 
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Hermoston kauttahan se vaikuttaa, vaikkei mihinkään energiavirtoihin us-

koiskaan. (O2) 

Aineisto-otteessa siis todetaan, että joogan mahdolliset vaikutukset eivät ohjaajan koke-

muksen mukaan ole pelkästään jokin uskomuksiin perustuva väite. Vaihtoehtoisten kun-

toutusmenetelmien mahdollisesti herättämät ennakkoluulot eivät saisikaan vaikuttaa uusien 

kuntoutustapojen kehittämiseen. Kuntoutusmenetelmien variaatiolle on tarvetta ja niiden 

on havaittu herättävän kasvavaa kiinnostusta myös lasten kuntoutuksen parissa (Chan, 

Rappaport & Kemper 2003, 4). Tietoa ja kokemuksia tarvitaan siis lisää myös ennakkoluu-

lojen hälventämiseksi. Tässä tutkimuksessa mukana olleiden lasten, vanhempien ja lasten-

tarhanopettajien kokemuksista ei kuitenkaan havaittu erityisiä ennakko-oletuksia joogasta 

menetelmänä. Asenteet olivat kannustavia ja osallistujat olivat yleensäkin avoimesti joo-

gasta kiinnostuneita. 

7.2 Tarkkaavaisuustaidoissa tukea tarvitsevien lasten jooga käytännössä 

Tämän tutkimuksen toisessa tutkimuskysymyksessä haetaan vastausta siihen, millaista 

tarkkaavaisuustaidoissa tukea tarvitsevien lasten jooga on lapsijoogaohjaajien käsitysten 

mukaan käytännössä. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, mitä käytännön tekijöitä tulisi 

ottaa huomioon, jos lapsijoogaa sovelletaan tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien kuntou-

tukseen. Aineiston analyysin tuloksista käy ilmi, että ohjaajien käsitykset aiheesta voidaan 

jakaa kahteen alakategoriaan. Ensimmäisessä alakategoriassa kuvaillaan ohjaajien käsityk-

siä lapsijoogamenetelmän konkreettisista elementeistä, kuten joogaryhmästä ja -tilasta. 

Toisessa alakategoriassa analysoidaan, millaisia ominaisuuksia ohjaajalta vaaditaan.  

Yleisesti tutkimuskysymykseen saatuja vastauksia tarkastellessa voidaan todeta, että tark-

kaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten osallistuminen lapsijoogaryhmän toimintaan ei 

välttämättä edellytä mitään erityisiä toimenpiteitä. Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, 

millaisia tekijöitä on hyvä ottaa huomioon kyseisenkaltaisen ryhmän toimintaan valmistau-

tuessa.  

7.2.1 Menetelmän konkreettiset elementit 

Tämän alakategorian avulla pyritään kuvaamaan sitä, millaisia konkreettisia tekijöitä tulee 

ottaa huomioon lapsijoogaryhmän toimintaa suunnitellessa. Tavoitteena on tarkastella näitä 
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elementtejä siitä näkökulmasta, että ryhmän toiminta olisi suunnattu erityisesti tarkkaavai-

suudessa tukea tarvitseville lapsille. Tämän alakategorian merkitysyksiköiksi muotoutuivat 

joogaryhmän koko ja koostumus, joogatuokion rakenne ja kesto sekä käytetyn tilan merki-

tys ja ominaisuudet.  

Joogaryhmän koko ja koostumus 

Lapsijoogaohjaajien käsitysten mukaan joogaryhmän koolla ja koostumuksella on merki-

tystä erityisesti silloin, jos mukana on lapsia, joilla on erityisen tuen tarpeita. Sopivaan 

ryhmäkokoon vaikutti luonnollisesti se, kuinka monella lapsella on todettu haasteita tark-

kaavaisuuden kanssa. Ryhmäkokoa kommentoitiin muun muassa näin: 

Ryhmäkokona kahdeksan ois optimi, mutta varmaan jos ois joku kolmekin tarkkaa-

vaisuushäiriöistä, niin sitten vois olla kuuskin. Että alle kuuden ryhmä, niin se ei oi-

keen ois enää edes ryhmä. Varsinkin kun mää nään hyödylliseksi sen parityöskente-

lyn ja sitten ryhmätyöskentelyn ja jos on alle kuusi, niin se on vähän sitten liian pie-

ni. (O2) 

Ohjaajan kommentista voidaan päätellä, että ryhmän ei tulisi olla myöskään liian pieni. 

Liian pienessä ryhmässä ryhmädynamiikka ja samalla joogan ominaispiirre, ryhmässä toi-

miminen, ei olisi enää niin hedelmällistä. Joogaryhmän sopivaa kokoa pohdittiin myös 

Steinerin ym. (2012) tutkimuksessa, jossa selvitettiin joogan vaikutuksia emotionaalisista 

ja käyttäytymisen vaikeuksista kärsivien lasten suhteen. Tutkimuksessa tehtyjen havainto-

jen mukaan sopivin ryhmäkoko kyseiselle ikäryhmälle (8‒10 -vuotiaat) olisi 7‒10 lasta 

(Steiner 2012, 823). Havainnot siis tukevat myös tässä tutkimuksessa saatuja havaintoja.  

Ohjaajien käsityksistä löytyi myös ajatuksia ryhmän koostumuksesta. Toisen ohjaajan käsi-

tysten mukaan Saksassa oli saatu hyviä kokemuksia ryhmistä, joissa puolet lapsista oli 

ADHD -tapauksia ja puolet Asperger -tapauksia. Erilaisten lasten koettiin tasapainottavan 

toisiaan joogatuokioiden aikana. Toisaalta kokemusta oli kertynyt myös ryhmästä, jossa 

kaikilla lapsilla vaikutti olevan tarkkaavaisuuden pulmia: 

Mulla tulee nyt yks ryhmä mieleen, että tuolla koululla ja se oli ihan kauhee. Siinä oli var-

maan jokaisella jotain tarkkaavaisuushäiriötä, että tota en saanut sitä, meinasin lyödä 

hanskat tiskiin puolessa välissä. Toinen tuki toistensa hulinaa ja höpötystä, että tolleen 

yksittäisenä kertana, oli ihan mahdoton. (O2)   
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Tässä tapauksessa ryhmä oli kuitenkin osallistunut joogaan vain yhden kerran, joten pi-

tempiaikaisia kokemuksia tällaisen ryhmän toiminnasta ei ollut. Ryhmän koostumukseen 

kiinnitettiin huomiota myös tätä tutkimusta varten seuratun tarkkaavaisuushäiriöisten joo-

garyhmän toimintaa suunniteltaessa. Tällöin mukaan päätettiin ottaa tarkkaavaisuustaidoil-

taan normaaleja tukilapsia ryhmän toimintaa tasapainottamaan ja mallia näyttämään. Joo-

garyhmää ohjannut ohjaaja kuvailee tukilasten merkitystä seuraavalla tavalla: 

Semmonen oli hyvinkin tarpeellista, että näki miten ne omat ohjeet [ymmärrettiin], 

niin semmonen lapsi, joka pysty keskittyyn ja jonka kehonhallinta oli ok, niin pysty 

nappaan ne ja sitten myöskin se malli, että myös näille toisillekin lapsille oli ole-

massa lapsimalli, niinkö vertaistuki, vertaismalli, niin musta se oli tosi tärkeetä, että 

siinä oli niitä. (O1)  

Tukilasten läsnäolo koettiin siis tärkeäksi sekä ohjaajan että lasten kannalta katsottuna. 

Tukilasten näyttämään malliin vetoaminen mahdollisti myös ohjaamisen myönteisen pa-

lautteen kautta. Kehumalla ohjausta hyvin noudattavia tukilapsia ohjaaja koki pystyvänsä 

vaikuttamaan myös tarkkaavaisuustaidoissaan tukea tarvitsevien lasten käyttäytymiseen. 

Tukilapset auttoivat myös myönteisen ilmapiirin säilyttämistä joogatuokioiden aikana, kun 

ohjausta seuraamattomien lasten kielteisen ojentamisen sijaan ohjaaja kykeni ohjeistamaan 

katsomaan mallia tukilasten toiminnasta. 

Tukilasten mukaan ottamisessa tulee kuitenkin myös muistaa, että heihin ei saisi liikaa 

nojata, vaikka toisaalta lapset ovat todennäköisesti jo muutenkin tottuneet erilaisten lasten 

kanssa toimimiseen: 

Toki se voi semmosille lapsille olla myöskin semmonen taakka, mutta kyllä-

hän me eletään koululuokissakin nykyään ja ryhmissä on aina erilaisia lap-

sia. (O1) 

Myös lasten ikään oli kiinnitetty huomiota. Eniten vaikutusta oli havaittu sillä, että ovatko 

joogaan osallistuvat lapset vielä kouluikäisiä vai ei. Toinen ohjaajista olikin päättänyt 

omien kokemustensa pohjalta, että ei ota samaan ryhmään kouluikäisiä ja alle kouluikäisiä 

näiden taitotasojen erilaisuuksien vuoksi.  

Joogatuokion rakenne ja kesto 
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Tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten läsnäolo joogatuokioissa voidaan ottaa huo-

mioon jo tuokion suunnitteluvaiheessa. Tuokion voidaan ajatella esimerkiksi alkavan voi-

maharjoituksilla sekä omien rajojen etsimisellä ja vasta niiden jälkeen pyritään harjoittele-

maan rauhoittumista ja keskittymistä. Toisaalta aineistosta kävi myös ilmi, että tuntien 

suunnittelussa pyritään kuitenkin joka tapauksessa huomioimaan voimaharjoitukset ja ren-

toutuminen sekä parasympaattiseen ja sympaattiseen hermostoon vaikuttaminen, joten 

tarkkaavaisuushäiriöisten lasten läsnäololla ei sinänsä välttämättä nähdä erityistä vaikutus-

ta tuntien suunnitteluun: 

Joka tapauksessa ne suunnitellaan ne tunnit, että siellä on molempia ja asa-

noita, jotka vaikuttaa molemmilla tavoilla [parasympaattinen ja sympaattinen 

hermosto], että ei se sinänsä poikkea siitä, että jos tarkkaavaisuushäriöisille 

tehtäisiin. (O2) 

Joogatuokio rakentuu siis erilaisista harjoituksista, joilla pyritään vaikuttamaan muun mu-

assa hermostoon. Tuokion kulussa tärkeänä pidettiin myös aktiviteettien vuorottelua, eli 

välillä tuokiossa tulisi olla aktiivisempia ja välillä passiivisempia vaiheita. Erityisen tär-

keänä pidettiin myös tuokion rutiinien noudattamista: 

Se on hirveen tärkee tavallaan se rutiini, että on se alkupiiri ja loppupiiri 

myöskin, että tietää millon jooga alkaa ja loppuu ja sillon kohdataan ja saa 

kertoo, se on niistä hirveen mukavaa. (O2) 

Semmoset rutiinit ja selvä struktuuri siinä tunnissakin, niin ne auttaa [tark-

kaavaisuutta]. (O2) 

Ohjaajan mukaan rutiineista on siis hyötyä lapsen tarkkaavaisuuden kannalta. Rutiinien 

noudattaminen helpottaa tuokion etenemisen ennakoimista ja täten myös lapsen toimin-

nanohjausta (Bowen-Irish 2007, 37). Ennakoinnin mahdollisuudella voi siis olla tarkkaa-

vaisuuden kanssa tukea tarvitsevalle suurtakin merkitystä. Aineisto-otteesta on havaittavis-

sa myös ohjaajan kokemus siitä, että lapset myös pitävät joogatuokioon rutiininomaisesti 

kuuluvista osioista, kuten alku- ja loppupiiristä. 

Joogatuokioon olennaisiksi osa-alueiksi mainittiin erityisesti hengitysharjoitukset sekä 

loppurentoutus. Myös aurinkotervehdys erilaisissa muodoissaan kuului molempien ohjaa-

jien joogatuokioiden perusharjoituksiin. Hengitysharjoituksista aineistossa kerrottiin muun 

muassa näin: 
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No me suhistaan ja puhalletaan ja tarkkaillaan hengitystä, että liikkuu maha 

ja tota noin niin, joka tunti tehdään hengitysharjoituksia, eikä ne huomaa, et-

tä nyt itse asiassa tehdään hengitysharjoituksia. (O2) 

Lapset ovatkin erityisen otollinen ryhmä joogaharjoitusten tekemiseen, sillä lapset osaavat 

yleensä luonnostaan oikeanlaisen hengitystekniikan. Kuten aineisto-otteestakin käy ilmi, 

lapsijoogassa ei kuitenkaan erityisesti painoteta harjoitusten perimmäistä olemusta, kuten 

esimerkiksi sitä, että kyseessä on juuri hengitystekniikkaan liittyvä harjoitus. Hengityshar-

joitusten rooli tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten joogassa on tärkeä. Niiden 

avulla harjoitellaan keskittymistä sekä kehitetään autonomisen hermoston säätelyä, jotka 

puolestaan edistävät rentoutumista (Steiner ym. 2012, 816).   

Aurinkotervehdys on yksi joogan perusharjoituksista. Aurinkotervehdystä harjoiteltiin ah-

kerasti myös tätä tutkimusta varten seuratussa joogaryhmässä. Ryhmän ohjaaja kommentoi 

aurinkotervehdyksen harjoittelemista näin: 

Toki me otettiin aika pian se aurinkotervehdys, joka koostuu monesta asanas-

ta. Mutta mää luulen, että se oli kuitenkin sitten se mikä jäi lapsille loppujen 

lopuksi kun se toistui ja sitä harjoiteltiin, että se jäi niillä sitten käteenkin sii-

tä. [O1] 

Aurinkotervehdys sujui lapsilta hyvin myös tuntien havainnoinnin perusteella erityisesti 

joogajakson lopussa. Havaintojen perusteella aurinkotervehdyksen teosta myös pidettiin, 

sillä lapset osallistuivat siihen lähes joka kerta yhtä innokkaasti ja hyvillä mielin. Lapset 

pääsivät viimeisillä tunneilla myös näyttämään tervehdyksen ilman ohjausta alusta lop-

puun. Seuraavasta aineisto-otteesta käy ilmi myös toisen ohjaajan saamat positiiviset ko-

kemukset aurinkotervehdyksestä: 

Sitten aurinkotervehdys, otan melkein aina jossakin muodossa. Siitä ne on 

oppineet tykkäämään, aluksi ei kaikki tykänneet [naurahtaa]. Sitäkin mää vä-

hän varioin, niinku sitä tarinaakin. (O2) 

Kuten otteesta käy ilmi, aurinkotervehdystä voidaan myös varioida joogatuokion teeman 

mukaan. Tuokiolle suunnitteluvaiheessa valittu teema vaikuttaakin koko tuokion koostu-

mukseen ja valittujen harjoitusten suoritustapaan. Teeman merkitys korostuu erityisesti 

lasten motivaatiota tarkastellessa: 
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Mää mietin sen teeman ja kehittelen vähän tarinoitakin, ollaan vaikka Parii-

sissa ja sitten käydään matkoilla aika paljon ja kaikkee, että tarina on mie-

lenkiintoinen, ja että ne lapset oottaa, että mitä seuraavaksi. Se pitää mielen-

kiintoo yllä ja jaksaa tehä niitä harjoituksiakin. (O2) 

Mielenkiintoisen teeman avulla lapset jaksavat siis motivoitua ja sen myötä keskittyä tuo-

kioon osallistumiseen. Motivaation merkitys tarkkaavaisuuden ylläpidossa korostuu erityi-

sesti tarkkaavaisuuden kanssa tukea tarvitsevilla lapsilla, joten siihen olisikin syytä kiinnit-

tää erityistä huomiota.  

Tuokion loppuun sijoittuvassa loppurentoutuksessa tavoitteena on lopettaa tuokio rauhoit-

tumiseen ja levolliseen mielialaan. Aineistosta löytyneiden kokemusten mukaan lapset 

myös odottavat näitä rentoutumisen hetkiä: 

Loppurentoutusta pidän tosi tärkeänä ja ne [lapset] oottaa sitä. (O2) 

Ohjaajan kokemus siitä, että lapset odottavat loppurentoutusta saa vahvistusta myös tässä 

tutkimuksessa mukana olleen joogaryhmän lasten haastatteluista. Lapset kommentoivat 

rentoutumishetkien tuntuvan hyviltä ja olon muuttuvan rauhalliseksi. Eräässä haastattelus-

sa joogaan osallistunut lapsi vertasi rentoutumista ihanaan pilvi- tai tyynymaailmaan astu-

miseen.  

Toisaalta joogatuokioiden havaintojen perusteella voidaan sanoa, että rentoutuminen ei 

aina sujunut tarkkaavaisuuden pulmista kärsiviltä lapsilta ongelmitta. Rentoutumisharjoi-

tuksissa havaittiin kuitenkin edistystä joogajakson lähestyessä loppuaan. Rauhoittumisen 

havaittiin lisäksi sujuvan paremmin, kun ympäristön virikkeitä karsittiin esimerkiksi him-

mentämällä valoja.  

Rentoutuksessa apuna voidaan käyttää musiikkia, mutta se ei ole aina välttämätöntä. Tun-

nelmaan sopivan musiikin kuitenkin koettiin usein auttavan lasta rentoutumaan. Loppuren-

toutuksessa lapset voivat myös itse vaikuttaa harjoituksen kulkuun käyttämällä omaa mie-

likuvitustaan: 

Sitten visuaalisuudella ja mielikuvamatkoilla ja semmosilla, kun niitä harjoi-

tellaan kanssa, saa itse miettiä kivoja paikkoja loppurentoutuksessa, ja sen 

oon huomannut, että lapset haluaa mielellään kääriytyä johonkin, siis siihen 

rauhoittumiseen ne haluaa semmosta… (O2) 
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Lasten halu kääriytyä johonkin rentoutuksen aikana havaittiin myös tätä tutkimusta varten 

havainnoidussa joogaryhmässä. Kyseisessä ryhmässä lasten sallittiin kääriytyä omiin joo-

gamattoihinsa. Ohjaajan kanssa jälkeenpäin käydyissä keskusteluissa pohdittiin kääriyty-

misen mahdollisesti lisäävän lapsen turvallisuuden tunnetta, joten sen salliminen voi olla 

hyvinkin tärkeää. Toisaalta mattoihin kääriytyminen tarjosi joillekin tarkkaavaisuudessa 

tukea tarvitseville lapsille liikaa virikettä ja harjoituksen varsinainen tarkoitus unohtui ma-

tolla leikkimisen takia. Kyseisen ryhmän kanssa kokeiltiin rentoutusharjoitusten ottoa 

myös heti tunnin alussa. Ohjaajan kokemuksen mukaan nämä tuokiot onnistuivat muita 

paremmin. Tämä havaittiin myös tuntien havainnointivaiheessa; rentoutus heti tunnin alus-

sa vahvisti tuokioon keskittymistä ja myönteistä ilmapiiriä yleensäkin.  

Rentoutumisharjoitusten vaikutuksia on tutkittu jonkin verran. Tarkkaavaisuudessa tukea 

tarvitsevien lasten suhteen merkitystä on erityisesti niillä havainnoilla, joita on tehty ren-

toutumisharjoitusten vaikutuksista stressitasoon. Esimerkiksi Lohaus, Klein-Heβling, Vö-

gele ja Kuhn-Henninghausen (2001, 197) havaitsivat tutkimuksessaan mielikuviin perustu-

vien rentoutumisharjoitusten näkyvän fysiologisina muutoksina, kuten esimerkiksi sykkeen 

laskemisena. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet lapset raportoivat positiivisesta mielialasta 

ja fyysisestä hyvinvoinnista (Lohaus ym. 2011, 197). Lohausin ja muiden mukaan (2011, 

198) rentoutumisharjoituksia pidetäänkin usein keinona parantaa lasten selviytymisstrate-

gioita, kuten erityisesti kykyä hallita emotionaalisia ja fyysisiä reaktioita stressaavissa ti-

lanteissa.  

Joogatuokion kestosta molemmilla ohjaajilla oli hyvin samankaltaiset näkemykset. Ihan-

teellisimpana pituutena pidettiin 45 minuuttia, jonka aikana tuokioon mahtuvat sen tär-

keimpinä pidetyt elementit, kuten alku- ja loppupiiri, erilaiset harjoitukset sekä loppuren-

toutus. Toisaalta kuitenkin kävi ilmi, että tuokion pituudella ei sinänsä nähty merkitystä 

joogan hyötyjen kannalta, vaan lyhyidenkin joogaharjoitusten nähtiin olevan hyödyllisiä. 

Tämä ajatus käy ilmi esimerkiksi seuraavasta aineisto-otteesta: 

Esimerkiksi koulussa joku vartin tuokio aamusta riittäis ihan hyvin mun mie-

lestä. Sitten tekis jottain ja se ois vähän niinku rutiinia jo mitä tehdään. Tai 

vaikka vartti aamulla ja vartti iltapäivällä. Että silleenhän jooga ei oo, että 

tarvis tehdä joku tietty pituus, että siitä ois jotain hyötyä, että kaikki on hyö-

dyksi. (O2)  
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Otteesta voidaan päätellä joogan sopivan hyvin myös osaksi koulupäivää, sillä sitä voidaan 

harjoittaa joustavasti ja esimerkiksi irrottaa kuhunkin tilanteeseen sopivia elementtejä tar-

peen mukaan. Pituutta tärkeämpänä pidetään harjoitusten säännöllisyyttä ja rutiinin luomis-

ta. Aiheeseen liittyen toisella ohjaajalla oli kokemusta myös yksittäisistä joogatuokioista. 

Nämä tuokiot eivät ohjaajan kokemusten mukaan olleet kovinkaan toimivia, koska lapset 

jäävät oudoiksi eikä ryhmään synny kunnollista sidettä. Tämä tulisikin huomioida erityi-

sesti niissä tilanteissa, jolloin mukana on esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Jos 

joogalla tavoitellaan vaikutuksia esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, olisi siis tärkeää, että ryh-

män toiminta olisi pitempiaikaista ja säännöllistä. Samantapaisia havaintoja on tehty myös 

muissa tutkimuksissa (esim. Garg ym. 2013, 162). 

Myös joogatuokion ajankohdalla saattaa olla vaikutusta tuokion onnistumiseen. Tätä tut-

kimusta varten tarkkaillulla joogaryhmällä tuokiot olivat aluksi aina maanantaisin, jolloin 

ryhmä vaikutti hieman levottomammalta kuin silloin, kun tuokiot ryhdyttiin järjestämään 

perjantaisin. Toisaalta tuokion sujumiseen vaikuttavia tekijöitä voi olla niin monia, että 

ajankohdan tarkastakin valikoinnista huolimatta ongelmia voi esiintyä aika ajoin.  

Tilan merkitys ja ominaisuudet 

Ryhmän ominaisuuksien sekä joogatuokion erilaisten elementtien lisäksi aineistosta löytyi 

viittauksia siihen, että joogatuokion toimintaan vaikuttavat olennaisesti myös käytettävissä 

olevan tilan ominaisuudet. Tilan tulisi olla rauhallinen paikka, eikä se saisi tarjota lapsille 

ylimääräisiä virikkeitä. Virikkeiden vähyys koettiin tarkkaavaisuutta edistävänä tekijänä 

myös tätä tutkimusta varten havainnoidun joogaryhmän toiminnassa. Käytettävissä oleva 

tila vaikuttaa paljon myös siihen, millaisia tuokioita siellä voidaan järjestää. Tilan ollessa 

esimerkiksi pieni, siellä on vaikea järjestää harjoituksia, joissa liikutaan paljon ympäriinsä. 

Tällaiset harjoitukset voivat olla ohjaajien mukaan hyvinkin tärkeitä, jos mukana on tark-

kaavaisuushäiriöisiä lapsia. Toisaalta ohjaajan kokemusten mukaan tällaisten harjoitusten 

jälkeen lapsilla kestää kauan palata takaisin rauhalliseen mielentilaan, joten kyseisen kal-

taisia harjoituksia ei kovin monesti voida ottaa tuokioihin mukaan muutenkaan.  

Tarkkaavaisuushäiriöisten lasten ryhmäkuntoutukseen käytettävän tilan ominaisuuksia 

kommentoivat myös esimerkiksi Paananen ja muut (2011, 21), joiden mukaan olisi tärkeää, 

että ryhmän kokoontumisessa myös ulkoiset puitteet tukisivat ryhmän toimintaa. Tilan olisi 

hyvä olla rauhallinen ja esimerkiksi tilan ulkopuolelta ei saisi kuulua häiritsevää melua. 
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Tarkkaavaisuutta tukeva tila olisi lisäksi sisustukseltaan neutraali ja tavaraa ei tulisi olla 

paljoa. (Paananen ym. 2011, 21.)  

7.2.2 Ohjaajan ominaisuudet 

Tämän alakategorian tavoitteena on tarkastella, millaisia ominaisuuksia lapsijoogaohjaajal-

la tulisi lapsijoogaohjaajien käsitysten mukaan olla. Ohjaajan ominaisuuksia on tarkoitus 

tarkastella yleisesti ajateltuna, mutta erityistä huomiota pyritään kiinnittämään seikkoihin, 

joista löytyy kytköksiä tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen. Haastat-

teluissa kerätyn aineiston pohjalta ohjaajan ominaisuuksiin liittyviksi merkitysyksiköiksi 

muodostuivat ohjaajan luonne ja kokemus sekä itsereflektointi.  

Ohjaajan luonne ja kokemus 

Ohjaajan luonteella nähtiin olevan suurta merkitystä ohjauksen onnistumisen kannalta. 

Hyödyllisinä luonteenpiirteinä pidettiin tyyneyttä ja rauhallisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. 

Ohjaajan ei myöskään kannata olla liian pikkutarkka tai tavoitella liian suuria edistysaske-

leita. Kyky iloita pienistä asioista nousi myös esiin. Molemmat haastateltavat korostivat 

myös sitä, että ohjaajan tulisi pitää lapsista ja lasten kanssa työskentelystä. Ohjaajan tulisi 

myös pyrkiä näkemään lapsen ongelmien taakse, kuten seuraava aineisto-ote kertoo: 

Ohjaajalla tulis olla pyrkimys nähdä sen lapsen ongelmien taakse ja nähdä se lapsi 

niistä ongelmista huolimatta, siellä on kuitenkin sitä hyvää aina ja siihen on syytä 

aina tarttua kun sen näkee. (O1) 

Aineistosta löytyi myös viittauksia siitä, että ohjaajan tulisi olla oma itsensä. Tämä ominai-

suus korostuukin usein työssä lasten parissa ja mahdollistaa aidot kohtaamiset lasten kans-

sa. Aidoilla kohtaamisilla on merkitystä muun muassa lapsen ja ohjaajan välisen suhteen 

laadun kannalta, joka puolestaan heijastuu koko ryhmän toimintaan. Edellä mainittujen 

seikkojen lisäksi aineistosta löytyi ajatuksia ohjaajan kyvystä sitoutua ja kuunnella. Sitou-

tuminen joogaryhmän toimintaan näkyy tuokioiden laadussa ja sillä myös maksimoidaan 

tuokioista saadut hyödyt. Lisäksi taito kuunnella ryhmää ja toimia sen kanssa vuorovaiku-

tuksessa lisää tuokioiden toimivuutta ja parantaa ryhmädynamiikkaa. Taito kuunnella ryh-

mää liittyy myös ohjaajan kykyyn joustaa suunnitelmiensa kanssa tarvittaessa. Molemmis-

sa haastatteluissa nousikin esille käsityksiä ohjaajan kokeneisuuden ja joustavuuden merki-

tyksestä: 
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Sitähän se ohjaajan homma on ja lasten kanssa kun ollaan, niin pitää olla ta-

kataskussa niitä mitä sitten nappaa mukaan, että pystyy reagoimaan siihen. 

Varsinkin erityistä tukea tarvitsevien kanssa on turha vääntää väkisin juttuja, 

jotka ei vain toimi. (O1) 

Mitä enemmän sitä kokemusta on, niin sitä enemmän on niitä ässiäkin. (O2) 

Aineisto-otteista voidaan siis päätellä, että ohjaajan tulisi kyetä reagoimaan ryhmästä nou-

sevaan palautteeseen ja tarvittaessa mukauttamaan tuokion kulkua ryhmän tarpeisiin. Ku-

ten ylemmästä otteesta käy ilmi, tämä taito korostuu, kun mukana on erityistä tukea tarvit-

sevia lapsia. Myös Paananen ja muut (2011, 21) toteavat ohjaajan innostuneisuuden ja 

kiinnostuksen lapsia kohtaan olevan ensiarvoisen tärkeitä ohjaajan ominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat koko kuntoutusprosessin onnistumiseen. Tehtävästään kiinnostunut ja rohkai-

seva ohjaaja voi edistää työskentelyn intensiteettiä ja ryhmäytymistä sekä esimerkiksi lisä-

tä lasten tahtoa toimia tavoitteiden mukaisesti (Paananen ym. 2011, 21). 

Itsereflektointi 

Tämän alakategorian merkitysyksiköistä eniten pohdintoja löytyi ohjaajan itsereflektoinnin 

tarpeeseen liittyen. Erityisesti tällaisia ilmauksia löytyi tätä tutkimusta varten seuratun joo-

garyhmän ohjaajan ajatuksista. Ryhmän erityislaatuinen luonne varmasti vaikutti asiaan ja 

sai ohjaajan pohtimaan omia ratkaisujaan syvemmin. Kyky reflektoida omia toimintatapoja 

ja valittuja menetelmiä kehittää ohjaajan kykyä toimia esimerkiksi haastaviksi koetuissa 

tilanteissa. Reflektointi myös epäilemättä parantaa joogatoiminnan laatua. Tarkkaavaisuu-

dessa tukea tarvitsevien lasten joogaryhmässä pohdintoja aiheuttivat erityisesti tilanteet, 

joissa tarkkaavaisuuden ongelmista kärsivä lapsi tavalla tai toisella häiritsi koko ryhmän 

toimintaa. Ohjaajan itsereflektointia kuvaa hyvin muun muassa seuraava aineisto-ote: 

Tämmöset lapset tarvii tiukat säännöt ja rutiinit ja rajat, niin jotenkin se ra-

joittaminen oli semmonen, mitä itse mietti hirveesti. Että voiko kieltää ja voi-

ko antaa sitä, että se palaute ei olekaan aina niin myönteistä aina ja rajoittaa 

ja muistuttaa säännöistä ja puuttua tekemisiin, kun joogassa pitäisi puhua 

myönteisesti ja kunnioittaa yksilön ominaisuuksia. Kun sitten taas puhutaan 

siitä, että alkaa tulemaan vahinkoja ja toisille tulee epämukava olo, kun joku 

tekee mitä sattuu, niin siitä menee taas se idea kokonaan pois. (O1) 
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Itsereflektoinnin ja omien työskentelytapojensa kehittämisen puolesta puhuu myös ohjaa-

jan kokemus siitä, että joogaohjaajana ei kukaan voi koskaan olla kokonaan valmis. Ohjaa-

jan tulisi myös kyetä kannustamaan itseään erityisesti vaikeita tilanteita kohdatessaan. 

Vaikeana pidettiin joskus myös ohjaajan itsensä pääsemistä oikeanlaiseen mielentilaan. 

Ohjaajan tulisikin kyetä jättämään esimerkiksi päätyönsä aiheuttamat paineet taakseen joo-

gatuokion ajaksi, kuten seuraavasta otteesta käy ilmi: 

Toki välillä sitä mietti omaa ohjausta paljonkin ja sitä kun oli pitkä työviikko 

takana ja oli oman jaksamisen kanssa semmosta, että se painoi se oma työ-

päivä takana, että se kiire ja aikataulutus vähän söi sitä, mutta aika nopeesti 

siinä kuitenkin aina pääsi siihen…että piti hirveesti itteä niinku siihe [kan-

nustaa]. (O1) 

 

 

 

 

  



86  

 

  

8 Johtopäätökset 

Lapsijoogan herättämä kiinnostus maailmalla on kiistatonta, vaikka tutkimusten tulokset 

joogan vaikutuksista ovatkin osittain ristiriitaisia. Määrällisten, joogan vaikutuksia mittaa-

vien tutkimusten lisäksi onkin tärkeää kerätä myös laadullista tietoa menetelmän toimivuu-

desta ja soveltuvuudesta lasten tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan lapsijoogassa on potentiaalia lasten tarkkaavaisuustaitojen, mutta myös 

monien muidenkin taitojen kehittämiseen. Lapsijoogaa käytettäessä tulisi kuitenkin muis-

taa toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Menetelmän hyötyjen maksimoi-

miseksi sitä olisi hyvä harjoittaa jo pienestä pitäen, jotta joogan periaatteet ja toimintatavat 

rutinoituisivat. Myös ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä mene-

telmän onnistumisen kannalta. Kokemukset lapsijoogasta olivat myönteisiä kaikkien tut-

kimukseen osallistuneiden osapuolten mielestä. Tutkimuksia lapsijoogan soveltamisesta 

tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen tarvitaan kuitenkin lisää, vaikkakin vertailukelpoisten 

tutkimusten teko voi olla vaikeaa yhtenäisen, nimenomaan tarkkaavaisuustaitoihin keskit-

tyvän menetelmän puuttumisen vuoksi. Toisaalta yksi lapsijoogan vahvuuksista on nimen-

omaan sen joustavuus. Soveltamalla lapsijoogan elementtejä erilaisiin tilanteisiin ja olo-

suhteisiin voidaan helpottaa menetelmän käyttöönottoa, madaltaa lasten osallistumiskyn-

nystä, saavuttaa suurempia osallistujamääriä sekä esimerkiksi ehkäistä tarkkaavaisuustai-

doissaan heikompien lasten leimaantumista erityistä tukea tarvitseviksi. Lapsijooga tarjoaa 

myös hyviä mahdollisuuksia liikunnallistaa lasten arkea. Lapsijoogaohjaajien kokemuksia 

tutkimalla saatiin selville myös se, että lapsijoogan hyödyt koettiin hyvin monipuolisina ja 

kokonaisvaltaisina. Tulos viittaakin siihen, että lapsijoogasta voisivat hyötyä muutkin kuin 

pelkästään tarkkaavaisuustaidoissaan tukea tarvitsevat lapset.  

8.1 Lapsijoogan soveltuvuus tarkkaavaisuuden kehittämiseen  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla lapsijoogaohjaa-

jat näkevät lapsijoogan soveltuvan tarkkaavaisuuden kehittämiseen ja kehityksen tukemi-

seen. Aineiston analyysin myötä tulokseksi saatiin neljä kategoriaa, joiden kautta lapsijoo-

gan soveltuvuutta voidaan tarkastella: lapsijooga menetelmänä, lapsijoogan vaikutukset, 

lapsijoogan merkitys lapselle sekä tarkkaavaisuuden pulmien mukanaan tuomat erityiset 

haasteet. Kategorioiden tärkeimpänä antina voidaan pitää lapsijoogaohjaajien käsitystä 
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siitä, että lapsijooga on kokonaisvaltaisesti lasta hyödyttävä menetelmä, joka antaa tark-

kaavaisuudessa tukea tarvitsevalle lapselle mahdollisuuden saada myönteisiä kokemuksia 

osana normaalia ryhmää. Lisäksi menetelmän avulla saattaa olla mahdollista oppia oman 

tarkkaavaisuuden hallintaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. 

Ensimmäisessä kategoriassa kootaan ohjaajien käsityksiä lapsijoogasta menetelmänä kes-

kittyen aiheen käsittelyyn tarkkaavaisuuden kehittämisen näkökulmasta. Kategorian sisäl-

löstä tärkeimpinä seikkoina voidaan pitää ensinnäkin ohjaajien alkuperäistä syytä hakeutua 

menetelmän pariin; kiinnostus menetelmää kohtaan syntyi nimenomaan ajatuksesta saada 

työkaluja lasten tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen. Havaittujen käsitysten mukaan myös 

joogan periaatteista löydettiin kytköksiä tarkkaavaisuuden kehittämiseen. Esimerkiksi kes-

keisimpinä joogan tavoitteina pidettiin keskittymistä, rauhoittumista ja rentoutumista. 

Myös myönteinen ilmapiiri sekä onnistumisen kokemukset olivat asioita, joita joogassa 

tavoitellaan. Edellä mainittuja seikkoja voidaan pitää merkityksellisinä tarkkaavaisuuden 

kannalta muun muassa siksi, että tarkkaavaisuushäiriöisten lasten on todettu saavan muita 

useammin kielteistä palautetta. Myönteinen ilmapiiri ja palaute myös kannustavat lasta 

säätelemään toimintaansa jatkossakin. (Aro & Närhi 2003, 9, 16, 47.) Aineistosta löytyi 

viitteitä myös joogamenetelmän lapsilähtöisyydestä. Lapsilähtöisyys näkyy muun muassa 

lasten luontaisena taipumuksena tehdä joogaharjoituksia. Harjoituksia myös tehdään lapsi-

lähtöisesti; harjoituksia lähestytään leikin kautta ja niiden täydellistä suorittamista ei vaadi-

ta. Kuntoutusmenetelmän lapsilähtöisyydestä on lapselle vain etua. Lapsilähtöisyyttä poh-

ditaan myös esimerkiksi Launiaisen ja Siparin (2011) hyvän kuntoutuksen periaatteita kä-

sittelevässä julkaisussa. Siinä muun muassa todetaan, että lapsilähtöisen ajattelun perustana 

on lapsen osallisuus hänelle merkitykselliseen asiaan sekä osallistuminen hänelle mielek-

kääseen tekemiseen. Lisäksi olisi tärkeää, että kuntoutukseen osallistuva lapsi kokisi edel-

leen olevansa lapsi, eikä esimerkiksi kuntoutuja. (Launiainen & Sipari 2011, 17, 34). Lap-

sijoogamenetelmän koettiin myös soveltuvan hyvin käytettäväksi erilaisissa konteksteissa, 

kuten osana koulupäivää. Lisäksi kävi ilmi, että tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville jär-

jestettävän joogaryhmän ajateltiin toimivan parhaiten silloin, kun se järjestettäisiin esimer-

kiksi yhteistyössä koulun kanssa. Tätä ajatusta tukee myös Launiaisen ja Siparin (2011, 

165) toteamus siitä, että lapsen kuntouttava toiminta on parhaimmillaan silloin, kun se jär-

jestetään osana lapsen arkista toimintaympäristöä.  

Toisessa kategoriassa käsitellään joogaohjaajien käsityksiä lapsijoogan vaikutuksista. Ka-

tegoriaan kertyi yllättävän suuri määrä merkitysyksiköitä, joilla kaikilla havaittiin liittymä-
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kohtia tarkkaavaisuuteen ja tarkkaavaisuushäiriöön. Lapsijoogan koettiin olevan kokonais-

valtaisesti lapsen hyvinvointiin vaikuttava menetelmä. Joogasta voisikin täten ajatella ole-

van mahdollisesti apua toisenlaisistakin haasteista kärsiville lapsille. Ajatusta tukee myös 

tätä tutkimusta varten havainnoiduissa joogatuokioissa huomattu kehitysviiveisen lapsen 

suuri kehitys muun muassa emotionaalisesti ja motorisesti. Joogaohjaajat olivat havainneet 

joogan vaikuttavan myös suoraan lapsen keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen sekä näiden 

taustalla vaikuttaviin toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taitoihin. Ohjaajien käsitysten 

mukaan näitä taitoja edistävät erityisesti joogatuokioiden struktuuri, säännöt sekä ryhmä-

muotoinen toiminta. Samantapaisia ajatuksia ovat esittäneet muun muassa Paananen ja 

muut (2011, 20‒21), joiden mukaan tapahtumien ennakoitavuus auttaa lasta säätelemään 

vireystilaansa ja toimimaan asiaankuuluvalla tavalla. Ohjaajien käsitysten mukaan ryhmä-

muotoisen toiminnan ajateltiin edistävän myös lasten sosiaalisia taitoja. Sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen ongelmat ovatkin yksi tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireista, joihin kuntou-

tuksessa olisi hyvä puuttua. Sosiaalisten taitojen kehittymisestä on saatu viitteitä myös 

muissa joogatutkimuksissa (ks. esim. Powell ym. 2008; Folleto ym. 2016). Joogalla on 

ohjaajien käsitysten mukaan havaittu muitakin tarkkaavaisuushäiriön liitännäisoireisiin 

liittyviä vaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa tunteiden tunnistamisen ja käsittelyn 

edistyminen, kehonkuvan ja motoriikan kehittyminen sekä itsetunnon, minäkuvan ja itse-

luottamuksen paraneminen. Käsitystä tukevat myös aiemmissa joogatutkimuksissa saadut 

havainnot kyseisten taitojen kehittymisestä (esim. Razza ym. 2015; Telles ym. 1993; Po-

well ym. 2008).  

Kolmannessa kategoriassa eritellään ohjaajien käsityksiä lapsijoogan merkityksestä tark-

kaavaisuuden ongelmista kärsivälle lapselle. Merkittävinä tekijöinä pidettiin joogassa opit-

tuja keinoa oman tarkkaavaisuuden hallintaan, myönteisiä kokemuksia osana normaalia 

lapsiryhmää, myönteisen elämänasenteen kehittymistä sekä tasapainon saavuttamista muu-

ten kiireiseen elämään. Joogaohjaajien käsitysten mukaan sekä lasten että aikuisten joogas-

sa on kyse siitä, että ohjattujen harjoitusten kautta opitaan keinoja toimia itsensä kanssa 

esimerkiksi haasteellisissa tilanteissa. Lapsijoogan puolestaan toivottiin antavan kimmok-

keen jatkaa joogan parissa aikuisenakin. Nämä ominaisuudet ovatkin tärkeitä myös tark-

kaavaisuuden häiriöiden kannalta ajateltuna. Esimerkiksi Paananen ym. (2011, 15) totea-

vat, että tarkkaavaisuushäiriön kuntoutuksessa olennaista on, että lapsi oppii keinoja hel-

pottaa vaikeuksiaan itsenäisesti ja osana arkipäiväänsä. Haastatteluaineistosta löytyi myös 

yksi varsinainen havainto siitä, että tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi oma-aloitteisesti sovel-
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taa joogaharjoituksia rauhoittaakseen mieltään. Viitteitä samaan saatiin myös tutkimuksen 

aikana havainnoidusta joogaryhmästä, sillä lasten raportoitiin harjoitelleen jooga-asanoita 

usein myös vapaa-ajallaan sekä näyttäneen asanoita esimerkiksi perheenjäsenilleen. Oma-

aloitteinen joogaaminen kertoo osaltaan myös siitä, että menetelmä on ollut lasten keskuu-

dessa pidetty. Lasten koettiin myös saavan lapsijoogatuokioiden aikana myönteisiä koke-

muksia osana normaalia ryhmää. Havainto on tärkeä siinä mielessä, että tarkkaavaisuuden 

vaikeuksista kärsivillä lapsilla on tyypillisesti vaikeuksia toimia normaalissa ryhmässä. 

Joogaohjaajat kokivat myös joogan periaatteisiin kuuluvan myönteisen ilmapiirin kehittä-

vän lapsissa myönteistä elämänasennetta yleensäkin. Vahvistusta tälle käsitykselle saatiin 

myös tutkimusta varten havainnoiduista joogatuokioista. Opittuaan uusia taitoja ja saatuaan 

myönteistä palautetta lapset kehittävät uskoa itseensä, joka puolestaan näkyy myönteisem-

pänä asenteena elämää kohtaan. Myös esimerkiksi Folleto ja muut (2016) saivat tutkimuk-

sessaan viitteitä siitä, että joogainterventioon osallistuneet lapset kokivat olevansa onnelli-

sempia ja pelkäävänsä vähemmän joogan seurauksena. Joogaohjaajien haastatteluista kävi 

ilmi, että ohjaajat kokivat joogan myös tasapainottavan lasten muuten niin kiireistä elämää. 

Lapsijoogatuokio saattaakin olla lapselle tärkeä tilaisuus keskittyä hetkeen ja rentoutua. 

Havainnon merkittävyyttä vahvistaa muun muassa Rogersin (2011, 73) toteama lasten ko-

keman stressin yleisyys. Rogers (2011, 73) painottaakin, kuinka tärkeää olisi panostaa 

myös lasten emotionaaliseen hyvinvointiin.  

Neljäs kategoria koostui erityisistä haasteista, joita tarkkaavaisuuden pulmat saattavat tuo-

da mukanaan. Ohjaajien kokemuksissa korostuivat erityisesti erilaisten tilanteiden enna-

kointi sekä lasten hyvinkin vaihtelevien energioiden kanssa tasapainottelu. Yhteistä käsi-

tyksille oli, että ennakoinnin koettiin helpottuvan ohjaajan kokemuksen karttuessa. Ohjaa-

jat kokivat usein myös turhautumista omien voimavarojensa riittämättömyyden vuoksi. 

Tästä voidaankin päätellä, että esimerkiksi avustajan läsnäolo voisi olla paikallaan, kun 

joogaa järjestetään erityistä tukea tarvitseville lapsille. Myös lasten tarkkaavaisuuden yllä-

pito sekä motivointi koettiin usein haasteelliseksi. Tarkkaavaisuuden ylläpidon kannalta 

apuna koettiin joogatuokioiden tietyt rutiinit ja säännöt sekä mahdollisesti haasteellisten 

tilanteiden ottaminen huomioon jo etukäteen. Tarkkaavaisuuden ylläpidon haasteet havait-

tiin myös joogatuokioita seurattaessa. Lapset valittivat esimerkiksi väsymystä melko usein, 

minkä voidaan ajatella viittaavan keskittymisen vaikeuksiin. Tutkimuksen kannalta erityi-

sen mielenkiintoisena haasteena voidaan pitää ohjaajien kokemaa ristiriitaa joogan periaat-

teisiin kuuluvan myönteisen ilmapiirin sekä tarkkaavaisuushäiriöisten lasten tarvitsemien 



90  

 

  

rajojen ja struktuurin yhteensovittamisen välillä. Vastauksena tähän koettiin ainakin lasten 

motivaatioon panostaminen. Motivoituneiden lasten kanssa haastavia tilanteita ei välttä-

mättä esiinny niin paljon ja samalla ilmapiirikin pysyy positiivisena. Motivaatio mahdollis-

taa muun muassa onnistumisen kokemusten syntymisen, jotka ovat erityisen tärkeitä tark-

kaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsille. Yhdenkin lapsen huono motivaatio saattaa myös 

vaarantaa koko ryhmän toiminnan, joten motivaatioon panostaminen kannattaa. Joogaoh-

jaajilla oli kokemuksia monenlaisista motivoinnin keinoista. Hyviä esimerkkejä näistä ovat 

muun muassa lasten osallistaminen, mielenkiintoiset teemat, monipuoliset harjoitukset, 

rekvisiitta sekä sopivat haasteet. Lapsen motivaatiota tarkastellessa tulee myös muistaa, 

että kaikki lapset eivät pidä joogasta. Tämä tuleekin tarvittaessa hyväksyä myös senkin 

vuoksi, että joogan periaatteisiin kuuluu vapaaehtoinen osallistuminen. Vapaaehtoiseen 

osallistumiseen liittyen on tärkeää huomioida myös se, että joogaohjaajien mielestä on tär-

keää, vaikkakin usein haasteellista, arvioida missä määrin lapsen kannattaa osallistua lap-

sijoogaan. Joissain tilanteissa ohjaaja voikin joutua pohtimaan, onko yksittäisen lapsen ja 

toisaalta koko ryhmän edun mukaista, että toistuvista ja hyvin hankalista ongelmista huo-

limatta lasta pidetään ryhmän toiminnassa mukana. Toisinaan voi olla kaikille eduksi, että 

tällainen lapsi saa luvan lopettaa joogaharjoituksissa käymisen. 

Joogaohjaajat olivat myös kohdanneet asenteita, joissa epäiltiin tarkkaavaisuudessa tukea 

tarvitsevien jaksamista lapsijoogan parissa. Aineistosta saatiin myös viitteitä havaituista 

ennakkoluuloista joogamenetelmän uskonnollisia juuria kohtaan. Uskonnollisuus ei kui-

tenkaan ohjaajien mukaan todellisuudessa liity lapsijoogaan ollenkaan. Myös joogan vai-

kutuksiin saattaa ohjaajien kokemusten mukaan kohdistua ennakkoluuloja. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että menetelmä on herättänyt laajaa kiinnostusta, vaikka tutkimustulokset 

joogan vaikutuksista ovatkin ristiriitaisia. Tämän vuoksi tietoa ja kokemuksia lapsijoogan 

käytöstä on joka tapauksessa perusteltua kerätä lisää. 

8.2 Tarkkaavaisuustaidoissa tukea tarvitsevien lasten jooga käytännössä 

Tämän tutkimuksen toisessa tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta siihen, millaista 

tarkkaavaisuustaidoissa tukea tarvitsevien lasten jooga on lapsijoogaohjaajien mukaan 

käytännössä. Tulokseksi saatiin kaksi kategoriaa: joogan konkreettiset elementit sekä oh-

jaajan ominaisuudet. Kategoriat kuvaavat mitä käytännön seikkoja olisi hyvä huomioida, 

jos lapsijoogaa hyödynnetään tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien kuntoutuksessa. Tulos-
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ten mukaan näyttääkin siltä, että vaikka tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville suunnattaes-

sa lapsijooga voi toimia myös ihan sellaisenaan, tiettyjä menetelmän osa-alueita sekä oh-

jaajan ominaisuuksia voisi kuitenkin olla hyvä ottaa erityistarkasteluun menetelmän toimi-

vuuden varmistamiseksi. 

Joogan konkreettisiin elementteihin luetaan joogaryhmä, joogatuokio sekä käytettävissä 

oleva tila. Joogaohjaajien käsitysten mukaan näillä kaikilla voidaan nähdä merkitystä, kun 

joogaa tarjotaan tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville lapsille. Joogaryhmän sopivaan 

kokoon vaikuttaa ohjaajien mukaan se, kuinka monella lapsella on todettu erityisen tuen 

tarvetta. Ryhmä ei myöskään saisi olla liian pieni, sillä silloin ryhmässä toimiminen ei olisi 

enää niin hyödyllistä. Ryhmän koostumusta ajateltaessa ohjaajien mukaan parhaiten toimi-

si ryhmä, jossa kaikilla ei olisi havaittu tarkkaavaisuuden pulmia. Tämä todettiin myös 

tutkimuksessa mukana olleen ryhmän toimintaa tarkastellessa. Mukana olleet tukilapset 

olivat tärkeitä muun muassa myönteisen ilmapiirin säilyttämisen kannalta.  Tarkkaavaisuu-

dessa tukea tarvitsevien lasten läsnäolo voidaan huomioida jo joogatuokion suunnitteluvai-

heessa. Toisaalta tämä ei välttämättä ole tarpeen, sillä tuokioihin pyritään joka tapauksessa 

sisällyttämään esimerkiksi hermostoon eri tavoin vaikuttavia elementtejä. Tuokioissa pi-

dettiin tärkeinä erityyppisten aktiviteettien vuorottelua sekä rutiinien noudattamista. Nämä 

seikat voivatkin olla tarkkaavaisuushäiriöiselle lapselle erityisen tärkeitä, sillä esimerkiksi 

pitkäaikainen keskittyminen voi olla vaikeaa ja toisaalta rutiinit helpottavat muun muassa 

toiminnanohjausta. Tuokioiden olennaisimpina elementteinä pidettiin hengitysharjoituksia 

sekä loppurentoutusta. Myös aurinkotervehdys kuului ohjaajien perusvalikoimaan. Hengi-

tysharjoituksilla harjoitellaan keskittymistä ja autonomisen hermoston säätelyä, jotka edis-

tävät rentoutumista (Steiner ym. 2012, 816). Loppurentoutuksen tavoitteena on taas lopet-

taa tuokio rauhoittumisen hetkeen. Rentoutumisharjoituksilla on todettu vaikutuksia myös 

muun muassa stressitasoon sekä kykyyn hallita emotionaalisia ja fyysisiä reaktioita haasta-

vissa tilanteissa (Lohaus ym. 2011, 197). Nämä voivatkin olla erityisen tärkeitä osa-alueita 

tarkkaavaisuudessa tukea tarvitseville. Aineistosta löytyi viitteitä siitä, että mitä pidempi-

aikaisempaa ja säännöllisempää joogaan osallistuminen on, sitä parempia vaikutuksia sillä 

havaitaan. Tätä ajatusta tukee myös muun muassa Gargin ja muiden (2013) tutkimus, jonka 

mukaan intervention tulisi kestää jopa useita kuukausia. Käytettävissä olevan tilan suhteen 

tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin sen rauhallisuutta ja vähävirikkeisyyttä. Myös Paana-

nen ja muut (2011, 21) korostavat tilan ulkoisten puitteiden tärkeyttä, kun kuntoutetaan 

tarkkaavaisuushäiriöisiä.  
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Lapsijoogaohjaajan ominaisuuksilla nähtiin suuri merkitys tuokioiden onnistumisen kan-

nalta. Tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevia lapsia ohjatessa korostuvat ohjaajan rauhalli-

suus ja pitkäjänteisyys. Olennaista on myös ohjaajan pyrkimys nähdä lapsen ongelmien 

taakse sekä kyky joustaa suunnitelmissaan tarvittaessa. Erityisesti joustamiskyky korostuu, 

kun mukana on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Paananen ja muut (2011, 21) lisäävät 

tarkkaavaisuushäiriöisten lasten kuntoutusryhmän ohjaajan ominaisuuksiin ohjaajan kiin-

nostuksen tehtäväänsä kohtaan sekä pyrkimyksen rohkaista lapsia. Näillä voidaan edistää 

työskentelyn intensiteettiä sekä parantaa lasten motivaatiota tavoitteiden mukaiseen toi-

mintaan (Paananen ym. 2011, 21). Ohjaajien kokemusten mukaan lapsijoogaohjaajan tulisi 

kyetä myös reflektoimaan omaa toimintaansa. Reflektoinnin kautta ohjaaja kehittää toimin-

tatapojaan ja kykyään toimia haastavissa tilanteissa, joita väistämättä tulee vastaan erityi-

sesti tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevien lasten parissa työskennellessä. Ohjaajan omi-

naisuudet, soveltuvuus sekä ammattitaito ovatkin siis kiistämättä hyvin tärkeitä sekä tark-

kaavaisuustaitojen kehittymisen että koko lapsijoogaryhmän toiminnan kannalta. 

8.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tämä tutkimus on pyritty tekemään hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Pyrkimys 

näkyy tutkimuksessa muun muassa asianmukaisesti merkittyinä lähdeviitteinä sekä tutki-

musprosessin avoimena ja selkeänä kuvauksena. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 26) 

pitävät jo tutkimusaiheen valintaa eettisenä ratkaisuna. Aihetta valitessa tulisi muun muas-

sa kysyä, miksi tutkimukseen ryhdytään (Hirsjärvi ym. 1997, 26). Tämän tutkimuksen al-

kuperäisenä lähtökohtana olivat omat havaintoni tarkkaavaisuuden ongelmien yleisyydestä 

sekä haluni löytää keinoja tarkkaavaisuudessa erityistä tukea tarvitsevien lasten auttami-

seen. Sattumalta kuulin lapsijoogamenetelmän soveltamisesta tarkkaavaisuuden tuke-

miseksi ja päätin tarttua ilmiöön. Myöhemmin selvisi, että aihe on kiinnostanut maailmalla 

jo aiemminkin ja sain tutkimukselleni lisää tukea ja merkittävyyttä.  

Toinen eettistä pohdintaa vaativa näkökulma on aineistonkeruumenetelmien valinta, eli 

saavutetaanko haluttu tieto valitulla menetelmällä (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

2006). Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kerätä lapsijoogaohjaajien käsityksiä lapsijoo-

gamenetelmästä. Uskonkin, että paras keino kokemusten ja käsitysten selvittämiseen on 

aineistonkeruu haastattelujen avulla. Lisäksi tässä tutkimuksessa käytetty teemahaastattelu 

palvelee mielestäni tarkoitusta myös siksi, että vapaaseen ilmaisuun tähtäävä teemahaastat-
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telu mahdollistaa mahdollisimman totuudenmukaisten käsitysten esilletulon. Tässä tutki-

muksessa on pyritty myös tutkimusaineiston rehelliseen analysointiin ja tutkimusprosessin 

etenemisen läpinäkyvään raportointiin. Prosessin avoimuutta lisäävät tutkimustulosten esit-

telyssä mukana olevat aineisto-otteet. Aineisto-otteet myös havainnollistavat haastatelta-

vien ajatusten kulkua sekä niistä tehtyjen johtopäätösten yhteyttä lisäten täten aineiston 

luotettavuutta (Ahonen 1994, 154).  

Tutkimuksen eettisten vaatimusten mukaisesti tutkimuksen kaikilta osapuolilta pyydettiin 

asiaankuuluvat luvat tutkimukseen osallistumiseksi. Osallistuminen oli myös mahdollista 

keskeyttää missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Lisäksi osallistujien anonymiteetti otettiin 

huomioon heti prosessin alussa ja esimerkiksi aineisto-otteissa esille tulevat nimet on muu-

tettu osallistujien yksityisyyden suojaamiseksi. Myös kerätty aineisto on säilytetty huolelli-

sesti tutkimuksen aikana ja hävitetty asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin joogaohjaajille tehtyjen teemahaastattelujen lisäksi 

myös lasten haastatteluilla, lapsijoogatunteja havainnoimalla sekä kyselyillä. Aineistonke-

ruun monimenetelmäisyydellä pyrittiin saamaan pelkkiä teemahaastatteluja laajempi käsi-

tys tutkittavasta aiheesta sekä hakemaan mahdollisesti teemahaastattelujen tuloksia tukevia 

tai niitä kyseenalaistavia havaintoja. Monimenetelmäisyyttä pidetäänkin yleisesti tutki-

muksen tulosten luotettavuutta lisäävänä tekijänä (Hirsjärvi & Hurme 2009, 38). 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että fenomenografisessa 

tutkimuksessa, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkään, ei tavoitella tutkimustulos-

ten tilastollista yleistettävyyttä (Ahonen 1994, 152), toistettavuutta tai absoluuttista totuutta 

(Niikko 2003, 39). Näiden sijaan fenomenografisessa tutkimuksessa tavoitellaan teoreettis-

ta yleisyyttä, eli tutkimuksen tuloksia ei pelkästään kuvata, vaan myös selitetään teorian 

avulla. Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuudessa onkin kyse siitä, että aineisto ja 

siitä tehdyt johtopäätökset vastaavat tutkittavan ajatuksia sekä liittyvät tutkimuksen teo-

reettisiin lähtökohtiin. (Ahonen 1994, 152.) Tässä tutkimuksessa onkin aineiston ja johto-

päätösten esittelyn ohella pyritty jatkuvasti huomioimaan olemassa olevat teoriat ja aikai-

semmat tutkimukset sekä pohtimaan näiden välistä suhdetta.  

Ahonen (1994, 153) tuo esille myös tutkimuksessa haastateltujen tutkimushenkilöiden 

taustojen mahdollisen vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin. Tässä tutkimuksessa haastateltu-

jen joogaohjaajien taustoja havainnoitaessa on selvää, että ohjaajien suhteellisen vähäinen 

kokemus lapsijoogasta tulee ottaa huomioon tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioita-
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essa. Toisaalta tämän tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole tuottaa absoluuttista to-

tuutta, vaan sen sijaan tarkastella siihen valittujen henkilöiden käsityksiä tutkittavasta ai-

heesta heidän omien kokemustensa pohjalta. Aineiston aitoutta pyrittiin vahvistamaan an-

tamalla haastateltaville mahdollisimman paljon vapautta kertoa kokemuksistaan omin sa-

noin, aihevalinnoin ja painotuksin. Haastattelujen kulkua ohjasivat kuitenkin ennalta mää-

ritellyt teemat, joiden vuoksi joitain aiheeseen liittyviä seikkoja saattoi jäädä haastattelujen 

ulkopuolelle.  

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioitaessa on hyvä myös tiedostaa, että minulla ei 

ole aiempaa kokemusta tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä. Tämä on saattanut vaikut-

taa esimerkiksi haastattelujen suorittamiseen sekä aineiston analysointiin. Esimerkiksi las-

ten kokemusten tarkastelu oli hyvin haastavaa, samoin joogaohjaajien kokemusten analy-

sointi. Myös haastattelutilanteissa oli joskus vaikea pysyä neutraalina ja antaa keskustelun 

kulkea haastateltavan esille nostamien teemojen mukana. Tulosten luotettavuuden lisää-

miseksi tiedostettiin aineiston ylitulkinnan vaara. Ajoittain olikin haastavaa pyrkiä selvit-

tämään aineistosta nousseiden ilmaisujen merkittävyyttä välttäen kuitenkin ylitulkintojen 

tekoa.  

8.4 Loppusanat 

Tämän tutkimuksen teko oli pitkä ja haastava prosessi. Prosessin aikana tutkimuksen lähes-

tymistapa ja näkökulma muotoutuivat useaan otteeseen, jopa aineistonkeruuvaiheessa. Tä-

män vuoksi olikin läpi koko tutkimuksen teon ajoittain haastavaa pysyä tietyssä näkökul-

massa ja aiheen rajauksessa. Tehtävää ei helpottanut se, että aineistoa päätettiin kerätä mo-

nella eri tavalla. Prosessin aikana kävi myös niin, että osaa kerätystä aineistosta ‒ kyselyi-

den väittämiä ‒ ei voitu ristiriitaisten tulosten vuoksi hyödyntää niin laajasti, kuin oli alun 

perin ajateltu. Lisäksi haastateltavien lapsijoogaohjaajien löytäminen oli melko vaikeaa. 

Joka tapauksessa tutkimuksen teko oli hyvin mielenkiintoista ja prosessin myötä avautui 

uusia näkökulmia tutkimusaiheeseen. Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa oli esimerkiksi 

yllättävää havaita, kuinka monipuolisia hyötyjä ohjaajat näkivät joogalla olevan. Tätä voi-

daan pitää tärkeänä huomiona erityisesti siksi, että myös tarkkaavaisuushäiriöllä tiedetään 

olevan hyvin monella tasolla lapsen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Lisäksi oli merkit-

tävää, että aineistosta nousi esille ajatus siitä, että lapsijoogaa tarkkaavaisuushäiriöisten 

lasten kuntoutukseen sovellettaessa ei välttämättä vaadita mitään erityisiä toimenpiteitä. 
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Lapsijoogan siis koetaan jo lähtökohdiltaan sisältävän elementtejä, jotka joka tapauksessa 

voivat vaikuttaa tarkkaavaisuuteen. Tämän lisäksi on syytä huomioida, että vaikka tässä 

tutkimuksessa lapsijoogaa tutkittiinkin juuri tarkkaavaisuuden kehittämisen näkökulmasta, 

samoja lapsijoogan mahdollisuuksia voidaan tarkastella yleensäkin lasten hyvinvoinnin 

kannalta ajateltuna.  

Tutkimuksen edetessä oli mielenkiintoista huomata, että joogamenetelmän piirteissä oli 

yhteneväisyyksiä muiden tarkkaavaisuushäiriöisten lasten kuntoutukseen käytettyjen ryh-

mämuotoisten menetelmien, kuten esimerkiksi Maltti- ja TOTAKU -menetelmien kanssa. 

Maltti -kuntoutus on Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan Lastentutkimus-

klinikan kehittämä ryhmämuotoisena järjestettävä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen 

kuntoutusmenetelmä (Paananen ym. 2011, 7). Koska tarkkaavaisuuden ongelmat voivat 

ilmetä monella tavalla, myös Maltti -kuntoutuksessa tarkkaavaisuuden haasteisiin pyritän 

vaikuttamaan monikanavamallin mukaisesti (Paananen ym. 2011, 19). TOTAKU -

menetelmä puolestaan on Tampereen yliopiston psykologian laitoksella kehitetty tarkkaa-

vaisuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusmenetelmä, jonka toiminta pohjautuu kuhunkin 

ryhmään osallistuvien lasten neurokognitiivisten toimintojen tarkkaan arviointiin. Kuntou-

tuksella pyritään myös kehittämään lasten sosiaalisia taitoja sekä parantamaan itsetuntoa ja 

minäkuvaa. (Nieminen ym. 2002, 5, 25.)  

Yhteisiä piirteitä lapsijoogalle sekä Maltti- ja TOTAKU -menetelmille ovat ryhmämuotoi-

suuden lisäksi muun muassa niiden samantapaiset tavoitteet, kuten toiminnanohjauksen 

kehittäminen, onnistumisen kokemusten luominen sekä myönteisten ryhmäkokemusten 

saaminen. Muita yhteisiä tekijöitä ovat leikillisyys, hallittu eteneminen ja struktuuri sekä 

pyrkimys vaikuttaa myös lapsen liitännäisoireisiin. Lisäksi kaikissa näissä menetelmissä on 

tavoitteena kyetä käyttämään opittuja taitoja myös varsinaisten harjoituskertojen ulkopuo-

lella. Toisaalta ‒ lapsijoogaohjaajien näkemyksen vastaisesti ‒ TOTAKU -menetelmässä 

korostetaan ryhmien homogeenisuutta, jonka nähdään edistävän ryhmäytymistä ja sekä 

tarjoavan vertaistukea (Nieminen ym. 2002, 37). Nieminen ja muut (2002, 37) tosin totea-

vat, että käytännössä voisi kuitenkin olla toimivinta ottaa samaan ryhmään esimerkiksi 

eritasoisista tarkkaavaisuuden vaikeuksista kärsiviä lapsia, kuten esimerkiksi hyperaktiivi-

sia ja passiivisempia tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia. Monien yhtäläisyyksien vuoksi lap-

sijoogamenetelmä voitaisiinkin ainakin pääosiltaan nähdä potentiaalia muodostua osaksi 

tarkkaavaisuushäiriön ryhmäkuntoutusmenetelmien kenttää. Merkittävää on myös tässä 

tutkimuksessa saatu huomio siitä, että lapsijooga otettiin vastaan lasten, vanhempien ja 
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lastentarhanopettajien keskuudessa hyvin positiivisella tavalla. Suhtautuminen lapsijoogan 

soveltamiseen tarkkaavaisuuden pulmiin oli kaikkien osapuolten osalta kannustavaa ja 

menetelmä herätti laajasti kiinnostusta. 

Tutkimuksen myötä heräsi myös ajatus siitä, että tulevaisuudessa joogamenetelmää voitai-

siin vieläkin systemaattisemmin kehittää erityisesti tarkkaavaisuuden haasteista kärsiville 

lapsille soveltuvaksi. Koska tarkkaavaisuuden häiriöt aiheuttavat usein ongelmia juuri kou-

lutyöskentelyssä, voisi olla perusteltua suunnata ryhmän toiminta esimerkiksi esikouluikäi-

sille, jolloin lasten kouluvalmiuksiin ehdittäisiin vielä vaikuttaa. Lapsijoogaa tarkkaavai-

suudessa tukea tarvitseville lapsille kehitettäessä tarkkaavaisuuden eri osa-alueisiin voitai-

siin pyrkiä vaikuttamaan aiempaa johdonmukaisemmin ja tarkemmin määritellyin keinoin 

ja tavoittein. Toisaalta tällöin myös joogaohjaajan olisi hyvä olla tietoinen tarkkaavaisuu-

den ongelmien teoreettisesta pohjasta, tai ainakin suunnittelutyössä tulisi olla mukana tark-

kaavaisuushäiriön asiantuntija. Lapsijoogaryhmien järjestäminen voisi olla toimivinta yh-

teistyössä päiväkodin tai koulun kanssa. Myös vanhempien tuki on tärkeää. Tiivistä yhteis-

työtä lapsen sosiaalisen ympäristön kanssa korostetaan myös esimerkiksi TOTAKU -

menetelmän yhteydessä. Yhteistyön avulla kuntoutuksen vaikutuksia pyritään yleistämään 

myös varsinaisen kuntoutusryhmän ulkopuolelle. (Nieminen ym. 2002, 40.) Yhteistyö ko-

ettiin merkittäväksi myös tässä tutkimuksessa haastateltujen lapsijoogaohjaajien näkemyk-

sissä.  

Kuten millä tahansa kuntoutusmenetelmällä, myös lapsijoogalla on mahdotonta vaikuttaa 

kaikkeen lapsen ympärillä tapahtuvaan. Yksilön kehitykseen vaikuttavat käytetyn mene-

telmän lisäksi monet muut asiat. Ohjaajat toivat myös esille sen, kuinka vaikea on varmasti 

tietää, mikä lapsessa havaitussa kehityksessä on joogan ansiota ja mikä taas esimerkiksi on 

osa lapsen luonnollista kasvua. Samantapaisia havaintoja saatiin myös tätä tutkimusta var-

ten havainnoidusta lapsijoogaryhmästä. Lasten vanhemmat ja lastentarhanopettajat toivat 

esille ajatuksia siitä, että vaikka joitain muutoksia esimerkiksi lapsen tarkkaavaisuudessa 

havaittiin, ei kenelläkään ole täyttä varmuutta siitä, mistä muutokset kokonaisuudessaan 

johtuvat. Tutkimusprosessin aikana huomasin itse pohtivani kysymystä siitä, milloin lap-

sella todella on tarkkaavaisuushäiriö ja milloin kyseessä on vain tarkkaavaisuuteen vaikut-

tavat temperamentin piirteet. Lasten kanssa työskennellessähän olisi kuitenkin tärkeintä 

aina pyrkiä kohtaamaan lapsi omana itsenään, mahdollisista diagnooseista huolimatta. Tä-

hän liittyen lapsijoogamenetelmän käytön tärkeänä vahvuutena voisikin pitää sitä, että sen 
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tarjoamista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen mahdollisuuksista voivat hyötyä 

kaikki lapset, ilman pelkoa esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöiseksi leimaantumisesta.  

Joogan ja lapsijoogan vaikutuksista löytyy jo melko paljon tutkimuksia. Toisaalta tutki-

musten laatua voidaan kritisoida esimerkiksi kontrolliryhmien puutteesta (Lange ym. 2014, 

3), joogamenetelmien erilaisista sisällöistä ja vaikeasta vertailtavuudesta (Galantino, Gal-

bavy & Quinn 2008, 78) ja ylipäätään puutteellisesta raportoinnista (Elwy ym. 2014, 231) 

johtuen. Tämän tutkimuksen kaltaisia joogaohjaajien kokemuksia ja käsityksiä tarkastele-

via tutkimuksia ei löydetty tämän tutkimuksen aikana yhtään. Lapsijoogaa jatkossa tutkit-

taessa voisikin olla hyödyllistä keskittyä määrällisten tutkimusten sijaan ennemminkin 

laadullisin tutkimuksiin, jotta menetelmästä saataisiin syvällisempää tietoa. Mielenkiintoi-

sia tutkimusaiheita voisivatkin olla esimerkiksi opettajien kokemukset lapsijoogan mene-

telmien käytöstä koulukontekstissa sekä lasten kokemukset lapsijoogasta. Lisäksi voisi olla 

mielenkiintoista, jos jokin taho ottaisi lapsijoogan tarkemman tarkastelun alle ja kehittäisi 

siitä systemaattisesti selkeiden tavoitteiden ja teoreettisesti perusteltujen toimintatapojen 

avulla juuri tarkkaavaisuuden haasteisiin vastaavan kuntoutusmenetelmän.  
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LIITE 1 

Hyvät vanhemmat! 

Olen tekemässä Oulun yliopistolle Pro gradu -tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia 

lapsijoogan vaikutuksia lasten tarkkaavaisuuteen. Tarvitsen tutkimusta varten lapsijoogaan 

osallistuvien lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia. 

Kerään tutkimusaineistoa tarkkailemalla lapsia joogatuntien aikana. Tallennan osan jooga-

kerroista videolle myöhempää analyysiä varten. Lisäksi haastattelen tutkimukseen osallis-

tuvia lapsia. Haastatteluissa lapsilta kysytään muun muassa lapsijoogakokemuksiin liitty-

viä kysymyksiä. Haastattelen tutkimuksessa myös lastentarhanopettajia ja lapsijoogan oh-

jaajaa. Näissä haastatteluissa kysymykset liittyvät muun muassa lasten käyttäytymisestä 

tehtyihin havaintoihin lapsijoogajakson aikana ja sitä ennen. Pyydän myös lapsijoogaan 

osallistuvien lasten vanhempia osallistumaan lyhyeen kyselyyn/haastatteluun myöhemmin 

syksyllä. 

Kaikkien tutkimukseen osallistuvien tiedot muunnetaan julkaistavaan tutkimukseen siten, 

että osallistujien tunnistaminen ei ole mahdollista. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusai-

neisto hävitetään. Aineistonkeruu toteutetaan syksyn 2015 aikana. 

Mikäli tutkimukseen liittyen herää lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä! 

Hyvää syksyn jatkoa! 

Ystävällisin terveisin, 

Riikka Träskelin-Murto   Tuomo Vilppola 

(yhteystiedot) Oulun yliopisto, kasvatustieteiden 

tiedekunta 

 (yhteystiedot) 

Oppilaan nimi __________________________________________  

Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen   

En anna lupaa osallistua tutkimukseen  

Päivämäärä ja paikka ____. ____ 2015 

Huoltajan allekirjoitus 

_______________________________________________________ 

Nimenselvennys 
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LIITE 2 

KYSELYN SAATEKIRJE    9.11.2015 

Hyvät lastentarhanopettajat! 

Teen Oulun yliopistolle Pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia lapsijoogan 

vaikutuksia lasten tarkkaavaisuuteen. Osana tutkimusta kutsun teidät osallistumaan ryh-

mässänne olevien ja lapsijoogaan osallistuvien lasten tarkkaavaisuustaitoja käsittelevään 

kyselyyn. Kysely suoritetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa toteutetaan nyt syksyllä 

2015 lapsijoogajakson alussa ja toinen osa lapsijoogajakson lopussa talvella 2016.  

Kyselyyn osallistuminen on luottamuksellista. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien tiedot 

muunnetaan julkaistavaan tutkimukseen siten, että osallistujien tunnistaminen ei ole mah-

dollista. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään. 

Kyselyn vastaamisaika on noin viikko.  

Mikäli tutkimukseen liittyen herää lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä! 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 

Riikka Träskelin-Murto   Tuomo Vilppola 

(yhteystiedot) Oulun yliopisto, kasvatustieteiden 

tiedekunta 

 (yhteystiedot) 
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Lapsen nimi        

 _______________________________________________ 

 

1. Arvioi väitteiden paikkansapitävyyttä laittamalla rasti ruutuun.  

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Tarkkamattomuus     

Lapsella on usein vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin.     

Lapsi vaikuttaa usein poissaolevalta.     

Lapsi ei pidä tehtävistä, jotka vaativat pitkäaikaista ponnistelua.     

Lapsi jaksaa toimia vaativienkin tehtävien parissa.     

Lapsi kadottaa usein tarpeellisia tavaroita (leluja, kyniä jne.)     

Lapsi häiriintyy helposti ulkoisista ärsykkeistä.     

Lapsi on hajamielinen päivittäisissä toimissaan.     

Hyperaktiivisuus     

Lapsen on vaikea istua paikoillaan rauhallisesti.     

Lapsi puhuu usein ylettömästi.     

Impulsiivisuus     

Lapsi sanoo ennen kuin ajattelee.     

Lapsi vastaa ennen kuin on kuullut koko kysymyksen.     

Lapsi jaksaa odottaa omaa vuoroaan.      

Lapsi keskeyttää usein muiden leikit.      

Lapsi keskeyttää usein toisen puheen.     

Motivaatio ja tunnetila     

Lapsen mielenkiinto aihetta kohtaan vaikuttaa paljon suoriutumi-

seen. 

    

Lapsi voisi iloita enemmän onnistumisistaan.     

Lapsi pelkää epäonnistumista tai virheitä.     

Tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja ylläpito     

Lapsen on helpompi työskennellä rauhallisessa tilassa kuin hälyssä.     

Ympäristön ärsykkeet häiritsevät lasta usein.      

Lapsen on helppo sopeutua yllättäviin suunnitelmien muutoksiin.     

Tarkkaavaisuuden jakaminen ja kohteen vaihtaminen      

Lapsen on vaikea muistaa tai suorittaa kahta asiaa samanaikaisesti.     
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Lapsen on helppo toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.     

Tehtävästä tai tilanteesta toiseen siirtymiset ovat lapselle erityisen 

vaikeita. 
 

 
  

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Lapsi juuttuu usein tehtäviinsä.     

Lapsen on vaikea ennakoida tekojensa seurauksia.     

Sosiaaliset kontaktit     

Lapsi on usein konflikteissa kommunikointiongelmien vuoksi.     

Lapsen on vaikea osallistua muiden lasten leikkeihin.     

Lapsella on vaikeuksia joukkuepeleissä.     

Lapsi haluaa luoda omat säännöt.     

Lapsella on vaikeuksia ryhtyä sosiaalisiin kontakteihin.     

Lapsella on vähän ystäviä.     

Lapsen on helppo löytää uusia ystäviä.     

Lapsi kiusaa usein toisia lapsia.      

Lasta kiusataan usein.     

Itseluottamus/minäkuva     

Lapsi epäilee usein kykyänsä suorittaa tehtäviä.      

Lapsi tuntee itsensä epävarmaksi.     

Lapsen epäonnistumisen pelko rajoittaa uusien asioiden kokeilemis-

ta. 

    

Lapsi kokeilee rohkeasti uusia asioita.      

Lapsi reagoi voimakkaasti arvosteluun.     

Lapsi uskoo kykyihinsä vaikka joskus epäonnistuisikin.     

Karkeamotoriikka     

Lapsi oppii helposti uusia liikunnallisia taitoja (uinti, luistelu ym.)     

Lapsi on kömpelö liikkeissään.     

Hienomotoriikka     

Lapsen on vaikea piirtää kuvia, jotka esittävät jotakin.     

Lapsen on vaikea napittaa vaatteitaan ja solmia kengännauhojaan.     

Lapsen on helppo pukea vaatteet päälle oikein päin.     

Lapsi törmäilee usein vahingossa esineisiin.     

Lapsen on vaikea matkia liikkeitä mallin mukaan.     

Puheen vastaanottaminen ja ymmärtäminen/puhuminen     

Lapsen on vaikea ymmärtää ohjeita ja selityksiä.     
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Lapsen on helppo seurata ääneen lukemista.     

Lapsen on vaikea selittää mitä tarkoittaa tai haluaa.     

 

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Tunne-elämä/stressi     

Lapsi valittaa usein huonommuuden tunnetta toisiin lapsiin verrat-

tuna. 

    

Lapsi vaikuttaa usein surulliselta tai masentuneelta.      

Lapsella on usein univaikeuksia.      

Lapsi valittaa usein vatsakipuja, päänsärkyä tai muita vaivoja.     

Lapsi suuttuu helposti.     

Lapsi kieltäytyy noudattamasta aikuisten ohjeita tai kehotuksia.     

Lapsi joutuu usein tappeluun.     

Toimintoja, joita lapsi ei tunnu hallitsevan     

Lapsi toistaa tarkoituksettomia liikkeitä, kuten kehon heiluttamista.     

Lapsi toistaa sanoja tai sanojen osia tarkoituksettomasti.     

Lapsi ääntelee paljon (viheltelee, hyräilee, mumisee ym.)     

Muodot ja kuviot     

Lapsen on vaikea erottaa samankaltaisia kuvioita tai muotoja 

toisistaan. 

    

Lapsi on hyvä kasaamaan palapelejä.     

Muisti     

Lapsen on vaikea muistaa henkilöiden nimiä ympäristössään.     

Lapsen on vaikea oppia ulkoa esim. loruja.     

Lapsen on vaikea muistaa sopimiaan asioita (esim. milloin oltava 

sovitussa paikassa). 

    

Toiminta oppimistilanteissa     

Lapsella on vaikeuksia pysyä tehtävässä ja saada tehtävä valmiiksi.     

Lapsen on vaikea muuttaa toimintatapaansa tarvittaessa.     

Lapsi hosuu, kiirehtii ja hutiloi.     

Lapsi ei osaa kantaa vastuuta tehtävästään ja tarvitsee paljon val-

vontaa. 

    

Lapsiryhmässä esille nousevat osa-alueet     

Muiden lasten reaktiot vaikuttavat lapsen toimintaan merkittävästi.      

Lapsen on helppo löytää tilanteista tai tehtävistä olennaiset piirteet.     

Lapsi joutuu usein riitoihin ikäistensä kanssa.     
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Lapsi suljetaan usein ryhmän ulkopuolelle.      

Lapsella on vaikeuksia ottaa muita huomioon tai ymmärtää miltä 

toisista tuntuu. 

    

Lapsi osaa kunnioittaa toisten oikeuksia.     

Lapsi kiusaa usein muita tekemällä tahallaan asioita, jotka muut 

kokevat ärsyttävinä.  

    

 

Seuraavissa kysymyksissä voitte vastata omin sanoin vastaukselle varattuun tilaan. 

      

2. Mitkä ovat kokemustenne mukaan lapsen erityisiä vahvoja puolia tai kiinnostuksen kohteita?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kyllä Ei 

3. Oletteko havainneet lapsella erityisiä ongelmia tarkkaavaisuuden suhteen?  

Jos vastaus edelliseen kyllä, niin siirry kysymykseen 4. Jos vastaus ei, siirry kysymykseen 5. 

 

4. Oletteko pyrkineet kehittämään lapsen tarkkaavaisuutta jonkin menetelmän tai erityisten toimenpi-

teiden avulla? Millä? Millä menestyksellä? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Oletteko havainneet joidenkin asioiden erityisesti lisäävän tai vähentävän lapsen tarkkaavaisuutta 

ja kykyä keskittyä?  

Tarkkaavaisuutta lisääviä tekijöitä 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Tarkkaavaisuutta vähentäviä tekijöitä 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Tuleeko mieleenne muita yleisesti lapseen tai lapsen tarkkaavaisuustaitoihin liittyviä seikkoja, jotka 

olisi mielestänne hyvä ottaa tässä tutkimuksessa huomioon? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistanne! 
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LIITE 3 

KYSELYN SAATEKIRJE   6.11.2015 

 

Hyvät lapsijoogaan osallistuvien lasten vanhemmat! 

Teen Oulun yliopistolle Pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia lapsijoogan 

vaikutuksia lasten tarkkaavaisuuteen. Osana tutkimusta kutsun teidät osallistumaan lapsen-

ne tarkkaavaisuustaitoja käsittelevään kyselyyn. Kysely suoritetaan kahdessa osassa, en-

simmäinen osa toteutetaan nyt syksyllä 2015 lapsijoogajakson alussa ja toinen osa lap-

sijoogajakson lopussa talvella 2016.  

Kyselyyn osallistuminen on luottamuksellista. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien tiedot 

muunnetaan julkaistavaan tutkimukseen siten, että osallistujien tunnistaminen ei ole mah-

dollista. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään. 

Kyselyyn vastaamiseen on aikaa yksi viikko. Pyydän palauttamaan kyselyn lapsenne esi-

kouluun 13.11.2015 mennessä.  

Mikäli tutkimukseen liittyen herää lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä! 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 

Riikka Träskelin-Murto   Tuomo Vilppola 

(yhteystiedot)  Oulun yliopisto,  

kasvatustieteiden tiedekunta 

    (yhteystiedot) 
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Lapsen nimi      Lapsen syntymävuosi 

 _______________________________________________  ____________________ 

 

1. Arvioi väitteiden paikkansapitävyyttä laittamalla rasti ruutuun. 

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Tarkkaamattomuus     

Lapsella on usein vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin.     

Lapsi vaikuttaa usein poissaolevalta.     

Lapsi ei pidä tehtävistä, jotka vaativat pitkäaikaista ponnistelua.     

Lapsi jaksaa toimia vaativienkin tehtävien parissa.     

Lapsi kadottaa usein tarpeellisia tavaroita (leluja, kyniä jne.)     

Lapsi häiriintyy helposti ulkoisista ärsykkeistä.     

Lapsi on hajamielinen päivittäisissä toimissaan.     

Hyperaktiivisuus     

Lapsen on vaikea istua paikoillaan rauhallisesti.     

Lapsi puhuu usein ylettömästi.     

Impulsiivisuus     

Lapsi sanoo ennen kuin ajattelee.     

Lapsi vastaa ennen kuin on kuullut koko kysymyksen.     

Lapsi jaksaa odottaa omaa vuoroaan.      

Lapsi keskeyttää usein muiden leikit.      

Lapsi keskeyttää usein toisen puheen.     

Motivaatio ja tunnetila     

Lapsen mielenkiinto aihetta kohtaan vaikuttaa paljon suoriutumiseen.     

Lapsi voisi iloita enemmän onnistumisistaan.     

Lapsi pelkää epäonnistumista tai virheitä.     

Tarkkavaisuuden kohdentaminen ja ylläpito     

Lapsen on helpompi työskennellä rauhallisessa tilassa kuin hälyssä.     

Ympäristön ärsykkeet häiritsevät lasta usein.      

Lapsen on helppo sopeutua yllättäviin suunnitelmien muutoksiin.     
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Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä  

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Tarkkaavaisuuden jakaminen ja kohteen vaihtaminen      

Lapsen on vaikea muistaa tai suorittaa kahta asiaa samanaikaisesti.     

Lapsen on helppo toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.     

Tehtävästä tai tilanteesta toiseen siirtymiset ovat lapselle erityisen 

vaikeita. 
 

 
  

Lapsi juuttuu usein tehtäviinsä.     

Lapsen on vaikea ennakoida tekojensa seurauksia.     

Perhe/suhteet     

Lapsella on usein riitoja sisarustensa kanssa.     

Lapsi saa usein rangaistuksia.      

Vapaa-aika     

Lapsi ei pysty katsomaan elokuvaa loppuun asti.     

Lapsi kyllästyy nopeasti harrastuksiinsa.     

Lapsi joutuu usein onnettomuuksiin.     

Sosiaaliset kontaktit     

Lapsi on usein konflikteissa kommunikointiongelmien vuoksi.     

Lapsen on vaikea osallistua muiden lasten leikkeihin.     

Lapsella on vaikeuksia joukkuepeleissä.     

Lapsi haluaa luoda omat säännöt.     

Lapsella on vaikeuksia ryhtyä sosiaalisiin kontakteihin.     

Lapsella on vähän ystäviä.     

Lapsen on helppo löytää uusia ystäviä.     

Lapsi kiusaa usein toisia lapsia.      

Lasta kiusataan usein.     

Itseluottamus/minäkuva     

Lapsi epäilee usein kykyänsä suorittaa tehtäviä.      

Lapsi tuntee itsensä epävarmaksi.     

Lapsen epäonnistumisen pelko rajoittaa uusien asioiden kokeilemista.     

Lapsi kokeilee rohkeasti uusia asioita.      

Lapsi reagoi voimakkaasti arvosteluun.     

Lapsi uskoo kykyihinsä vaikka joskus epäonnistuisikin.     

Karkeamotoriikka     

Lapsi oppii helposti uusia liikunnallisia taitoja (uinti, luistelu ym.)     
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Lapsi on kömpelö liikkeissään.     

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

HIenomotoriikka     

Lapsen on vaikea piirtää kuvia, jotka esittävät jotakin.     

Lapsen on vaikea napittaa vaatteitaan ja solmia kengännauhojaan.     

Lapsen on helppo pukea vaatteet päälle oikein päin.     

Lapsi törmäilee usein vahingossa esineisiin.     

Lapsen on vaikea matkia liikkeitä mallin mukaan.     

Lapsi on hyvä kasaamaan palapelejä.     

Puheen vastaanottaminen ja ymmärtäminen/puhuminen     

Lapsen on vaikea ymmärtää ohjeita ja selityksiä.     

Lapsen on helppo seurata ääneen lukemista.     

Lapsen on vaikea selittää mitä tarkoittaa tai haluaa.     

Tunne-elämä/stressi     

Lapsi valittaa usein huonommuuden tunnetta toisiin lapsiin verrattuna.     

Lapsi vaikuttaa usein surulliselta tai masentuneelta.      

Lapsella on usein univaikeuksia.      

Lapsi valittaa usein vatsakipuja, päänsärkyä tai muita vaivoja.     

Lapsi suuttuu helposti.     

Lapsi kieltäytyy noudattamasta aikuisten ohjeita tai kehotuksia.     

Lapsi joutuu usein tappeluun.     

Toimintoja joita lapsi ei tunnu hallitsevan     

Lapsi toistaa tarkoituksettomia liikkeitä, kuten kehon heiluttamista.     

Lapsi toistaa sanoja tai sanojen osia tarkoituksettomasti.     

Lapsi ääntelee paljon (viheltelee, hyräilee, mumisee ym.)     
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Seuraavissa kysymyksissä voitte vastata omin sanoin vastauksille varattuun tilaan. 

2. Mitkä ovat kokemustenne mukaan lapsenne erityisiä vahvoja puolia tai kiinnostuksen kohteita?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

     Kyllä Ei 

3. Oletteko havainneet lapsellanne erityisiä ongelmia tarkkaavaisuuden suhteen?  

Jos vastaus kyllä, niin siirry kysymykseen 4. Jos vastaus ei, siirry kysymykseen 5.  

 

4. Oletteko pyrkineet kehittämään lapsenne tarkkaavaisuutta jonkin menetelmän tai erityisten toi-

menpiteiden avulla? Millä? Millä menestyksellä? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Oletteko havainneet joidenkin asioiden erityisesti lisäävän tai vähentävän lapsenne tarkkaavaisuutta 

ja kykyä keskittyä?  

Tarkkaavaisuutta lisääviä tekijöitä 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Tarkkaavaisuutta vähentäviä tekijöitä 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Tuleeko mieleenne muita yleisesti lapseenne tai lapsenne tarkkaavaisuustaitoihin liittyviä seikkoja, 

jotka olisi mielestänne hyvä ottaa tässä tutkimuksessa huomioon? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistanne! 
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LIITE 4 

KYSELYN SAATEKIRJE   19.2.2016 

 

Hyvät lastentarhanopettajat! 

Teen Oulun yliopistolle Pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia lapsijoogan 

vaikutuksia lasten tarkkaavaisuuteen. Osana tutkimusta kutsun teidät osallistumaan ryh-

mässänne olevien ja lapsijoogaan osallistuvien lasten tarkkaavaisuustaitoja käsittelevän 

kyselyn viimeiseen osaan.  

Kyselyyn osallistuminen on luottamuksellista. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien tiedot 

muunnetaan julkaistavaan tutkimukseen siten, että osallistujien tunnistaminen ei ole mah-

dollista. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään. 

Kyselyn vastaamisaika on noin viikko.  

Mikäli tutkimukseen liittyen herää lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä! 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Riikka Träskelin-Murto   Tuomo Vilppola 

(yhteystiedot) Oulun yliopisto, kasvatustieteiden 

tiedekunta 

    (yhteystiedot) 
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Lapsen nimi       

   

 _______________________________________________ 

 

1. Arvioi väitteiden paikkansapitävyyttä laittamalla rasti ruutuun.  

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Tarkkamattomuus     

Lapsella on usein vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin.     

Lapsi vaikuttaa usein poissaolevalta.     

Lapsi ei pidä tehtävistä, jotka vaativat pitkäaikaista ponnistelua.     

Lapsi jaksaa toimia vaativienkin tehtävien parissa.     

Lapsi kadottaa usein tarpeellisia tavaroita (leluja, kyniä jne.)     

Lapsi häiriintyy helposti ulkoisista ärsykkeistä.     

Lapsi on hajamielinen päivittäisissä toimissaan.     

Hyperaktiivisuus     

Lapsen on vaikea istua paikoillaan rauhallisesti.     

Lapsi puhuu usein ylettömästi.     

Impulsiivisuus     

Lapsi sanoo ennen kuin ajattelee.     

Lapsi vastaa ennen kuin on kuullut koko kysymyksen.     

Lapsi jaksaa odottaa omaa vuoroaan.      

Lapsi keskeyttää usein muiden leikit.      

Lapsi keskeyttää usein toisen puheen.     

Motivaatio ja tunnetila     

Lapsen mielenkiinto aihetta kohtaan vaikuttaa paljon suoriutumi-

seen. 

    

Lapsi voisi iloita enemmän onnistumisistaan.     

Lapsi pelkää epäonnistumista tai virheitä.     

Tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja ylläpito     

Lapsen on helpompi työskennellä rauhallisessa tilassa kuin hälyssä.     

Ympäristön ärsykkeet häiritsevät lasta usein.      

Lapsen on helppo sopeutua yllättäviin suunnitelmien muutoksiin.     

Tarkkaavaisuuden jakaminen ja kohteen vaihtaminen      
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Lapsen on vaikea muistaa tai suorittaa kahta asiaa samanaikaisesti.     

Lapsen on helppo toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.     

Tehtävästä tai tilanteesta toiseen siirtymiset ovat lapselle erityisen 

vaikeita. 
 

 
  

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Lapsi juuttuu usein tehtäviinsä.     

Lapsen on vaikea ennakoida tekojensa seurauksia.     

Sosiaaliset kontaktit     

Lapsi on usein konflikteissa kommunikointiongelmien vuoksi.     

Lapsen on vaikea osallistua muiden lasten leikkeihin.     

Lapsella on vaikeuksia joukkuepeleissä.     

Lapsi haluaa luoda omat säännöt.     

Lapsella on vaikeuksia ryhtyä sosiaalisiin kontakteihin.     

Lapsella on vähän ystäviä.     

Lapsen on helppo löytää uusia ystäviä.     

Lapsi kiusaa usein toisia lapsia.      

Lasta kiusataan usein.     

Itseluottamus/minäkuva     

Lapsi epäilee usein kykyänsä suorittaa tehtäviä.      

Lapsi tuntee itsensä epävarmaksi.     

Lapsen epäonnistumisen pelko rajoittaa uusien asioiden kokeilemis-

ta. 

    

Lapsi kokeilee rohkeasti uusia asioita.      

Lapsi reagoi voimakkaasti arvosteluun.     

Lapsi uskoo kykyihinsä vaikka joskus epäonnistuisikin.     

Karkeamotoriikka     

Lapsi oppii helposti uusia liikunnallisia taitoja (uinti, luistelu ym.)     

Lapsi on kömpelö liikkeissään.     

Hienomotoriikka     

Lapsen on vaikea piirtää kuvia, jotka esittävät jotakin.     

Lapsen on vaikea napittaa vaatteitaan ja solmia kengännauhojaan.     

Lapsen on helppo pukea vaatteet päälle oikein päin.     

Lapsi törmäilee usein vahingossa esineisiin.     

Lapsen on vaikea matkia liikkeitä mallin mukaan.     

Puheen vastaanottaminen ja ymmärtäminen/puhuminen     
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Lapsen on vaikea ymmärtää ohjeita ja selityksiä.     

Lapsen on helppo seurata ääneen lukemista.     

Lapsen on vaikea selittää mitä tarkoittaa tai haluaa.     

 

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä  
Eri mieltä 

Tunne-elämä/stressi     

Lapsi valittaa usein huonommuuden tunnetta toisiin lapsiin verrat-

tuna. 

    

Lapsi vaikuttaa usein surulliselta tai masentuneelta.      

Lapsella on usein univaikeuksia.      

Lapsi valittaa usein vatsakipuja, päänsärkyä tai muita vaivoja.     

Lapsi suuttuu helposti.     

Lapsi kieltäytyy noudattamasta aikuisten ohjeita tai kehotuksia.     

Lapsi joutuu usein tappeluun.     

Toimintoja, joita lapsi ei tunnu hallitsevan     

Lapsi toistaa tarkoituksettomia liikkeitä, kuten kehon heiluttamista.     

Lapsi toistaa sanoja tai sanojen osia tarkoituksettomasti.     

Lapsi ääntelee paljon (viheltelee, hyräilee, mumisee ym.)     

Muodot ja kuviot     

Lapsen on vaikea erottaa samankaltaisia kuvioita tai muotoja 

toisistaan. 

    

Lapsi on hyvä kasaamaan palapelejä.     

Muisti     

Lapsen on vaikea muistaa henkilöiden nimiä ympäristössään.     

Lapsen on vaikea oppia ulkoa esim. loruja.     

Lapsen on vaikea muistaa sopimiaan asioita (esim. milloin oltava 

sovitussa paikassa). 

    

Toiminta oppimistilanteissa     

Lapsella on vaikeuksia pysyä tehtävässä ja saada tehtävä valmiiksi.     

Lapsen on vaikea muuttaa toimintatapaansa tarvittaessa.     

Lapsi hosuu, kiirehtii ja hutiloi.     

Lapsi ei osaa kantaa vastuuta tehtävästään ja tarvitsee paljon val-

vontaa. 

    

Lapsiryhmässä esille nousevat osa-alueet     

Muiden lasten reaktiot vaikuttavat lapsen toimintaan merkittävästi.      

Lapsen on helppo löytää tilanteista tai tehtävistä olennaiset piirteet.     
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Lapsi joutuu usein riitoihin ikäistensä kanssa.     

Lapsi suljetaan usein ryhmän ulkopuolelle.      

Lapsella on vaikeuksia ottaa muita huomioon tai ymmärtää miltä 

toisista tuntuu. 

    

Lapsi osaa kunnioittaa toisten oikeuksia.     

Lapsi kiusaa usein muita tekemällä tahallaan asioita, jotka muut 

kokevat ärsyttävinä.  

    

 

Seuraavissa kysymyksissä voitte vastata omin sanoin vastaukselle varattuun tilaan. 

      

2. Millainen kokemus lapsijoogaan osallistuminen on käsityksenne mukaan ollut ko. lapselle?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Onko lapsi kertonut joogatunneista esikoulussa tai esim. harjoitellut jooga-asentoja? Mistä asioista 

olette keskustelleet? Onko lapsijooga herättänyt kiinnostusta lapsijoogaryhmän ulkopuolella? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

      

4. Oletteko havainneet lapsen tarkkaavaisuustaidoissa tai käyttäytymisessä muutosta Kyllä Ei 

 lapsijoogajakson aikana?  

Jos vastaus kyllä, niin siirry kysymykseen 5. Jos vastaus ei, siirry kysymykseen 6.  

5. Miten muutos on mielestänne ilmennyt?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Onko lapsen tarkkaavaisuutta pyritty kehittämään joogan lisäksi joillain muilla menetelmillä lap-

sijoogajakson aikana? Millä? Onko menetelmillä havaittu vaikutusta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Vapaa palaute lapsijoogajaksosta ja tutkimuksesta. Ajatukset lapsijoogasta yleensäkin ovat myös 

tervetulleita!  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistanne! 
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LIITE 5 

KYSELYN SAATEKIRJE   19.2.2016 

 

Hyvät lapsijoogaan osallistuvien lasten vanhemmat! 

Teen Oulun yliopistolle Pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia lapsijoogan 

vaikutuksia lasten tarkkaavaisuuteen. Tutkimukseni aineistonkeruu on lähestymässä loppu-

aan, joten kutsun teidät osallistumaan lapsenne tarkkaavaisuustaitoja käsittelevän kyselyn 

viimeiseen osaan.  

Kyselyyn osallistuminen on luottamuksellista. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien tiedot 

muunnetaan julkaistavaan tutkimukseen siten, että osallistujien tunnistaminen ei ole mah-

dollista. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään. 

Kyselyyn vastaamiseen on aikaa yksi viikko. Pyydän palauttamaan kyselyn lapsenne esi-

kouluun 29.2.2016 mennessä.  

Mikäli tutkimukseen liittyen herää lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä! 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Riikka Träskelin-Murto   Tuomo Vilppola 

(yhteystiedot) Oulun yliopisto, kasvatustieteiden 

tiedekunta 

     (yhteystiedot)
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Lapsen nimi      Lapsen syntymävuosi 

 _______________________________________________  ____________________ 

 

1. Arvioi väitteiden paikkansapitävyyttä laittamalla rasti ruutuun. 

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Tarkkaamattomuus     

Lapsella on usein vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin.     

Lapsi vaikuttaa usein poissaolevalta.     

Lapsi ei pidä tehtävistä, jotka vaativat pitkäaikaista ponnistelua.     

Lapsi jaksaa toimia vaativienkin tehtävien parissa.     

Lapsi kadottaa usein tarpeellisia tavaroita (leluja, kyniä jne.)     

Lapsi häiriintyy helposti ulkoisista ärsykkeistä.     

Lapsi on hajamielinen päivittäisissä toimissaan.     

Hyperaktiivisuus     

Lapsen on vaikea istua paikoillaan rauhallisesti.     

Lapsi puhuu usein ylettömästi.     

Impulsiivisuus     

Lapsi sanoo ennen kuin ajattelee.     

Lapsi vastaa ennen kuin on kuullut koko kysymyksen.     

Lapsi jaksaa odottaa omaa vuoroaan.      

Lapsi keskeyttää usein muiden leikit.      

Lapsi keskeyttää usein toisen puheen.     

Motivaatio ja tunnetila     

Lapsen mielenkiinto aihetta kohtaan vaikuttaa paljon suoriutumiseen.     

Lapsi voisi iloita enemmän onnistumisistaan.     

Lapsi pelkää epäonnistumista tai virheitä.     

Tarkkavaisuuden kohdentaminen ja ylläpito     

Lapsen on helpompi työskennellä rauhallisessa tilassa kuin hälyssä.     

Ympäristön ärsykkeet häiritsevät lasta usein.      

Lapsen on helppo sopeutua yllättäviin suunnitelmien muutoksiin.     
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Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä  

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

Tarkkaavaisuuden jakaminen ja kohteen vaihtaminen      

Lapsen on vaikea muistaa tai suorittaa kahta asiaa samanaikaisesti.     

Lapsen on helppo toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.     

Tehtävästä tai tilanteesta toiseen siirtymiset ovat lapselle erityisen 

vaikeita. 
 

 
  

Lapsi juuttuu usein tehtäviinsä.     

Lapsen on vaikea ennakoida tekojensa seurauksia.     

Perhe/suhteet     

Lapsella on usein riitoja sisarustensa kanssa.     

Lapsi saa usein rangaistuksia.      

Vapaa-aika     

Lapsi ei pysty katsomaan elokuvaa loppuun asti.     

Lapsi kyllästyy nopeasti harrastuksiinsa.     

Lapsi joutuu usein onnettomuuksiin.     

Sosiaaliset kontaktit     

Lapsi on usein konflikteissa kommunikointiongelmien vuoksi.     

Lapsen on vaikea osallistua muiden lasten leikkeihin.     

Lapsella on vaikeuksia joukkuepeleissä.     

Lapsi haluaa luoda omat säännöt.     

Lapsella on vaikeuksia ryhtyä sosiaalisiin kontakteihin.     

Lapsella on vähän ystäviä.     

Lapsen on helppo löytää uusia ystäviä.     

Lapsi kiusaa usein toisia lapsia.      

Lasta kiusataan usein.     

Itseluottamus/minäkuva     

Lapsi epäilee usein kykyänsä suorittaa tehtäviä.      

Lapsi tuntee itsensä epävarmaksi.     

Lapsen epäonnistumisen pelko rajoittaa uusien asioiden kokeilemista.     

Lapsi kokeilee rohkeasti uusia asioita.      

Lapsi reagoi voimakkaasti arvosteluun.     

Lapsi uskoo kykyihinsä vaikka joskus epäonnistuisikin.     

Karkeamotoriikka     

Lapsi oppii helposti uusia liikunnallisia taitoja (uinti, luistelu ym.)     
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Lapsi on kömpelö liikkeissään.     

 
Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 
Eri mieltä 

HIenomotoriikka     

Lapsen on vaikea piirtää kuvia, jotka esittävät jotakin.     

Lapsen on vaikea napittaa vaatteitaan ja solmia kengännauhojaan.     

Lapsen on helppo pukea vaatteet päälle oikein päin.     

Lapsi törmäilee usein vahingossa esineisiin.     

Lapsen on vaikea matkia liikkeitä mallin mukaan.     

Lapsi on hyvä kasaamaan palapelejä.     

Puheen vastaanottaminen ja ymmärtäminen/puhuminen     

Lapsen on vaikea ymmärtää ohjeita ja selityksiä.     

Lapsen on helppo seurata ääneen lukemista.     

Lapsen on vaikea selittää mitä tarkoittaa tai haluaa.     

Tunne-elämä/stressi     

Lapsi valittaa usein huonommuuden tunnetta toisiin lapsiin verrattuna.     

Lapsi vaikuttaa usein surulliselta tai masentuneelta.      

Lapsella on usein univaikeuksia.      

Lapsi valittaa usein vatsakipuja, päänsärkyä tai muita vaivoja.     

Lapsi suuttuu helposti.     

Lapsi kieltäytyy noudattamasta aikuisten ohjeita tai kehotuksia.     

Lapsi joutuu usein tappeluun.     

Toimintoja joita lapsi ei tunnu hallitsevan     

Lapsi toistaa tarkoituksettomia liikkeitä, kuten kehon heiluttamista.     

Lapsi toistaa sanoja tai sanojen osia tarkoituksettomasti.     

Lapsi ääntelee paljon (viheltelee, hyräilee, mumisee ym.)     
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Seuraavissa kysymyksissä voitte vastata omin sanoin vastauksille varattuun tilaan. 

2. Millainen kokemus lapsijoogajaksolle osallistuminen on ollut teille, lapsellenne ja/tai perheellenne? 

Olisiko lapsenne kiinnostunut jatkamaan joogaa myöhemminkin? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Onko lapsenne kertonut joogatunneista kotona tai esim. harjoitellut jooga-asentoja? Mistä asioista 

olette keskustelleet?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

      

4. Oletteko havainneet lapsenne tarkkaavaisuustaidoissa tai käyttäytymisessä muutosta Kyllä Ei 

lapsijoogajakson aikana?  

Jos vastaus kyllä, niin siirry kysymykseen 5. Jos vastaus ei, siirry kysymykseen 6.  

5. Miten muutos on mielestänne ilmennyt? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Onko lapsenne tarkkaavaisuutta pyritty kehittämään joogan lisäksi joillain muilla menetelmillä 

lapsijoogajakson aikana? Millä? Onko ko. menetelmillä havaittu vaikutusta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Vapaa palaute lapsijoogajaksosta ja tutkimuksesta. Ajatukset lapsijoogasta yleensäkin ovat myös 

tervetulleita! 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistanne!

  





 

  

 

 

 


