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Toimintaympäristön kartoitus

• Tarkoitus: 

1.selvitetään sisällöllisesti sekä alueellisesti senioriliikunnan palvelutarjonta

2. Luodaan pohja selkeälle koonnille palvelutarjonnasta, jota sekä ikääntyneiden että 

ammattilaisten on helppo hyödyntää

• Palveluita on etsitty julkiselta, yksityiseltä sekä seura/järjestösektorilta

• Palvelut ovat koottuna excel-taulukkoon

• 256 harrastusmahdollisuutta



Kartat palveluiden sijoittumisesta



Kartat palveluiden sijoittumisesta 2.



Kartoituksen pohjalta havaitut 
katvealueet 

Senioreille sopivat 

kuntosalit

Havaitut 

katvealueet

Myyrmäen 

suuralue: 

Hämeenkylä

Tikkurilan 

suuralue: 

Simonkylä ja 

Viertola

Hakunilan 

suuralue:

Länsimäki

Korson 

suuralue:

Metsola



Sisällöllinen yhteenveto

Vantaan kaupunki

• Tarjonta on 

kattavaa

• Matalan 

kynnyksen palvelut 

painotetusti 

Eläkeläisjärjestöt

• Pääsääntöisesti 

vertaisohjattua 

toimintaa

• Toiminta 

vaihtelevaa Urheiluseurat ja 
yksityinen sektori

• Vähän toimintaa 
senioreille

• Soveltuu 
toimintakyvyltään 
parempikuntoisille



Liikuntapaikkoja koskevat toiveet

Seniorikuntosalit lähellä 

kotia

Senioreille sopivat kävelyreitit

Levähdyspenkit



Liikuntasisältöjä koskevat toiveet

Matalan 

kynnyksen 

liikuntaa

Edulliset/ maksuttomat 

ryhmät 

Kuntosaliohjausta: 

henkilökohtaista/ 

pienryhmäohjausta

Perinteistä jumppaa/ 

vesiliikuntaa



Liikkumiskysely taustatietoa

• Vastauksia yhteensä 409 kappaletta

• Vastaukset kerätty helmikuu-joulukuu 2021 ajalla

• Vastauksia saatiin kaikilta suuralueilta

• Suurimmat vastausprosentit Myyrmäki (33 %), Hakunila (16 %), Koivukylä (14 %), Tikkurila 

(14 %)

• Kyselyn tavoitteena on selvittää miten ikäihmiset liikkuvat ja mitä he kokevat liikunnan 

mahdollistajina sekä estäjinä



Ikäihmisten 

toimintakyky

• Noin ¾ vastaajista pystyy kävelemään 

kilometrin levähtämättä sekä yhden 

kerrosvälin vaikeuksitta

• Hyvin pieni osa ei pysty ollenkaan 

tekemään näitä

75%

12%

5%

6%
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77%
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Pystyn vaikeuksitta

Pystyn, mutta
jonkin verran
hankaluuksia

Pystyn mutta se on
erittäin haastavaa

En pysty lainkaan

En tee muusta
syystä

Ikäihmisten liikkuminen tasamaalla ja portaissa

Puolen kilometrin kävely levähtämättä (N398) Yhden kerrosvälin kulkeminen (N401)



Liikkuminen liikenteessä

Pystyn 

hankaluuksitta

Pystyn, mutta 

jonkin verran 

hankaluuksia

Pystyn, mutta 

se on erittäin 

haastavaa

En pysty 

lainkaan

En tee 

muusta 

syystä

Omalla autolla 

kulkeminen (N367)

169 (46 %) 5 (1 %) 0 (0 %) 39 (11 %) 154 (42 %)

Julkisella kulkuneuvolla 

kulkeminen (N393)

275 (70 %) 32 (8 %) 18 (5 %) 37 (9 %) 31 (8 %)

Kauppa-asioiden 

hoitaminen (N401)

310 (77 %) 46 (11 %) 17 (4 %) 16 (4 %) 12 (3 %)



Liikkumisen apuvälineet

• 76 % ei käytä liikkumisessa sisällä tai ulkona apuvälineitä

• Ulkona ja sisällä apuvälineitä käyttää 12 %

• Ulkona apuvälineitä käyttää 11 %

• Vain sisällä apuvälineitä käyttää 1 %

• Yhteensä apuvälineitä ilmoitti käyttävänsä 97 henkilöä vastanneista

Ilmoitetut apuvälineet (N110) n

Pyörätuoli 71

Rollaattori 63

Kävelykepit/ -sauvat 31

Suihkutuoli 1

Kenkäraudat (talvella) 1

Peroneustuet 1

Ostoskärryt (kaupassa) 1

Auto 1



Ikäihmisten liikkumismäärät ja -
kerrat

Ikäihmisten liikkumiskerrat viikon aikana 

5 päivänä 

viikossa tai 

enemmän

3-4 

päivänä 

viikossa

1-2 

päivänä 

viikossa

Harvemmin 

kuin kerran 

viikossa

Harvemmin 

kuin kerran 

kuukaudessa

58 % 26 % 12 % 3 % 1 %

4,20%

11,40%

31,10%
53,20%

Liikkumismäärät tunneissa viimeisen viikon aikana

Liikuin vähemmän kuin
yhden tunnin viime
viikon aikana

Liikuin vähintään
yhden mutta enintään
kaksi tuntia viime
viikon aikana

Liikuin yhteensä 2-4
tuntia edellisen viikon
aikana

Liikuin enemmän kuin
5 tuntia edellisen
viikon aikana



Liikuntapaikkojen käyttö

1%

76%

55%

12%

43%

28%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En liiku

Liikun lähiympäristössä kuten kotona, kotipihalla
tai lähiluonnossa.

Liikun kevyen liikenteen väylillä.

Liikun ulkona lähiliikuntapaikoilla, kuten
kuntoportaissa tai ulkokuntosalilla.

Liikun luontokohteissa, lähipuistoissa tai
virkistysalueilla.

Liikun sisäliikuntapaikoissa, kuten uimahallissa,
kuntosalilla tai liikuntasalissa.

Muu, mikä?

Liikuntapaikkojen käyttö N 374

• Eniten ikäihmiset liikkuvat 

lähiympäristössä (76 %), kevyen 

liikenteen väylillä (55 %) sekä 

luontokohteissa/lähipuistoissa/virkis-

tysalueilla (43 %)



Ohjattuun liikuntaan osallistumisen 
ulkoiset ja henkilökohtaiset esteet

Ulkoiset syyt 

1. Muu mikä? (24 %)

2. Sopivia ryhmiä ei ole lähettyvillä (18 %)

3. Ryhmien taso on liian korkea (12 %)

4. Kuljetus tai kyyti puuttuu (9 %)

5. Liikuntaryhmät ovat liian kalliita (8 %)

6. Saattaja tai henkilökohtainen avustaja puuttuu (7 %)

7. Ryhmien aikataulut ovat epäsopivat (3 %)

8. Liikuntapaikat eivät ole esteettömiä (2 %)

Henkilökohtaiset syyt

1. Terveyden tila rajoittaa osallistumistani (26 

%)

2. En saa aikaiseksi, en viitsi (16 %)

3. Ei ole kavereita, joiden kanssa liikkua (12 %)

4. Pelkään, että satutan itseni (7 %)

5. En tiedä minkälainen liikunta sopisi 

toimintakyvylleni (5 %)

6. Liikkumaan lähteminen tuntuu pelottavalta (4 %)

7. En pidä liikkumisesta (1 %)



Omatoimiseen liikuntaan vaikuttavat
asiat

• Isoin este talviaikana omatoimisen liikunnan 

harrastamiselle on lumi ja jää

• Levähdyspaikkojen puute

• Muut syyt: 

• Sairaudet, korona, muisti, ei osaa 
päättää mitä tekisi

9%

15%

2%

52%

49%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Katujen huono kunto

Levähdyspaikkojen puute

Epäselvät liikennejärjestelyt tai
heikosti merkityt jalankulku- ja

pyörätiet

Talviaikana lumi ja jää

En koe esteitä liikkua omatoimisesti

Muu, mikä (sairaudet, korona,
muisti, ei osaa päättää mitä tekisi)

Omatoimiseen liikuntaan vaikuttavat asiat (N 371)



Harrastusten/ 
liikuntamahdollisuuksien 
markkinointi ikäihmisille

Tärkeimmät

mainoskanavat:

Kotiin jaettava esite

(49 %) sekä

paikallislehti (41 %) 

7%

49%

17%

41%

21%

14%

24%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ilmoitustaululta (esim. kirjastot, Vantaa-infot,
terveysasemat)

Kotiin jaettavasta esitteestä.

Esitteestä, joka on saatavilla julkisilla paikoilla.
(esim. kirjastot, Vantaa-infot, terveysasemat)

Paikallislehdestä.

Vantaan kaupungin internet-sivuilta.

Facebookista tai muusta sosiaalisesta
mediasta.

Sähköpostitse.

Muu, mikä?

Millä tavoin haluisitte saada tietoa liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksista? 2 tärkeintä. (N 392)



Virtuaalisten alustojen käyttö

Käytän Haluaisin käyttää, mutta 

en osaa 

En 

käytä 

Internet-sivut (N 387) 74 % 4 % 22 %

Sähköposti (N 393) 74 % 4 % 22 %

Sosiaalinen media (esim. Facebook, 

WhatsApp) (N 380)

65 % 2 % 33 %

Videotapaaminen (esim. Teams, 

Zoom, Skype) (N 366)

30 % 5 % 65 %

Virtuaali- tai video-ohjattu jumppa 

(N 363)

27 % 6% 68 %



Kartoitusten perusteella luodut 
toimenpide-ehdotukset

Kohderyhmän huomioiminen palveluista viestimisessä. 

Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden lisääminen seura- ja järjestöyhteistyön 

muodossa. 

Katvealuiden huomiointi palveluita suunniteltaessa sekä lähiliikunnan merkityksen 

tiedostaminen kohderyhmä huomioiden. 



KIITOS!

Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori Kiia Haapasalo
p. 040 352 1506

kiia.haapasalo@vantaa.fi


