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Reiska-jalkapalloa hyppytornin hyväksi on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn tilaaja on Rautalammin 
kunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Rautalampi on pieni, noin 3300 asukkaan kunta Pohjois-Savon 
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noista edistää ja tukea alueen nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rautalampi on tunnettu talkoo-
hengestään, joten vapaaehtoistoiminnalla on vankat perinteet kunnassa.  
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yhteisöpedagogisesta näkökulmasta. Urheilutapahtuman avulla saatiin mukaan pelaamaan Reiskaja-
lista sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet ennen lajia kokeilleet. Tapahtuman sponsorit ja pelaajia osta-
neet toivat esille, että haluavat olla mukana tekemässä hyvää alueen lasten ja nuorten hyväksi. Liikun-
tapaikkojen ylläpito ja kehittäminen nähdään yhteisössä tärkeänä ja sellaisena toimintana, jossa halu-
taan olla mukana.  
 
Tapahtuman myötä saimme uutta tietoa tapahtuman järjestämisestä pienellä paikkakunnalla, haasteis-
ta ja toiminnan kehittämisestä. Myös markkinoinnin selkeyden tärkeys nousi esille. Haasteista huoli-
matta tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Itse tapahtumaan jäimme kaipaamaan lisää yleisöä, 
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Abstract 
 
Reiska-football for the diving tower is a functional thesis. Thesis is ordered by Youth work Rau-
talampi. Rautalampi is small, ca. 3300 inhabitant municipality in Northern- Savo region. The mean-
ing of this event is to organize fund-raise for building costs of the municipal diving tower. In addition 
of fund-raise, the main themes of this event are well-being, complicity, communality and volunteer-
ing.  
 
In local aspect, this is new kind of event. The order of this event is interested in new ways to pro-
vide and support local youth comprehensive well-being. Rautalampi is known by its volunteer spirit, 
so voluntary work has solid traditions in municipal.  
 
There will be need of volunteers to play in the game, volunteers to work with and during the event 
and sponsors. The fund-raise will be done by selling the players by 10 euros to sponsors, and by 
keeping café during the game. In the beginning we don’t have any own capital in use to implement 
this event.  
 
The event provided 258 euros for the diving tower. In addition of fund-raise, this event was remark-
able also in community pedagogic perspective. Help by the sport event we got among to play peo-
ple who had never played Reiska-football before. The motivator of sponsors and player byers was 
to do good for local children and youth. Upholding and developing local sport places is seeing im-
portant in community and people want to be part of that work.  
 
The event gave us new information how to organize sport events in little municipal, its challenges 
and how to develop activities. The meaning of good marketing also came up. Despite of all the 
challenges the aims of the event got filled. We would have liked more audience to the game, but 
there was enough players and more sponsors than we expected.  
 
Diving tower’s building work will be started by May 2018.   
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1 JOHDANTO 

 

 

Idea hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelusta syntyi joulukuussa 2016. Mietin hy-

vää, yhteisöllisyyttä tukevaa ja lisäävää, matalan kynnyksen tapahtumaa opin-

näytetyön aiheeksi ja erilaiset pallopelit ovat tunnetusti mukaansatempaavia 

lajeja. Jalkapallon pelaaminen on yhdistänyt ihmisiä ympäri maailmaa, silloin 

kun muuta yhteistä kieltä ei ole. Tästä esimerkkinä Suomessa Maahanmuuttovi-

raston ja Suomen jalkapallon pelaajayhdistyksen ”Jalkapallo kuuluu kaikille”-

kiertue turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Olen myös nähnyt uutisissa jo 90 - 

luvulla kuinka rauhanturvaajat pelaavat jalkapalloa Afrikassa paikallisten lasten 

ja nuorten kanssa. Jalkapallo on siis kieli, jota puhutaan ympäri maailman. 

 

Työn tilaajana on Rautalammin nuoriso- ja vapaa-ajantoimi. Otin itse yhteyttä 

paikalliseen vs. vapaa-aikasihteeriin ensin sähköpostilla ja vastauksen saatuani 

puhelimitse. Hän innostui ajatuksesta ja pian selvisi, että hänellä on lajista myös 

omakohtaista kokemusta. Tämä kokemus ja näkemys lajista ja jalkapallo-

ottelun järjestämisestä on ensiarvoisen tärkeää tapahtuman ja koko opinnäyte-

työn kannalta, koska itselleni laji on melko tuntematon. Maaliskuussa 2017 yh-

teistyö jatkui vakituisen vapaa-aikasihteerin, Minna Laitisen kanssa.   

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, johon osana kuuluu kirjallinen 

teoria- ja raportointiosuus. Tässä kirjallisessa työssä kerron tapahtuman suun-

nitteluprosessista, kuinka se eteni kevään 2017 aikana huipentuen 8.6 pelat-

tuun hyväntekeväisyysotteluun. Tarkastelen hyväntekeväisyystempausta teo-

riaosuudessa yhteisöpedagogisesta näkökulmasta, sekä tuon esille jalkapalloa 

lajina, sen yhteisöllisyyttä tukevaa luonnetta. Työn tilaajaa kiinnostaa erityisesti 

se, houkutteleeko hyväntekeväisyys teema mukaan uusia ihmisiä. Tarkastelen 

aihetta sekä pelaajien että sponsoreiden osalta. Esittelen myös teoriatietoa käy-

tännön esimerkkien tueksi. Lähteiden osalta pyrin käyttämään uusia ja tuoreita 

lähdeteoksia. Tuon esille uutta tietoa, pyrin välttämään itsestäänselvyyksiä ja 

tuomaan esille tapahtuman merkitystä pienelle paikkakunnalle ja pienelle yhtei-

sölle. Lähteitä pyrin käyttämään kunnioittavasti ja monipuolisesti.  Lopuksi poh-

din opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena ja nostan esiin kehitysideoita.  
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2 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 

 

 

Alkuperäinen idea oli järjestää ystävyysjalkapallo-ottelu Suonenjoen kaupungin 

kanssa Rautalammilla kesällä 2017 iltatapahtumana. Alusta asti oli selvää, että 

kyseessä olisi varainkeruu-ottelu alueen lasten ja nuorten hyväksi.  Idea lähti 

kuitenkin jalostumaan oman kunnan suuntaan, koska kahden kunnan välisen 

ottelun järjestäminen olisi ollut todella haastavaa. Työn tilaajan, Rautalammin 

nuorisotoimen edustajan Laitisen ehdotuksesta lähdimme työstämään ideaa 

hyväntekeväisyysottelusta oman kunnan sisällä ja tuotto ohjattaisiin lyhentämät-

tömänä uimarannan hyppytornin rakentamiseen. 

 

Hyväntekeväisyystempauksen ajatuksena oli tehdä hyvää alueemme nuorten ja 

lasten hyväksi, mutta myös luoda yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja saada mu-

kaan liikuntatapahtumaan sellaisia ihmisiä hyväntekeväisyyden varjolla, jotka 

eivät muuten osallistu liikuntatapahtumiin. Nuoriso- ja vapaa-ajantoimen edusta-

jaa, työn tilaajaa, kiinnostaa erityisesti tämä puoli tapahtumasta, millaiset ihmi-

set osallistuvat liikuntatapahtumiin ja saadaanko hyväntekeväisyysteemalla uu-

sia toimijoita mukaan. Tämänkaltainen urheilutapahtuma on uutta Rautalammil-

la, vaikka Rautalampi on muuten tunnettu talkoohengestään ja myös aktiivises-

ta urheiluseurastaan.  

 

Tapahtuman ajankohdaksi asetettiin kesäkuun alku, jotta mahdollisimman moni 

olisi vielä omalla kylällä ennen lomien alkua. Kesä ja kunnan kesätapahtumatar-

jonta saisivat hienon alun meidän tapahtumallamme. Ensimmäisessä yhteises-

sä tapaamisessa maaliskuussa teimme sopimuspaperit opinnäytetyöyhteistyötä 

koskien. Päätimme tapahtuman ajankohdaksi torstain 8.6. Urheilukentän varaus 

tapahtumaa varten onnistui helposti, koska vuoroja myöntää työn tilaajan edus-

taja Minna Laitinen.  

 

Suunnitelmani mukaan ensin oli tarkoitus lähteä selvittämään rahoituskuvioita, 

eli hankkia tapahtumalle sponsoreita. Tapahtuman luonne alkuperäisestä oli 

kuitenkin muuttunut, joten tapahtuman työstäminen aloitettiin uudelta pohjalta. 

Tein ottelumainoksen (liite 1), jonka avulla lähdimme värväämään vapaaehtoi-
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sia pelaajia ja sponsoreita tapahtumalle. Idana oli, että pelaajan voi ostaa 10e 

hintaan, sen jälkeen, kun pelaajat, noin 20 henkilöä, on saatu kasaan. Mainos-

taminen aloitettiin Facebookissa ”Rautalampi voorumilla”. Lähestyin myös kaik-

kia Rautalammin yhdistyksiä sähköpostilla, joiden yhteystiedot löytyivät Rauta-

lammin kunnan Internet-sivuilta. Lähetin sähköpostia myös kunnan eri hallinto-

yksikköihin. Sähköpostissa haastoin yhdistykset mukaan pelaamaan tai sponso-

roimaan. Tapahtumasta oli myös pieni etukäteisjuttu Sisä-Savo-

paikallislehdessä. Vapaa-ajansihteeri mainosti tapahtumaa paljon omissa ver-

kostoissaan sekä työssään nuorisotilalla nuorille. Vein tapahtumasta ilmoituksia 

kylälle ilmoitustauluille pari viikkoa ennen tapahtumaa.  

 

Kevään aikana vaihdoimme sähköpostia yhteistyökumppanin kanssa tapahtu-

maan liittyen ja sain vapaa-ajansihteeriltä paljon tukea ja ohjausta koko proses-

sin ajan. Tapasimme myös 2 kertaa tapahtuman tiimoilta. Varsinainen tilaajapa-

laveri pidettiin huhtikuussa Skype-neuvotteluna. Tässä neuvottelussa oli myös 

ohjaava opettaja mukana. Kävimme läpi työtä, mitä siihen asti olimme saaneet 

aikaan ja kuinka aiomme viedä prosessia eteenpäin.  

 

Olen asunut paikkakunnalla vasta pari vuotta, enkä tunne paikkakunnalta juuri-

kaan ihmisiä. Minna Laitisella sen sijaan on vankka paikallistuntemus ja laajat 

yhteistyöverkostot. Näin ollen hänen työpanoksensa sekä neuvonsa olivat kul-

taakin kalliimpia ottelun järjestämisessä. Hänen neuvojensa mukaan otin yhteyt-

tä paikalliseen urheiluseuraan RautU:un. Soitin seuran puheenjohtajalle ja tie-

dustelin, saisimmeko käyttää urheilukentällä olevaa seuran kahviorakennusta, 

sekä wc-tiloja ottelun aikana maksutta. Tiedustelin myös mahdollisuutta lainata 

RautU:n kaasugrilliä makkaranmyyntiä varten. RautU:n puheenjohtaja oli heti 

myötämielinen tapahtumaamme kohtaan, koska kyse on hyväntekeväisyydestä 

kuntamme lasten ja nuorten hyväksi. Grillin käytön tiimoilta hän ohjasi ottamaan 

yhteyttä seuran grillivastaavaan. Soitin grillivastaavalle ja sovimme grillin käy-

töstä ja hän lupasi sponsoroida yksityishenkilönä kaasun grilliin tapahtumaam-

me varten, sekä tuoda grillin omalla pakettiautollaan paikalle.   

 

Seuraavana vaiheena oli miettiä sponsoria kahviotarvikkeille. Päädyin ottamaan 

yhteyttä ensimmäisenä paikalliseen Osuuspankkiin, jonka tiesin sponsoroivan 
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paljon paikkakunnan tapahtumia. En löytänyt Internetistä suoraa puhelinnume-

roa paikalliseen konttoriin, joten laitoin Facebookissa viestipalvelu Messengerin 

kautta viestin konttoriin. Vastaus tuli pian, että Rautalammin Osuuspankki läh-

tee sponsoroimaan kioskia kokonaisuudessaan. Laitoin listaa tarvikkeista 50 

hengelle ja sovimme, että ottelupäivänä käyn ostamassa kaiken tarvittavan pai-

kallisesta S-Marketista Osuuspankin laskuun.  

 

Pari viikkoa ennen ottelua tapahtumalla oli pääsponsorit ja tapahtuma olisi siis 

mahdollista toteuttaa. Järjestelyt olivat siltä osin kunnossa ja asiat edenneet 

mallikkaasti. Ongelmana oli, että pelaajia oli ilmoittautunut vain kaksi. Kukaan ei 

ollut kovin innostunut pelaamaan, vaikka tapahtumaa mainostettiin edelleen 

paljon ”Rautalampi voorumilla” Facebookissa ja Laitinen teki tahollaan omaa 

rekrytointiaan. Pohdimme koko tapahtuman perumista, mutta tulimme siihen 

tulokseen, että homma viedään loppuun asti ja opinnäytetyö rakennetaan niistä 

aineksista mitkä kasaan saadaan.  

 

Tämä päätös kannatti. Viikkoa ennen ottelua alkoi tapahtumaan. Pelaajia alkoi 

ilmoittautua ja samaan aikaan innokkaat pelaajien ostajat myös alkoivat laittaa 

viestiä. Aloin myymään pelaajia sponsoreille ilmoittautumisjärjestyksessä. Pel-

käsin, että jos jäisin odottamaan myynnin kanssa siihen saakka, kunnes jouk-

kueet olisivat kasassa, saattaisi joku innokkaista sponsoreista vetäytyä koko-

naan. Laitinen alkoi saada yhteydenottoja tasaisesti pelaajaksi ilmoittautuvilta. 

Laitisen vinkistä soitin itse kunnan pakolaiskoordinaattorille ja haastoin mukaan 

hänet, sekä tiedustelin, kuinka saisin yhteyden paikkakunnalle tulleisiin pako-

laisperheiden poikiin. Pojat olivat kuuleman mukaan innokkaita jalkapallon pe-

laajia. Sain yhteystiedot ja yritin soittaa ja laittaa tekstiviestiä, mutta en saanut 

vastausta. Toiselta paikkakunnalta sain haastettua mukaan kaksi tuttua ihmistä 

mukaan pelaamaan. Kokonaistilanne oli kuitenkin tässä vaiheessa hyvä, näytti 

siltä, että vapaaehtoisia olisi tarpeeksi, jotta saataisiin jonkinlainen peli pystyyn.  

 

Laitinen oli ottanut yhteyttä paikallisiin yrittäjiin pelaajien palkitsemista varten. 

Paikalliset kahvila- ja ravintolayrittäjät lähtivät mukaan antaen kahvi- ja pullalah-

jakortteja jaettavaksi osallistuville pelaajille, sekä palkinnoiksi väliajan pujottelu-

kisaan.  Laitinen oli myös ollut yhteydessä RautU:n jalkapallovalmentajaan, joka 
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lupautui otteluun tuomariksi, sekä henkilöön joka sopisi hyvin tapahtuman juon-

tajaksi. Molemmat suostuivat mukaan. Laitinen oli myös ideoinut ottelun väliajal-

le jalkapallopujottelukisan lapsille. Hän oli värvännyt siihen ohjaajiksi nuoriso-

toimen kesätyöntekijöitä. Tämän lisäksi kioskiin oli tulossa avuksi yksi nuoriso-

toimen kesätyöntekijä. Makkaranpaistoon pyysin paikallista ihmistä, joka oli juuri 

voittanut Kuopiossa Grillimaisteri 2017-osakilpailun ja oli näin ollen lunastanut 

paikkansa grillauksen SM-kisojen finaalissa. Tätä mainostin myös sosiaalisessa 

mediassa hakien näin lisäarvoa tapahtumalle ja houkutellen yleisöä paikan 

päälle.  

 

 

 

3 TAPAHTUMAN MERKITYS 

 

 

Rautalampi on pieni, mutta vireä maaseutukunta Pohjois-Savossa. Rautalampi 

sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan lounaisosassa rajoittuen lännessä Keski-

Suomen ja etelässä Etelä-Savon maakuntiin. Vakituisia asukkaita on noin 3300, 

mutta kesäaikaan asukasluku kasvaa yli tuhannella kesäasukkaiden ansiosta. 

(Rautalammin kunta 2017a.)  

 

Rautalammin nuorisotyön tarkoituksena on edistää rautalampilaisten nuorten 

hyvinvointia, sekä tukea elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti. Toiminnassa pää-

paino on nuorisotila- ja leirityössä, pienimuotoisissa tapahtumissa sekä nuorten 

harrastustoiminnassa. Nuorisotoimi vastaa myös nuorisovaltuustosta sekä nuor-

ten kesätyöllistämisestä. Nuorisotyö tekee aktiivisesti yhtistyötä kunnan liikunta-

toimen kanssa. Liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun ter-

veyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Myös urheiluseurat ovat se-

kä nuorisotyön että liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani. (Rautalammin 

kunta 2017b.)  

 

Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyöprosessia yhteisöpedagogisesta näkökul-

masta, yhteisöpedagogin ammatillisuuden kompetenssien kautta, esittelen toi-

minnallista opinnäytetyötä teorian valossa, pohdin jalkapalloa pelinä yhteisölli-
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syyttä edistävästä näkökulmasta sekä nostan esiin vapaaehtoistoimintaa ja hy-

väntekeväisyyttä teorian kautta, sekä vapaaehtoistoiminnan tilaa Rautalammilla.  

 

 

3.1  Yhteisöpedagoginen näkökulma 

 

Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukemi-

nen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä hyvinvoinnin 

edistäminen, pedagoginen työote monimuotoisissa toiminta- ja kasvuympäris-

töissä, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen sekä monia-

lainen yhteistyö. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2017.) Yhteisöpedagogin 

toimintaympäristöt ovat usein lasten ja nuorten parissa, joko kunnan, seurakun-

nan tai kolmannen sektorin taholla. Kaikkia näitä toimintaympäristöjä yhdistää 

tarve ja tavoite edistää, mahdollistaa ja toteuttaa toimintoja, joilla on kokonais-

valtainen vaikutus ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Pienessä kun-

nassa eri tahojen yhteistyön merkitys korostuu: julkinen sektori ponnistelee yh-

dessä seurojen kanssa hyvinvoinnin tukemisen ja toteutumisen eteen.  

 

Opinnäytetyön lähtökohtana olivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, 

yhteisöllisyyden ja yhteishengen tukeminen ja vahvistaminen sekä osallisuuden 

mahdollistaminen. Toiminnallisessa osuudessa korostuvat osallisuuden tukemi-

nen, hyvinvoinnin edistäminen, monimuotoiset toimintaympäristöt ja yhteisölli-

syyteen liittyvät kompetenssit. Näiden lisäksi iso osuus on vapaaehtoistoimin-

nalla. Tapahtuman järjestelyvaiheessa tarvitaan myös monialaisen yhteistyön 

taitoja. Yhteistyökumppanit täytyy osata valita hyvin ja heidät täytyy saada va-

kuuttuneiksi tapahtuman tärkeydestä ja sen merkityksestä tulevaisuuden kan-

nalta. Tapahtuma täytyy osata markkinoida sponsoreille. 

 

Yhteisöpedagogin ammatillisuuden ytimessä ovat ohjaukselliset taidot. Yhteisö-

pedagogit toimivat tehtävissä, jotka vaativat taitoa suunnitella ja organisoida 

toimintaa, innostaa toteuttamaan sekä kehittää toimintaa. Pedagogisesti yhteis-

kunnallinen osaaminen korostuu yhteiskunnan palvelurakenteiden ja toiminnan 

tuntemisessa linkittäen sen tuotettavan toiminnan sisältöön. Yhteisöpedagogit 

edistävät aktiivista kansalaisuutta ja näin ollen myös ehkäisevät syrjäytymistä 
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yhteiskunnasta. Omalla asenteella yhdistettyä ammattitaitoon on suuri merkitys 

yhteisöpedagogin työtehtävissä. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2009, 7.) 

 

Kokonaisuutena yhteisöpedagogisesta näkökulmasta, opinnäytetyössäni yhdis-

tyvät hyvin monialaisesti yhteisöpedagogin ammatillisuuden kompetenssit. Täs-

sä projektissa näkyy myös se, kuinka nämä ammatillisuuden kompetenssit kie-

toutuvat yhteen: julkinen- ja kolmas sektori voivat toimia tiiviissä yhteistyössä 

yhteisen tavoitteen eteen, kun samat intressit ohjaavat kummankin toimintaa.   

 

 

3.2  Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallisen opinnäytteen tekijältä edellytetään tutkivaa ja kehittävää otetta, 

vaikka tutkimus monesti onkin toiminnallisessa opinnäytetyössä lähinnä selvi-

tyksen tekemistä ja selvitys tiedonhankinnan apuväline. Tutkiva ote näkyy toi-

minnallisessa opinnäytetyössä teoreettisen lähestymistavan perusteltuna valin-

tana, opinnäytetyöprosessissa tehtyjen valintojen ja ratkaisujen perusteluina 

sekä pohtivana, kriittisenä suhtautumisena omaan tekemiseen ja kirjoittami-

seen. Teoreettinen lähestymistapa ohjaa työn tietoperustan ja siitä tarkentuvan 

viitekehyksen rakentumista. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi osaa: 

toiminnallinen ja kirjallinen. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittä-

mistyö, jonka tuotoksena syntyy jotain konkreettista, kuten tapahtuma tai opas. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 62-63.) 

 

Toiminnallisessa opinnäyteyössä tekijän on otettava huomioon myös epäonnis-

tumisen mahdollisuus. Hirsjärvi ym. (2010, 65) muistuttavat, että toiminnallises-

sa opinnäyteyössä käytettävät menetelmät, teoreettinen viitekehys ja mahdollis-

ten ongelmien ilmeneminen vaikuttavat toteutukseen. Näitä asioita on hyvä poh-

tia etukäteen ja suositeltavaa olisi miettiä vaihtoehtoisia toimintamenetelmiä 

ongelmatilanteiden ilmenemisen varalta.  

 

Opinnäytetyössäni on selkeästi kaksi osaa: hyväntekeväisyysjalkapallopelin 

järjestäminen ja toteutus, sekä kirjallinen osuus, jossa tuon esille teoriaa tapah-

tuman takana ja raportoin itse tapahtumasta. Työn tilaajan näkökulmasta työn 
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toiminnallinen osuus korostuu. Tilaajalle on tärkeää työstä saatava konkreetti-

nen tuotos, jonka tulokset tässä tapauksessa näkyvät sekä välittömästi, että 

välillisesti. Näkemykseni mukaan työntekijänä ollessa ei arjessa usein pysähdy 

pohtimaan oman työnsä syvempiä merkityksiä. Jokainen ymmärtää, millainen 

merkitys liikunnalla ja liikuntatapahtumilla on hyvinvointiin. Nämä ovat kuitenkin 

niitä kysymyksiä, joita arjessa ei jäädä pohtimaan vaan ne kulkevat automaatti-

sesti käytännön työn vanavedessä. Varsinkin ihmisten kanssa tehtävässä työs-

sä, olisi kokemukseni mukaan hyvä muistaa pysähtyä työnsä syvempien merki-

tysten äärelle silloin tällöin. Parhaimmassa tapauksessa oman työn reflektointi 

antaa uusia ideoita ja lisää oman työn arvostusta.   

  

 

3.3 Jalkapalloa Reinoilla hyppytornin hyväksi 

 

Liikunnan positiiviset vaikutukset niin ihmisten psyykkiseen kuin fyysiseenkin 

hyvinvointiin tunnetaan hyvin. Yhteiskunnallisella tasolla tarkasteltaessa liikun-

nassa on kyse ensisijaisesti kansanterveydestä, liikkuva elämä on tervettä elä-

mää, ja terve elämä on hyväksi koettua elämää. Erityisesti tämä on huomioitu 

lasten ja nuorten kohdalla. Tutkimusten mukaan alle puolet nuorista harrastaa 

liikuntaa suosituksiin nähden riittävästi. Liikunnan harrastamisen on myös todet-

tu vähenevän murrosiässä. Huoli lasten ja nuorten liikunnallisuudesta on ollut 

laajasti esillä myös mediassa sekä julkisessa keskustelussa. Lapsi- ja nuoriso-

politiikan kehittämisohjelmassa 2012–2015 liikunta nähdään ennen kaikkea en-

naltaehkäisevänä keinona nuorten terveyden edistämisessä. Lisäksi fyysisen 

aktiivisuuden lisääminen kaikilla väestöryhmillä on nostettu yhdeksi Suomen 

terveyspolitiikan tavoitteeksi. (Harinen & Rannikko toim. 2013, 6). 

 

Opinnäytetyössäni yhdistyy kaksi ulottuvuutta liikunnan saralla. Välitön vaikutus 

yksilölle on jalkapallopelillä, johon osallistuvat pelaajat edesauttavat niin omaa 

hyvinvointiaan suoraan pelaamalla kuin välillisesti tulevan hyppytornin käyttäjiä 

uimarannalla. Myös kaikki muut vapaaehtoiset ja sponsorit, jotka eivät osallistu 

liikkumalla itse, edesauttavat panoksellaan muiden - erityisesti lasten ja nuorten 

liikuntamahdollisuuksia. Opinnäytetyölläni on siis monta ulottuvuutta.  
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Peli päätettiin pelata Reino-tossuilla lähinnä turvallisuussyistä. Meillä ei ollut 

tapaturmavakuutusta pelaajille. Arvioimme Laitisen kanssa, että tapaturmaris-

kien minimoimiseksi peli olisi hyvä toteuttaa näin. Reinoilla pelatessa vauhti ei 

ole niin kovaa ja peli pelataan pehmeämmällä pallolla. Laitisella oli kokemusta 

Reinoilla pelaamisesta ennestään, naapurikunnassa Vesannolla pelattavien 

”Reiskojen MM”-kilpailujen kautta. Reinoilla pelaaminen nähtiin myös sopivana 

hyväntekeväisyystempauksen teemaan liittyen. Peli on vapaamuotoinen varin-

keruutapahtuma kunnan hyppytornin hyväksi ja Reinoilla pelaaminen tuo haus-

kuutta ja hupsuttelua peliin.   

 

Kuva 1. Pallo, jolla ottelu pelattiin. (Markkanen-Romo 2017.) 

  

 

Säännöllinen ja monipuolinen liikunta on terveen kasvun ja kehityksen edellytys. 

Kouluikäisen tulisi liikkua monipuolisesti 1-2 tuntia päivässä (THL 2017.) Hyppy-

tornia on toivottu monen vuoden ajan kunnan keskustan tuntumassa sijaitseval-

le uimarannalle. Uiminen itsessään on monipuolinen ja koko kehoon vaikuttava 

laji. Hyppytorni tuo oman lisänsä hauskuuteen, mutta uimahyppy on itsessään 

arvostettu urheilulaji. Harrastetasolla uimahyppäämisessä yhdistyvät hyvä 

koordinaatiokyky, rytmitaju, avaruudellinen hahmotuskyky, voima ja nopeus, 

rohkeus ja pitkäjännitteisyys, unohtamatta esteettistä ulottuvuutta (Uimaliitto 

2017). 
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3.4 Vapaaehtoistoiminta  

 

Vuonna 2001 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n teettä-

män tutkimuksen mukaan 37% suomalaisista oli osallistunut vapaaehtoistoimin-

taan viimeisen kahden vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan eniten osallistuttiin 

urheilutoimintaan, johon otti osaa saman tutkimuksen mukaan enemmän miehet 

kuin naiset. Tutkimuksessa tuodaan esille, että vapaaehtoistoiminnan saralla 

miehiä on perinteisesti kiinnostanut urheilutoiminta, maanpuolustustoiminta se-

kä pelastustehtävät. Naiset puolestaan osallistuvat useimmiten sosiaali- ja ter-

veysalaan, lasten ja nuorten kasvatukseen ja uskonnollisen toimintaan. (Yeung 

2002, 23-24.) 

 

Suomalaisten vapaaehtoisten motivaatiota tutkittaessa on todettu, että autta-

mishalu ja altruismi korostuvat verrattuna muihin Pohjoismaihin. Halu auttaa 

muita on selvästi yleisin motiivi vapaaehtoistoiminnalle. Suomalaiset myös käyt-

tävät vapaaehtoistyöhön keskimääräistä enemmän aikaa, oman arvion mukaan 

melkein 18 tuntia kuukaudessa. Tämä voi selittyä sillä, että vain harva suoma-

lainen vapaaehtoistoimintaan osallistuva henkilö osallistuu vain yhteen toimin-

nan muotoon, vaan eri toiminnot kasautuvat samoille henkilöille. (Yeung 2002, 

26.) 

 

Vapaaehtoistyö voi toimia vapaaehtoiselle porttina päästä tekemään jotain, mitä 

hän ei välttämättä työelämässä pääsisi koskaan tekemään. Vapaaehtoistyöstä 

saatavat uudet kokemukset voivat olla hyvinkin merkittäviä ja voivat jopa ohjata 

vapaaehtoistyöntekijää tämän ammattivalinnoissa. Ei pidä unohtaa myöskään 

oppimisen ulottuvuutta, uusien asioiden oppiminen ja onnistumisen tunteet nos-

tattavat kenen tahansa itsetuntoa. Osallistumisen motiiveina toimivat myös osal-

lisuuden kokemus: halu kuulua ryhmään ja tutustuminen uusiin ihmisiin. (Vän-

tänen & Rehnström 2012, 13.) 

 

Koska vapaaehtoiset eivät saa työstään palkkaa, kiittäminen koetaan usein erit-

täin tärkeäksi. Kiittäminen voi olla sanallista tai pientä palkitsemista, kuten esi-

merkiksi lounas tai kirja. Kiitoksen osoituksen paikka on hyvä myös miettiä tark-

kaan, sillä kaikki eivät pidä julkisista kiitoksenosoituksista. Jos kiittäminen 
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unohdetaan, voi vapaaehtoinen kokea, ettei hänen työllään ole merkitystä ja 

hän voi jättäytyä pois toiminnasta. (Karreinen, Halonen & Tennilä 2010, 79-80.) 

 

Yhteiskunnallisesta kontekstista tarkasteltuna, vapaaehtoistoiminnan katsotaan 

tuovan yhteiskunnalle erityisesti sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla 

tarkoitetaan kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, sosiaalisuutta 

sekä kokonaisuutena elämän laadun paranemista. Kun kansalaiset voivat pa-

remmin, myös yhteiskunta voi paremmin. Sosiaalista pääomaa tutkittaessa on 

saatu selville, että se on tärkeä tekijä yhteiskunnan menestyksessä. Tutkimuk-

sissa on selvinnyt, että siellä missä sosiaalinen pääoma on korkea, ihmiset voi-

vat paremmin ja yhteiskunta toimii tehokkaammin. (Harju 2003, 61.)  

 

Vapaaehtoistyön saralla Rautalampi on noteerattu valtakunnallisesti. Vuoden 

2014 toukokuussa YLE uutisoi Suomen talkoohenkisimmästä kunnasta, kun 

”Rakkakautta raitille”-talkoot kokosivat kylän keskustaan yli 300 talkoolaista lait-

tamaan paikkoja kuntoon. Tuolloin Talkoopäivä ry myönsi rautalampilaisille val-

takunnallisen Vuoden Talkooteko -palkinnon. Osallistujat kertoivat, että talkois-

sa tutustuu ihmisiin ja ne luovat yhteisöllisyyttä. Rautalampilaista yhteishenkeä 

oli tullut ihastelemaan talkoolainen Keniasta saakka. (YLE 2014.) 

 

Laitisen (2017) mukaan ottelun järjestämiseen ja sponsorointiin osallistui samo-

ja ihmisiä ja tahoja, jotka ovat yleensäkin mukana vapaaehtoistoiminnassa. Sen 

sijaan pelaamassa oli myös uusia kasvoja. Nyt mukaan saatiin ihmisiä, jotka 

eivät ole koskaan pelanneet jalkapalloa Reinoilla. Pelaajat olivat iältään 15-35-

vuotiaita. Katsomoon Laitinen jäi kaipaamaan lisää väkeä. Tapahtumaa markki-

noitiin aktiivisesti monin tavoin, mutta jatkoa ajatellen Laitisen (2017) mukaan 

kannattaa kiinnittää erityistä huomiota markkinoinnin selkeyteen, varsinkin jos 

ollaan järjestämässä uudenlaista toimintaa ensimmäistä kertaa. (Laitinen 2017.)   

 

Sponsoreina tapahtumassa oli sekä yksityisiä ihmisiä että yrityksiä. Pääsponso-

reina olivat Rautalammin osuuspankki ja urheiluseura RautU. Osuuspankilta 

saimme tarvittavan pääoman kioskin pitämiseen, jolla oli merkittävä osuus ta-

pahtuman varainkeruussa. RautU tarjosi tilat kioskin pitoon ja urheiluseuran 

väkeä osallistui tapahtuman toteutukseen. Pelaajia ostaneet laittoivat sähköpos-
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tilla kannustavia viestejä ja osa ostajista osti monta pelaajaa kerralla. Hinnaksi 

laitoimme yhdelle pelaajalle 10euroa, koska halusimme pitää kynnyksen mata-

lana ostamiseen ja tapahtumallamme oli muitakin tavoitteita kuin varainkeruu.  

 

 

 

4 TAPAHTUMAN RAPORTOINTI  

 

 

Tapahtumapäivän olin ottanut töistä lomapäiväksi, jotta minulla olisi aamusta 

asti aikaa tehdä viime hetken järjestelyjä. Ottelu alkaisi kello 18. Lähes kaikki 

mahdollinen oli kuitenkin tehty. Tein vielä viime hetken mainoksen sosiaaliseen 

mediaan Facebook:iin illan tapahtumasta, jotta saataisiin yleisöä paikalle. On-

neksi sää oli poutainen ja sadetta ei oltu povattu sille päivälle. Päivitin vielä pe-

laajalistaa, ottelupäivänä tuli uusia osallistujia peliin, sekä sponsoreita. Hoidin 

muutamat sähköpostit pelaajien ostoon liittyen.  

 

Iltapäivällä menin klo 15 aikoihin Osuuspankkiin hakemaan tilikortin ja S-

Markettiin ostamaan kahviotarvikkeet. Minulla oli kaupassa jo apuna grillaajaksi 

ilmoittautunut vapaaehtoinen, joten ostosten teko sujui joutuisasti. Urheiluken-

tällä oli ottelun tuomari jo paikalla pitämässä harjoituksia ja häneltä sain avai-

men kioskiin ja ohjeita, kuinka siellä toimitaan. Kahvion saimme vapaaehtoisen 

kanssa nopeasti laitettua kuntoon. Odotteluaikaa jäi reilusti. Viiden aikaan alkoi 

vapaaehtoisia ja pelaajia hiljalleen tulemaan paikalle. Saimme myös kioskiin 

ensimmäiset asiakkaat. Kioskia tuli pitämään vapaaehtoinen, joten pääsin otta-

maan pelaajia vastaan. Merkkasin listaan saapuneet ja otin vielä viime hetken 

ilmoittautumisia vastaan.  

 

Kaikilla pelaajilla ei ollut omia Reino-tossuja, joten muutama ihminen oli tuonut 

paikalle kotoaan, lainaan omia tossujaan. Kaikille osallistujille löytyi tossut jal-

kaan. Kaikille ei löytynyt ihan omaa kokoa, mutta se oli vain pelaajista hauskaa, 

jos sattui hieman liian isot tossut jalkaan. Pakolaispojat eivät aluksi ymmärtä-

neet kieliongelmien vuoksi, miksi ottelu pelataan Reino-tossut jalassa. Toiset 
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pelaajat selittivät heille, että ”Reiskajalis” eroaa hieman normaalista jalkapallo-

ottelusta ja tossuilla pelattava versio on suomalaisten keksimä laji.  

 

Ottelun alkaessa mukana oli 22 pelaajaa, joista 19 oli miehiä ja 3 naisia. Yleisöä 

oli saapunut paikalle noin parikymmentä henkilöä. Tuomari kertoi aluksi pelaajil-

le säännöt ja jakoi joukkueet. Pelin jo alettua sain vielä listalta myytyä kaksi pe-

laajaa käteisellä rahalla ja näin ollen lopulta myytiin 18 pelaajaa 10 euron hin-

taan.  

 

Ottelussa pelattiin kaksi 20 minuutin erää. Ensimmäisessä erässä toimin juok-

sutyttönä, koska juontajalla oli päivittämätön pelaaja- ja sponsorilista viime het-

ken lisäysten vuoksi. Juontaja esitteli pelaajat ja sponsorit sekä samalla raportoi 

mitä pelikentällä tapahtuu. Etukäteen olin miettinyt, että väliajalla ehdin jututtaa 

pelaajia palautetta keräten: mikä sai osallistumaan ja osallistuisiko uudelleen 

samankaltaiseen tapahtumaan. Väliajalla oli kuitenkin niin paljon tekemistä kah-

vion kanssa, etten ehtinyt pelaajien juttusille. En myöskään itse ehtinyt käy-

mään kentän toisessa päässä olevalla pujottelupisteellä, mutta siellä olivat va-

paaehtoiset hoitaneet ohjelman hyvin.  

 

Toisen erän aikana ehdin itsekin seuraamaan peliä ja ottamaan pari valokuvaa. 

Sovimme Laitisen kanssa, että ottelun jälkeen jaamme yhdessä palkinnot pe-

laajille osallistumisesta ja ilmoitamme, että pelaajat saavat hakea kahviosta il-

maiseksi kahvin ja makkaran kiitokseksi. Ajattelin, että laitan kahvion yhteyteen 

yhteystietolistan, johon pelaajat voisivat jättää sähköpostiosoitteensa palautteen 

keräämistä varten ja tiedottaisin siitä palkintojen jaon yhteydessä.  

 

Peli päättyi lukemiin 11-3. Kaikilla oli kuitenkin hauskaa ja hävinnyt joukkue oli 

myös hyvällä tuulella ottelun jälkeen. Palkintojen jaossa oli hieman sekavuutta, 

koska osa pelaajista lähti suoraan kävelemään kentältä pois. Meidän piti kerätä 

porukka uudelleen kasaan kiittämistä varten, joten siinä rytäkässä unohdin tie-

dottaa yhteystietojen jättämisestä. Pian kiittämisten ja palkintojen jakamisen 

jälkeen pelaajat hajaantuivat, kuka minnekin päin, joten sain pikaisesti kysyttyä 

vain muutamalta pelaajalta palautetta. Tilanteen rauhoituttua sain kysyttyä muu-

tamalta tutulta katsojalta mikä oli saanut heidät tulemaan paikan päälle.  
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Kun viimeisetkin asiakkaat olivat saaneet syötävää ja juotavaa kioskin tuotoksi 

laskettiin 78 euroa. Kioskissa jokainen tuote maksoi 1 euron, joten kaikkiaan 

tuotteita myytiin siis 78 kappaletta. Kun tähän summaan lisättiin myydyistä pe-

laajista saadut 180 euroa, oli tapahtuman tuotto lopulta 258 euroa lyhentämät-

tömänä uimarannan hyppytornin rakentamiseen. Laitinen lupasi viedä rahat 

pankkiin kunnan tilille. 

 

Noin kuukausi ottelun jälkeen (6.7.2017) laitoin ilmoituksen Facebook:iin ”Rau-

talampi voorumi”-ryhmään palautteen keräämisestä.  

 

”PALUU KESÄKUUHUN REINOJALIS-OTTELUUN. 

Vielä kerran lämpimät KIITOKSET kaikille jotka osallistuitte tapahtuman toteu-

tukseen ja onnistumiseen. 

 

Palautteen aika: Toivon yv:llä tai sähköpostilla lyhyitä vastauksia, mikä sai osal-

listumaan tapahtumaan, pelaajana / sponsorina / talkoolaisena / yleisönä. 

  

1) mikä sai osallistumaan? 

2) ikä (vain tilastointia varten) 

 

Vastauksia siis inboxiin tai markkanenromo@gmail.com  

Kiitos jo etukäteen ja olisin kiitollinen Puskaradiosta myös, jos tunnistatte että 

tuttunne oli mukana. Vastauksia tarvitaan siis opinnäytetyöni kirjalliseen osuu-

teen. Yhteistyöterkuin Miia”. 

 

Tämä ilmoitus poiki 4 palautetta. Yksi palaute tuli pelaajan ostaneelta sponsoril-

ta, kaksi palautetta pelaajilta ja 1 palaute vapaaehtoiselta toimitsijalta. Huomi-

onarvoista tässä on se, että kolme palautteen antajaa olivat minulle tuttuja ja 

pyysin heitä vielä erikseen antamaan palautetta. Vain 1 vastaajista ei ollut mi-

nulle ennestään tuttu. Palautteiden mukaan pelaamaan sai tulemaan se, että 

pääsi kokeilemaan ensimmäistä kertaa Reinojalkapalloa, ja yksinkertaisesti se, 

että pyydettiin mukaan. Esiin nostettiin hauskuus ja uudet kokemukset. Huomi-

onarvoista on, että kaksi pelaajaa saapui eri paikkakunnalta noin tunnin ajomat-
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kan päästä. Sponsorina osallistunut toi palautteessa esille, että raha meni hy-

vään tarkoitukseen lasten hyväksi. Vapaaehtoiseksi toimitsijaksi sai osallistu-

maan se, että pyydettiin mukaan tekemään hyvää ja halu auttaa opinnäyteyös-

sä. Palautteissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palautteen antajista kolme 

ovat minulle tuttuja ja läheisiä henkilöitä. Huomioni mukaan juuri se, että toimin-

taan mukaan pyytäjänä on tuttu ihminen, motivoi osaltaan osallistumaan.  

 

Esille nousi myös Laitisen mukaan jo ennen ottelua se, että osalle ihmisistä oli 

tullut sellainen mielikuva, että Reino-ottelu olisi suoraan kopioitu naapurikunta 

Vesannon jokavuotisista ”Reiskoista”. Osa ihmisistä oli siinä luulossa, että ai-

komuksenamme on järjestää kokonainen turnaus, kuten MM-kilpailuissa. Tästä 

ei ollut kyse, vaan kertaluontoisesta hyväntekeväisyysottelusta. Kun väärinkäsi-

tys oli korjattu, osa kieltäytyneistä halusikin tulla mukaan. Tätä ulottuvuutta 

emme olleet osanneet ajatella etukäteen, että ihmiset suhtautuisivat tapahtu-

maamme kohtaan nuivasti kopioinnin maun vuoksi. 

 

 

 

5 POHDINTA 

 

 

Koko projektista opin sen, että tämänkaltaisen tapahtuman järjestäminen pie-

nellä maalaispaikkakunnalla on erittäin vaikeaa, jos ei tunne paikallisia ihmisiä. 

Ensiarvoisen tärkeää näyttää olevan se, että mukaan pyytäjä on ihmisille en-

nestään tuttu. Minun mainokseni sosiaalisessa mediassa ja sähköpostit eivät 

poikineet ainuttakaan yhteydenottoa vapaaehtoisilta pelaajilta. Suoraan kysy-

mällä sain houkuteltua mukaan 3 pelaajaa, loput sai houkuteltua mukaan Laiti-

nen.   

 

Tapahtuma tuotti kohteelle, eli hyppytornille 285 euroa. Summana pieni, mutta 

tarkoituksena ei ollut lähteä tavoittelemaan suuria summia. Hyppytornin hyväksi 

järjestettiin paikkakunnalla keväällä 2017 hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka 

tuotto oli 4000 euroa. Huomioitava on, että tapahtumana huutokauppa on luon-

teeltaan täysin erilainen kuin meidän urheilutapahtumamme. Rautalammin tek-
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nisen johtajan, Antti Tuppuran mukaan (2017) hyppytornin arvioidut kustannuk-

set, tarjouslaskelmassa ovat noin 29 000 euroa. Hyppytornin rakennustyöt on 

tarkoitus aloittaa, mahdollisuuksien mukaan, vielä syksyn 2017 aikana, mutta 

viimeistään rakennustyöt alkavat toukokuussa 2018 jäiden lähdettyä. (Tuppura 

2017). 

 

Tapahtuman lopussa minut yllätti se, kuinka nopeasti ihmiset hajaantuivat ja 

lähtivät pois alueelta välittömästi pelin jälkeen. Jäin kaipaamaan ottelun jälkeen 

yhteisöllisyyttä ja olisi ollut mukava jutella osallistujien kanssa heti pelin jälkeen, 

mitä mieltä he olivat tapahtumasta. Muutama ihminen jäi istumaan kahviolle ja 

syömään viimeisiä makkaroita.  

 

Jälkeen päin tarkasteltuna, minulla olisi pitänyt olla paljon enemmän aikaa työs-

tää opinnäytetyön kirjallista osuutta ennen ottelua. Resursseja olisi pitänyt vara-

ta myös siihen, että olisin itse kiertänyt paikallisten yrittäjien luona pyytämässä 

palkintoja. Tosin voi olla, että saimme niin paljon – ja niin hyviä palkintoja juuri 

sen vuoksi, että Laitinen tuttuna ihmisenä kävi niitä yrittäjiltä pyytämässä.  

 

Itse tapahtuma oli nähdäkseni lopulta melko onnistunut. Parannettavan varaa 

toki olisi ollut, mutta itselleni tämä oli ensimmäinen urheilutapahtuma, jota olen 

ollut järjestämässä. Työelämän ja opinnäytetyöprosessin ja tapahtuman järjes-

täminen on myös haastava yhdistelmä. Ilman loistavaa yhteistyökumppania, 

vapaa-ajansihteeri Laitista projektista ei olisi tullut yhtään mitään. Tämä oli kui-

tenkin kokonaisuutena minulle hyvä oppitunti tapahtuman järjestämisestä ja 

erityisesti siitä, kuinka tärkeää on tuntea paikalliset ihmiset ja toimijat etukäteen, 

kun jotain lähtee järjestämään.  

 

Ideana tämä projekti oli paljon parempi kuin alkuperäinen idea kahden kunnan 

välisestä ottelusta. Nyt saimme pidettyä homman kasassa ja tapahtuma toteu-

tui. Kahden kunnan väliseen tapahtumaan olisi pitänyt varata moninkertaisesti 

aikaa ja resursseja. Myös sponsoreita oltaisiin tarvittu enemmän ja isommilla 

summilla mukaan. Koska kyse oli hyväntekeväisyydestä ja oma budjettimme oli 

nolla euroa, mielestäni saimme hyvän tuloksen aikaan ja lyhentämättömänä 

kohteelle. Ihmiset lähtivät mielellään mukaan, kun pyydetyt teot ja summat oli-
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vat laskettavissa muutamissa kymmenissä euroissa. Tempauksemme osoitti, 

että ihmiset ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyvinvoinnista paikallisella ta-

solla ja mielellään tukevat toimintaa. Nykyajan hektinen elämä ja lukuisat mah-

dollisuudet viettää omaa vapaa-aikaa rajoittavat ihmisten osallistumista ja lu-

pautumista toteuttamaan toimintaa. Mukaan lupaudutaan vasta viime metreillä. 

Ulkoilmatapahtumissa tärkeää on säätila, ihmiset haluavat ensin varmistuksen, 

ettei sada.  

 

Jatkotutkimusaiheena näkisin mielenkiintoisena sen, voisiko tällaisen tapahtu-

man vakiinnuttaa jokavuotiseksi perinteeksi ja hyväntekeväisyyskohteen valita 

aina ajankohtaisesta vaihtoehdosta. Mielellään tietysti paikkakunnan lasten ja 

nuorten hyväksi. Tätä jäi pohtimaan myös Laitinen. Hänen mukaansa nykyaika-

na ihmiset osallistuvat mieluummin ”pop - up”-tyyppisiin tempauksiin ja tapah-

tumiin kuin pitkäkestoista sitoutumista vaativaan vapaaehtoistyöhön. Nyt on ovi 

auki, pienellä porukalla saa paljon hyvää aikaan monella tapaa: varainkeruun 

lisäksi tapahtumat tuottavat paljon hyvää mieltä, hyvinvointia, osallisuutta ja yh-

teisöllisyyttä. Pienellä paikkakunnalla vaikutukset eivät luonnollisestikaan voi 

olla kovin mittavia. Rautalammin mittakaavassa tarkasteltuna, tapahtumamme 

onnistui lopulta hienosti saavuttamaan, sille asetut tavoitteet.  

 

 



 

 
 

22 
 
LÄHTEET 

 

Harinen Päivi & Rannikko Anni 2013. Tässä seison enkä muuta voi? Nuoriso-
tutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutki-
musverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 65. Viitattu 15.8.2017.  
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikuntapamfletti2013.pdf  

Harju Arto 2003. Yhteisellä asialla. Vantaa: Kansanvalistusseura. 

Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula 2010. Tutki ja kirjoita. Helsin-
ki: Tammi.  

 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2017. Yhteisöpedagogin ammattitaito. Viitat-

tu 3.8.2017. https://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteisopedagogi/  
 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2009. Opinto-opas 2009-2010. Viitattu 
    15.8.2017. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/07/HUMAK-  
     opinto-opas2009-2010.pdf 
 
Karreinen Lari & Halonen, Maria & Tennilä Meri (toim.) 2010. 10 Askelta pa- 
    rempaan vapaa-ehtoistoimintaan. Helsinki: Vihreä sivistysliitto ry. 
 
Kauhanen Juhani, Juurakko Arto & Kauhanen Ville 2002. Yleisötapahtuman  
    suunnittelu ja toteutus. Vantaa: WSOY. 
 
Laitinen Minna 2017. Palaute projektista. Sähköpostiviesti 15.8.2017. Rauta- 
    lammin nuoriso- ja vapaa-ajantoimi. Rautalampi. 
 
Markkanen-Romo Miia 2017. Liite 1 & Kuvat 1-4.  

Rautalammin kunta 2017a. Viitattu 15.8.2017. 
    https://www.rautalampi.fi/rautalammin- kunta/ 
     
Rautalammin kunta 2017b. Liikunta-nuoriso- ja vapaa-ajanpalvelut. Viitattu  
    15.8.2017. https://www.rautalampi.fi/palvelut/liikunta-nuoriso-ja-vapaa-ajan- 
    palvelut/ 

 

THL 2017. Kouluterveyskysely. Viitattu 15.8.2017. https://www.thl.fi/fi/tutkimus- 
    asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely  
 
Tuppura Antti 2017. Puhelinkeskustelu 24.8.2017. Tekninen johtaja,  
    Rautalammin kunta. 
 
Uimaliitto 2017. Uimahypyt. Viitattu 15.8.2017. 
    http://www.uimaliitto.fi.pwire.fi/uimahypyt/esittely/ 
 
Viitanen Marko (toim.) 2008. Suomen palloliitto: nuorisotoimintalinja. Viitattu  
    12.2.2017.  

    https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/nuorisotoimintalinja.pdf 

 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikuntapamfletti2013.pdf
https://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteisopedagogi/
https://www.rautalampi.fi/rautalammin-%20kunta/
https://www.rautalampi.fi/palvelut/liikunta-nuoriso-ja-vapaa-ajan-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/nuorisotoimintalinja.pdf


 

 
 

23 
 
Väntänen Sari & Rehnström Tarja 2012. Vapaaehtoistyön merkitys. Teoksessa  
    Juha Iso-Aho & Esko Juhola (toim.) Kulttuuria vapaaehtoistyönä. Humanisti-  
    nen ammattikorkeakoulu. Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 15, 2012, 10- 13. 
 
Yeung Anne Birgitta 2002. Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa-  
    Ihanteita vai todellisuutta? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys  
    YTY ry, Helsinki. 
 
YLE 2014. Suomen talkoohenkisimmän kylän auttamishalu juontaa juurensa  
    sota-ajalle. Viitattu 15.8.2017. https://yle.fi/uutiset/3-8138454    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yle.fi/uutiset/3-8138454


 

 
 

24 
 
LIITTEET  
 
Liite 1. Ottelumainos. (Markkanen-Romo 2017.) 

 



 

 
 

25 
 
Kuva 2. Kioskin hinnasto. (Markkanen-Romo 2017.) 

 

 

 

Kuva 3. Ottelu menossa. (Markkanen-Romo 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

26 
 
Kuva 4. Etukäteisjuttu tapahtumasta Sisä-Savo lehdessä 22.5.2017. (Markka-

nen-Romo 2017.) 

 


