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1. HANKETIEDOT 
 

MOPO - kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy  

 

Seurantajakso 01-09/2013 

 

MOPO -hankekokonaisuus toteutetaan monialaisessa yhteistyöverkostossa Oulun kaupungissa vuosina 2009–2015. Pääto-

teuttajat ovat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen klinikka ja Oulun yliopisto. Oulun yliopistosta hankkeessa 

ovat mukana lääketieteen tekniikka, terveystieteiden laitos, tietotekniikan osasto sekä informaatiotutkimuksen ja kulttuu-

riantropologian oppiaineet. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun kaupungin liikuntapalvelut, Virpiniemen liikunta-

opisto ja Puolustusvoimat. Hankkeen yhteistyöyrityksiä ovat Ludocraft Oy, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Polar Electro 

Oy ja Valkee Oy. 

Osahankkeiden johtajat ja yhteyshenkilöt: 
 
Timo Jämsä 
Oulun yliopisto, biolääketieteen laitos / lääketieteen tekniikka 
Nuorten hyvinvointivalmennus 
timo.jamsa@oulu.fi 
 
Raija Korpelainen 
ODL Liikuntaklinikka 
ViritäMOPO, MOPOTuning 
raija.korpelainen@odl.fi 
 
Juha Röning 
Oulun yliopisto, tietotekniikan osasto 
CallUp&Go 
juha.roning@ee.oulu.fi  
 
Hankkeen lääketieteelliset johtajat: 
 
Matti Mäntysaari 
Puolustusvoimat / Sotilaslääketieteen laitos 
matti.mantysaari@mil.fi 
 
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi 
Oulun yliopisto / Terveystieteiden laitos 
skk@cc.oulu.fi  
 
Mopo-hankekokonaisuuden projektipäällikkö: 
 
Riikka Ahola 
Oulun yliopisto, biolääketieteen laitos / lääketieteen tekniikka 
puh. 029 448 6007 
riikka.ahola@oulu.fi  
 
Hankkeen www-sivut: www.tuunaamopo.fi  
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 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 

  

 MOPO-hankekokonaisuuden tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä. 

Hankkeen taustalla on huoli nuorten miesten syrjäytymisen lisääntymisestä. Tutkimusten mukaan epäterveet elintavat ja 

syrjäytyminen kasautuvat erityisesti nuorille miehille. Tämä näkyy myös Puolustusvoimien tilastoissa, joiden mukaan huo-

non terveyden takia varusmiespalveluksesta lykkäystä tai vapautuksen saaneiden miesten määrä on lisääntynyt huolestut-

tavasti. Aiempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden mukaan perinteinen terveysviestintä ei ole riittävän tehokasta nuor-

ten aktivointiin. Aktivointiin tarvitaan uusia, nuorten osallistumista hyödyntäviä menetelmiä ja palveluita. Tämä on haaste, 

johon MOPO pyrkii vastaamaan. 

 MOPO hyödyntää liikunta- ja terveystieteiden, kulttuuriantropologian ja informaatiotutkimuksen sekä tekniikan osaamista 

ja teorioita. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa muun muassa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, elinta-

voista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureista. Tutkimustietoon sekä nuorten omaan osallistumiseen ja osaamiseen 

perustuen MOPO-hankkeessa kehitetään uusi, nuorille tuttuja teknologioita hyödyntävä palvelu, joka aktivoi nuoria fyysi-

sesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kehitetyn aktivointipalvelun vaikuttavuutta.  

 Hankkeessa syntyneet tulokset ovat hyödynnettävissä väestötasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukonseptia voi-

daan hyödyntää nuorten miesten terveellisten elämäntapojen edistämisessä, mutta ohjaukseen kehitettävät menetelmät 

ovat sovellettavissa myös muihin ikäryhmiin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten aikuisten hyvin-

voinnin edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Han-

ke kouluttaa myös monialaisen toimijaverkoston nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Oulun kaupunkiin. 

 MOPO-hankekokonaisuus koostuu neljästä osa-hankkeesta, jotka on kuvattu kuviossa 1. 

 

            Kuvio 1. MOPO-hanke 2009–2015 
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 3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET SEURANTAJAKSOLLA 

3.1 MOPO-TUTKIMUS 

 

Tutkimustietoa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureis-

ta on kerätty Oulun kutsunnoissa vuodesta 2009 alkaen. Tutkimusaineistoa on kerätty kyselyillä, haastatteluilla, fyysisen 

kunnon mittauksilla sekä Puolustusvoimien keräämistä terveystiedoista. Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtois-

ta ja osallistumismäärät sekä -prosentit Oulun kutsuntoihin osallistuneista on kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. MOPO-tutkimukseen osallistuneiden määrät ja osallistumisprosentit vuosittain 

 
2009 2010 2011* 2012* 2013* YHT. 

Kutsuntoihin osallistuneet 1060 997 1260 1242 1265 5824 

Kyselyyn vastanneet 770 622 825 819 1023 4059 

Mittauksiin osallistuneet 622 610 887 762 804 3685 

Kysely % 72,6 62,3 65,4 66 80,9 69,7 

Mittaukset % 58,7 61,2 70,4 61,4 63,6 63,3  

* v. 2011 alkaen kutsuntaikäisten määrä Oulun kutsunnoissa kasvoi vuoden 2013 kuntaliitoksen ennakoinnin takia 

 

3.1.1 OULUN KUTSUNTAIKÄISTEN KEHONKOOSTUMUS JA FYYSINEN KUNTO VUOSINA 2009-2013 
 

MOPO-tutkimukseen liittyen on mitattu oululaisten kutsuntaikäisten miesten fyysinen kuntovuosina 2009 - 2013.  Miehiltä 

on mitattu kestävyyskunto (Polar FitnessTest
TM

), puristusvoima (Jamar) ja kehonkoostumus (Inbody 720).  Mittaukset on 

tehty samalla tavalla ja samoilla mittareilla kaikkina vuosina, mikä mahdollistaa tulosten vuositason vertailun. 

Kehonkoostumus. Mittausten mukaan oululainen kutsuntaikäinen nuori mies oli vuonna 2013 keskimäärin 177,7 cm pitkä 

ja painoi 72,8 kg. Painoindeksi oli 23,0 ja rasvaprosentti 16,4. Lihasmassaa oli keskimäärin 33,7 kg. Kehonkoostumuksessa ei 

ollut merkittävää eroa eri kutsuntavuosien välillä (taulukko 2). Yksilöiden välillä tulokset sen sijaan saattoivat olla hyvin eri-

laisia. Esimerkiksi v. 2013 lyhin kutsuntoihin osallistunut mies oli 140,5 cm pitkä ja pisin oli 199,5 cm pitkä. Miesten paino 

vaihteli myös suuresti: kevein henkilö painoi 42 kg ja painavin 152 kg. Myös painoindeksi (14,7 - 49,5) rasvaprosentti (3 % - 

51 %)  ja lihasmassan määrä (21,2 kg - 49,8 kg) vaihtelivat paljon.     
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Taulukko 2. MOPO-mittauksiin osallistuneiden kehonkoostumusmittauksen tulokset vuosittain 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
KA KH KA KH KA KH KA KH KA KH 

Ikä (vuotta) 17,9 0,6 17,9 0,7 17,8 0,7 17,8 0,7 17,8 0,6 

Pituus (cm) 177,7 6,7 178,4 6,6 177,8 6,3 177,8 6,3 177,7 6,4 

Paino (kg) 72,6 13,5 72,9 13,5 72,6 13,1 73,1 14,8 72,8 14,2 

Painoindeksi BMI 23,0 3,9 22,9 3,9 22,9 3,8 23,0 4,3 23,0 4,3 

Rasvaprosentti (%) 16,6 7,9 16,0 7,7 16,0 7,7 16,0 8,1 16,4 8,4 

Lihasmassa (kg) 33,7 4,8 34,2 4,7 34,0 4,5 34,1 5,0 33,7 4,6 

KA = keskiarvo, KH = keskihajonta, BMI = kg/m
2
 

 

 

Suurin osa kutsuntaikäisistä on painoindeksin 

(BMI) perusteella normaalipainoisia (kuvio 2). 

Painoindeksiluokituksen mukaan alipainoisia 

(BMI<18,5) on ollut vuosittain 7,1 - 8,5 %, 

lievästi ylipainoisia (BMI yli 25) 14,6–20 % ja 

merkittävästi ylipainoisia (BMI yli 30) 5,1 - 8,1 

%.  

 

Kuvio 2. Painoindeksi Oulun kutsuntaikäisillä miehillä vuosina 2009 – 2013.  

Kestävyyskunto. Oululaisten kutsuntaikäisten miesten keskimääräinen kestävyyskunto (Polar FitnessTest
TM

) ei ole suuresti 

muuttunut vuosien 2009 - 2013 aikana, mutta parhaimpaan kuntoluokkaan kuuluvia on ollut joka vuosi edellistä kutsunta-

vuotta pienempi osuus. Noin puolella kutsuntaikäisistä kestävyyskunto on keskiverto, noin 10 %:lla keskivertoa huonompi 

ja lopuilla tätä parempi (Kuvio 3).  

 

 

Kuvio 3. Kestävyyskunto Oulun kutsuntaikäisillä miehillä vuosina 2009 – 2013. Luokitus on mukailtu alkuperäisestä läht-

eestä: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ 

Med; 61:3-11, 1990. 
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Puristusvoima. Puristusvoimatesti 

on yleisen voimantuottokyvyn ku-

vaaja ja testin tulokset ovat yh-

teydessä toimintakykyyn etenkin 

korkeammalla iällä. Kutsuntaikäis-

ten oululaisten miesten puristus-

voima on viimeisten kolmen vuo-

den aikana jonkin verran laskenut 

(kuvio 4) ja vuonna 2013 keski-

määräinen puristusvoima mata-

lampi kuin vuonna 2009 sekä va-

semmassa että oikeassa kädessä.

  

   Kuvio 4. Keskiarvot ja keskihajonta puristusvoimatuloksista.  

 

3.1.2 KUTSUNTAIKÄISTEN MIELIALA 
 

Kutsuntaikäisten mielialaa on arvioitu vuosittain Suomen oloihin kehitetyllä kyselyllä (RBDI, Raitasalo, 2007). Masentunei-

suus arvioidaan siinä 13 kysymyksellä ja masennusoireilu luokitellaan neljään eri ryhmään. Vuosittain noin 90 % kutsun-

taikäisistä ei koe masennusoireilua tai oireilu on vain erittäin lievää (kuvio 5). Noin 5 %:lla oireilu on lievää ja hieman alle 5 

%:lla keskivaikeaa. Pienellä osalla (1 - 2 %) kutsuntaikäisistä oululaisista miehistä on vaikeita masennusoireita.  
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Kuvio 5. Kutsuntaikäisten masennusoireilu vuosina 2009 – 2012. 

 

Seuraavaksi on koottu tutkimusuutisia raportoinnin ajanjaksolla julkaistuista tutkimusraporteista.  
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3.1.3 TUTKIMUSUUTISET 
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3.2 NUORTEN LIIKUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN  

3.2.1 
KESÄACTION 2013 JA SEN KEHITTÄMINEN 

 

Oulun kaupunki järjestää oululaisille nuorille Action-liikuntaa. Action on liikuntapalveluiden ja yhteistyökumppaneiden jär-

jestämää ohjattua, maksutonta ja monipuolista, eri puolilla kaupunkia tapahtuvaa liikuntaa 13–19-vuotiaille. Action-

liikuntaan järjestettiin aiemmin vain syksystä kevääseen ja Oulun kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut huomasivat puut-

teen nuorten liikunnallisen kesätoiminnan järjestämisessä. Action-liikunnalle perustettiin keväällä 2012 MopoTuning-

hankkeen koordinoimana asiantuntijaryhmä suunnittelemaan toiminnan kehittämistä ja Actionin aloittamista kesälle 2013. 

Asiantuntijaryhmään kuului toimijoita Oulun kaupungin liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, Virpiniemen liikuntaopistos-

ta sekä MopoTuning-hankkeesta. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen ytimessä olivat nuoret, jotka olivat aktiivisesti 

mukana kehitystyössä. 

 

Vuoden 2012 syksyllä 1568 nuorta osallistui Action-liikunnan suunnitteluun vastaamalla kyselyyn, jonka pohjalta käynnis-

tettiin vuoden 2013 Actionin suunnittelu. KesäAction-toimintamalli pohjautuu lähes kokonaan nuorten kyselyssä kertomiin 

mielipiteisiin ja toiveisiin. KesäAction on 13–19-vuotiaat kohderyhmänä huomioiva kesäliikunnan maksuton ja vertaisohjat-

tu toimintamalli. Toiminnan tarkoituksena on saada nuoret innostumaan liikkumisesta, edistää nuorten hyvinvointia ja ter-

veyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. KesäAction-toimintaan ohjaudutaan omaehtoisesti tai esimerkiksi liikuntaneuvonnan ja 

Byströmin nuorten palvelujen kautta. KesäActionista pystytään ohjaamaan nuoria mm. lajikokeiluihin tai normaaliin Actio-

niin. Toiminnan ajankohdaksi valittiin kyselyn ja muiden tarpeiden perusteella 24.6.–19.7.2013. Toimintaa oli maanantaista 

perjantaihin kello 12.00–18.00.  (Kuvio 6.) 

 

Kuvio 6: KesäAction-toimintaan ohjautuminen ja jatko KesäActionin jälkeen  
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Toimintapaikoiksi valittiin rannat ja koulujen alu-

eet kanta-Oulussa, Haukiputaalla ja Kiimingissä 

Webropol-kyselyn perusteella sekä osaksi ver-

taisohjaajia haastattelemalla. Kanta-Oulussa toi-

mintaa oli Nallikarissa, Tuiran rannalla sekä Vär-

tön rannalla. Haukiputaan alueella toimintapaik-

koina olivat Länsituulen koulu, Vanskun ranta, 

Kellon koulu ja Kiviniemen ranta. Kiimingin alu-

eella toimintapaikkoina olivat Kiimingin lukio, 

Kirkonranta, Jäälin montut, Jäälin kenttä ja Laiva-

kankaan koulu. Käytännössä toimintaa oli joka päivä kolmessa eri paikassa. Sateella siirryttiin toiminta-alueella päivystä-

vään päiväkotiin, jossa tehtävänä oli lasten liikuttaminen. 

 

Valittuja KesäAction-liikuntalajeja olivat amerikkalainen jalkapallo, beach volley, footbag, frisbee/ultimate-frisbee, jalkapal-

lo, koripallo, kroketti, mölkky ja petankki. Päiväkodeissa päiväkodin johtaja määritti tehtävät, jotka vaihtelivat liikunta-

tuokioiden pitämisestä varastoiden siivoamiseen. Yhdessä toimintapaikassa oli 1-2 liikuntaneuvojaa ja 2-3 liikuntatutoria. 

Liikuntatutorit ovat nuoria vertaisohjaajia, jotka ovat käyneet Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n koulutuksen.  Ensimmäisen 

viikon aikana toimintaa oli käynnistämässä 1-2 nuorisopalveluiden ohjaajaa. Nuorisopalveluiden ohjaajat ja liikuntaneuvo-

jaoppisopimusopiskelijat olivat Oulun kaupungin työntekijöitä. Liikuntatutorit palkattiin kesätyöseteleillä Virpiniemen lii-

kuntaopiston kesätyöntekijöiksi. Liikuntaneuvojaopiskelijat suunnittelivat, koordinoivat, organisoivat, raportoivat ja tiedot-

tivat toiminnasta mm. KesäAction Facebook-sivulla.  Liikuntatutorit toimivat liikuntaneuvojien alaisuudessa ja ohjauksessa. 

He suunnittelivat, ohjasivat, innostavat nuoria liikkumaan ja olivat apuna päiväkohtaisessa raportoinnissa.  

 
KesäActionista kerättiin raportoinnin yhteydessä kävijämäärät. Rannoilla ja kouluilla KesäActioniin osallistui 418 nuorta ja 

päiväkodissa yhteensä 183 lasta. KesäAction-toimintaa jatketaan tulevina kesinä. Vastuu asiantuntijaryhmän koollekutsu-

misesta ja koordinoinnista siirtyi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikunta- ja nuorisopalveluille syyskuun 

alussa 2013. MOPO-hanke on edelleen mukana toiminnassa helmikuun loppuun 2014 asti. Vuoden 2014 KesäActionin 

suunnittelu on jo käynnissä ja toiminnan kehittämisessä tukeudutaan voimakkaasti Oulun kaupungin osallisuusmalliin. Ta-

voitteena on ottaa nuoret entistä vahvemmin mukaan suunnitteluun ja toteutukseen ja kehittää entistäkin toimivampi mal-

li kesälle 2014.  

             

3.2.2 LIIKUNTATUTOR -TOIMINNAN LEVITTÄMINEN OULUUN  

 

Nuorten liikuntaan aktivoinnissa nuorten vertaisohjaajat ovat tärkeä toimijaryhmä. Vuosina 2009 - 2011 HYRRÄ -

hankkeessa kehitettiin Liikuntatutortoiminta yläkouluissa -malli (https://www.innokyla.fi/web/verstas133917), jota levite-

tään yhteistyössä MOPO-hankkeen, Oulun kaupungin Nuoresta mittaa -hankkeen sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n 

(PopLi) kanssa Oulun seudulle. Mopo-hanke aloitti yhteistyön Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) kanssa liikuntatutor-

toiminnan levittämiseksi toiselle asteelle. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä koulussa ja li-

sätä mahdollisuuksia aktiiviseen toimimiseen välitunneilla, luoda osallisuutta tukevia rakenteita ja lisätä yhteisöllisyyttä. 

OSAO:lla liikuntatutor-toiminnan vetäjinä toimii kaksi liikuntaneuvojaoppisopimusopiskelijaa, jotka kouluttavat liikuntatu-
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torit yhteistyössä PopLi:n kanssa. Liikuntaneuvojaopiskelijat koordinoivat toimintaa yhdessä oppilaskunnan ohjaavan opet-

tajan ja koulun liikuntavastaavan kanssa.  

OSAO:lla on yksitoista yksikköä, joista tällä hetkellä seitsemässä on 

koulutetut liikuntatutorit. Liikuntatutoreita on 1 - 5 yksiköstä riip-

puen. Tavoitteena on kouluttaa jokaiseen yksikköön vähintään 

kaksi tutoria ensi keväänä. Liikuntatutorit järjestävät tapahtumia 

oman yksikkönsä lisäksi muissa ammattiopiston yksiköissä. Aktiivi-

sella osallistumisella toimintaan tutorit voivat ansaita kaksi opin-

toviikkoa vapaasti valittaviin opintoihin. Opintopisteiden vaati-

muksena on koulutukseen osallistuminen, tapahtuman järjestämi-

nen ja neljän hyvinvointiviikon järjestäminen omalla koululla yh-

dessä muiden liikuntatutoreiden kanssa.  

Toiminnan alkaessa opiskelijoita rekrytoitiin toimintaan liikunnanopettajien, koordinaattoreiden ja opiskelijakuntien kaut-

ta. Tänä syksynä uusia rekrytoitiin yhdessä vanhojen liikuntatutoreiden kanssa pitämällä ständiä, jossa kerrottiin opiskeli-

joille, mitä toiminta on ja jälkikäteen otettiin kiinnostuneisiin yhteyttä. Näin toiminnalle saatiin enemmän näkyvyyttä. Apu-

na rekrytoinnissa olivat myös yksiköiden koordinaattorit, opiskelijakuntien jäsenet ja liikunnanopettajat. Nuoret toimivat 

liikuntatutoreina vähintään yhden lukuvuoden ajan.  Keväisin liikuntaneuvojat kouluttavat uudet liikuntatutorit.  

Liikuntatutor-koulutus järjestettiin kahden päivän koulutuksena kouluajan ulkopuolella 19. - 20.1.2013 Virpiniemen liikun-

taopistolla. Koska yksi toiminnan tavoitteista on yhteisöllisyys, kuului koulutukseen paljon ryhmäytymistä, tutustumisleik-

kejä ja pelejä, jotta nuoret tutustuisivat paremmin ja lähentyisivät porukassa. Lisäksi nuorille esiteltiin liikuntatutortoiminta 

sekä se, mitä heiltä käytännössä vaaditaan opintoviikkojen ansaitsemiseen.  

Liikuntatutor-koulutus sisälsi lyhyen ohjaaja- ja tapahtumi-

en järjestämiskoulutuksen. Ohjaajakoulutus kesti pari tuntia 

ja sisälsi paljon ryhmässä tekemistä ja pohtimista. Ennen 

koulutuksen alkua porukka jaettiin 4-6 hengen ryhmiin. Oh-

jaajakoulutuksessa oli kolme osiota: suunnittelu, tehtävä ja 

palaute. Jokaiselle aihealueelle oli omat harjoituksensa, jot-

ka toteutettiin ryhmissä. Suunnittelussa käytiin läpi, millai-

nen on hyvä ohjaaja. Tehtäväosiossa ryhmät saivat keksiä, 

suunnitella ja ohjata leikin tai pelin kaikille. Ryhmien tuli ot-

taa huomioon suunnitteluosiossa esille tulleet asiat. Tehtä-

vän jälkeen palauteosiossa annettiin palautetta toisien leikeistä ja peleistä. Lisäksi käytiin läpi, millaista on hyvä palaut-

teenanto, kuinka tärkeää palaute on ja minkälaista palautetta voi antaa kenellekin. Tapahtuman järjestämiskoulutuksen 

materiaali saatiin PopLi:lta, joka käyttää Nuoren Suomen Järkkää tapahtuma! -koulutusmateriaalia. Materiaali muokattiin 

OSAO:lle sopivaksi. Koulutuksessa käytiin läpi tapahtuman järjestämisen eri vaiheet ideasta jälkipuintiin. Koulutus toteutet-

tiin sekä ryhmätyönä että itsenäisenä työskentelynä. 

Liikuntatutorit olivat mukana hyvinvointiviikkojen järjestämisessä. Liikuntatapahtumia oli eri yksiköissä erilaisia: Limingan 

yksikössä sähly- ja lentopalloturnaus ja Kontinkankaalla pingismestarin etsintä. Tutorit olivat mukana SuomiMies seikkailee  

-rekkakiertueella tekemässä OSAO:n opiskelijoille ja henkilökunnalle kuntotestejä. Syksyn 2013 aikana tutorit järjestävät 



 14 

omaan yksikköön arvontaa, minkä tarkoituksena on tuoda liikuntatutortoimintaa ja oman yksikön liikuntatutorit tutuiksi 

opiskelijoille ja samalla rekrytoida uusia tutoreita. Ensi kevääksi suunnitteilla on koko OSAOlle tarkoitettu OSAO juoksee -

tapahtuma, jossa on juoksun lisäksi muuta yhteistä ohjelmaa kuten arvontaa, ruokailua ja musiikkia.  

OSAO:n liikuntatutor-toimintaa arvioitiin tutoreille toteutetulla kyselyllä syksyllä 2013. Alustavien tulosten perusteella toi-

minnassa mukana olo on ollut liikuntatutoreille positiivinen kokemus ja joukko on ryhmäytynyt hyvin. Yksiköiden välistä yh-

teystyötä toivottiin kehitettävän ja tapahtumia haluttiin järjestää enemmän. Kaikki tulokset raportoidaan vuoden 2014 

alussa valmistuvassa Liikuntatutor-raportissa. 

 

3.3 NUORTEN PALVELUOHJAUS – ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN 

 

MopoTuning-hanke on tehnyt yhteistyötä valtakunnallisen Nuorisoasunto liiton (NAL) Nuorten asunnottomuuden ennalta-

ehkäisy -hankkeen, Oulun seudun nuorisoasuntosäätiön (OsNa) sekä Byströmin nuorten palveluiden kanssa loppuvuodesta 

2011 lähtien. Yhteistyön tavoitteena on ollut kehittää toimintamalleja varhaiseen puuttumiseen asumisen riskitilanteissa 

sekä vahvistaa yhteistyötä paikallisten nuorten parissa toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut myös mallintaa prosesseina 

yhteistyön myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä. Yhteistyössä on testattu erilaisia toimintamalleja sekä laadittu asukaskysely, 

joista on raportoitu edellisissä väliraporteissa.  

Yhteistyötä Byströmin nuorten palveluiden sekä OsNan kanssa edelleen kehitetään 

vuoden 2013 ja kevään 2014 aikana. Pääpaino on löytää uudenlaisia toimivia ennal-

taehkäiseviä yhteistyön malleja oikea-aikaisten palveluiden tarjoamiseksi sekä 

asumisen ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Suunnitelmissa on mm. eri-

laisten koulutusten järjestäminen yhteistyössä OsNan asukkaille ja Byströmin nuor-

ten palveluiden asiakkaille sekä erilaisten teemapäivien markkinointi ja hyvinvointi-

pysäkki -toiminnan vakinaistaminen OsNa:n asukastiloissa. 

Lisäksi yhteistyön myötä OsNa:n työntekijöitä on jalkautunut varuskuntiin kerto-

maan asumiseen liittyvistä asioista varusmiespalvelustaan suorittaville nuorille. Va-

rusmiespalvelustaan suorittavilla nuorilla kotoa omaan asuntoon muuttaminen on 

useimmiten ajankohtaista palveluksen päätyttyä, ja osalla jo sitä ennen. 

 

 3.4 KOULUTUS 

 

Mopo-hanke kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ennaltaeh-

käisyyn Oulun kaupungissa sekä mahdollistaa toimijoiden yhteistyön syventymisen. MOPO-hankkeen koulutusten kohde-

ryhmä koostuu ammattilaisista, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveystoimessa, liikuntatoimessa, nuorisotoimessa ja ope-

tustoimessa sekä nuorten parissa työskentelevistä järjestösektorin toimijoista. Koulutusten kautta syvennetään poikkihal-

linnollista yhteistyötä eri toimijoiden välillä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. 

Koulutustilaisuuksissa levitetään myös Mopo-hankkeessa syntyvää tutkimustietoa käytettäväksi nuorten parissa toimivien 
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ammattilaisten työn kehittämisessä. Raportointijaksolla järjestettiin 

kaksi koulutusta nuorten liikuntaan osallistamisesta ja liikunnan pu-

heeksi ottamisesta sekä koulutuskokonaisuus motivoivasta haastatte-

lusta työotteena.   

 

3.4.1 LIIKUNNAN PUHEEKSI OTTAMINEN JA NUORTEN LIIKUNTAAN 

OSALLISTAMINEN 
 

Liikunta koetaan nuorten parissa työtä tekevien keskuudessa tärkeänä osana hyvinvointia edistävää elämäntapaa. Liikun-

nan ja liikunnallisuuden edistäminen edellyttää sen puheeksi ottamista aina, kun nuori kohdataan tilanteessa, jossa keskus-

tellaan hänen elämäntavoistaan ja niistä menetelmistä, joilla nuori voi itse edistää hyvinvointiaan. Näitä tilanteita voivat ol-

la niin terveystarkastukset kuin opintojen ohjaustilanne tai muu kohtaaminen nuoren kanssa. MopoTuning-hankkeen kesäl-

lä 2012 toteuttaman kyselyn vastausten perusteella tarvitaan yksinkertainen työkalu helpottamaan liikunnan puheeksi ot-

tamista sekä lisää tietoa osallistamisesta ja osallistavista työmenetelmistä nuoren liikuntaan aktivoimisessa.  

Näihin tarpeisiin vastaamiseksi päätettiin toteuttaa koulutus ”Nuorten liikuntaan aktivointi ja osallisuus nuorten parissa 

työskenteleville” yhteistyössä Oulun kaupungin ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa. Koulutuksen suunnitteluun kutsuttiin 

mukaan myös Oulun Seudun ammattiopiston edustajia. Mahdollisimman hyvän saavutettavuuden varmistamiseksi koulu-

tus päätettiin järjestää kolmena eri ajankohtana keväällä ja kesällä 2013. Koulutustilaisuuksia toteutui kaksi, helmikuussa ja 

maaliskuussa.  

Osallisuuden kokemusta toteutettiin koulutuksessa osallistamalla osallistujia itseään pohtimaan liikunnan mahdollisuuksia 

monialaisena työkaluna nuoren lähestymiselle. Osallistava työote toteutettiin ryhmätöinä. Koulutuksessa perehdyttiin 

myös osallisuuteen käsitteenä ja siihen, miten osallisuus toteutuu Oulun kaupungissa osallisuuskouluttaja Mika Niemisen 

johdolla. Oulun osallisuusmallissa on lähtökohtana lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen kaupunkiorganisaatiossa. 

Koulutustilaisuuksissa toteutettujen ryhmätöiden pohjalta on valmistumassa osallistavaan työotteeseen perustuva liikun-

nan puheeksi ottamisen työkalu.  

3.4.2 MUUT KOULUTUKSET 

 

MopoTuning -hanke järjesti kyselyn Oulun kaupungin nuorten palvelu-

jen työntekijöille heidän kokemistaan koulutustarpeista keväällä 2013. 

Kyselyn pohjalta päätettiin järjestää voimavaraisen työotteen asiantunti-

jakoulutus motivoivasta haastattelusta kesällä 2013. Koulutus toteutet-

tiin kaksiosaisena tapahtumana elo-syyskuussa 2013. Koulutustilaisuuk-

sien välissä osallistujilla oli suoritettavana koulutuksellinen välitehtävä. 

Koulutus herätti kiinnostusta myös nuorten palvelujen ulkopuolella, 

mutta hankkeen tavoitteiden mukaisesti koulutuksen toteuttaminen 

kohdennettiin nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. 

Oulun kaupungin laajentuminen vuoden 2013 vaihteessa toi liikuntaneuvontaan mukaan yhdistyneiden kuntien liikunta-

neuvojat. MopoTuning -hanke järjesti Oulun kaupungin liikuntaneuvojille neljä työpajamuotoista koulutusta yhtenäisten 
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käytänteiden luomiseksi nuorten liikuntaneuvontaan ja vahvistamaan liikuntaneuvojien yhtenäistä osaamispohjaa.  Työpa-

jojen yhteydessä tehtiin liikuntaneuvojien osaamiskartoitus koulutustarpeiden esille saamiseksi. Tarve voimavarakeskeisen 

työotteen taitojen lisäämiseksi nousi esille yhtenä koulutustarpeena ja liikuntaneuvojille tarjottiin mahdollisuus osallistua 

motivoivan haastattelun koulutukseen. Liikuntaneuvojien osaamiskartoituksen perusteella toteutetaan täydennyskoulu-

tuksina tilaisuudet liikunnan ja sairauksien välisistä kysymyksistä, ravitsemuksesta ja kuntotestausmenetelmistä talven 

2013–2014 aikana. MopoTuning -hanke on ollut mukana myös liikuntatutor- ja liikuntaneuvojaoppisopimuskoulutusten 

käynnistämisessä. 

 

3.5 VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS  
 

MOPO -hankkeessa viestinnän tehtävänä on tukea hankkeen tavoitteiden edistymistä. 

Viestinnän perustehtävä on myös edistää pohjoissuomalaisten nuorten hyvinvointia 

tarjoamalla tietoa liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä, hankkeen toiminnasta ja 

tapahtumista. Hankkeesta on aktiivisesti tiedotettu kohderyhmälle, sidosryhmille ja 

alueen kuntalaisille. Hankkeen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä on lisätty osallis-

tumalla seminaareihin ja kongresseihin.  

Keväällä 2013 kutsunnanalaiset saivat Puolustusvoimien lähettämän kutsuntakirjeen mukana Mopo -esitteen, jossa kerrot-

tiin kutsuntapäivän kuntotestauksesta ja hyvinvointikyselystä sekä mahdollisuudesta osallistua kuusi kuukautta kestävään 

tutkimukseen. Esitteen toisella puolella oli tietoa Action -toiminnasta. Hankkeen työntekijät esittelivät hanketta, hankkeen 

yhteistyömallia ja tuloksia mm. Nuori 2013 -seminaarissa, ESKO -hankkeen seminaarissa, valtakunnallisilla Puolustusvoimi-

en aluepäivillä sekä yliopisto-opiskelijoille ympäri Suomen. Hanke oli esillä vuoden 2013 TerveSOS-päivillä, jossa se palkit-

tiinkin TerveSOS-palkinnolla. Lisäksi hanketta esiteltiin eri rahoittajien edustajille helmikuussa 2013 ja muille hanketoimi-

joille Temaattiset torstait -verkostossa toukokuussa.  

Tutkijat ja MOPO -hankekokonaisuudessa työskentelevät ovat osallistuneet useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin seminaa-

reihin ja konferensseihin suullisen esitelmän ja / tai abstraktin muodossa levittäen tietoa Mopo-hankkeesta ja hankkeen 

tutkimustuloksista. Kansalliset ja kansainväliset seminaarit ja konferenssit: IEEE SSCI 2013: IEEE Symposium Series on Com-

putational Intelligence, Singapore; ISBNPA: International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, Belgia; XIII 

Liikuntatieteen Päivät, Jyväskylä; ICAMPAM: International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and 

Movement, USA.  

Hankkeen sisällä järjestettiin tutkijaseminaari 9.4.2013, jossa hankkeessa tutkimustyötä tekevät tutkijat saivat mahdolli-

suuden esitellä tutkimustyötään. Tutkimus- ja hankeuutisia on uutisoitu myös alueen ja alan lehdissä sekä kevään sähköi-

sissä uutiskirjeissä. 
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3.6 MOPORTAALI KANNUSTAA HUOLEHTIMAAN HYVINVOINNISTA 
 

MOPO-hankkeessa kehitetty pelillistetty hyvinvointivalmennuspalvelu, MOPOrtaali, on parhaillaan käytössä noin 250 oulu-

laisella nuorella miehellä. MOPOrtaali kannustaa liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnista. Palvelun kautta nuoret löytä-

vät keskitetysti heille ajankohtaisia palveluita ja asioita. 

 

 

 

 

 

MOPOrtaali on kehitetty nuoria osallistavalla suunnittelulla ja testauksella. Palvelun tärkeimpiä elementtejä ovat oman ak-

tiivisuuden ja kunnon seuranta, sosiaalisuus ja nuorille suunnatun tiedon tarjoaminen.  

Palvelussa on hyödynnetty pelillistämistä ja räätälöintiä. 

GPS:ään perustuvassa pelissä pisteitä kertyy liikkumisesta, uu-

sien alueiden valtaamisesta, uutisten ja vinkkien lukemisesta ja 

kavereiden kutsumisesta mukaan.  

Hyvinvointivinkit kohdennetaan sen mukaan, kuinka halukas 

nuori mies on aloittamaan liikkumisen ja viestit esitetään 

A4:sten sijaan Clans of Oulu -valtauspelin pelikortteina.  

 

 

 

 

 

 

 

MOPOrtaali palkitsee arkiliikunnan lisäämisestä ja 

istumisen vähentämisestä, mihin on viime aikoina 

alettu kiinnittää huomiota terveyteen vaikuttavana 

tekijänä. 

Yhteistyötä ja sosiaalisuutta tukevat myös palvelun 

chat ja kuvagalleria. Näin nuoret voivat jakaa tietoa 

omista kokoontumispaikoistaan.  

 

 

 

Clans of Oulu     
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Omien tavoitteiden täyttymistä ja omaa liikkumista voi seurata kuntotestein ja aktiivisuusmittarista tai kännykkäsovelluksesta 

saadun tiedon perusteella. Päivä- ja trendikuvaajien lisäksi nuori mies saa sanallista palautetta.  

Palvelun kautta nuoret löytävät keskitetysti tietoa palveluista, hyvinvoinnista ja heille ajankohtaisista asioista. Kaupungin palve-

luohjaaja Saila Lähteenmäki, joka toimii nuorten kanssa Facebookissa, on tavoitettavissa myös MOPOrtaalissa. 

MOPOrtaali tarjottiin syksyllä 2013 Oulun kutsunnoissa puoleksi vuodeksi käyttöön noin 250 nuorelle miehelle. Saman verran 

nuoria toimii kontrollina, eli heillä ei ole palvelua käytössä. Nuorten miesten painoa, fyysistä aktiivisuutta, kuntoa, elämäntyyliä 

ja median käyttöä seurataan, kuten myös asepalveluksen keskeyttämistä sekä koulutukseen ja työelämään ohjautumista. Näin 

tutkitaan palvelun vaikuttavuutta.  
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4. HANKKEEN INNOVATIIVISUUS JA TOIMINNAN JATKUVUUS 
 

Vastaavaa hanketta ei ole koskaan aiemmin toteutettu. Projekti on poikkeuksellisen monialainen ja monitieteinen. Projek-

tia edeltää usean vuoden mittainen tausta-aineiston keruu. Projekti osallistuu täysin uudenlaisen palvelun kehittämiseen, 

joka ottaa huomioon käyttäjiensä kulttuurin, elämäntyylin ja arjen. MOPO-kokonaisuudessa on syntynyt uusia toimintamal-

leja, koulutuspaketteja, työkaluja, uutta tietoa ja sähköinen aktivointipalvelu nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jotta tu-

lokset jäävät elämään osahankkeiden päätyttyä, hanke käynnisti toteuttajatahojen ja yrityskumppanien Ideariihisarjan ke-

sällä 2013. Tapaamisten tavoitteena on tunnistaa hankkeen tuloksena syntyviä potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia, 

jatkohankeideoita ja organisaatioiden omaan toimintaan sovellettavia hyviä käytäntöjä. Ideariihi 2 järjestetään 28.11.2013.  

Hankkeessa syntyvät tulokset ovat hyödynnettävissä väestötasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukonseptia voi-

daan hyödyntää nuorten miesten terveellisten elämäntapojen edistämisessä, mutta ohjaukseen kehitettävät menetelmät 

ovat sovellettavissa myös muihin ikäryhmiin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten aikuisten hyvin-

voinnin edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Pro-

jektin päättymisen jälkeen projektissa syntyneitä hyviä käytäntöjä nuorten palveluohjaukseen sekä liikuntaan aktivoimi-

seen liittyen on juurrutettu pysyviksi käytänteiksi kuntasektorin palveluissa.  

 


