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Vastaajien määrä ikäryhmittäin
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3-6 vuotta 7-12 vuotta 13-18 vuotta 19-25 vuotta 26-40 vuotta 41-55 vuotta 56-65 vuotta yli 65 vuotta

Sukupuolijakauma:
• Työikäisissä 75 % (58 hlöä) 

naisia
• Lasten ja nuorten keskuudessa 

62 % (37 hlöä) poikia

Asuinalue: 
• Myyrmäen suuralue 36 %
• Tikkurilan suuralue 22 %
• Korson suuralue 11 %
• Hakunilan suuralue 9 %
• Koivukylän suuralue 7 %
• Kivistön suuralue 6 %
• Aviapoliksen suuralue 4 %
• Ei asu Vantaalla 4 %

n=164



Onko sinulla vamma tai toimintarajoite, joka mielestäsi vaikeuttaa tai 
estää liikkumista tai liikunnan harrastamista? 

Työikäiset
n=68

%

Liikkumisen rajoite 21 %

Näkemisen rajoite 4 %

Ymmärtämisen rajoite 26 %

Kuulemisen rajoite 10 %

Käyttäytymisen rajoite 15 %

Mielenterveyteen liittyvä 
ongelma

4 %

Jokin muu pitkäaikaissairaus 24 %

Jokin muu syy 10 %

En halua vastata 15 %

3–18 –vuotiaat
n=59

%

Liikkumisen rajoite 17 %

Näkemisen rajoite 3 %

Ymmärtämisen rajoite 51 %

Kuulemisen rajoite 3 %

Käyttäytymisen rajoite 49 %

Mielenterveyteen liittyvä 
ongelma

2 %

Jokin muu pitkäaikaissairaus 7 %

Jokin muu syy 3 %

En halua vastata 7 %

• 19 % sekä ymmärtämisen että 
käyttäytymisen rajoite.

• n. 30 % oli useampi kuin yksi rajoite.



Apuvälineiden tarve

n=148

74 %

5 %

8 %

5 %

4 %

Avustajan tarve 

n=149

62 %

28 %

11 %

Lapset ja nuoret (3–18 –vuotiaat):
▪ 75 % ei tarvitse apuvälineitä
▪ 46 % ei tarvitse avustajaa



Liikkumisen 

suositukset 7–17 

–vuotiaille

Suositellaan monipuolista, reipasta 
ja rasittavaa liikkumista vähintään 
60 minuuttia päivässä yksilölle 
sopivalla tavalla, ikä
huomioiden. 

Runsasta ja pitkäkestoista 
paikallaanoloa tulisi välttää.

Turvallinen ja yhdenvertaisesti 
saavutettava päivittäinen 
liikkuminen kuuluu kaikille lapsille 
ja nuorille.

www.ukkinstituutti.fi



Fyysinen aktiivisuus

Työikäisten fyysinen 
aktiivisuus:

1. Kevyttä liikuskelua kertyi 
42 % päivittäin yli 30 min

2. REIPASTA liikkumista ei 
kertynyt 38 % lainkaan 
viikon aikana

3. RASKASTA liikkumista ei 
kertynyt 66% lainkaan 
viikon aikana

1. KEVYTTÄ liikuskelua

N=59 Liikun päivittäin YLI 
30 min

Liikun päivittäin 
ALLE 30 min

Liikun 2-6 päivän 
aikana viikossa n. 30 
min - 1 h yhteensä

Liikun 1 päivänä 
viikossa, tai en juuri 
ollenkaan edellisen 
viikon aikana

7–18 v. 59 % 17 % 10 % 10 %

2. REIPASTA liikuskelua

n=57 Olen liikkunut 
REIPPAASTI yli 2 h 30 
min edellisen viikon 
aikana

Olen liikkunut 
REIPPAASTI 1 h-2 h 
edellisen viikon 
aikana

Olen liikkunut 
REIPPAASTI 30 min-1 
h edellisen viikon 
aikana

En ole liikkunut 
REIPPAASTI juuri 
ollenkaan

7–18 v. 30 % 28 % 23 % 19 %

3. RASITTAVAA liikuskelua

n=57 Olen liikkunut 
RASITTAVASTI yli 1 h 
15 min edellisen 
viikon aikana

Olen liikkunut 
RASITTAVASTI 30 
min-1 h edellisen 
viikon aikana

Olen liikkunut 
RASITTAVASTI 15 
min-30 min edellisen 
viikon aikana

En ole liikkunut 
RASITTAVASTI juuri 
ollenkaan

7–18 v. 14 % 21 % 16 % 49 %



Fyysinen aktiivisuus jatkuu

Lihaskuntoa ja liikehallintaa

n=53 useammin kuin kaksi 
(2) kertaa  edellisen 
viikon aikana

kaksi (2) kertaa  
edellisen viikon 
aikana

yhden (1) kerran  
edellisen viikon aikana

Ei lainkaan 
lihaskuntoa ja 
liikehallintaa  
edellisen viikon 
aikana

7–18 v. 10 % 14 % 32 % 44 %

Istumista päivittäin

n=50 alle 4 h 
päivän aikana

5-7 h 
päivän aikana

8-10 h  
päivän aikana

11-15 h 
päivän aikana

7–18 v. 6 % 48 % 32 % 14 %

▪ 7–12 –vuotiaista 55% istui päivittäin 5–7 h

▪ 13–18 –vuotiaista 42% istui päivittäin 8–10 h  

! Huomioitavaa on, että istumisen määrä oli suurempi monirajoitteisilla lapsilla/nuorilla.



Harrastatko liikuntaa ryhmässä?
(3–18 v.) n=57

▪ Työikäisistä 50 % harrasti 
liikuntaa ryhmässä.
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N=33



Lasten ja nuorten (3–18 v.) kokemat haasteet tai esteet 
liikkumiselle?

1. En ole löytänyt mielekästä tapaa liikkua

2. Ei ole kaveria, jonka kanssa liikkua
Jokin muu syy *

3. Oma terveydentilani rajoittaa liikkumista

*Muita ilmoitettuja haasteita oli mm.
• ei ole sopivaa harrasteliikunnan / 

matalan kynnyksen tarjontaa (ei 
kilpailullisia tavoitteita)

• avustajan tarve harrastuspaikalle, ja 
harrastuksen aikana / vanhempien 
aktiivisuus viedä ja olla mukana

• pienryhmätoiminnan puute, jossa 
huomioidaan nepsy –oireiset lapset
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1 2 3

Jos sinulle tarjottaisiin mahdollisuutta osallistua uuteen 
liikuntaharrastukseen, mitkä ovat kolme (3) tärkeintä 
tekijää, jotka ratkaisevat lähdetkö mukaan?

Lapset ja nuoret 80 % 

▪ Oma ryhmä, jossa 
erityistarpeeni osataan 
ottaa huomioon

Työikäiset 50 %

▪ Kiinnostava laji tai 
liikuntamuoto

Lapset ja nuoret 53 %

▪ Kiinnostava laji tai 
liikuntamuoto

Työikäiset 43 %

▪ Oma ryhmä, jossa 
erityistarpeeni osataan ottaa 
huomioon

Lapset ja nuoret 43 %

▪ Ryhmän koko on normaalia 
pienempi

Työikäiset 21 %

▪ Ryhmä tai toiminta on 
lähellä asuinpaikkaani / 
Sopiva ajankohta



Mielekkäimmät lajitoiveet lasten ja nuorten keskuudessa olivat:

1. Uinti, vesiliikunta
2. Tanssi, tanssillinen liikunta
3. Luistelu, jäälajit
4. Pallopelit: salibandy, koripallo, jalkapallo
5. Temppuilu, parkour 
6. Lihaskuntoharjoittelu, kuntosali

Mielekkäimmät lajitoiveet työikäisten keskuudessa olivat:

1. Kuntosali, lihaskuntoharjoittelu
2. Uinti, vesijumppa
3. Jooga / keilaus / tanssi, zumba
4. Lenkkeily, luontoliikunta



Millä tavoin haluaisit saada 
tietoa liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksista?

1. Kaupungin internet –sivut (www.vantaa.fi) 51 %

2. Facebook, Instagram 48 %

3. Vantaan Sanomat 37 %

4. Liikunnan palvelualueen sähköinen uutiskirje 35 %

n=129
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Erityisen hyvää liikuntaa –
kartoituskysely yhdistyksille

Webropol–kysely 25.10.–31.12.2021

58 vastausta
▪ 78 % liikuntayhdistyksiä, 
▪ 12 % potilas– /vammaisyhdistyksiä, 
▪ 10 % muu yhdistys/säätiö 



Seurojen toiminta-alueet – suhteutettuna
alueen väkilukuun (Karttakuva: Päivi S. urheiluseurojen kartoitus)
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n=58 Alueella toimivien seurojen määrä alueen väkilukuun 

suhteutettuna (seuroja / 1000 asukasta kohden) 
n=70



Yhteensä:
▪ 29 yhdistystä tarjoaa soveltavaa liikuntaa 
▪ 31 erityisryhmille suunnattua liikuntaryhmää
▪ 170 kaikille avointa / integroitua liikuntaryhmää

Liikuntalajit erityisryhmissä ja kaikille avoimissa integroiduissa ryhmissä: 

Kuntosali, vesijumppa, uinti, jumppa, temppukoulu, voimistelu, tanssiryhmät, judo, jalkapallo, itsepuolustus, 
selkäjumppa, kehonhuolto, ringette, sirkus, kävely futis, sovellettu jooga, futsal, petanque, tuolijumppa, 
istumalentopallo, keilailu, yleisurheilu, taitouinti, salibandy, pöytätennis, maalipallo, näkövammaiskiekko, 
näkövammaisjalkapallo.



Suurimmat haasteet soveltavan 
liikunnan järjestämiseksi

43%

34%

16%

31%

33%

16%

19%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pula ohjaajista

Ei ole tarvittavaa osaamista soveltavan liikunnan (erityisryhmien)
ohjaamiseen

Liian kallista järjestää

Ei ole sopivia liikuntatiloja toiminnan järjestämiseksi

Emme tavoita kohderyhmään kuuluvia henkilöitä / ryhmät jäävät liian pieniksi

Emme koe soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) järjestämistä
yhdistyksemme tehtäväksi

Joku muu syy, mikä?

Meillä ei ole haasteita toiminnan järjestämisessä

n=58

1. Pula ohjaajista 43 %

2. Ei ole tarvittavaa osaamista 
ryhmien ohjaamiseen 34 %

3. Emme tavoita kohderyhmään 
kuuluvia henkilöitä, ryhmät 
jäävät liian pieniksi 33 %

4. Ei ole sopivia liikuntatiloja 
toiminnan järjestämiseksi 31 %

Muita syitä  (19 %) oli mm. 
harjoitusajan ja –tilan puute, 
korona, pieni yhdistys > resurssi 
pula, kalliit välinehankinnat ja 
kalliit tilavuokrat, riittävä jääajan 
saanti.



Millaista apua ja tukea yhdistyksenne kaipaa 
soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) 
järjestämiseksi?

n=58
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Koulutusta ohjaajille / toimijoille

Rahallinen tuki / tukea sponsoreiden löytämiseksi

Tukea ja apua ohjaajien rekrytointiin/löytämiseen

Apua markkinointiin kohderyhmän tavoittamiseksi

Täsmätukea ja apua soveltavan liikunnan ammattilaiselta

Seurayhteistyötä

Tilatukea

Neuvoja ja ohjeita esteettömyyteen ja saavutettavuuteen
liittyen

muuta, mitä?

1. Rahallinen tuki, tukea
sponsoreiden löytämiseksi 47 %

2. Tilatukea 43 % / 
Apua markkinointiin kohderyhmän
tavoittamiseksi 43 %

3. Koulutusta ohjaajille, 
toimijoille 38 % / 
Tukea ja apua ohjaajien
rekrytointiin ja löytämiseen 38 %



Lukuja

Yhdistysten saama rahallinen tuki ko. 
toiminnan järjestämiseksi:

▪ Vantaan kaupunki 52 %
▪ Valtionavustus (AVI, OKM, OPH) 3 %
▪ Paralympiakomitea 3 %
▪ Emme saa avustuksia 26 %
▪ Muu, mikä? 16 %

Muita avustustahoja olivat mm. Stea, 
Aktia pankki (tuki erityisliikuntaryhmälle)

Tiedotus:

1.Uutiskirje 
sähköpostiin 64 %

2. Seurafoorumi etänä 
(esim. Teams) 58 %

3. Kaupungin internet -
sivut (www.vantaa.fi) 54 %



Kehitystoimenpide–ehdotukset 

1 Markkinointi

2 Koulutus

3 ”Erityisen hyvää liikuntaa” 

–pilottiryhmät



harrastukset Vantaalla



KIITOS!

Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori Jenni Johansson
jenni.johansson@vantaa.fi

040 1955 872

mailto:jenni.johansson@vantaa.fi

