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1.Johdanto 

Väestönrakenteen muutos väestön vanhenemisen myötä on haaste aikuskoulutukselle, 

sillä nyt on keskityttävä yli 65-vuotiaiden eläkeläisten alati kasvavaan väestöryhmään. Nykyään 

eläke-ikä mielletään yhä aktiiviisemmaksi elämänvaiheeksi, jolloin ihmisillä on yhä 

mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Eläkeläiset haluavat pysyä itsenäisinä ja osallistuvina yhä 

pidempään ja ovat valmiita ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Tämä edellyttää 

kuitenkin fyysistä ja henkistä terveyttä. Tutkimus osoittaa, että fyysinen aktiivisuus vahvistaa 

terveyttä ja mielenterveyttä, jotka puolestaan lisäävät elämänlaatua. Aktiivinen ja terve 

ikääntyminen on keskeinen osa “Eurooppa 2020 Strategiaa”, jonka onnistuminen riippuu 

vanhusten osallistumisesta yhteiskuntaan. “ Iäkkäämmillä ihmisillä täytyy olla mahdollisuus 

pysyä terveinä ja aktiivisina, niin kansalaisina, työntekijöinä, kuluttajina, uranrakentajina kuin 

vapaaehtoisina”.Tällä projektilla haluamme tukea aktiivista ja terveellistä ikääntymistä 

kannustamalla ikäihmisiä osallistumaan Walk `n`Talk projektiin. Näin heitä kannustetaan 

terveellisiin elämäntapoihin ja he voivat nauttia lähiympäristönsä luonnosta- elinpaikasta 

riippuen. Samalla he keskustelevat ja oppivat uutta vapaammassa oppimisympäristössä. 

 

2. Lyhyesti hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä seniori-iässä 

Hyvinvointi on hyvin laaja käsite, joka viittaa pääasiassa seuraaviin asioihin: tunteet 

(esimerkiksi onnellisuus tai ahdistus) ja toimintakyky (esimerkiksi kyvykyydentunne ja 

yhteydentunne muihin). Hyvinvointiin liittyy myös käsitys omasta elämästä kokonaisuutena (eli 

se miten tyytyväiseksi kokee itsensä verrattuna parhaaseen mahdolliseen elämään). Hyvinvointi 

ei ole aivan sama asia kuin onnellisuus. Hyvinvointi on käsitteenä laajempi kuin onnellisuus ( 

jolla viitataan ihmisen tunteisiin tietyllä hetkellä ja se ei aina kerro kuinka hän kokee elämänsä 

kokonaisuutena). Onnellisuus on toki osa hyvinvointia, mutta siihen kuuluu myös 

tavoitteellisuuden tunne, tyytyväisyys elämään kokonaisuudessaan ja omaehtoisuuden tunne 

(tunne oman elämän hallinnasta). On myös tärkeää erottaa hyvinvoinnin käsite siihen johtavista 

tai vaikuttavista asioista. Hyvinvointi viittaa ihmisen henkilökohtaisiin tunteisiin, käsityksiin ja 

kokemuksiin. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voivat olla ulkoisia (tulot, asuminen, koulutus ja 

sosiaaliset verkostot) tai sisäisiä ( fyysinen harjoittelu, terveys, optimismi ja itsearvostus, 

pystyvyydentunne ja erilaiset muut psykologiset tarpeet). Nämä osaltaan vaikuttavat ihmisen 

toimintakykyyn ja tunteisiin ( Stoll, Michaelson&Seaford, 2012). 

 

Walk’n’Talk Ennaltaehkäisevä kommunikatiivinen kurssi yli 65 vuotiaille  on  Key Action 

2, Erasmus+ Strateginen kumppanuusprojekti, jonka tavoiteena on luoda seniorikansalaisille 

uudenlaisia koulutusvaihtoehtoja elämänlaadun parantamiseksi. Walk and Talkissa tutkitaan 

lisäksi eurooppalaisten seniorien keskeisiä käyttäytymispiirteitä sekä selvitetään mitä resursseja 

ja materiaaleja he tarvitsevat elääkseen onnellisina ja terveinä yli 65-vuotiaina. 

 

Projektiin ovat osallistueet: 
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VHS Lingen (Saksa) 

ProEduca z.s. (Tsekin tasavalta) 

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Itävalta) 

Sastamalan Opisto (Suomi) 

Archivio della Memoria (Italia) 

UAIC (Romania) 

CIDET (Espanja) 

 

3. Tutkimus 

3.1. Tutkimuskohde 

Tietoisuus iäkkäiden hyvinvoinnin tärkeydestä on lisääntynyt viime aikoina. On keskitytty 

tutkimaan erityisesti aktiviista ikääntymistä ja sitä on lähestytty monissa tutkimuksista erilaisista 

näkökulmista. Tuloksena voidaan saada luotettavaa tietoa siitä, miten seniorien elämänlaatua 

voidaan parantaa ja samalla saattaa heidät osaksi yhteiskuntaa.  Johtavat poliitikot ja 

koulutusasiantuntijat ovat ymmärtäneet, että on tärkeää tarjota ikäihmisille optimaaliset 

olosuhteet tyydyttävään elämään. Seniorien tarpeita (ja heidän kokemustaan niiden 

toteutumisesta) ja fyysisisiä aktiviteetteja kartoittamalla voimme saada käytännön tietoa siitä 

miten he ajattelevat, tuntevat ja ilmaisevat itseään. Saamiemme tietojen avulla voimme laatia 

erityisesti heille tehokkaita ja hyödyllisiä aktiviteetteja ja workshop-toimintaa. 

3.2 Tutkimusongelma, kysymykset ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada näkökulmia ikäihmisten hyvinvointiin 

sosiaalityöntekijöitä, oppilaitoksilta ja senioreilta itseltään. Näin saamme tietää mitkä tekijät 

myötävaikuttavat seniorien hyvään ja täysipainoiseen elämään. Löydökset auttavat Walk`n`Talk 

kouluttajia ymmärtämään seniorien keskeisiä tarpeita sekä fyysisen aktiivisuuden merkitystä 

heidän elämässään. Näin voidaan kehittää sopiva opetusohjelma, resursseja ja materiaaleja 

tukemaan heidän terveellisiä elämäntapojaan sekä onnellisuuden ja onnistumisen kokemuksiaan. 

Tämän tutkimuksen tärkein tavoite on tarjota tilastollinen yleiskuva seniorien mielipiteistä ja 

kokemuksista koskien heidän elämänlaatuaan. Toivomme tulosten auttavan opetuksen 

suunnittelussa Walk and Talk metodin kehittelyssä. Osallistujamaissa on omat erityispiirteensä ja  

jokainen maa valitsee omat ratkaisunsa riippuen oman maan olosuhteista ja  mahdollisuuksista 

sekä itse organisaatiosta. 

Tutkimuskysymyset ovat: 

Koko aineistoon: 

RQ1- Mikä vaikutus on demografialla (sukupuoli, asuinalue ja koulutustaso) seniorien 

subjektiiviseen hyvinvointiin? 

RQ2- Onko fyysisen aktiivisuuden tasolla yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin? (koko 

aineistosta) 
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RQ3- Onko pystyvyydentunteella yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin seniori-iässä? 

RQ4- Kuinka psykologisten perustarpeiden toteutumisen taso vaikuttaa subjektiiviseen 

hyvinvointiin? 

 

Jokaiselle osallistujamaalle 

RQ-5 Mikä on elämäntoiveiden järjestys seniori-iässä? (eri osallistujamaissa) 

RQ6- Mitkä ovat syyt liikuntaharrastukseen järjestykseesä seniori-iässä (eri osallistujamaissa) 

 

4. Tutkimusmetodit 

4.1. Tutkimusvälineet ja aineisto 

GSES – General Self-Efficacy Scale- Pystyvyydentunteen yleinen arvointi 

Pystyvyydentunne tarkoittaa uskoa omaan kykyyn saavuttaa päämääriä, oli kyseessä sitten 

palapelin ratkaisu, kakun leipominen tai konfliktin ratkaisu. Pystyvyydentunteen tutkimisen 

aloitti tunnettu psykologi Albert Bandura (Bandura, 1986). Pystyvyydentunnetta tutkitaan usein 

tiettyjen tehtävien tai haasteiden kautta (esim. pystyvyydentunne tieteessä, taiteessa tai 

urheilussa). Yleinen pystyvyydentunnetta kuvaava taulukko mittaa ongelmanratkaisukykyä ja 

haasteista selviämistä. Yleisesti tämän taulukon ajatellan paljastavan, luottaako yksilö omaan 

kykyynsä selvitä elämän vaihtelevista ja vaikeistakin tilanteista. 

      Pystyvyydentunteeseen liittyy optimistisuus ja itseluottamus ( Schwarzer, 1992). Se on uskoa 

siihen, että voi suorittaa uusia tai vaikeita tehtäviä ja selvitä vastoinkäymisissä ihmiselämän eri 

alueilla. Koettu pystyvyydentunne helpottaa tavoitteiden asettamista ja  voimavarojen jakamista. 

Lisäksi se auttaa kohtaamaan elämän vaikeudet sinnikkäästi ja selviämään niistä helpommin. Se 

suojaa meitä henkisesti, kuten psykologinen resilienssi. GSE mittauksessa on kymmenen osiota, 

joista jokainen koskee itsenäistä pärjäämistä ja itseluottamusta. Koettu pystyvyydentunne liittyy 

tulevaan käytökseen ja se voi olla relevantti hoitosuhteessa ja käytöksen muuttamisessa. 

Schwarzer ja Jerusalem (1995) ovat kehittäneet yhden tunnetuimmista pystyvyydentunteen 

mittaustaulukoista. 

     Tämän taulukon avulla voidaan itsearviontina arvioida pystyvyydentunnetta kymmenen 

kohdan avulla ( pisteytys 1-4). Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä. 

Lopullinen lukema sijoittuu välille 1 ja 4 ja korkeampi lukema merkitsee suurempaa 

pystyvyydentunnetta. 

GSE sisäinen luotettavuus (kaikissa tutkimusmaissa)- Cronbachin alpha välillä .62 ja .92. 

 

 

 

 



6 

 

 

AIS - Aspirations Index Scale- Toiveiden kartoitus 

 

Toiveet liittyvät ihmisten päämääriin elämässä. Itseohjautuvuusteorian tutkimus erottaa 

sisäiset toiveet (kuten merkitykselliset ihmissuhteet, henkilökohtainen kasvu ja yhteisöllisuus) ja 

ulkoiset toiveet (varakkuus, maine ja imago). Näistä sisäiset toiveet ovat vahvempia, ja tutkijat 

ovat kiinnostuneet ulkoisten toiveiden toteutumisen seurauksista verrattuna sisäisiin toiveisiin. 

   Aspiration Index kehitettiin ihmisten toiveiden kuvailemiseksi. Siinä on 7 kategoriaa toiveita, 

joissa jokaisessa on 5 eri osiota. Seitsemän kategoriaa ovat: ulkoiset toiveet vauraudesta, 

kuuluisuudesta ja imagosta ja sisäiset toiveet merkittävistä ihmissuhteista, henkilökohtaisesta 

kasvusta ja yhteisöllisyydestä. Lisäksi on toive fyysisestä ja henkisestä terveydestä, jota ei voi 

luokitella sisäiseksi eikä ulkoiseksi. 

   Aiempi tutkimus tältä alalta on paljastanut, että voimakkaat ulkoisiin asioihin kohdistuvat 

toiveet liittyivät negatiivisiin mielenterveyden ominaisuuksiin. Sen sijaan sisäisten toiveiden 

pitäminen tärkeänä korreloi positiivisiin mielenterveydellisiin tekijöihin (Kasser& Ryan, 

1993;1996). 

   Toiset tutkimukset ovat näyttäneet, että sisäisten toiveiden koettu toteutuminen liittyy 

hyvinvointiin, kun taas ulkoisten toiveiden saavuttaminen ei. (Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, 

Timoshina, & Deci, 1999).More, Sheldon ja Kasser (1998) totesivat tutkimuksellaan, että 

hyvinvointi vahvistuu sisäisten tavoitteiden saavuttamisella, kun taas menestys ulkoisissa 

päämäärissä ei tuonut tätä hyötyä. 

  

Aiempiin vanhusten haastatteluihin perustuen käytimme viittä osiota, joista yksi on uusi 

(numero kaksi) ja se liittyy suoraan mielenterveyteen . 

 

AIS kategoria toiveista on: 

Osio 1- hyvä fyysinen terveys 

Osio 2- hyvä mielenterveys 

 Osio 3- aktiivinen elämäntyyli 

 Osio 4- henkilökohtainen kasvu (autonomia) 

 Osio 5- hyvä imago (ulkomuoto) 

 Osio 6- merkitykselliset ihmissuhteet 

 

Osallistujat pisteyttävät 7 pisteen asteikolla: a) jokaisen toiveen merkityksen heille 

itselleen b) heidän uskomuksensa toiveen toteutumisen todennäköisyydestä ja c) kuinka toiveet 
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ovat heidän kohdallaan jo toteutuneet. Tässä tutkimuksessa käsittelemme vain kohtien a ja c 

pisteytyksiä. 

 

 

 

MPAM –R Motives for Physical Activities Measure –Liikuntaharrastuksen syiden 

uudistettu mittaus 

The Motives for Physical Activity Measure – (MPAM-R)  mittaa viiden eri syyn tärkeyttä 

liikuntaharrastukseen osallistumisessa. Näitä liikuntaharrastuksia ovat esimerkiksi painonnosto, 

aerobic sekä lukuisat joukkuelajit. Viisi tärkeintä syytä ovat: 

 

(1) Kuntoilu, eli liikkuminen terveyden, voiman ja energisyyden saavuttamiseksi 

 

(2) Ulkonäön kohentaminen, eli liikkuminen viehätysvoiman, lihasten, paremman 

ulkomuodon tai toivotun painon saavuttamiseksi. 

 

(3) Kyvykkyys/ Haaste, eli liikkuminen uusien taitojen kehittämiseksi tai haasteiden 

ylittämiseksi 

 

(4) Sosiaalisuus, eli liikunnan liittyminen ystävien kanssa oloon ja uusien ihmisten 

tapaamiseen. 

 

(5) Nautinto, eli liikunta sen vuoksi että se on hauskaa ja tekee yksilön onnelliseksi. Se 

on myös kiinnostavaa, innostava ja nautinnollista. 

 

 

Osallistujat täyttivät  Motives for Physical Activity Measure- (MPAM-R; Ryan et al., 

1997) kyselyn. Sen osioissa selvitetään syitä liikuntaharrastukseen osallistumiseen ja se on 

seitsenosainen Likert asteikko (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, & Sheldon, 1997). Osiot ovat 

nautinto, kyvykkyys, sosiaalisuus, kuntoilu ja ulkonäkö. Niitä vertaillaan osallistujien 

keskiarvovastausten perusteella 

MPAM-R osiot on jaettu viiteen motivaatiota käsittelevää kategoriaan: 

Kiinnostus/ Nautinto: 2, 7, 11, 18, 22, 26, 29 

Kyvykkyys/ Haaste: 3, 4, 8, 9, 12, 14, 25 
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Ulkonäkö: 5, 10, 17, 20, 24, 27 

Kuntoilu: 1, 13, 16, 19, 23 

Sosiaaalisuus: 6, 15, 21, 28, 30 

 

Näillä on kaikissa osallistiujamaissa hyväksyttävä sisäisen luotettavuuden alpha ( 0.50-

0.92). Se on verrattavissa Ryanin (1997) löydöksiin.   

 

 

BPNS Basic Psychological Needs-Scale Psykologiset perustarpeet järjestyksessä 

 

Tässä asteikossa kuvataan tarpeiden toteutumista yleisesti yksilön elämässä. Siinä on 21 

osoita, joissa tutkitaan kolmea tarvetta: kyvykkyys, omaehtoisuus ja yhteisöllisyys.(Deci & 

Ryan, 2000). 

 

Itseohjautuvuusteorian pohjana on käsitys perustavista psykologisista tarpeista ,joita 

pidetään sisäsyntyisinä ja universaaleina. Tämän teorian mukaan nämä tarpeet- tarve kokea 

kyvykkyyttä, omaehtoisuutta ja yhteisöllisyyttä- ovat toimintakykyisyyden pohjana. Jotta 

voimme kehittyä ja toimia terveesti ja optimaalisesti, näiden tarpeiden tulee tulla jatkuvasti 

tyydytetyiksi. 

  Psyykkisten perustarpeiden asteikko mittaa tarpeiden toteutumista kolmessa osiossa. Asteikossa 

on 21 kohtaa jotka käsittelevät kolmea tarvetta: kyvykkyys, omaehtoisuus ja yhteisöllisuus.  

Meidän käyttämässämme 21 osion asteikossa (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000) on 

seuraava jaottelu 

Omaehtoisuus: 1, 4(R), 8, 11(R), 14, 17, 20(R) 

Kyvykkyys: 3(R), 5, 10, 13, 15(R), 19(R) 

Yhteisöllisyys: 2, 6, 7(R), 9, 12, 16(R), 18(R) 

 

Osaanottajat vastaavat asteikolla 1-7 sen mukaan kuinka tyydytetyksi he kokevat kunkin 

kolmesta tarpeesta. Kielteiseksi muotoiltuihin väitteisiin (R taulukossa) käytetään käänteistä 

pisteytystä. Laskemme kaikki kolme osapisteytystä yhteen ja jaamme sen osioiden määrällä ( 

näin jokaiseen kohtaan saadan lukema välille 1-7). 

   Meillä on hyväksyttävä sisäisen luotettavuuden alpha ( 0.50-0.92) vain alaosioihin 

omaehtoisuus ja yhteisöllisyys). Siksi käytämme tässä tutkimuksessa vain niitä. 

    Laskemme molemmille mediaanin ja jaamme osallistujat kahteen ryhmään. Ne, joiden 

vastaukset jäävät keskiarvon alapuolelle, kokevat tarpeen toteutuneen vähemmän tyydyttävästi ja 

keskiarvon yläpuolella tarpeen koetaan toteutuneen paremmin. Näin tutkimme omaehtoisuuden 
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ja yhteisöllisyyden (riippumattomina muuttujina) vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin 

(riippuvainen  muuttuja). 

 

 

PWI - Personal Wellbeing Index –Henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvionti 

 

Hyvä elämänlaatu on aina tiiviisti liitetty onnellisuuteen. Hyvän elämän käsite on tullut 

yhä tärkeämmäksi vuosien varrella ja pohditaan myös, miten sen voi saavuttaa. 

Henkilökohtainen hyvinvointi on hyvän elämänlaadun henkinen pohja. 

  Taulukon sisältö. PWI taulukko sisältää kahdeksan tyytyväisyyden aihetta (Cummins, & all, 

2003). Jokainen niistä vastaa jotakin elämän aluetta: elintaso, terveys, saavutukset, ihmissuhteet, 

turvallisuus, yhteisöllisuus, tuleva turvallisuus ja hengellisyys. Nämä alueet kuuluvat 

osatekijöinä yleiseen kysymykseen, joka on kaikkein tärkein mutta ei ole osa PWI taulukkoa: 

“Kuinka tyytyväinen olet elämääsi?”. Kirjoittajien ohjeita seuraten tämä kysymys esitettiin 

ensimmäisenä koko kyselyssä, ennen PWI osiota. Näin muut vastaukset eivät voi vaikuttaa tähän 

yleiseen kysymykseen (kirjoittajien mukaan). (IwbG, 2006). 

 

Osallistujat vastaavat jokaiseen alakysymykseen 11 askeleen tyytyväisyysasteikolla (0-

10), merkiten tilanteensa välille “täysin tyytymätön/ täysin tyytyväinen”). 

    Vastaukset lasketaan yhteen ( 7 PWI vastausta sisältäen viimeisen vastauksen) ja saadaan 

keskiarvo joka kuvaa subjektiivista hyvinvointia elämänlaadun mittarina. Se kuvaa ihmisten 

käsityst elämästään tunnetasolla ja psykososiaalisen toimintakyvyn osalta. Nämä ovat henkisen 

terveyden keskeisiä osatekijöitä (Keyes, 2003). 

    PWI kyselun luotettavuutta ja paikkaansapitävyysttä on testattu ( Lau ja Cummins). Meidän 

tutkimuksessamme se on osittautunut luotettavaksi. Cronbachin alpha on 0.89 koko 

tutkimusaineistossa ja joka maassa välillä 0.71 ja 0.89. Tämä korreloi edellisten löydösten 

kanssa. 

4.2 Osallistujat ja tutkimustapa 

Yhteistyöprojektiin osallistui seitsemän maata (Saksa, Itävalta, Tsekin tasavalta, Italia, 

Suomi, Espanja ja Romania). Ne ovat hyvin erilaisia maantieteellisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurillisesti. Myös koulutustasot, asuinalueet ja opetustyylit sekä opiskelijat ovat keskenään 

erilaisia. Kaikkia kuitenkin kiinnostaa aktiivinen vanhuus ja kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin 

tutkimustavoitteisiin. Jo projektin ensimmäiset kuukaudet ovat paljastaneet, että osallistujien 

osaaminen ja kokemukset täydentävät toisiaan niin opetusmetodeissa kuin opetuksen 

tutkimuksessakin. Osallistujat kokevat että nämä sosiokulttuuriset ja opetusympäristöjen 

eroavaisuudet voivat luoda yhteisen synergian ja kohentaa tehokkaasti ikäihmisten hyvinvointia 

koulutuksen kautta. Ratkaisujamme on mahdollista toteuttaa koko Euroopassa ikäihmisten 

elämän mielekkyyden ja ilon ylläpitämiseksi. 
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Kaikki osallistujatahot ovat aiemminkin työskennelleet Euroopan Unionin projekteissa ja 

kuuluvat aktiiviseen verkostoon, joka kehittää ja jakaa tietoa Euroopan laajuisesti.Työ projektin 

eteen on jo alkanut kun jokaisessa maassa on järjestetty alustava tutkimus koskien ikäihmisten 

psykologisia ja sosioekonomisia tilanteita. On myös pohdittu parasta lähestymistapaa projektiin. 

 

4.3. Ainestotutkimus ja tulokset 

 

4.3.1. Yleiset tulokset koko tutkimuksesta 

 

 

RQ-1. Mikä vaikutus demografialla (sukupuoli, asuinalue ja koulutustaso) on subjektiiviseen 

hyvinvointiin vanhuusiässä? 

Sukupuolen vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin 

t(139) = - 0.46, p>0.05,  mdiff = -.13 

 

 

 

 

Seniori-iässä sukupuolella ei ole vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin. Miesten ja 

naisten hyvinvointi on samankaltainen. 
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Koulutustason ja asuinpaikan (kaupunki-maaseutu) vaikutukset subjektiiviseen 

hyvinvointiin 

 

 

Koulutustaso:  F(1, 135)= 0.801, p > 0,05 

Asuinpaikka: F(1, 135)= 0.1.41, p > 0,05 

EL*LA: F(2, 134)= 0.45, p > 0,05 

 

 

 Seniori-iässä koulutustasolla eikä asuinpaikalla ei ole merkitystä subjektiiviseen 

hyvinvointiin.   

RQ2- Onko fyysisellä aktiivisuudella ja subjektiivisella hyvinvoinnilla yhteys seniori-

iässä? (koko aineistossa) 

Fyysisen aktiviteettitason vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin 

t(1,36)=-2.51p/ 0.005,mdiff=-668 
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Ylläolevasta kaaviosta näkyy, että seniorit joilla on korkea fyysisen aktiivisuuden taso ( he ovat 

viikon aikana omistaneet eniten aikaa liikunnalle) näkevät elämänsä positiivisemmin kuin 

vähemmän liikkuvat seniorit. Enemmän liikkuvat kokevat positiivisia tunteita, psykososiaalista 

toimintakykyä ja henkilökohtaista tyydytystä -kaikki mielenterveyden keskeisiä ulottuvuuksia. 

RQ-3. Onnko pystyvyydentunteella yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin seniori-iässä? 

 

Pystyvyydentunteen vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

t(131) = - 0.85, p>0.05,  mdiff = -.22 
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Seniori-iässä pystyvyydentunteella ei ole vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin.Siispä 

seniorien omat käsitykset tehokkudestaan tavoitteiden saavuttamisessa (ongelmanratkaisu, 

aterian valmistus tai konfliktien ratkaisu) eivät vaikuta heidän käsitykseen omasta elämästään 

positiivisesti tai negatiivisesti. 

 

RQ-4. Kuinka psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen vaikuttaa subjektiiviseen 

hyvinvointiin? 

Omaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin (psykologisten 

perustarpeiden tyydyttymisen asteikolla) 

Omaehtoisuus: F (1, 113) = 11.9, p < 0,05 

Yhteisöllisyys: F (1, 113) = 8.33, p < 0,05 

Omaehtoisuus*Yhteisöllisyys: F (2, 112) = 0.14, p > 0,05 

 

 

 Kummallakin muuttujalla on vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin, mutta ei 

samanaikaista vaikutusta. Se tarkoittaa että toisaalta itsensä omaehtoisiksi kokevat 

seniorit myös kokevat hyvinvointinsa paremmaksi, sillä heillä on positiivisia 

käsityksiä elämästään. Toisaalta yhteisöllisyyttä kokevat seniorit ovat tyytyväisempiä 

elämäänsä. Kumpikin tekijä vaikuttaa hyvinvointiin toisistaan riippumatta. 
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4.3.2. Deskriptiiviset tulokset maittain: elämäntavoitteiden järjestys ja syyt 

liikuntaharrastukseen 

 

Tässä osiossa tutkimme seuraavia kysymyksiä: 

RQ-5 Mikä on seniorien elämäntavoitteiden tärkeysjärjestys? 

RQ-6 Mitkä ovat syyt liikuntaharrastukseen tärkeysjärjestyksessä? 

1. Pystyvyydentunne eri maissa: 
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2. Subjektiivinen hyvinvointi kussakin maassa Otos 

Country Mean N Std. Deviation 

Austria 6.7857 7 2.26006 

Czech 

Rep 

6.8068 22 1.45913 

Germany 8.3068 22 1.12581 

Finland 5.9940 21 1.01675 

Italy 4.9940 21 1.11276 

Romania 7.0000 21 1.19242 

Spain 7.6944 27 .97279 
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Itävalta 

  

a. Yleistä itävaltalaisten senioreiden pystyvyydentunteen ja subjektiivisen hyvinvoinnin 

kokemuksesta 

 

Itävaltalaisilla senoreilla on muihin tutkimusmaihin verrattuna korkea pystyvyydentunteen 

kokemuksen taso. He uskovat voivansa pärjätä hyvin uusissa/ vaikeissa tehtävissä ja elämän 

vastoinkäymisissä (keskimääräinen lukema 3.14). 

 

Subjektiivisessa hyvinvoinnin ja elämänlaadun arvioinnissa itävaltalaiset sijoittuvat 

keskivaiheille (6.79). He ovat saksalaisia ja espanjalaisia alempana, mutta samalla tasolla 

romanialaisten ja tsekkien kanssa. Suomalaiset ja italialaiset sijoittuvat heitä alemmaksi. 

   Itävaltalaisilla on siis tutkimuksemme mukaan riittävästi elämänhallintakykyä ja myönteinen 

subjektiivinen näkemys elämänlaadustaan. 

   Pystyvyydentunteen suhteen pisteytys on 3.14/4 ja itävaltalaisilla on vasta 5. sija 

subjektiivisessa hyvinvoinnin kokemuksessa lukemalla 6.79/9. 

Tämä osoittaa, että itävaltalaiset seniorit luottavat vain heikosti kykyynsä selviytyä uusista tai 

vaikeista tehtävistä tai vastoinkymisistä. Heidän tyytyväisyytensä elämään on vain vain 

keskitasolla. 

   Toisaalta elämän tavoitteita kysyttäessä useimmat heistä kertovat että aktiivinen elämäntyyli ja 

omaehtoisuus ovat heille yhtä tärkeitä (6.71/7  pistettä molemmista). 

  

b.          Elämäntavoitteiden järjestys itävaltalaisille senioreille 

Elämäntavoitteiden arvostus ja toteutuminen itävaltalaisilla senioreilla: 
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Tarkempiin elämän tavoitteisiin liittyen voimme huomioda seuraavaa itävaltalaisista 

senioreista: 

 

1.  Kaikkein tärkein tavoite itävaltalaisille senioreille on säilyttää aktiivinen elämäntyyli. 

Myös omaehtoisuus on heille yhtä tärkeä (molemmat 6.71). Tässä on nähtävissä olettamus, 

että itsenäisyys ja aktiviinen elämäntyyli auttavat säilyttämään fyysisen terveyden ja vireän 

mielen. Pisteet aktiivisen elämäntyylin toteutumisesta omassa elämässä (keskiarvo 5.14/7)  

ovat huomattavasti matalammat kuin aktiivisen elämäntyylin arvostusta koskevat pisteet. 

Tässä on nähtävissä selvä tyytymättömyyden aihe tässä ikäryhmässä. Omaehtoisuus toteutuu 

heidän elämässään paremmin (6.0). 

 

2. Kolmannella ja neljännellä sijalla ovat aktiivinen mieli (6.57/7) ja fyysinen terveys (6.29/ 

7). Nämä keskitason tulokset osoittavat, että senioreilla on selvää kiinnostusta henkisten 

kykyjen ja fyysisen terveyden ylläpitämiseen. 
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3. Toiseksi vähiten itävaltalaiset seniorit arvostavat henkilökohtaista imagoa eli sitä miltä he 

näyttävät muiden silmissä (5.57/7). Yllättäen tämän tavoitteen toteutuminen omassa elämässä 

pisteytetään sen arvostusta korkeammalle. 

 

4. Ihmissuhteet ja sosiaalisuuden tarve ovat alimmalla sijalla itävaltalaisilla senioreilla (5.29) 

ja niiden toteutuminen on pisteytetty vielä matalammalle (4.14). Oletamme tämän johtuvan 

siitä, että itävaltalaiset seniorit keskittyvät tärkeimpänä kokemaansa aktiviiseen 

elämäntapaan joka jo sinällään sisältää muiden ihmisten kanssa seurustelua ja suhteiden 

ylläpitoa. 

  

c.         Itävaltalaisten seniorien syyt aloittaa liikuntaharrastus tärkeysjärjestyksessä 

  

Itävaltaisseniorien vastaukset kysymyksiin heidän liikuntaharrastuksensa syistä ovat 

nähtävissä seuraavassa taulukossa: 

 

  

 

Tämän osion tuloksia käytetään apuna kun valitaan ikäihmisille sopivia aktiviteetteja ja 

harjoitusmateriaaleja, ottaen huomioon heidän jo olemassaolevat syynsä aloittaa 

liikuntaharrastus. 

Itävaltalaisille senioreille tärkeimmät syyt fyysiseen aktiivisuuten ovat: 

1.                         Kuntoilu 5.34/7; 
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2.                         Kyvykkyys 4.88/7 

3.                         Ulkomuoto 4.43/7 

4.                         Sosiaalisuus 3.97/7 

5.                         Nautinto 3.78/7 

 

Voimme huomata, että pääasiallinen eli tärkein syy senioreille liikunnan harrastamiseen 

on kuntoilu eli terveyden, vahvuuden ja energisyyden saavuttaminen liikunnan kautta. Aktiivinen 

elämäntapa on siis heille hyvin tärkeää. 

  Tilastossa seuraavat  kyvykkyys (halu onnisutua henkilökohtaisissa haasteissa), ulkomuoto 

(halu olla fyysisesti viehättävämpi ja paremman näköinen) ja sosiaaliset syyt (toisten kanssa olo 

ja sosiaaliset suhteet). Olemme jo todenneet, että sosiaaliset syyt ovat itävaltalaisille senioireille 

vähemmän merkittäviä. 

   Nautinto (hauskanpito) on vähäisin syy itävaltalaisille ikäihmisille aloittaa liikuntaharrastus. 

  

d.Johtopäätökset 

 

       Itävaltalaisilla senioreilla pystyvyydentunne ja subjektiivinen hyvinvointi ovat laajasti 

samanlaisia kuin muiden maiden tutkimusryhmillä, pienin variaatioin. Eroja on nähtävissä 

elämän tavoitteiden tärkeysjärjestyksessä ja syissä liikkumiseen. 

   Verratessa löytyi selkeä ero tavoitteiden arvostuksessa ja toteutumisesssa. Seniorit mainitsevat 

arvostavansa kysyttyjä asioita, mutta eivät koe niiden toteutuvan heidän elämässään (paitsi 

henkilökohtainen imago, jonka toteutuminen on pisteytetään korkeammalle kuin arvostus).  

Itävaltalaiset seniorit arvostavat yhtä paljon aktiivista elämäntyyliä ja omaehtoisuutta, minkä 

myötä heille tärkein syy liikkumiseen on kuntoilu. Tilastosta näkyy, että ulkonäkö, 

henkilökohtaiset haasteet ja hauskanpito ovat vain osatekijöitä fyysisen kunnon saavuttamisessa. 

Aktiivinen elämäntyyli ja omaehtoisuus näyttävät olevan heille arvokkaampia, pohja kaikkien 

muiden tarpeiden toteutumiseen. 

   Nämä tutkimustulokset tarjoavat pohjan projektimme tavoitteille. Pyrimme kehittämään 

sopivia menetelmiä ja vaihtelevia aktiviteetteja ottaen huomioon senioreiden kaikkein 

tärkeimmät päämäärät ja tarpeet. 

Nämä tulokset huomioon ottaen, DAF laatii kaksi pilottikurssia Walk`n`Talkille. Haasteenamme 

on luoda innostavaa harjoittelumateriaalia, joka vastaa seniorien kiinnostuksenkohteisiin ja 

tarpeisiin, auttaen heitä samalla saavuttamaan tavoitteensa. 
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 Tsekin tasavalta 

  

a.     Yleistä tsekkiläisten seniorien pystyvyydentunteesta ja subjektiivisesta hyvinvoinnista: 

 

Muiden maiden senioreihin verrattuna tsekit antavat toisiksi korkeimmat pisteet 

pystyvyydentunteelle. He siis uskovat voivansa selvitä hyvin uusissa/ vaikeissa tehtävissä ja 

elämän vastoinkäymisissä (keksimääräinen pistemäärä 3. 12). 

   Subjektiivisessa hyvinvoinnissa  eli elämänlaadun subjektiivisessa arvoinnissa tsekkiläisillä 

senioreilla on muihin verrattuna keskimääräinen tyytyväisyysaste ( 6,81, SD=1,45). He ovat 

vähemmän tyytyäväisiä elämänlaatuunsa kuin saksalaiset ja espanjalaiset, samalla tasolla 

itävaltalaisten ja romanialaisten kanssa ja Suomea ja Italiaa tyytyväisempiä. 

  Tämä tulos osoittaa tsekkiseniorien kokevan, että heillä on riittävä kyky selvitä elämän 

tapahtumista. Myös subjektiivinen näkemys elämänlaadusta on hyvä. 

  

b.  Tsekkiläisten seniorien elämäntavoitteet tärkeysjärjestyksessä 

Seuraava taulukko kuvaa tsekkiläisten seniorien elämäntavoitteiden jakautumista arvostuksen 

ja toteutumisen mukaan: 
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Tarkemmin voimme todeta tsekkiläisten seniorien tavoitteiden jakautumisesta seuraavaa: 

 

 

1. Tärkein tavoite elämässä tsekkiläisille ikäihmisille on fyysinen terveys. Tätä selittää 

luultavimmin käsitys siitä, että terveys on tärkein edellytys hyvälle elämällä heidän iässään.  

Koetun fyysisen terveyden taso on kuitenkin huomattavasti alempi ( 4.77/7) kuin terveyden 

arvostuksen pistemäärä. Ero on tässä ryhmässä kaikkein suurin ja osoittaa selvästi yhden 

suurimmista tyytymättömyyden syistä vanhuusiässä. 

 

2. Toisella ja kolmannella sijalla tavoitteissa ovat lähes samalla tasolla ihmissuhteet (6.59/7) 

ja aktiivinen mieli (6.45/7). Nämä vastaukset ilmaisevat, että senioreilla on selvää 

kiinnostusta henkisten kykyjen säilyttämiseen ja ihmissuhteiden vaalimiseen (sosiaalisuuden 

tarve). Näissäkin tavoitteissa on ero arvostuksen ja toteutumisen välillä (toteutuminen on 

alempi kuin arvostus, yli 5/7 , mutta alle 6/7). Ero ei ole kuitenkaan niin suuri kuin fyysisen 

terveden kohdalla, joka oli kaikkein arvostetuin tavoite. 

 

3. Toiseksi viimeiseksi sijoittuvat, ei kovin kaukana edellisistä,  seniorien tavoitteissa  

aktiivinen elämäntyyli (6.14/7) ja omaehtoisuus (6,00/7).  Aktiivisen ja itsenäisen 

elämäntyylin säilyttäminen ja kehittäminen on siis merkityksellinen tavoite tsekkiläisille 

senioreille. Näiden toteutumisen kokemus on myös samansuuntainen kuin muissa ryhmissä ( 

pisteytys 5.00/7 aktiiviselle elämäntyylille ja 5.14 autonomialle). 

 

4. Henkilökohtainen imago (vetovoima muiden silmissä) on tavoitteista vähiten tärkeä 

tsekkisenioreille (3.95/7). Kokemus sen toteutumisesta on myös matalimpien joukossa 

(3.95/7). Ilmeisesti seniorit ovat keskittyneet tärkeämpinä kokemiinsa tavoitteisiin ja 

ulkonäköasiat jäävät vähemmälle huomiolle, koska heidän iässään ne mielletään vähemmän 

merkittäviksi. Se lienee kompromissi heidän elämäntilanteessaan. 

  

 

c. Liikuntaharrastuksen syiden jakautuminen tsekkisenioreilla: 

 

Motiivit seniorin liikuntaharrastukseen näkyvät seuraavassa taulukossa: 
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Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää sopivien aktiviiteettien ja 

harjoitusmateriaalien valitsemiseen senioreille, huomioiden heidän syynsä ryhtyä harrastamaan 

liikuntaa. 

Tsekkiläisille senioreille syyt liikuntaharrastukseen ovat järjestyksessä seuraavat: 

1.      Kuntoilu 6.30/7; 

2.      Sosiaalisuus 4.96/7 

3.        Kyvykkyys 4.73/7 

4.         Nautinto 4.66/7 

5.       Ulkonäkö4.09/7 

 

Kaikkein tärkein syy liikuntaharrastukseen on kuntoilu eli halu pysyä fyysisesti terveenä, 

vahvana ja energisenä. Fyysinen kunto on myös tälle senioriyhmälle todella tärkeä. 

            Seuraavina tulevat sosiaaliset syyt (halu olla muiden kanssa ja sosiaaliset suhteet), 

kyvykkyys ( halu kohdata henkilökohtaisia haasteita), nautinto ( hauskanpito). Nämä syyt 

koetaan myös erittäin tärkemmiksi, joskaan ei aivan kärkisijoille. 

          Ulkonäkö (fyysinen viehätysvoima ja hyvä ulkonäkö) on vähiten tärkeä syy vanhusten 

liikuntaharrastukseen. 
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 d.Johtopäätökset 

 

Tsekkiläisten seniorien vastauksissa pystyvyydentunne ja subjektiivinen hyvinvointi ovat 

hyvin samantasoisia kuin muissa maissa, pienin erovaisuuksin Nämä eroavaisuudet liittyvät 

tavoitteiden järjestykseen ja liikuntaharrastuksen syihin. 

               Tavoitteiden toteutuminen omassa elämässä on kyselyn joka muuttujassa alempi kuin 

tavoitteen arvostaminen. Tsekkiseniorien pääasiallinen tavoite on olla fyysisesti terve ja siksi 

heidän tärkein syynsä liikuntaharrastukseen on kuntoilu. Kokonaistuloksissa sosiaalinen 

kanssakäyminen, henkilökohtaiset haasteet hauskanpito ovat vain osa terveyden ylläpitoa. 

Fyysinen terveys koetaan kaikkein tärkeimmäksi, koska se on pakollinen edellytys muiden 

tarpeiden tyydytykselle. 

           Näistä tuloksista saamme pohjan projektillemme kun kehittelemme sopivia harjoituksia 

ikäihmiselle, jotta he voivat saavuttaa tavoittensa ja toteuttaa toiveensa. Pro Educa liittää tämän 

tutkimuksen löydökset Walk and Talk pilottikursseihin ja työpajoihin, missä on keskiössä 

seniorien toiveiden ja kiinnostuksenkohteiden huomioiminen. Näin he voivat saavuttaa 

tavoitteensa je heidän elämänlaatunsa paranee. 
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Saksa 

a.Yleistä saksalaisten senioreiden pystyvyydentunteesta ja subjektiivisesta hyvinvoinnista 

 

Pystyvyydentunnetta esittävästä taulukostamme käy ilmi, että kaikkien maiden senioreiden 

keskimääräinen pystyvyydentunne on 3,07, kun korkein lukema on 4. Saksalaisia senioreita 

koskevassa tutkimuksessa pystyvyydentunne on sijalla 3 ja hieman keskimääräisen yläpuolella 

(3.11). 

   Subjektiivista hyvinvointia koskeva taulukko näyttää merkittävän eron eri maiden 

haastateltujen välillä. Skaalalla 1-10 saksalaisten seniorien kokema subjektiivinen hyvinvointi on 

kaikista korkein ( 8.31, SD1.12). Alin koettu hyvinvoinnin tas (4.99) on italialaisilla senioreilla. 

 

b. Elämäntavoitteiden järjestys ja syyt liikuntaharrastukseen saksalaisilla senioreilla 

I.) Elämäntavoitteiden tärkeysjärjestys ja niiden arvostus ja toteutuminen 

 

 

1. Arvostus 

 

Saksalaisten senioreiden elämän tavoitteita kuvaavasta kaaviosta käy ilmi, että heille tärkein 

tavoite on aktiivinen mieli (6.82/7).  Sen kannoilla tulee autonomia (vapaus toimia itsenäisesti ja 

päättää asioistaan). (6.64/7) 

      Myös fyysinen terveys ja ihmissuhteet (molemmilla lukema 6.41/7) ja aktiivinen elämäntyyli 

(6.18/7) ovat tärkeitä tavoitteita saksalaisten seniorien elämässä. 
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Erityisen huomioitavaa on henkilökohtaisen imagon alhainen arvostus (4.55/7). Se on kaikkia 

muita tavoitteita matalammalla. Voidaankin olettaa, että saksalaiset seniorit mukautuvat 

elämäntilanteeseensa jättämällä ulkonäön vähemmälle ja keskittymällä terveyteen ja 

hyvinvointiin. 

2. Toteutuminen 

 

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan niiden arvostusta alemmaksi kaikissa muuttujissa. 

Huomiota herätää erityisesti näiden välinen suuri kuilu fyysistä terveyttä arvioitaessa (arvostus 

6.41/7 ja toteutuminen 5.45/7). Ihmissuhteita käsittelevässä kysymyksessä väli oli pienin ( 

arvostus 6.41/7 ja toteutuminen 6.23/7). 

 

b. Saksalaisten seniorien syyt liikuntaharrastukseen tärkeysjärjestyksessä: 

 

 

Syyt liikuntaharrastuksen aloittamiseen ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: 

1. Kuntoilu: 5.22/7 

2. Kyvykkyys: 4.30/7 

3. Nautinto: 4.12/7 

4. Sosiaalisuus 3.65/7 

5. Ulkonäkö: 3.43/7 
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Kuten kaaviosta näkyy, saksalaisille senioreille tärkein syy liikuntaharrastukseen on kuntoilu. 

 

Sijoille kaksi ja kolme mutta yhä keskivertoa korkeammalle sijoittuvat kyvykkyys(kyky kohdata 

uusia haasteita) ja nautinto (elämästä nauttiminen). Nämä syyt ovat siis saksalaisille senioreille 

tärkeitä, mutta eivät yhtä tärkeitä kuin kuntoilu. 

     Sosiaaliset syyt ( muiden kohtaaminen) sijalla 4 ja ulkomuoto (fyysisesti viehättäväksi 

tuleminen tai sellaisena pysyminen)  sijalla 5 ovat vähiten tärkeät syyt fyysiseen aktiivisuuteen. 

 

b.Johtopäätöksiä: 

    Pystyvyydentunne ja subjektiivinen hyvinvointi ovat tutkimuksessamme kaikissa maissa lähes 

samalla tasolla. Saksalaisten seniorien subjektiivisen hyvinvoinnin pisteytys oli kuitenkin 

kaikista korkein. Voidaan siis olettaa, että saksalaiset seniorit pitävät elämänlaatuaan hyvänä 

vielä iän karttuessakin ja terveysongelmien lisääntyessä. Heillä oli vastauksissaan kohtuullisen 

suuri ero fyysisen terveyden arvostuksen ja sen toteutumisen välillä. 

       Haastatteluissa ja kyselyitä täyttäessään suurin osa ikäihmisistä kertoi erityiseksi 

toiveekseen, että voisi jäädä asumaan omaan kotiin ja naapurustoon, vaikka ikääntyinen toisikin 

tullessaan terveysongelmia. 

  Fyysinen aktiivisuus on saksalaisseniorien mielestä ratkaisevaa henkiselle ja fyysiselle 

terveydelle. Ei siis ole yllättävää että kuntoilu (fyysisesti ja henkisesti aktiivisena pysyminen) on 

heille tärkein syy liikkumiseen. Seuraaaksi tärkeitä syitä fyysiseen aktiivisuuteen ovat 

kyvykkyys (kyky kohdata uusia haasteita ja tehdä omia päätöksiä) ja nautinto ( ilon saaminen 

jostain asiasta). Nämä syyt liittyvät läheisesti  heidän tärkeimmiksi tavoitteikseen manitsemiinsa 

aktiiviseen mieleen ja omaehtoiseen elämään. 

   Fyysinen terveys ja ihmissuhteet ovat molemmat kolmannella sijalla, mutta käsitykset näiden 

tavoitteiden saavuttamisesta poikkeavat paljon. 

          Ero arvostuksen ja toteutumisen välillä on suurin fyysiseen terveyteen liittyvässä 

kysymyksessä. Voimme olettaa että seniorit tiedostavat fyysisen terveyden rapistuvan iän myötä 

ja haluavat parantaa tilannetta liikunnalla. Siispä ei ole yllättävää, että heidän suurin 

motivaationsa liikkumiseen on kuntoilu. 

       Ihmissuhteet elämän tavoitteena näyttävät toteutuvan hyvin tutkimusryhmämme seniorien 

elämässä, eikä ihmisten tapaaminen ole heille tärkeä motiivi fyysisessä aktiivisuudessa. Voimme 

siis päätellä, että heillä on vakiintunut perhe-elämä ja sosiaaliset piirit jo ennestään. 

    Ulkomuodolle ja henkilökohtaiselle imagolle ei anneta kovinkaan suurta merkitystä. 

Saksalaiset seniorit näyttävät sopeutuvan elämäntilanteeseensa vähentämällä ulkonäköön 

keskittymistä ja korostamalla terveyttä ja hyvinvointia. 

Yleisesti voidaan sanoa että kuntoilu, kyvykkyys ja nautinto kaikki luovat aktiivista mielentilaa 

ja parantavat terveyttä, mikä on tärkeää itsenäiselle ja omaehtoiselle elämälle. 
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Me käytämme näitä tuloksia kehitellessämme uutta Walk`n`Talk kurssia, jossa sekä henkiset että 

fyysiset aktiviteetit auttavat senioreita saavuttamaaan tärkeimmät tavoitteensa. 

 

 

Suomi 

a. Yleistä suomalaisten seniorien pystyvyydentunteesta ja subjektiivisesta 

hyvinvoinnista 

 

Suomalaisten senioreiden pystyvyydentunne on suurinpiirtein samalla tasolla kuin muiden 

maiden osallistujien. He selviytyvät hyvin uusissa elämäntilanteissa, tehtävissä ja 

elämänmuutoksissa. 

     Subjektiivisen hyvinvoinnin osalta tutkimus osoittaa, että suomalaisilla senioreilla on muiden 

maiden edustajiin verrattuna korkeat toiveet henkisestä aktiivisuudesta. Heille aktiivinen 

elämäntyyli on tärkeä ja he ovat suhteellisen tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. 

      Suomalaiset seniorit ilmoittavat pärjäävänsä hyvin elämässään ja he ovat subjektiivisesti 

tyytyväisiä elämänlaatuunsa. 

  

b.      Suomalaisten seniorien elämäntavoitteet tärkeysjäjestyksessä 

Seuraavassa taulukossa näemme suomalaisten seniorien elämäntavoitteet 

tärkeysjärjestyksessä (niiden arvostus ja toteutuminen): 



28 

 

 

  

 Voimme tarkemmin huomioda suomalaisten seniorien elämäntavoitteista seuraavaa: 

 

1.  Kaikkein tärkein tavoite suomalaisille senioreille on henkinen aktiivisuus. Tähän liittynee 

oletus,että henkistä kapasiteettia tarvitaan elämässä pärjäämiseen ja hyvään elämään. Henkinen 

aktiivisuus ilmoitetaan sekä tavoitteeksi että toteutuneeksi asiaksi elämässä, joten tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt vaikuttavat olevan tyytyväisiä elämäänsä vastaushetkellä. 

 

2. Seuraavaksi tärkeimpiä tavoitteita suomalaisille senioreille olivat: omaehtoisuus (6.80/7), 

fyysinen terveys (6,75/7), aktiivinen elämäntyyli (6,60/7), ihmissuhteet (6,57) sekä 

henkilökohtainen imago (4,90/7). Ilmoitetut tavoitteet ja niiden koettu toteutuminen ovat 

lähimpänä toisiaan ihmissuhteissa ja henkilökohtaisessa imagossa. Tavoitteet ja toteutuminen 

eroavat eniten omaehtoisuuden osalta, joka on toiseksi tärkein tavoite osallistujille. Suomalaisia 

senioreita huolestuttaa siis enemmän oman itsenäisyyden säilytys, ei niinkään elämän 

tavoitteiden toteutuminen. 

. 

3. Toiseksi viimeisellä sijalla suomalaisten seniorien tavoitteista ovat ihmissuhteet (6,57/7). Ne 

ovat kuitenkin melkein samalla tasolla kuin edelliset tavoitteet eli voimme päätellä 

ihmissuhteiden olevan heille tärkeitä. 
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4. Henkilökohtainen imago ( eli kuinka halutaan muiden näkevän meidät) merkitsee tavoitteena 

kaikkein vähiten suomalaisille senioreille (4,90/7). Myös sen koettu toteutuminen on muiden 

maiden lukemia alhaisempi (4,62/7). Suomalaiset seniorit arvostavat enemmän käytännöllisiä 

arvoja elämässään, koska niillä on suurempi vaikutus arkielämään kuin esimerkiksi 

henkilökohtaisella imagolla. Tästä voimme päätellä, että ollakseen onnellinen seniori tarvitsee 

henkistä aktiivisuutta ja aktiivista elämäntyyliä sekä fyysistä terveyttä ja hyviä ihmissuhteita. 

Tällöin ihminen voi elää itsenäistä elämää.  Näillä tekijöillä on suomalaisen seniorin elämälle 

enemmän merkitystä kuin viehättävyydellä muiden silmissä. 

  

c. Suomalaisten senioreiden syyt liikuntaharrastukseen tärkeysjärjestyksessä 

Seuraavassa taulukossa näemme suomalaisten mainitsemat syyt liikuntaharrastukseen: 

 

 

 

Tämän osion tuloksia käytetään sopivien aktiviteettien ja harjoitusmateriaalien valintaan ja 

kehittämiseen. Otamme huomioon osallistujien henkilökohtaiset motiivit liikuntaan 

osallistumiselle. 

Tässä tutkimuksen osassa raportoitu tieto on ollut arvokasta senioreille suunnattujen 

me tarjota heille harjoitteita, joissa heidän arvonsa ja pilottikurssien kehitystyössä. Haluam

tarpeensa huomiodaan erityisesti. 

Suomalaisille senioreille syyt liikuntaharrastukseen ovat tärkeysjäjestyksessä: 

1.    Kuntoilu 6.19/7; 

2.    Kyvykkyys 4.72/7 
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3.    Sosiaalisuus 4.67/7 

4.    Nautinto 4.54/7 

5.    Ulkomuoto 3.43/7 

 

 

Tärkein syy liikuntaharrastukseen on siis kuntoilu. Sitä seuraavat kyvykkyys, sosiaaliset syyt ja 

nautinto. Tutkimuksen mukaan suomalalaisille senioreille ulkonäkö on kaikkein vähiten tärkeä 

syy aloittaa liikuntaharrastus. 

  

d.Johtopäätökset 

 

Suomalaisten seniorien pystyvyydentunne ja subjektiivinen hyvinvointi ovat varsin samalla 

tasolla muiden maiden tulosten kanssa.  Poikkeuksena on henkilökohtainen imago. Sen kohdalla 

arvostus ja toteutuminen ovat vastauksissa lähempänä toisiaan kuin muissa subjektiivisen 

hyvinvoinnin kyselyn osa-alueissa. 

    Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimuksessa on, että Espanjan, Saksan ja Suomen tulokset 

ovat samankaltaisia ihmissuhteita käsittelevässä kysymyksessä. Kaikissa näissä maissa 

ihmissuhteiden arvostus ja niiden koettu toteutuminen ovat lähempänä toisiaan kuin muissa 

maissa. 

 Nämä tutkimukset tarjoavat vahvan pohjan projektisuunnitelmille. Sastamalan Opiston Walk 

and Talk pilottikurssit ottavat tarkasti huomioon suomalaisten senioreiden toiveet. Olemme 

laatimassa uutta opintosuunnitelmaa aikuisopetuksen seniorikursseille, joilla tuetaan henkistä 

aktiivisuutta, omaehtoisuutta ja fyysistä terveyttä. 

  

 

 

Italia 

a.  Yleistä italialaisten seniorien pystyvyyventunteesta ja subjektiivisesta 

hyvinvoinnista: 

Tutkimuksen kohdassa 1 todetaan, että italialaisten seniorien pystyvyydentunne on 3.08/4.0, 

mikä on positiivinen tulos muihin verrattuna. Kuitenkin subjektiivisen hyvinvoinnin vastausten 

keskiarvo on Italiassa 4.99/9.0 ,mikä on matalampi kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa 

ryhmissä. 
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b. Italialaisten seniorien elämäntavoitteet tärkeysjärjestyksessä 

Italialaisten seniorien elämäntavoitteiden arvostus ja toteutuminen 

tärkeysjärjestyksessä käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

 

 

 

Kohdassa 3/a tutkimuksessamme pyydetään laittamaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen ja 

italialaiset seniorit vastasivat siihen seuraavasti: Ihmissuhteet 6.86/7, Aktiivinen mieli 6.67/7. 

Omaehtoisuus 6.62/7. Aktiivinen elämäntyyli 6.38/7. Fyysinen terveys 6.33/7. Henkilökohtainen 

imago 3.57/7. 

Kaikissa kohdissa toteutuminen mielletään arvostusta matalammaksi, paitsi henkilökohtainen 

imago missä arvostus on 3.57/7 ja toteutuminen on 3.95/7. 

   Vastaajat tuntuivat pitävän kaikkia mainittuja tavoitteita tärkeinä. He haluavat vilkkaan 

seuraelämän, aktiivisen mielen, itsenäisen elämän, aktiivisen elämäntyylin sekä fyysisen 

hyvinvoinnin. Kaikki nämä sijoittuvat korkealle, välille 6.86 ja 6.33/ 7. Oma imago on heillä 

poikkeus, sen merkitys pisteytetään vain 3.57. 

    Nämä kaikki tavoitteet vaikuttavat vastaajien mielestä saavutettavilta. He arvoivat niiden 

toteutumisen 5.29 sosiaalisiin suhteisiin, 5.10 aktiiviseen mieleen, 5.14/7 omaehtoiseen elämään, 

5.05 /7 aktiiviseen elämään ja 4.76 kuntoiluun. Omaan imagoonsa he suhtautuvat optimisesesti, 

arvioiden sen toteutumisen pistein 3.95/7. 
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c.  Italialaisten senioreiden liikuntaharrastuksen syyt tärkeysjärjestyksessä 

 

 

 

Italialaiset seniorit pisteyttivät motiivinsa fyysisiin aktiviteetteihin kyselyn kohdassa 3/b 

seuraavasti: 

Kuntoilu 5.61/7; sosiaalisuus (viittaa liikuntaharrastukseen ystävien ja sosiaalisen elämän 

löytämiseksi) 4.50/7, ulkomuoto (viittaa liikunnan harrastamisen ulkonäön kohentamiseksi) 

4.25/7, nautinto (viittaa liikkumiseen tullakseen onnellisemmaksi) 4.03/7, kyvykkyys 4.02/7. 

    Huomiomme mukaan merkittävin syy senioreille liikunnan harrastukseen on kuntoilu eli 

fyysinen aktiivisuus terveyden, voiman ja energian saavuttamiseksi. Jälleen kerran korostuu 

fyysisen terveyden merkitys senioreille. 

Tämän jälkeen seuraavat sosiaaliset syyt (muiden kanssa olo ja sosiaalinen 

kanssakäyminen) ja  ulkomuoto (fyysinen viehätysvoima ja paremman ulkomuodon tavoittelu). 

Nautinto (hauskanpito) on myös merkittävä tavoite. Italialaisia senioreita vähiten motivoiva syy 

liikuntaharrastukseen on kyvykkyys ( halu kohdata henkilökohtaisia haasteita). 

d.Johtopäätökset 
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Nämä tutkimukset tarjoavat perustan seuraavalle IO lle ja auttavat Archivio della Memoriaa 

laatimaan opintosuunnitelman Walk and Talk pilottikursseille ottaen tutkimustulokset huomioon. 

   Näiden tulosten valossa Archivio della Memoria laatii Walk and Talk pilottikurssin. Sen 

nimeksi tulee Walk and Talk valokuvaus-, editointi-  ja videokurssi. Kurssilla ikäihmiset pääsevät 

käyttämään teknologiaa, sosiaalista mediaa ja media-alustoja. Kurssi ottaa huomioon italialaisten 

seniorien tärkeimmän tavoitteen, joka on fyysinen terveys. 

 

Nämä kurssit antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua uusiin paikkoihin kävelemällä ja 

kuvaamalla videoita ja ottamalla valokuvia. He myös puhuvat eri teemoista, joita kehitellään ja 

jaetaan kokemuksia muiden kurssilaisten ja ystävien kanssa. Näin paitsi aktivoidaan mieltä ja 

vahvistetaan omaehtoisuutta, myös opitaan uusia taitoja kännyköillä ja media-alustoilla. Sen 

jälkeen on tarjolla workshop, missä kehitetään ihmissuhteita ja sosiaalisuutta ja virkistetään 

mieltä yhdessä. 

 

Romania 

 

a. Yleistä romanialaisten senioreiden pystyvyydentunteesta ja subjektiivisesta hyvinvoinnista: 

 

Romanialaiset seniorit ovat pystyvyydentunteen suhteen samalla tasolla muiden maiden 

osallistujien kanssa. He uskovat kykenevänsä selviämään uusista/vaikeista tehtävistä hyvin 

(pisteytys 3.09). 

Subjektiivisen hyvinvoinnin kokemus on romanialaisilla senioreilla keskitasoa(7.00). Se on 

alempi kuin saksalaisilla ja espanjalaisilla, samaa tasoa itävaltalaisten ja tsekkien kanssa ja 

korkeampi kuin suomalaisilla ja italialaisilla senioreilla. 

Romanialaisilla senioreilla on siispä tutkimuksemme mukaan tyydyttävä elämänhallintakyky 

ja hyvä subjektiivinen kokemus elämänlaadustaan. 

 

b.Romanialaisten seniorien elämäntavoitteiden tärkeysjärjestys 

Romanialaisten seniorien elämäntavoitteiden tärkeysjärjestys ilmenee seuraavasta 

taulukosta: 
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Voimme todeta seuraavaa romanialaisten senioreiden elämäntavoitteiden 

tärkeysjärjestyksestä: 

1. Kaikkein tärkein tavoite romanialaisille senioreille on fyysinen terveys. Tämän selittää varmasti 

olettamus, että terveys on välttämätön ehto hyvälle elämälle tässä iässä. Terveyttä ei vastausten 

mukaan koeta saavutetun (keskiarvo 4.76/7) ja sen arvostuksen ja toteutumisen 

välillä on suurin ero koko tutkimuksessa. Tämä ero paljastaa tyytymättömyyden aiheen seniori-

ikäisillä. 

2. Toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuivat seuraavat tavoitteet: aktiivinen mieli (6.62/7), 

ihmissuhteet (6.52) ja aktiivinen elämäntyyli (6.38/7). Nämä keskivälin tavoitteet kertovat 

seniorien motivaatiosta henkisten kykyjen ja hyvien ihmissuhteiden säilyttämiseen sekä halusta 

aktiiviseen elämäntyyliin. Kaikissa näissä on ero niiden arvostuksen ja koetun toteutumisen 

välillä, koska toteutuminen on pisteytetty yli 5/7 mutta alle 6/7. Suurin ero on fyysisen terveyden 

kokemuksessa (joka koetaan kaikkein arvostetuimmaksi tavoitteeksi). 

3. Toiseksi viimeisellä sijalla seniorien elämän tavoitteissa on omaehtoisuus (6.19/7). Se on 

kuitenkin niin lähellä muita tavoitteita, että voimme todeta kyvyn pitää itsestään huolta olevan 

myös merkityksellinen tavoite romanialaisille senioreille. Sen toteutumisen pisteytys on samalla 

tasolla muiden kanssa (5.14/7). 

4. Henkilökohtainen imago (oma kuva muiden silmissä) on vähiten tärkeä romanialaisille senioreille 

(5.00/ 7) ja sen toteutumisen arvio on alin kaikista tavoitteista (3.95/7). Arvelimme seniorien 

keskittävän voimansa muiden tärkeämpien tavoitteiden saavuttamiseen ja luopuvan ulkonäön 
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kohentamisesta. Se vaikuttaa olevan heidän iässään toisarvoinen tavoite, josta luopuminen on 

jonkinlainen kompromissi. 

 

A)  Romanialaisten senioreiden syyt liikuntaharrastukseen tärkeysjärjestyksessä: 

 

Seuraava kaavio kuvaa senioreiden syitä liikuntaharrastuksen aloittamiseen 

tärkeysjärjestyksessä: 

 

 

 

Tämän osion tuloksia käytetään apuna kun laaditaan sopivia aktiviteetteja ja 

harjoitusmateriaaleja senioreille, ottaen huomioon heidän syynsä liikuntaharrastuksen 

aloittamiseen. 

Romanialaisille senioreille syyt liikuntaharrastukseen ovat järjestyksessä seuraavat: 

1. Kuntoilu 6.05/7; 

2. Sosiaalisuus 4.87/7 

3. Kyvykkyys 4.77/7 

4. Nautinto 4.67/7 

5. Ulkomuoto 4.19/7 
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Huomaamme ,että merkittävin syy seniorien liikuntaharrastukseen on kuntoilu eli halu 

olla fyysisesti aktiivinen saadakseen terveyttä, voimaa ja energiaa. Seniorit arvostavat fyysistä 

terveyttä erittäin paljon. 

 

Sen jälkeen järjestyksessä tulevat sosiaaliset syyt (muiden kanssa olo ja sosiaaliset 

kontaktit), kyvykkyys (halu kohdata henkilökohtaisia haasteita) ja nautinto (hauskanpito).  Näitä 

kaikkia arvostetaan korkealle, vaikka ne eivät ole seniorien tärkeimpiä tarpeita. 

   Ulkomuoto (fyysinen viehättävyys ja hyvä ulkomuoto) on vähäisin syy senioreille harrastaa 

liikuntaa. 

    d. Johtopäätökset 

 

Romanialaisten senioreiden koettu omatoimisuus ja subjektiivinen hyvinvointi ovat hyvin 

samanlaisia kuin muiden maiden seniorien, pienin variaatioin. Eroja ilmenee elämäntavoitteiden 

järjestyksessä ja fyysisen aktiviteetin syissä. 

    Kaikkien tavoitteiden kohdalla niiden koettu toteutuminen oli arvostusta matalampi. 

Romanialaisten senioreiden tärkein elämän tavoite on fyysinen terveys. Siksi heidän 

liiuntaharrastuksensa pääasiallisena syynä onkin kuntoilu. Sosiaalinen kanssakäyminen, 

henkilökohtaiset haasteet ja hauskanpito ovat vain osia terveyden tavoittelussa. Terveys vaikuttaa 

olevan arvostetuin tavoite, koska se on välttämätön vaatimus muiden tarpeiden tyydyttämiseen. 

     Nämä tulokset antavat vahvan pohjan projektisuunnittelullemme. Haluamme kehitttää sopivia 

työympäristöjä ja vaihtelevia aktiviteetteja, jotta seniorit voivat saavuttaa tavoitteitaan. 

Psykologian ja kasvatustieteen tiedekunta järjestää Walk and Talk pilottikursseja ja workshop-

toimintaa vastatakseen senioreiden kiinnostuksenkohteiisiin ja tarpeisiin. Näin iäkkäät voivat 

toteuttaa tavoitteitaan ja parantaa elämänlaatuaan. 

 

                             Espanja 

  

CIDET toteutti tämän kyselyn 27 seniorille käyttäen Google Forms kyselyalustaa. Joillain 

osallistujilla ei ollut tarvittavia taitoja nettiversion täyttämiseen ja haastattelija täytti kyselyn 

tabletilla heidän puolestaan. Heitä haastateltiin useissa paikoissa kuten kirjastoissa ja 

monitoimikeskuksissa ( kunnan työntekijöiden avustamina), sekä Castellònin ikäihmisten 

yliopistossa. 

a.Yleistä espanjalaisten seniorien pystyvyydentunteesta ja subjektiivisesta hyvinvoinnista: 

 

Espanjalaiset seniorit kokevat pystyvyydentunteensa huonommaksi kuin muiden 

tutkimusmaiden ryhmät. He kokevat olevansa vähemmän kykeneviä selviytymään uusissa/ 

vaikeissa tilanteissa (keskimääräinen pisteytys 3.00).  Tässä suhteessa he muistuttavat 
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suomalaisia enemmän kuin itävaltalaisia, saksalaisia tai tsekkejä. Ero ei kuitenkaan ole 

huomattavan suuri (alle 10% verrattuna saksalaisiin joiden koettu omatoimisuus oli 3.11) 

        Espanjalaisten subjektiivinen käsitys omasta elämänlaadustaan on keskitasoa parempi 

verrattuna muihin maihin (7.69,SD= 0.97). Vain saksalaisilla on korkeampi lukema 

elämänlaadusta. Matala SD kuitenkin indikoi ,että otos on hyvin homogeeninen koska senioreita 

ei haastateltu vanhainkodeissa tai hoitokodeissa, missä vanhukset olisivat olleet riippuvaisempia 

muista ja huonokuntoisempia. 

.Edelliset kaaviot osoittavat espanjalaisten seniorien omaavan positiivisen käsityksen 

elämänlaadustaan, mutta silti he eivät koe olevansa kykeneviä selviämään muutoksista 

(verrattuna muihin maihin). 

b. Espanjalaisten seniorien elämäntavoitteet 

Espanjalaisten seniorien elämäntavoitteiden arvostus ja toteutuminen 

tärkeysjärjestyksessä; 

 

 

 

Espanjalaisten seniorien syyt harrastaa liikuntaa ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: 

1. Ihmissuhteita pidetään yhtenä tärkeimmistä tavoitteista mitä tulee subjektiiviseen 

hyvinvointiin (6.33/7).  Niiden myös koetaan toteutuneen hyvin. Tästä huomaamme, että 

ihmissuhteet ovat tärkeitä espanjalaisille senioreille ja heillä myös on niitä elämässään.     

2. Toiseksi tärkein tavoite espanjalaisille senioreille on fyysinen terveys. Terveys on heille 

ihmissuhteiden jälkeen toinen välttämätön edellytys hyvälle elämälle. Tämä tarve toteutuu 

kuitenkin heidän mielestään huonommin kuin muut tarpeet (sen arvostus on 6.19/7 ja 
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toteutuminen 5.19/7). Kvalitatiivisissa haastatteluissa osallistujat korostivat fyysisen ja henkisen 

terveyden tärkeyttä. Kuitenkin silloin kun tämä ei näyttänyt toteutuvan (toteutuminen 5.19/7), 

useimmat heistä ilmoittivat arvostavansa eniten uusien ystävien löytämistä. Kiinnostavien, 

keskustelutaitoisten ja itsevarmojen ihmisten löytäminen oli  kuitenkin yhä hankalampaa. Sekä 

kysely että kvalitatiivinen tutkimus molemmat vahvistavat sen, että fyysinen terveys on tärkeää 

senioreille ja sen kohentuessa heidän tyytyväisyytensäkin lisääntyy. 

3. Suurin piirtein samalla tasolla ovat omaehtoisuus (5.89/7) ja aktiivinen mieli (5.67/7) ,sekä 

aktiivinen elämä (5.63/7). Näitä tavoitteita pidetään tärkeinä, mutta ei ensisijaisina. Aktiivisuutta 

ja omaehtoisuutta tavoitellaan erilaisista näkökulmista: mieli, ruumis, itseohjautuvuus ja 

itsenäisyys. 

 

4. Viimeisellä sijalla on henkilökohtainen imago (4.59/7) , eli senioriopiskelijoille ei ole tärkeää 

miltä he näyttävät muiden silmissä. Kuitenkin kvalitatiivisessa haastattelussa huomattiin, että 

myös imago ja ulkonäkö ovat tärkeitä espanjalaisille senioreille. Muihin tavoitteiisin verrattuna 

viehätysvoima jää kuitenkin vähiten tärkeään asemaan. 

c. Espanjalaisten seniorien syyt liikuntaharrastukseen tärkeysjärjestyksessä 

Seuraava kaavio esittää seniorien kokemia syitä liikuntaharrastuksen aloittamiseen: 

 

. 

Kuntoilu on pääasiallinen syy (5.47/7) liikkumiseen. Tämä on hyvä huomioida kävelyä 

sisältävän kurssin suunnittelussa. Kvalitatiivisissakin tutkimuksissa todettiin, että 

seniorikansalaiset liikkuvat ylläpitääkseen ja lisätäkseen fyysistä terveyttään.   

 Kyvykkyys eli haasteiden kohtaaminen on toisella sijalla (3.97/7) ja nautinto on kolmantena 

(3.68/7). Ne jäävät kuitenkin fyysisen kunnon taakse tavoitteiden listalla, samoin kuin 
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sosiaalisuus (3.60/7). Ilmeisesti espanjalalaisilla senioreilla on muita paikkoja sosiaalisuuden 

toteuttamiseen, eivätkä he siksi kaipaa sitä liikuntaharrastusten yhteydessä. 

  Viehätysvoima toisten silmissä on viimeisellä sijalla (2.97/7). Kenties ulkomuoto on senioreille 

tärkeä ystävien ja perheen kanssa seurustellessa, mutta se ei selvästikään ole syy liikunnan 

aloittamiseen. 

 

d. Johtopäätökset 

 

CIDET `n suosituksesta Walk`n`Talk pyrkii erityisesti lisäämään sosiaalisia kontakteja ihmisten 

välillä heidän liikuntaharrastuksessan. Aktiviteettien pitäisi perustua senioreiden toiveisiin, mutta 

kahdesta erilaisesta näkökulmasta: 

  Oppilaitos voi pyrkiä yhdistämään suositut aiheet kurssiin, joka sisältää sekä akateemista 

opetusta että fyysistä harjoittelua.  Tällöin tavoitamme seniorit, joita kiinnostaa opiskelu mutta 

eivät terveelliset elämäntavat. Fyysinen harjoittelu voidaan yhdistää jo opiskeltuihin asioihin. 

    Kävely-  ja vaelluskursseille osallistuu ihmisiä, jotka jo pitävät kävelystä. Heille voidaan 

tarjota muuta opetusta ennen tai jälkeen fyysisen aktiviteetin. Tiedon jakaminen ei olisi tässä 

pääosassa, vaan enemmänkin muiden taitojen, asenteiden ja arvojen omaksuminen sekä 

sosiaalisen verkoston luominen. Näin ihmiset oppivat uutta toistensa kiinnostuksen kohteista ja 

elämästä ja heidän välilleen syntyy vahvempia siteitä kurssin aikana. Opetus ei olisi ylhäältä 

tulevaa, vaan enemmänkin osallistujien välistä. 

   Kumpikin yllämainittu lähestymistapa sopii Walk`n`Talk kurssille, riippuen oppilaitoksesta. 

Seniorit voivat oppia uusia taitoja ulkoaktiviteettien aikana tai kuntoilukurssien osallistujille 

voidaan ohessa tarjota muunlaista opetusta. Molemmissa tapauksissa korostuvat 

seniorikansalaisten tärkeimmät toiveet: sosiaalisuus ja kunnon kohotus. Yritämme tarjota sopivia 

liikuntamuotoja ja lisätä tietoisuutta liikunnan tärkeydestä. Kurssin ei tarvitse olla niinkään 

tavoitteellinen, vaan tärkeintä ovat sosiaaliset ja toiminnalliset aktiviteetit prosessin aikana. 

 

5. Yhteenveto tuloksista 

   Tämä tutkimus tarjoaa tilastollisen yleiskuvan erilaisista seniorien hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä.  Tavoitteena on selvittää mitä tekijöitä on otettava huomioon kun kehittelemme 

käytännön aktiviteetteja ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi. 

 Tutkimuksen ensimmäisessä osassa (koko aineistosta) tutkittiin seniorien tyydyttävään elämään 

vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. 

 Olimme olettaneet demografisten tekijöiden (sukupuoli, asuinalue ja koulutustaso) olevan 

merkityksellisiä hyvinvoinnin osatekijöitä, mutta tutkimuksemme mukaan ne eivät vaikuta 

merkittävästi ikäihmisten hyvinvointiin. Myöskään pystyvyydentunteella (luottamus omaan 

kykyyn hallita elämäänsä vaikuttavia tilanteita) ei ole merkittävää vaikutusta siihen mitä seniorit 

elämästään ajattelevat. 
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 Odotustemme mukaisesti liikuntaharrastukseen osallistuminen on yhteydessä parempaan 

subjektiiviseen hyvinvointiin myöhäisemmässä iässä.  Vanhuksia voidaan auttaa säilyttämään 

elämänilo sekä fyysinen, sosiaalinen ja älyllinen toimintakyky tarjoamalla heille mahdollisuus 

osallistua erilaisiin liikuntamuotoihin. 

 Psykologisia perustarpeita tarkastellessamme huomasimme, että itsensä autonomisiksi ja 

yhteisöön kuuluviksi kokevat vanhukset myös arvioivat hyvinvointinsa paremmaksi. 

Hyvinvointia kohentavat oman elämän nautittavuuteen ja tyydyttävyyteen kohdistuvat 

positiiviset uskomukset. 

 Tutkimuksen toisessa osassa tutkimme elämäntavoitteiden järjestystä sekä syitä 

liikuntaharrastukselle seniori-iässä jokaisessa osallistujamaassa. 

Elämäntavoitteet ovat hieman eri tärkeysjärjestyksessä eri maissa. On kuitenkin selvää, että hyvä 

fyysinen terveys, ihmissuhteiden laatu ja omatoimisuus ovat tärkeimpiä asioita vanhuksille. 

Voimme saavuttaa toimivia käytännön tuloksia, jos otamme huomioon erilaiset vanhuksia 

liikuntaharrastuksiin motivoivat tekijät. Osallistujamaiden vanhuksia innostivat liikkumaan 

toiveet fyysisestä terveydestä, toisten kanssa olosta ja sosiaalisuudesta sekä kyvystä kohdata 

haasteita (ja tehdä omia päätöksiä). 

Projektimme näkökulmasta ikäihmisille pitäisi tarjota mahdollisuuksia osallistua aktiviteetteihin 

joissa yhdistyvät liikunta ja sosiaaliset kontaktit. Tällöin heidän hyvinvointinsa vahvistuu ja he 

voivat kokea elämänsä nautittavaksi ja täysipainoiseksi. 
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