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The role of the preventive and rehabilitative nursing has grown lately. Its importance 
will even grow in the future, because the health care culture is becoming more home-
and community-based. The older people’s gym exercising activity in Lempäälä is orga-
nized by public elderly care, which is unique in Finland, and there is not any studies 
carried out for evaluating its effects on older people's performance. The purpose of this 
study was to identify the significance of gym exercising in supporting older people’s 
functional and mental performance. The objective of the study was to obtain infor-
mation on the benefits of gym exercising, and introduce activities that allow older peo-
ple to live at home for longer 

The thesis studied the effects of gym exercising on older people muscle strength by us-
ing the quantitative research method, which was then assimilated as capacity for func-
tional performance affecting capability of living at home. The quantitative material was 
gathered from personal training cards at Lempäälä Himminkoto gym. Data included 111 
persons who had exercised more than one month in the gym. Also, the qualitative re-
search method was used for clarifying trainees' experience of the gym exercising and 
evaluating physical and mental aspects of it. The qualitative part in the study was car-
ried out by having theme interviews with two pre-selected gym trainees. 

The results of this thesis indicate that gym exercising has a positive impact on older 
people's performance on both functional and mental aspects. Muscle strength develop-
ment is dependent on trainee’s gender, age and the training period. The results show 
that gym exercising started at a very high age can increase muscle power. The inter-
viewed persons felt that gym exercising has improved their performance and capability 
to live at home for longer, and their comments about activities at Himminkoto were 
positive. Results of this thesis are in line with the previous studies of this subject. The 
results show that gym exercising can delay the institutionalization need for older people, 
or prevent it for good. By rehabilitative activity, the quality of life of older people can 
be improved, which is why all communes should emphasize it in their actions. Com-
munes should implement more gyms dedicated for old people, and also strongly focus 
on preventing the deterioration of older people's performance. 

Key words:  older people, living at home, functional and mental performance, muscle 
strength, gym exercising 
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1  JOHDANTO 

 

Työikäisten määrä on vähentynyt vuodesta 2010 alkaen, jolloin suuret ikäluokat ovat 

alkaneet siirtyä eläkkeelle. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee 

vuonna 2009 julkaistun väestöennusteen mukaan 66 %:sta 58 %:iin, ja yli 65-vuotiaiden 

määrä nousee 17 %:sta 27 %:iin vuoteen 2040 mennessä. (Tilastokeskus 2009.) 

 

Väestön ikärakenteen muuttuminen pakottaa kunnat muuttamaan vanhustyön palvelura-

kenteita kuntouttavaan ja kotona asumista tukevaan suuntaan. Sosiaali- ja terveysminis-

teriön ja Suomen kuntaliiton yhteistyössä valmisteleman ikäihmisten palvelujen laa-

tusuosituksen (2008) mukaan kuntien olisi syytä painottaa ennaltaehkäisevän toiminnan 

merkitystä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kotona asumisen tukemisen ensisi-

jaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Valtioneuvoston edus-

kunnalle antaman kuntoutusselonteon (2002) mukaan tulevaisuuden haasteita ovat 

muun muassa vanhusväestön toimintakyvyn säilyttäminen, kuntoutuksen riittävän var-

hainen aloittaminen ja kuntoutuksen vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen lisääminen. 

Gerontologisen hoitotyön tarkoitus on pyrkiä lisäämään ikääntyvien terveyskäyttäyty-

mistä ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla minimoimaan iän mukanaan tuomia terveyden 

ja toimintakyvyn menetyksiä. Gerontologisen hoitotyön tavoitteena on huolehtia iäk-

kään ihmisen terveydestä ja pitää kiinni olemassa olevista voimavaroista. Hoidon ja 

kuntouttamisen lisäksi iäkkään väestön hoitoon on tärkeä sisällyttää ongelmien ennalta-

ehkäisy. (Heikkinen, R-L.2010, 447–457.)  

 

Lempäälän kunnassa vanhusten kuntouttaminen on poikkeuksellisen tehokasta. Lem-

päälässä on toiminut vuodesta 2001 lähtien vanhainkodin vieressä, Himminnaapurissa, 

ikäihmisten kuntosali. Kuntosalitoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuville 

vanhustyön palvelusuunnitelma-asiakkaille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lihas-

kuntoa ja sitä kautta mahdollistaa itsenäinen liikkuminen mahdollisimman pitkään. 

(Nieminen 2013.) Liikuntakyvyn ylläpitämisellä mahdollistetaan asuminen kotona, itse-

näisesti tai tuetusti, pidempään. (THL 2012.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kuntosaliharjoittelun merkitystä koto-

na asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa. Opinnäytetyön tavoitteena on  

saada tietoa kuntosaliharjoittelun hyödyistä ja esitellä toimintaa, jonka avulla ikäihmiset 

voivat asua kotona pidempään. Tavoitteena on myös kehittää kuntouttavaa toimintaa. 
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2 TARKOITUS, ONGELMAT JA TAVOITE 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kuntosaliharjoittelun merkitystä koto-

na asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa.  

Tutkimusongelmat ovat seuraavat:  

1 Miten kotona asuvien ikäihmisten kuntosaliharjoittelua käytännössä toteute-

taan Lempäälän Himminkodossa? 

2 Millaisia vaikutuksia kuntosaliharjoittelulla on ikäihmisten lihasvoimaan ja si-

tä kautta toimintakykyyn sekä kotona selviytymiseen?  

3 Miten ikäihmiset kokevat kuntosaliharjoittelun vaikuttaneen toimintakykyyn-

sä?  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa kuntosaliharjoittelun hyödyistä ja esitellä 

toimintaa, jonka avulla ikäihmiset voivat asua kotona pidempään. Tavoitteena on myös 

tuoda esiin erilaisia mahdollisuuksia kuntouttavan toiminnan kehittämiseksi.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat ikäihmisten kuntosaliharjoittelu, lihasvoima, 

toimintakyky ja kotona asuminen. Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muo-

dostuu työn keskeisistä käsitteistä (kuvio 1). 

 

 
KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys 

 

3.1 Ikäihmisten kotona asumista uhkaavat tekijät 

 

Laatikaisen (2009) kirjallisuuskatsauksen mukaan fyysisillä rajoituksilla on suuri merki-

tys siihen, miten vanhus voi selviytyä kotona. Vanhusten toimintakyvyn heikkenemisen 

yhtenä merkittävänä tekijänä voi olla lihasvoiman heikkeneminen (Laatikainen 2009, 7–

8). Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan työikäisistä 96 % pystyi kävelemään puoli ki-

lometriä, mutta yli 85-vuotiaiden ryhmässä siihen kykeni enää vajaa viidennes. Portai-

den nouseminen yhden kerrosvälin verran tuotti vaikeuksia neljälle viidestä yli 85-

vuotiaista, ja lähes puolella heistä oli vaikeuksia suoriutua pukeutumisesta ja peseyty-

misestä. (Kansanterveyslaitos 2002, 72–73.) Laukkasen (1998) tutkimuksen mukaan 

joka toisella 65–69-vuotiaista ja neljällä viidestä 80–84-vuotiaista miehistä oli vaikeuk-

sia päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Avun tarve lisääntyi iän myötä. Päivittäi-

sissä toiminnoissa ilmeneviin vaikeuksiin tai avuntarpeeseen olivat yhteydessä krooni-

set sairaudet ja niiden vakavuus sekä oireet. Myös alentunut kognitiivinen kyvykkyys, 

Kotona asuminen 

Toimintakyky 

Lihasvoima 

Kuntosaliharjoittelu 
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heikentynyt tasapaino, depressiivisten oireiden määrä sekä heikentynyt kuulo ja näkö 

olivat yhteydessä avuntarpeeseen. Heikentyneellä suoriutumisella fyysisen suoritusky-

vyn testeissä, esimerkiksi lihasvoima-, kävelynopeus- ja portaallenousutestissä, oli yh-

teys päivittäisissä toiminnoissa ilmeneviin vaikeuksiin ja avuntarpeeseen. (Laukkanen 

1998, 53–73.) 

 

Kaatumiset ovat yhteydessä sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja laitostumiseen. Ne ovat 

yksi keskeisistä vanhusten kotona asumista uhkaavista tekijöistä. Kaatumisriskiä lisää-

vät lihasheikkous, aiemmat kaatumiset, kävelyongelmat, artriitti, aivoverenkierron häi-

riö, tasapainohäiriö sekä liikkumisapuvälineen käyttö. Depressio, kognitiivisen tason 

lasku, yli 80 vuoden ikä, lääkkeiden haittavaikutukset, aliravitsemus, käytöshäiriöt ja 

ympäristön vaaratekijät lisäävät myös riskiä kaatua.  Myös näön ongelmat sekä ongel-

mat päivittäisissä toiminnoissa (ADL- toiminnot) lisäävät kaatumisriskiä. (Laatikainen 

2009, 7–8.) 

 

Kyky liikkua on edellytys itsenäiselle elämälle. Heikentynyt liikkumiskyky vaikeuttaa 

arjessa selviytymistä ja rajoittaa mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja siten heiken-

tää elämänlaatua. Vakavat ongelmat liikkumisessa lisäävät ulkopuolisen avun tarvetta ja 

vaarantavat mahdollisuuden elää itsenäistä elämää. (THL 2012) 

 

Turvattomuuden kokeminen, yksinäisyys ja tukiverkoston puute sekä masennus ja alko-

holin käyttö ovat kotona asumista uhkaavia tekijöitä. Uhkaavia tekijöitä ovat myös 

omaishoitajan väsyminen ja omaisten painostus, kaltoin kohtelu ja asuinympäristöön 

vaikuttavat tekijät kuten portaat. Aliravitsemus ja lääkitys voivat myös olla syy kotona 

pärjäämättömyydelle. Korkea ikä ja naissukupuoli nostavat osaltaan kotona pärjäämät-

tömyyden riskiä. (Laatikainen 2009, 7–12.)  

 

3.2 Ikääntymiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutus ikäihmisen toimintaky-

kyyn 

 

Ikääntymiseen liittyvät muutokset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: sairauksien aihe-

uttamiin muutoksiin ja ns. normaaliin vanhenemiseen liittyviin muutoksiin. Normaali 

vanheneminen voidaan jakaa edelleen tavanomaiseen ja onnistuvaan vanhenemiseen. 

Tavanomaisella vanhenemisella tarkoitetaan väestössä keskimäärin tapahtuvia muutok-

sia, jotka liittyvät ikääntymiseen, mutta eivät sairauksiin. (Heikkinen 2010, 402.) 
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Heikkisen artikkelissa onnistuva vanheneminen koostuu Rowen ja Kahnin (1987) mu-

kaan kolmesta pääkomponentista: sairauksien ja niihin liittyvien toiminnanvajauksien 

pieni todennäköisyys, hyvä kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky ja aktiivinen elä-

mänote. Jokainen komponentti sisältää alaosia. (Heikkinen 2010, 402–405.) Pääkom-

ponenteista olennaisin tämän opinnäytetyön kannalta on hyvä kognitiivinen ja fyysinen 

toimintakyky. Sen sisältämistä alakomponenteista opinnäytetyön kannalta olennaisin on 

fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen liikunnan avulla. 

 

Onnistuvan vanhenemisen käsitettä on kritisoitu, ja sen saavuttamista on pidetty mah-

dollisena ainoastaan hyvän sosiaalis-taloudellisen aseman ja terveitä elämäntapoja nou-

dattavan väestön keskuudessa. Professori Eino Heikkisen (2010) mukaan onnistuva 

vanheneminen on tulevaisuuden tavoite, jonka saavuttamista tulee tukea, jotta yhä use-

ampi ikääntynyt voi kokea ikääntyvänsä onnistuneesti. (Heikkinen 2010, 404–405.) 

 

Jokaisella ihmisellä on oma määritelmänsä toimintakyvylle ja myös tieteessä käsitteen 

määritelmät vaihtelevat suuresti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee toiminta-

kyvyn kyvyksi selviytyä jokapäiväisistä askareista ja elämän haasteista (THL & Itä-

Suomen yliopisto 2012).  

 

Toimintakyky voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-

seen ulottuvuuteen. Ihmisen toimintakyky on kokonaisuus, jossa kaikilla osa-alueilla on 

tärkeä rooli ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Erityisesti psyykkinen ja sosiaalinen toi-

mintakyky ovat toisistaan riippuvaisia, ja siksi voidaankin puhua psykososiaalisesta 

toimintakyvystä. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009, 9.) Bäck-

mandin (2006) tutkimuksen mukaan fyysisellä aktiivisuudella on yhteys persoonallisuu-

teen, mielialaan ja toimintakykyyn. Tutkimuksessa verrattiin esimerkiksi fyysisesti ak-

tiivisten ja vähän liikkuvien ikääntyvien miesten kokemuksia masentuneisuudesta ja 

ahdistuneisuudesta. Fyysisesti aktiivisilla ihmisillä sekä masentuneisuutta että ahdistu-

neisuutta ilmeni tutkimuksessa vähemmän. (Bäckmand 2006, 55–68.) Myös Lampisen 

(2004) väitöstutkimuksen mukaan fyysisellä aktiivisuudella on yhteys masentuneisuu-

den ilmenemiseen. Tutkimuksen tuloksissa hyvä liikkumiskyky ennusti parempaa 

psyykkistä hyvinvointia, kun taas heikentynyt liikkumiskyky ennusti masentuneisuutta. 

(Lampinen 2004, 50–59.)  
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Fyysinen toimintakyky kuvaa kehon suoritusominaisuuksia. Terveydentila ja fyysinen 

toimintakyky ovat yhteydessä keskenään. Sairaus voi aiheuttaa toimintakyvyssä muu-

toksen, esimerkiksi liikuntarajoituksena, kun taas toimintakyvyn paraneminen puoles-

taan vähentää sairauden merkitystä tuoden samalla lisää terveyttä. Fyysiseen toiminta-

kykyyn vaikuttavat aina myös psykososiaaliset tekijät sekä ihmisen oma kokemus toi-

mintakyvystään. (Kettunen, ym. 2009, 91)  

 

Tässä opinnäytetyössä huomiota kiinnitetään erityisesti toimintakyvyn fyysiseen osa- 

alueeseen, mutta koska ihmisen toimintakykyä tulee aina tarkastella kokonaisuutena, 

opinnäytetyössä otetaan huomioon myös psykososiaalinen ulottuvuus.  

 

3.2.1 Ikääntymisen aiheuttamat muutokset kehon painossa ja koostumuksessa 

 

Kehon paino lisääntyy keskimäärin 50–60 vuoden ikään saakka. Painon kertyminen 

johtuu yleensä aikuisiällä rasvan määrän lisääntymisestä. Rasvan määrän lisääntyminen 

jatkuu yleensä läpi vanhuuden, mutta painon nouseminen hidastuu tai pysähtyy koko-

naan ja kääntyy laskuun 70 ikävuoden jälkeen. Tämä johtuu lihaskudoksen ja muiden 

kehon rasvattomien komponenttien määrän vähenemisestä. (Suominen 2010, 97.) Käy-

tännössä, jotta ihminen pystyisi nousemaan tuolista, hänen lihastensa tuottaman voiman 

pitää olla suurempi, kuin maan kehon massaan kohdistama vetovoima. Ikääntyessä pi-

täisi siis pystyä liikuttamaan samaa tai jopa suurempaa massaa pienemmällä lihasmas-

salla. (Sipilä, Rantanen & Tiainen 2010, 115.) 

 

Kehon koostumuksen muutokset ovat osittain yhteydessä fyysisen aktiivisuuden vähe-

nemiseen iän myötä. Iäkkäillä, intensiivisesti harjoittelevilla urheilijoilla kehon rasvan 

määrä on suurempi kuin nuorilla urheilijoilla, mutta samanikäisiin, fyysisesti vähän ak-

tiivisiin verrattuna huomattavasti pienempi. Lihasvoimaharjoittelun on todettu ylläpitä-

vän ja lisäävän kehon rasvatonta massaa ja kestävyys- ja voimaharjoittelun on huomattu 

vähentävän rasvan määrää. (Suominen 2010 a, 97–100.) 

 

3.2.2 Ikääntymisen aiheuttamat muutokset luustossa 

 

Luukudos uusiutuu elämän aikana luuta hajottavien solujen (osteoklastien) ja luuta 

muodostavien solujen (osteoblastien) sekä niiden esiasteiden toiminnan avulla. Luun 

remodellaatio on mekanismi, joka aikuisiässä ylläpitää luiden massaa ja rakennetta pois-



11 

 

tamalla hajonneen ja vaurioituneen luukudoksen ja korvaamalla sen uudella luuainek-

sella. Ikääntymisen ja osteoporoosin yhteydessä remodellaatio pyrkii suosimaan luun 

hajoamista siten, että luun muodostus ei täysin korvaa poistettua luuta. Tämän seurauk-

sena luun määrä vähenee ja rakenne heikkenee. Muutokset luun rakenteessa ovat sel-

vimpiä viidenkymmenen ikävuoden jälkeen. Naisilla vaihdevuodet vaikuttavat resorpti-

on lisääntymiseen estrogeenin tuotannon vähenemisen kautta. Luun menetys vaikuttaisi 

aikaisempien tutkimusten mukaan olevan myös vanhemmissa ikäluokissa naisilla suu-

rempaa kuin miehillä. Naisten on arvioitu menettävän keskimäärin 50 % hohkaluu-

aineksestaan ja 30 % kuoriluuaineksestaan elämänsä aikana. Miehillä vastaavat luvut 

ovat 30 % ja 20 %. (Suominen 2010 b, 102–104.; Germain-Lee,Checovich, Smith & 

Lundon 2007, 13-15.)  

 

Luiden haurastuminen yhdessä liikkumattomuuden ja fyysisen toimintakyvyn heikke-

nemisen kanssa lisää iäkkäiden henkilöiden riskiä kaatumisiin ja sitä kautta murtumiin. 

Suomessa 65 vuotta täyttäneille sattuu lonkkamurtumia vuosittain noin 7500. Kunnassa, 

jossa on 20 000 asukasta, lonkkamurtumia sattuu vuosittain keskimäärin 24. Yhden 

lonkkamurtuman kustannukset ovat noin 15 000 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että lonk-

kamurtumien hoito tulee vuosittain maksamaan kunnalle noin 360 000 euroa. Väestön 

ikääntymisen myötä kaatumistapaturmia ehkäisevälle toiminnalle on maassamme paitsi 

talouden, myös ikäihmisten elämänlaadun näkökulmasta katsottuna lisääntyvä tarve. 

(Piirtola 2008, 41.) 

 

Luiden massa vähenee ja rakenne heikkenee nopeasti immobilisaation, esimerkiksi pit-

käaikaisen vuodelevon, yhteydessä. Immobilisaation alkuvaiheessa hohkaluun mineraa-

likato voi olla jopa 1–2 % viikossa. Fyysisen aktiivisuuden ja luun tavanomaisen kuor-

mituksen ylittävän liikunnan vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Luun massa ja mine-

raalitiheys ovat kuitenkin kaikissa ikäryhmissä suurempia urheilijoilla kuin vähäisesti 

aktiivisilla. Ristiriitaisista tutkimustuloksista huolimatta liikunnalla on suuri rooli osteo-

poroottisten murtumien ehkäisyssä. Luuston kunnon lisäksi tasapaino ja koordinaatio 

sekä lihasten massa ja suorituskyky ovat ominaisuuksia, joilla on merkitystä kaatumis-

tapaturmien ehkäisyssä. (Suominen 2010 b, 105–106.) Säännöllisen liikuntaharjoittelun 

vaikutukset kaatumistapaturmien ehkäisyssä ovat hyviä. Liikunnan on todettu olevan 

lupaavin yksittäinen keino ehkäistä kaatumistapaturmia. (Sihvonen 2008, 120–121.) 
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3.2.3 Ikämuutokset hermo-lihasjärjestelmän rakenteessa ja toiminnassa 

 

Lihaskudos jaetaan luustolihakseen, sileään lihakseen ja sydänlihakseen (Bjålie, ym. 

2009, 188.) Tämän opinnäytetyön kannalta olennaista on tarkastella luustolihasten toi-

mintaa ja niiden toiminnassa iän myötä tapahtuvia muutoksia. 

 

Somaattis-motorinen hermosto ohjaa luustolihassolujen supistuksia tahdonalaisesti. Yk-

sittäiset luustolihassolut eivät ole sähköisesti yhteydessä toisiinsa, vaan supistuvat her-

moärsykkeiden vaikutuksesta. (Bjålie, ym. 2009, 188.) Kun henkilö päättää nousta sei-

somaan, alkaa pitkä tapahtumaketju, joka saa alkunsa aivojen motorisella kuorella syn-

tyneestä ärsykkeestä. Selkäytimen etummaisessa juosteessa olevaa hermorataa pitkin 

ärsyke kulkee alempaan liikehermosoluun, jossa se kulkee eteenpäin viejähaaraa eli 

aksonia pitkin. Aksonia ympäröivässä myeliinitupessa on säännöllisin välein myeliinit-

tomia Ranvier`n kuroumia. Hermoimpulssi etenee kuroumasta toiseen ”hyppäämällä”. 

Alemman liikehermosolun päässä olevat päätelevyt muodostavat lihassolukalvolla her-

mo-lihasliitoksen. Sen kautta hermoimpulssi siirtyy kemiallisten välittäjäaineiden avulla 

lihassolun (lihassyyn) solukalvolle. Lihassolun sisälle sähköinen impulssi kulkeutuu 

lihassolukalvossa olevaa putkistoa (T-tubulusta) pitkin. Impulssin seurauksena lihasso-

lun sisällä olevasta sarkoplastisesta retikkelistä vapautuu kalsiumioneja. Kalsiumionit 

sitoutuvat aktiinifilamentteihin paljastaen rakenteen, jonka kanssa myosiinifilamentti 

pääsee tekemään kemiallisen rakenteen, jota kutsutaan poikittaissillaksi. Aktiini- ja 

myosiinifilamentit ovat valkuaisainesauvoja ja ne sijaitsevat rinnakkain toistensa lomas-

sa lihassolun sisällä. Aktiiinifilamentit kiinnittyvät suoraan ja myosiinifilamnetit mah-

dollisesti titiinin avulla Z-linjaan muodostaen lihaksen pienimmän supistuvan yksikön 

eli sarkomeerin. (Bjålie, ym. 2009, 191–194; Sipilä ym. 2010,107–108.) 
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Aktiinifilamentit liukuvat lähemmäksi sarkomeerin keskustaa aktiini- ja myosiinifila-

menttien välisten poikittaissiltojen avulla. Tämä aiheuttaa sarkomeerin lyhenemisen ja 

sitä kautta lihaksen supistumisen (kuva 1). (Bjålie, ym. 2009, 191–194; Sipilä ym. 

2010,107–108.)  

 

 
KUVA 1. Lihaksen supistuminen (Bjålie, ym. 2009, 191–194; Sipilä ym. 2010,107–

108.) 

 

Lihassolut voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin: hitaisiin (tyypin 1) ja nopeisiin 

(tyypin 2) lihassoluihin. Jako perustuu lihassyyn supistumisnopeuteen, eli siihen kuinka 

nopeasti myosiini pilkkoo ATP:tä. Kaikissa luustolihaksissa on sekä hitaita että nopeita 

lihassoluja. Hitaat lihassolut aktivoituvat ensimmäisenä lihaksen supistuessa, sillä ne 

kuuluvat pieniin motorisiin yksiköihin ja niillä on hallitseva osuus kohtalaisessa lihas-

työssä. Nopeat lihassyyt kuuluvat suuriin motorisiin yksiköihin, jotka aktivoituvat vii-

meisinä. Niillä on hallitseva osuus kovassa, lyhytaikaisessa lihastyössä. (Bjålie, ym. 

2009, 198–199; Sipilä ym. 2010, 108–109.)  

 

Lihasten heikentyminen vanhetessa voi johtua olemassa olevien lihasten aktivoinnin 

heikkenemisestä, lihaskudoksen pienentymisestä tai lihassolujen voimantuottokyvyn 

heikkenemistä. Lihasten heikentyminen voi myös olla seurausta kaikista edellä maini-

tuista tekijöistä. (Higuchi dos Santos, Frontera & Larsson 2007,10) Ikääntyessä sekä 

hitaiden, että nopeiden lihassolujen määrä vähenee. Nopeiden lihassolujen koko myös 

pienenee. Aikaisempien tutkimusten mukaan voidaan epäillä, että hitaiden lihassolujen 
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suhteellinen osuus on iäkkäillä suurempi kuin nuoremmilla, koska nopean liikeher-

mosolun kuoltua toimiva hidas liikehermosolu alkaa hermottaa lihassoluja. Uuden her-

motuksen myötä aiemmin nopeat lihassolut muuttuvat hitaiksi lihassoluiksi. Tätä kutsu-

taan denervaatio-reinervaatio -prosessiksi ja sen seurauksena motoristen yksiköiden 

määrä vähenee ja niiden koko kasvaa. Harjoittelu ei lisää lihassyiden määrää, mutta se 

voi muuttaa niiden ominaisuuksia. (Bjålie, ym. 2009, 198–199; Sipilä ym. 2010, 112–

114.)  

 

Korhosen (2009) tutkimuksen mukaan nopeusvoima väheni, alaraajojen lihasten isomet-

rinen maksimivoima heikkeni ja voimantuottonopeus hidastui iän myötä. Ikäihmisten 

suoritukset paranivat 20 viikon yhdistetyn nopeus- ja voimaharjoittelun myötä. Korho-

sen mukaan pienilläkin harjoitusvaikutuksilla voi olla merkitystä siihen, että kyky koor-

dinoituihin liikesuorituksiin säilyy. Koordinoidut liikesuoritukset ovat tärkeä liikkumis- 

ja tasapainovaikeuksien taustatekijä. (Korhonen 2009, 58–76, 100–104.)  

 

3.2.4 Muutokset kehon asennonhallintakyvyssä ja havaintomotoriikassa 

 

Asennon hallinta on prosessi, joka perustuu useiden kehon säätelyjärjestelmien yhteis-

toimintaan. Asennon hallinta eli tasapaino, on edellytys liikkumiskyvylle ja siten päivit-

täisistä toiminnoista selviytymiselle. Asennon hallintaan osallistuvat keskushermosto, 

hermo- lihasjärjestelmä, tuki- ja liikuntaelimistö ja useat aistikanavat kuten sisäkorvan 

tasapainoelin, näkö ja mekaaninen tuntoaisti sekä asento- ja liiketunto. Tasapainon hal-

linta perustuu ennakoiviin ja palautetta antaviin mekanismeihin. Sensorisen informaati-

on perusteella hermostollinen ohjaus tuottaa tilanteeseen mahdollisimman tarkoituk-

senmukaisen motorisen vasteen. Dynaamisen liikkeen toteuttaminen vaatii samanaikais-

ta ja ennakoivaa stabilointia kehon tietyiltä osilta. (Pajala, Sihvonen & Era 2010, 136–

137.) 
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Tasapainon säätelyä kuvataan mallilla (mukailtu Allisonin 1995 esittämästä mallista), 

jossa säätelyn eri tasoilla tapahtuvaa jatkuvaa, samanaikaista prosessointia (kuva 2). 

(Pajala, Sihvonen & Era 2010, 136–137.) 

 

 
KUVA 2. Asennonhallinnan systeemimalli (Pajala, Sihvonen & Era 2010, 136–137.) 

 

Mallin vasen puoli edustaa sensorisia järjestelmiä sekä sensorisen informaation proses-

sointia. Mallin oikea puoli edustaa motorisen vasteen suunnitteluun ja tuottamiseen liit-

tyviä järjestelmiä. Mallin alaosa kuvaa säätelyyn liittyviä aistikanavia sekä tuki- ja lii-

kuntaelimistön toimintaa, kun taas mallin yläosa kuvaa keskushermoston toimintaa. 

Prosessiin liittyy olennaisesti myös yksilön tietoiset valinnat sekä ympäristön asettamat 

vaatimukset. Ikääntyminen ja sairaudet aiheuttavat asennonhallintaa heikentäviä muu-

toksia sekä motoristen vasteiden tuottamisessa, että sensorisessa järjestelmässä. (Pajala, 

ym. 2010, 136.) 

 

Erityisesti alaraajojen lihasten heikkeneminen ja voimantuottonopeuden huonontuminen 

aiheuttavat vaikeuksia tasapainon hallinnassa. Lihasvoimaan liittyviä muutoksia on pi-

detty yhtenä keskeisenä syynä sille, että tasapaino iän myötä heikkenee. Lihasvoimaan 

liittyvien muutosten vuoksi optimaalisten korjausliikkeiden tuottaminen häiriintyy, ja 

kyky aktivoida lihaksia ennakoivasti heikentyy. (Pajala ym. 2010, 136–137.) 

 

Havaintomotoriikalla tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö aistinelinten avulla kerää tietoa 

ympäristöstä ja omasta toiminnastaan, käsittelee, valikoi ja yhdistää informaatiota aikai-
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semman tiedon ja kokemusten perusteella, jotta keskushermosto pystyy käynnistämään 

tilanteeseen sopivat motoriset vasteet. Toiminnasta saatavan aistipalautteen avulla kes-

kushermosto myös kontrolloi ja mukauttaa vasteiden toteuttamista jatkuvasti. Tämä 

jatkuva havainnointi, liikkeiden tuottaminen ja niiden kontrolloiminen muodostavat 

jatkuvan kehän, minkä seurauksena on tarkoituksenmukaista toimintaa. (Pajala 

ym.2010, 145.) 

 

Iän myötä sekä asennonhallinta, että havaintomotoriikka heikkenee. Näiden ominai-

suuksien heikentyminen lisää iäkkäiden kaatumisriskiä huomattavasti. Iän myötä ha-

vaintomotoriikassa tapahtuvat muutokset eivät ole täysin peruuttamattomia ja fyysisellä 

harjoittelulla niitä pystytään jossain määrin hidastamaan. Sekä maksimivoiman, että 

voimantuottonopeuden harjoittaminen on vaikuttanut positiivisesti myös iäkkäiden ih-

misten asennonhallintaan. Lihasvoima ja asennonhallintakyky eivät kuitenkaan parane 

samassa suhteessa. Asennonhallinnan paranemisen kannalta tehokkaimmiksi on osoitet-

tu harjoitusohjelmat, jotka sisältävät lihasvoimaharjoittelua ja tasapainoa harjoittavia 

asioita. Harjoittelun on kohdistuttava monipuolisesti eri tasapainoon vaikuttaviin elin-

järjestelmiin, koska ikääntyneiden tasapainohäiriöt johtuvat usein monissa eri tasapai-

non säätelyyn osallistuvissa elinjärjestelmissä tapahtuvista muutoksista. (Pajala ym. 

2010, 142–143, 152–153.) 

 

3.2.5 Toimintakyvyn arviointi 

 

Toimintakykyä voidaan arvioida kartoittamalla päivittäisistä toiminnoista selviytymistä 

(ADL eli Activities of Daily Living) (Kettunen, ym. 2009, 93). ADL- arviointi on hyvä 

tapa selvittää ikäihmisten toimintakykyä. ADL-mittarit eivät anna kuitenkaan tietoa 

toimintakyvyn vajavuuksien taustalla olevista syistä, joten toimintakyvyn arviointia on 

täydennettävä muiden mittareiden avulla. (Kettunen, ym. 2009, 93.) Päivittäisiin toimin-

toihin katsotaan kuuluvan erilaiset itsestä huolehtimiseen ja arkisten asioiden hoitami-

seen liittyvät toiminnot, joita ovat esimerkiksi peseytyminen, WC:ssä käyminen, syö-

minen ja pukeutuminen. Asioiden huolehtimiseen liittyviä toimintoja ovat esimerkiksi 

asioiminen puhelimitse, kaupassa käyminen sekä raha- asioiden hoitaminen. (Kähäri- 

Wiik, Niemi & Rantanen 2002, 104.) 
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3.2.6 Toimintakykyä edistävä työote pitkäaikaisosastoilla 

 

Suomen nykyinen hoitojärjestelmä on syntynyt 1950–1970-luvuilla keskussairaalajär-

jestelmän rakentuessa. Suomen järjestelmä oli väestöön suhteutettuna Euroopan laitos-

valtaisimpia. Kun 1970-luvulla muualla Euroopassa alettiin purkaa ja inhimillistämään 

pitkäaikaishoitoa, Suomessa siirryttiin kunnalliskodeista terveyskeskussairaaloihin. 

Muutosta tapahtui vain tilojen koossa, ei hoitokulttuurissa. Jo 1970-luvulla järjestelmä 

herätti epäilyksiä ja sairaalakeskeisen hoito-otteen arvioitiin estävän kunnollisen van-

hustenhuoltokulttuurin syntymisen.  Oikeanlaista hoitokulttuuria ei ole syntynyt vaan 

Suomessa laitostava hoitokulttuuri on säilynyt lähes muuttumattomana 1960-luvulta 

tähän päivään.  (HEMA-instituutti 2007, 11–12.) 

 

Vuodekeskeinen hoitojärjestelmä ei ole oikea paikka vanhuksille, jotka tarvitsevat apua 

esimerkiksi hygieniaan liittyvissä asioissa tai ovat yksinäisiä. Vanhuksia pakkomakuu-

tetaan vuodeosastoilla turhaan, mikä aiheuttaa heidän kuntonsa huononemista sekä ajau-

tumista hyvin nopeasti pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Suomessa terveyskeskusten vuode-

osastoilla on väkilukuun suhteutettuna potilaita kymmenkertainen määrä verrattuna 

Ruotsiin. Itsehoitoisuuteen pääseminen ja kunnon ylläpito edellyttää hoitokulttuurin 

muutosta ja tiloja, jossa kuntouttavan työotteen toteuttaminen on mahdollista. (HEMA-

instituutti 2007, 14,31.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2003) mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto-

henkilökunnan koulutusta tulee kehittää siten, että hoitokäytännöt muuttuvat. Selvityk-

sen mukaan henkilökunnan kuntouttava työote sekä koti- että laitoshoidossa auttaa 

ikäihmisten aktiivisuuden lisäämisessä. (STM 2003.) Toimintakykyä edistävän hoito-

työn tavoitteena on parhaan mahdollisen toimintakyvyn tason palauttaminen ja säilyt-

täminen sekä riskitekijöihin puuttuminen ja hyvän elämän laadun saavuttaminen. Pitkä-

aikaishoidossa ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän laadun tur-

vaaminen korostuvat. (Vähäkangas 2009, 145.) 

 

Toimintakykyä edistävä työote perustuu tasa-arvoiseen, tavoitteelliseen ja terveyslähtöi-

seen toimintaan sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Hoitajan sitoutuminen yhdessä 

sovitun hoitotyön suunnitelman tavoitteisiin ilmentää toimintakykyä edistävää työotetta. 

Käytännön toiminnassa toimintakykyä edistävä työote näkyy hoitajan hoitomenetelmän 
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valinnassa. Valitessaan ikääntyneen toimintakykyä tukevia ja edesauttavia hoitomene-

telmiä, hoitaja toteuttaa toimintakykyä edistävää työotetta. (Vähäkangas 2009, 153.) 

 

Liikunnan kuuluisi olla osa myös pitkäaikaisessa hoidossa olevien ikääntyneiden elä-

mää. Toimintakyvyltään heikentyneet hyötyvät fyysisestä aktiivisuudesta hyvin paljon. 

Palveluiden piiriin tulemisen taustalla on usein muistiongelmia ja liikkumisen vaikeuk-

sia. Fyysisen aktiivisuuden positiiviset vaikutukset näkyvät tällaisissa ikäihmisissä 

poikkeuksellisen hyvin. Liikunnan myönteiset vaikutukset korostuvat, kun kyseessä on 

henkilö, jonka fyysiset voimavarat ovat lähtötilanteessa heikot. (Karvinen 2008, 68–71.)  

 

Fyysisellä aktiivisuudella on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi iäkkäiden unen laa-

tuun. Fyysinen aktiivisuus myös vähentää muistioireisten vanhusten levottomuutta, pa-

rantaa kognitiivisia toimintoja ja kohottaa mielialaa. Vähäinenkin fyysinen aktiivisuus 

päivittäin hidastaa sairauksien etenemistä ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä. 

(Karvinen 2008, 68–71) 

 

Laitoshoidossa liikunnan tarkoitus ei ole vain tukea terveyttä ja toimintakykyä. Liikku-

vana ikääntynyt voi paremmin kokea, osallistua, toimia ja vaikuttaa. Tarjoamalla mah-

dollisuuksia ja tukea liikkumiseen, vahvistetaan myös toivoa ja uskoa elämään. Pitkäai-

kaishoidossa olevan fyysinen aktiivisuus voi olla yksinkertaisimmillaan arkiaktiivisuut-

ta. Arkitoimintoihin kuuluvat esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen ja syöminen. 

Arjen toimintojen tekeminen mahdollisimman itsenäisesti auttaa säilyttämään liikunnal-

lisen kuntoutuksen tuloksia. Kuntouttavan toiminnan, esimerkiksi kuntosaliharjoittelun, 

tueksi tarvitaan aktiivisuutta koti- ja laitoshoidossa. Pienet fyysiset ponnistukset päivit-

täin arjen askareiden seassa tukevat liikunnallisella kuntoutuksella saavutettuja tuloksia 

ja parantavat elämänlaatua. (Karvinen 2008, 68–71.) 

 

3.3 Ikäihmisten voimaharjoittelun vaikutukset toimintakykyyn 

 

Iäkkään väestön toimintakykyyn, terveyden ja elämänlaadun parantamisessa liikunnalla 

on tärkeä asema. Ikäihmisten kuntosaliharjoittelun ja liikunnan harrastamisen keskeinen 

tavoite on ylläpitää sellaista toimintakyvyn tasoa, jonka avulla itsenäinen elämä jatkuisi 

mahdollisimman pitkään. (Heikkinen 1997, 12–13.)  
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Muutamaa liikesuoritusta pidempään jatkuva liikunta vaatii lihaksilta kestävyyttä ja 

äkkinäisissä tilanteissa puolestaan tarvitaan nopeaa voimantuottoa sekä lihasten toimin-

nan tehokkuutta. Nämä ovat keskeisiä elementtejä päivittäisten toimintojen ja liikkumi-

sen kannalta. (Sakari-Rantala 2003, 9.) Tiettyyn liikkeeseen tarvittavan lihasvoiman 

määrä riippuu henkilön painon lisäksi motorisesta taidosta suorittaa liike. Mikäli liik-

keen suorittaminen on haparoivaa ja henkilön koordinaatiokyky on heikko, liikkeen 

suorittaminen vaatii enemmän lihasvoimaa. Liikkeiden koordinoiminen on usein iäk-

käiden ihmisten ongelma, mikä lisää lihasvoiman merkitystä toimintakyvyn ylläpitämi-

sessä. (Sipilä, ym. 2010, 115.)  

 

Maksimaalinen voima vähenee tutkimusten mukaan keski-iästä alkaen 5–15 prosenttia 

vuosikymmentä kohden (Käypähoito 2010). Vuodelevossa lihasvoima voi heikentyä 

jopa 2 % päivässä (Berg 2001, 277). Suurimmat erot ikäryhmien välillä on havaittu ala-

raajojen lihasvoimassa (Sakari-Rantala 2003, 9). Sakari-Rantalan julkaisun mukaan 

Hortobagyin ym. (2003) tutkimuksessa reisilihasvoimat olivat tuolilta noustessa 80 % 

mitatusta isometrisestä maksimista 74-vuotiailla. Keskimäärin 22-vuotiailla nuorilla 

vastaava osuus oli 42 %. (Sakari-Rantala 2003,10). Siksi myös tämän opinnäytetyön 

tuloksissa painotetaan alavartalon lihasten kehitystä.   

 

Liikkuessaan iäkkäät joutuvat käyttämään lihaksiaan intensiteetillä, joka on huomatta-

vasti lähempänä lihasten suorituskyvyn maksimitasoa kuin nuorilla (Sakari-Rantala 

2003,10). Reservikapasiteetilla tarkoitetaan niin sanottua turvamarginaalia. Reservika-

pasiteetista voidaan puhua, kun voimaa on riittävästi eikä voiman lisäys enää paranna 

suoritusta. Muutaman prosentin voiman aleneminen ei johda vielä toiminnanvajavuuk-

siin, jos henkilöllä on lihasvoimissa reserviä. Mikäli lihasvoima on jo valmiiksi lähellä 

liikkumiseen tarvittavaa minimiarvoa, on henkilöllä merkittävä toiminnanvajausten ris-

ki. (Sipilä, ym. 2010, 115.; Higuchi dos Santos, ym.2007, 9-10.)  
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Liikunta käypähoitosuosituksen mukaan lihasvoimaharjoittelulla on vaikutuksia useisiin 

terveysongelmiin (Kuvio 2). 

 
KUVIO 2. Eri terveysongelmiin ja ensisijaisesti niiden hoitoon iäkkäille suositeltavan 

liikuntaohjelman keskeiset osat (Käypähoitosuositus 2012.) 

 

Sipilän (1996) väitöstutkimuksen mukaan myös iäkkäänä aloitettu voimaharjoittelu li-

sää lihaksen massaa. Lihasvoimaa lisäävän viikoittaisen kuntosaliharjoittelun seurauk-

sena iäkkäiden miesten ja naisten lihasvoima lisääntyi muutamassa kuukaudessa 10–30 

%. (Sipilä, ym. 2010, 117) 

 

3.3.1 Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu 

 

Ikääntyneiden kuntosaliharjoittelu on mahdollista toteuttaa lähes kaikilla kuntosaleilla. 

Seniorisalien laitteet ovat kuitenkin usein suunniteltu siten, että esimerkiksi asennon 

säätäminen sopivaksi on mahdollista ja laitteeseen saa säädettyä tarpeeksi pienet painot 

niille, joiden toimintakyky on jo heikentynyt. Toimivan kuntosalin aikaansaaminen ei 

vaadi kuin muutaman alaraajojen lihasryhmiä harjoittavan laitteen ja käsipainoja yläraa-

jojen harjoittelua varten. (Sakari-Rantala 2004, 7–8.) 

 

Harjoittelulla on mahdollista hidastaa ja ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia muu-

toksia lihaksissa. Lihasvoimaa kasvattava harjoittelu on lyhytkestoista ja harjoituksen 

kuormitustaso ylittää aikaisemman lihasten kuormitustason. Ikääntyneillä kuntosalihar-

joittelun aiheuttama lihasvoiman lisääntyminen johtuu sekä hermostollisista, että lihas-

kudoksessa tapahtuvista muutoksista. (Sipilä ym. 2010, 116–118.)  Ennen harjoittelun 

aloittamista lääkärin on tutkittava iäkkään terveydentila ja harjoitukset on sovitettava 

terveydentilan ja toimintakyvyn mukaisiksi. Jotta harjoittelu olisi mielekästä ja tavoit-
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teiden saavuttaminen mahdollista, on laadittava kuntoutussuunnitelma. Ikäihmisten kun-

tosaliharjoittelu tulisi järjestää ohjatusti, jotta liikesuoritusten turvallisuus ja tehokkuus 

voidaan taata. (Berg 2001, 277–278.) 

 

Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu voidaan jakaa neljään osioon: totutteluvaiheeseen, har-

jaantumisvaiheeseen, kehittymisvaiheeseen ja ylläpitovaiheeseen. Totutteluvaiheen tar-

koitus on totuttaa keho harjoitteluun. Vaihe kestää noin neljä viikkoa ja sen aikana ope-

tellaan tekemään liikkeet turvallisesti ja oikein. Totutteluvaiheessa käytetään melko 

kevyitä painoja, noin 40–60 % maksimista ja laitteiden määrää lisätään vähitellen.  Har-

jaantumisvaihe kestää myös noin neljä viikkoa. Sen aikana kuormitusta nostetaan ja 

liikkeiden oikeaan suoritustapaan kiinnitetään erityistä huomiota. Harjaantumisvaiheen 

tavoitteena on lihasten hermotuskyvyn parantaminen ja lihasten motoristen yksiköiden 

aktivoinnin herkistäminen. Kehittymisvaiheen tavoitteena on lihasvoiman lisääminen ja 

nopeiden lihassolun aktivoiminen. Harjoittelussa nostetaan jälleen vastusta, noin 70–90 

% maksimista. Toistojen määrää pienennetään ja sarjojen määrää vähennetään. Ylläpi-

tovaiheessa toistojen määrää jälleen lisätään ja vastus pidetään samana kuin kehittymis-

vaiheessa tai pienennetään hieman. (Berg 2001, 280–285.) Lempäälän Himminkodossa 

ikäihmisten kuntosaliharjoittelua toteutetaan samalla periaatteella. 

                                                                                                                                                                                                            

3.3.2 Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu Lempäälän Himminkodossa 

 

Lempäälän kunta oli mukana Seniori 2000; ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle 

projektissa. ”Terveyttä ja toimintakyvyn säilymistä elinvuosien loppuun saakka ei tur-

vata ainoastaan terveydenhuollon palvelujen turvin, vaan itsenäisellä ja omaehtoisella 

toiminnalla yksilö voi itse vaikuttaa parhaiten tuleviin elinvuosiinsa ja niiden laatuun.” 

(Sonkin, ym. 1999, 97.) Tämän ajatuksen pohjalta Lempäälän vanhustyössä syntyi aja-

tus oman kuntosalin perustamisesta vanhustyön käyttöön. (Hämäläinen-Ylikahri 2013.) 

 

Kuntosalin asiakkaita ovat pitkäaikaisasumisessa olevat ja kotihoidon palvelusuunni-

telma-asiakkaat, mutta käyttöä suunnattiin myös ennaltaehkäisevään ikäihmisten toi-

mintaan. Hämäläinen-Ylikahrin (2013) mukaan toiminnan aloittaminen oli haparoivaa, 

koska valmista toimintamallia ei ollut. Tavoite oli kuitenkin selkeä: kotona asumisen 

tukeminen ja sen kautta pitkäaikaishoidon tarpeen myöhentäminen tai kokonaan tarpeet-

tomaksi jääminen. Tarkoituksena oli, että toiminta olisi muuta kuin lääkärin lähetteellä 
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tapahtuvaa fysioterapiaa. ”Muskelkraft”-sanan käyttö selvensi kuntosalin tarkoitusta ja 

avasi ajatuksia. Kysymys oli lihasvoiman vahvistamisesta. (Hämäläinen-Ylikahri 2013.) 

 

Kuntosalitoiminta täytyi aloittaa ilman lisähenkilöresursseja, sisäisin voimavaroin. Uu-

sien työntekijöiden saamisen vaikeus olisi vaikeuttanut tai jopa estänyt toiminnan aloit-

tamisen ja kehittämisen. (Hämäläinen-Ylikahri 2013.) 

 

Toiminnan aloittamisessa kuntosalin vastuuhenkilön valinta oli avainasemassa. Hämä-

läinen-Ylikahrin mukaan oli tärkeää löytää oikeanlaisen näkemyksen omaava, myös 

luovaan ja itsenäiseen toimintaan kykenevä henkilö. Pitkäaikaisyksikössä työskennellyt 

perushoitaja Sirpa Nieminen ilmoittautui vapaaehtoisesti mukaan kuntosalin kehitys-

työhön. Koulutusta tarvittiin uuden toiminnan kehittämiseksi ja Nieminen koulutettiin 

oppisopimuksella kuntosaliohjaajaksi. Hän suoritti myös erityisryhmien liikunnanohja-

uksen lisäopinnot.  Kotipalvelun henkilökunta koulutettiin kuntoutustoiminnan perus-

tiedot omaaviksi myöhemmässä vaiheessa. Toiminta kehittyi, ja kuntosalin tarpeellisuus 

vanhustyössä ymmärrettiin nopeasti. Täten kyseisen Himminkodon yhteyteen, Himmin-

naapuriin, perustetun kuntosalin lisäksi Lempäälään saatiin myöhemmin toinen vastaava 

kuntosali Sääksjärvelle. (Hämäläinen-Ylikahri 2013.) 

 

Päivisin Himminkodon kuntosalin käyttö suunnataan vanhustyön asiakkaille ja iltaisin 

kuntosalia käyttävät vertaisohjaajien vetämät seniori- ja eläkeläisryhmät. Tällä hetkellä 

vanhustyön asiakkaita käy viikoittain kuntosalilla noin 160, joista noin 115 on palvelu-

suunnitelma asiakkaita. Kaikkiaan kuntosalia käyttää noin 320 ikäihmistä viikossa. 

(Nieminen 2013.) 
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4 METODISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tutkimusmenetelmien yhdistämisestä käytetään nimitystä triangulaatio. Triangulaatiolle 

on useita eri tyyppejä, joista yksi on aineistotriangulaatio. 

 

4.1 Aineistotriangulaatio 

 

Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan useiden erilaisten aineistojen käyttämistä saman 

ongelman ratkaisemiseksi. Aineistotriangulaation käytöllä pyritään saamaan monipuoli-

sempi kuva tutkittavasta asiasta. (Paunonen, Vehviläinen-Julkunen 1998, 225) Tässä 

opinnäytetyössä käytetään sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, 

koska aineistotriangulaation käyttö laajentaa työn näkökulmaa.   

 

4.2 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Määrällinen tutkimus antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä suhteista ja eroista (Vilk-

ka 2007, 13). Kvantitatiiviselle aineistolle on tyypillistä, että havaintoyksiköiden määrä 

on suuri, vähintään 100 (Vilkka 2007, 17). Määrällisen tutkimuksen aineisto voi olla 

numeerinen tai laadullinen, jonka tutkija muuttaa ryhmittelemällä numeeriseen muo-

toon. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoa tarkastellaan siis numeerisesti, olipa kerätty 

aineisto missä muodossa tahansa. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen mittareita, eli välineitä, joilla kerätään tutkimuksessa tar-

vittava tieto, ovat kysely-, haastattelu, ja havainnointilomake. (Vilkka 2007, 14) Aineis-

tona voidaan käyttää myös erilaisia valmiita rekistereitä (Vilkka 2007, 30). Toisen kä-

den aineistoksi kutsutaan materiaalia, jonka joku toinen henkilö on kerännyt ensisijai-

sesti muuhun kuin tutkimuskäyttöön (Vilkka 2007, 33). Tässä opinnäytetyössä kvantita-

tiivinen aineisto kerättiin kuntosalilla käyvien ikäihmisten henkilökohtaisista harjoitte-

lukorteista.  

 

Määrällisen tutkimuksen tulokset kuvataan graafisesti, numeerisesti ja sanallisesti. Tu-

losten esittämistavan tutkimuksen tekijä saa valita itse, mutta tuloksia ei tule tietoisesti 

esittää siten, että lukija saa tuloksista väärän kuvan. Taulukoin ja kuvioin on suositelta-

vaa esittää tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tekstillä on tärkeä rooli tulosten esittä-

misessä, sillä graafiset ja numeeriset esitystavat eivät yksistään ole riittäviä esittämään 
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tutkimuksen tuloksia. Graafisten esitysten tulee olla selkeitä ja niiden paikkaa tekstissä 

on harkittava tarkoin, jotta lukijan on helppo seurata tutkimuksen kulkua. (Vilkka 

2007,135) 

 

Opinnäytetyöhön poimittiin tiedot kotona asuvien palvelusuunnitelma-asiakkaiden har-

joittelukorteista (N=111). Aineiston ulkopuolelle jätettiin harjoittelusta usean kuukau-

den taukoa pitäneet, pääsääntöisesti toisessa toimipisteessä harjoittelevat ja tietojen ti-

lastointi hetkellä alle kuukauden harjoitelleet asiakkaat. Kvantitatiivisella osuudella 

tässä opinnäyteyössä kartoitetaan kuntosaliharjoittelun hyötyjä ikäihmisen toimintaky-

kyyn.  

 

Opinnäytetyön kannalta olennaiset tiedot kirjattiin harjoittelukorteista havaintomatrii-

siin Microsoft Excel -ohjelmaan. Kortissa on asiakkaan nimi, jokaisen harjoittelukerran 

päivämäärä sekä laitteet, joissa asiakas on harjoitellut, ja niissä käytetyt painot. Tässä 

opinnäytetyössä korteista tilastoitiin asiakkaan sukupuoli, ensimmäisen ja viimeisim-

män harjoittelukerran päivämäärät sekä ensimmäisen ja viimeisimmän harjoittelukerran 

painot laitteittain. Ensimmäisen ja viimeisimmän harjoittelukerran päivämäärien avulla 

laskettiin harjoitteluaika. Lisäksi asiakkaan palvelusuunnitelmasta katsottiin asiakkaan 

syntymäaika, jonka avulla tilastoitiin asiakkaan ikä. Asiakkaan henkilöllisyys ei tule 

ilmi tutkimukseen poimituista tiedoista. Asiakkaat jaettiin iän perusteella kolmeen ryh-

mään: alle 80-vuotiaisiin, 80–84-vuotiaisiin sekä yli 84-vuotiaisiin. Asiakkaat jaettiin 

kolmeen ryhmään myös harjoitteluajan perusteella, koska harjoitteluohjelmissa tapahtuu 

muutoksia harjoittelun edetessä, kuten mainittiin opinnäytetyön teoriaosan kappaleessa: 

3.3.1 Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu. Harjoitteluaikaryhmiksi muodostuivat yhdestä 

kuukaudesta vuoteen, vuodesta viiteen vuoteen sekä yli viisi vuotta harjoitelleisiin asi-

akkaisiin. Asiakkaiden aloituspainojen ja viimeisimpien painojen perusteella laskettiin 

laitekohtaisesti prosentuaalinen kehitys. Laitteet ryhmiteltiin kolmeen alavartalo- ja 

kolmeen ylävartaloliikkeeseen. Alavartalolle ja ylävartalolle laskettiin vielä yhteiset 

kehitysprosentit, jotta yksittäisen liikkeen kehityksen merkitys ei nousisi niin suureksi. 

Kolmen liikkeen kehityksen keskiarvon arvioitiin kuvaavan ala- ja ylävartalon kehityk-

sen kokonaiskuvaa luotettavammin kuin yksittäisen liikkeen kehityksen.  Näiden tieto-

jen avulla pyritään vertailemaan eri-ikäisten harjoittelutuloksia, kartoittamaan harjoitte-

luaikojen vaikutusta harjoittelutuloksiin sekä vertaamaan tuloksia aikaisempien tutki-

musten tuloksiin. 
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Kerätty kvantitatiivinen aineisto käsiteltiin tilastollisella analyysilla. Tämän opinnäyte-

työn aineiston analysoinnissa käytettiin Microsoft Excel -ohjelmaa. Tulosten analysoi-

misessa käytettiin ristiintaulukointia, koska se on yksinkertaisin tapa tutkia kahden 

muuttujan välistä yhteyttä (Metsämuuronen 2002, 31.) 

 

4.3 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Metsämuurosen (2006) mukaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on 

hyvä aineistonkeruumenetelmä silloin, kun haastateltavien määrä on pieni. Teemahaas-

tattelun avulla hankittu tieto on syvää. Teemahaastattelu myös antaa haastattelijalle 

mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä, jolloin aineiston laatu voi parantua.  

(Metsämuuronen 2006, 111–115.) Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, 

joista haastateltavien kanssa keskustellaan. Haastattelun runkona ovat tutkimuksen kes-

keiset teemat, ei yksityiskohtaiset kysymykset. Tämän johdosta haastattelu on vapaam-

paa ja tutkijalla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja siten saada kerätyksi 

enemmän tietoa. Teemahaastattelun kautta tutkittavien ääni pääsee paremmin kuuluviin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48.) Tämän opinnäytetyön teemahaastattelun runko on 

liitteenä (liite 1). 

 

Sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on haastatteluaineiston litteroiminen. Litteroinnin 

jälkeen aineiston analysoiminen on mahdollista. Usein kvalitatiivisesta aineistosta löy-

tyy uusia kiinnostavia asioita, mutta tutkimuksen onnistumisen kannalta on olennaista, 

että tutkija osaa poimia aineistosta tutkimuksen kannalta olennaiset asiat. Tutkimusten 

tulosten on oltava linjassa tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävien kanssa. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 92–93.) 

 

Varsinainen analysoiminen toteutetaan teemoittelemalla, luokittelemalla ja tyypittele-

mällä. Teemoittelun avulla aineistosta voidaan nostaa esiin tutkimusongelmaan liittyviä 

teemoja. Teemoittelu auttaa löytämään aineistosta tutkimusongelman kannalta olennai-

set teemat. (Eskola & Suoranta 2000,174–175.) Aineiston tyypittelyssä joukko tiettyä 

teemaa koskevista näkemyksistä tiivistetään yleistykseksi. Tyypittely edellyttää kuiten-

kin aina aineiston teemoittelua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)  

 

Tämän opinnäytetyön kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelemalla. Kvalitatiivisesta 

aineistosta etsitään vastausta siihen, miten ikäihmiset kokevat kuntosaliharjoittelun vai-
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kuttaneen toimintakykyynsä. Haastatteluun valittiin kaksi kuntosalilla usean vuoden 

ajan harjoitelleista ikäihmisistä. Haastateltavien valinta perustuu harkinnanvaraiseen 

otantaan. Usean vuoden ajan kuntosalilla käyneillä on kokemuksia kuntosaliharjoittelus-

ta jo pitkältä ajalta ja siksi heitä haastattelemalla saadaan luultavasti kerättyä laajempi 

aineisto, kuin vasta harjoittelun aloittaneilta. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi 

opinnäytetyössä.    

 

Tämän opinnäytetyön haastattelut toteutettiin helmikuussa 2013. Opinnäytetyön tekijä 

haastatteli kaksi kuntosalinasiakasta ennalta laaditun teemahaastattelun rungon (liite 1) 

pohjalta. Haastatteluun valituille asiakkaille toimitettiin etukäteen allekirjoitettaviksi 

suostumuskaavakkeet, joissa oli tietoa opinnäytetyöstä sekä haastatteluiden sisällöstä. 

Molemmat haastattelut kestivät noin puolitoista tuntia. Haastattelut nauhoitettiin. 

 

Sisällön analyysin vaiheiden mukaan haastatteluaineiston analysoiminen aloitettiin litte-

roimalla aineisto. Teemoittelun avulla aineistosta nostettiin esiin tutkimusongelmiin 

liittyviä teemoja. Teemoittelussa käytettiin apuna teemahaastattelun runkoa sekä opin-

näytetyön teoreettista viitekehystä. Teemojen pohjalta muodostettiin ikäihmisten koke-

muksia kuntosaliharjoittelusta kuvaavia luokkia.  
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5 TULOKSET 

 

5.1 Kuntosaliharjoittelijat 

 

Opinnäytetyön kvantitatiivisen osuuden perusjoukko käsitti 111 harjoittelijan tiedot. 

Harjoittelijoista 77 oli naisia ja 34 miehiä. Kuviossa 3 näkyy naisten ja miesten osuus 

harjoittelijoista myös prosentteina. 

 

  
KUVIO 3. Naisten ja miesten osuus harjoittelijoista. 

 

Harjoittelijat jaettiin iän perusteella kolmeen ikäryhmään seuraavasti: alle 80-vuotiaat, 

80–84-vuotiaat ja yli 84-vuotiaat.  

 

 
KUVIO 4. Naisten ja miesten jakautuminen ikäryhmittäin. 

 

Kuviossa 4 näkyy naisten ja miesten määrät ikäryhmittäin. Kuvioon on merkitty myös 

naisten ja miesten kokonaismäärä, jotta ikäryhmien osuutta on mahdollista verrata ko-

konaismäärään. 
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Miehiä 12 7 15 34
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Naisten iät jakaantuivat seuraavasti: nuorin harjoittelija oli 70-vuotias ja vanhin 96-

vuotias. Naisten keski-ikä oli 85 vuotta. Nuorin miesharjoittelija oli 69-vuotias ja van-

hin 91-vuotias. Miesten keski-ikä oli 82 vuotta.  

 

Harjoittelijat jaettiin harjoitteluajan perusteella kolmeen ryhmään: yhdestä kuukaudesta 

vuoteen harjoitelleet, vuodesta viiteen vuoteen harjoitelleet ja yli viisi vuotta harjoitel-

leet. Kuviossa 5 näkyy naisten ja miesten jakautuminen harjoitteluajan mukaan. 

 

 
KUVIO 5. Naisten ja miesten jakautuminen harjoitteluaikaryhmittäin. 

  

1-12 kk 13 kk - 5 v yli 5 v Yhteensä
Harjoitteluaika

Miehiä 11 17 6 34
Naisia 15 41 21 77

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Ha
rjo

itt
el

ijo
ita

 



29 

 

5.2 Harjoittelijoiden kehitys suhteessa ikään ja harjoitteluaikaan 

 

Kuviosta 6 nähdään, että mitä vanhempi harjoittelija on kyseessä, sitä suurempi ylävar-

talon lihasvoiman kehitys on ollut.  

 
KUVIO 6. Ylävartalon kehitys suhteessa harjoittelijan ikään. 

 

Suurimmalla osalla kaikista harjoittelijoista ylävartalon voiman kehitys on yli 50 %, ja 

vain harvoilla ylävartalon lihasvoimassa on tapahtunut huononemista. Ylävartalon li-

hasvoiman heikentymistä kuitenkin esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Usealla harjoittelijal-

la ylävartalon voimankehitys lähtötasoon verrattuna on yli 150 %. Kehitystä on tapah-

tunut kaiken ikäisillä, ja joillakin yli 90-vuotiailla harjoittelijoilla kehitysprosentti on yli 

150. 
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Kuviosta 7 nähdään, että harjoittelijoiden alavartalon voimankehitys huononee, kun 

kyseessä on iäkkäämpi harjoittelija. Suurimmalla osalla harjoittelijoista kehitystä on 

kuitenkin tapahtunut jonkin verran (10–50 %). Alavartalon lihasvoiman heikkeneminen 

on yleisintä 80–90-vuotiailla harjoittelijoilla.  

 
KUVIO 7. Alavartalon kehitys suhteessa harjoittelijan ikään. 

 

Kehitys on useilla harjoittelijoilla suurempi kuin 100 %, mikä tarkoittaa sitä, että he 

ovat keskimäärin vähintään kaksinkertaistaneet alavartalon liikkeiden harjoituspainot. 

 

Kuviosta 8 nähdään, että ylävartalon harjoittelupainojen kehityksessä suhteessa harjoit-

teluaikaan on laskeva trendi, kun kyseessä on pidempään harjoitellut henkilö.  

 
KUVIO 8. Ylävartalon kehitys suhteessa harjoitteluaikaan. 

 

Näyttäisi, että ylävartalon voimankehitys on suurinta kahden ensimmäisen harjoittelu-

vuoden aikana. Kahden ensimmäisen harjoitteluvuoden aikana useiden harjoittelijoiden 
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kehitysprosentti on suurempi kuin 100 %. Harjoitteluajan pidentyessä niiden harjoitteli-

joiden, joiden ylävartalon lihasvoimassa on tapahtunut heikentymistä, määrä lisääntyy. 

 

Kuviosta 9 nähdään, että alavartalon kehitys on ensimmäisen harjoitteluvuoden aikana 

lähes kaikilla 50 % tai pienempi. Vuodesta kahteen vuoteen harjoitelleiden joukossa 

alavartalon kehityksessä on suuria vaihteluita. Useilla vuodesta kahteen vuoteen harjoi-

telleista kehitysprosentti on yli 100 %. Yli 6 vuotta harjoitelleilla alavartalon lihasvoi-

man kehitysprosenttien hajonta kasvaa, ja lihasvoiman heikkeneminen on yleisempää. 

Toisaalta jotkut yli kuusi vuotta harjoitelleista yltävät yli 200 % kehitykseen. 

 

 
KUVIO 9. Alavartalon kehitys suhteessa harjoitteluaikaan. 

 

  



32 

 

5.3 Alavartalon kehitys ikä- ja harjoitteluaikaryhmittäin 

 

Alle 80-vuotiaiden ikäryhmässä alavartalon kehitysprosentti paranee harjoitteluajan 

pidentyessä 48 %:sta 114 %:iin. Myös yli 84-vuotiaiden ikäryhmässä kehitysprosentti 

nousee harjoitteluajan pidentyessä ensimmäisen harjoitteluvuoden 27 %:sta vuodesta 

viiteen vuoteen harjoitelleiden 80 %:iin, mutta laskee sitten 23 prosenttiyksikköä, kun 

harjoitteluaika on yli 5 vuotta. Vaikka kehitysprosentissa tapahtuu laskua, on yli viisi 

vuotta harjoitelleiden kehitysprosentti kuitenkin 30 prosenttiyksikköä parempi kuin alle 

vuoden harjoitelleilla samanikäisillä. Alavartalon lihasvoiman kehitys pienenee 80–84-

vuotiailla jatkuvasti harjoitteluajan pidentyessä, ja yli viisi vuotta harjoitelleilla kehitys 

on -10 %. (kuvio 10). 

 

  
KUVIO 10. Alavartalon kehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan (N=111) 

 

Kuviossa 11 harjoittelijat on jaettu myös sukupuolen mukaan, jotta sukupuolten välisten 

erojen vertailu on mahdollista. Naisilla alle 80-vuotiaiden ikäryhmän alavartalon kehi-

tysprosentti nousee harjoitteluajan pidentyessä 21 %:sta 134 %:iin. Saman ikäryhmän 

miesten alavartalon lihasvoiman kehitys puolestaan laskee harjoitteluajan pidentyessä 

91 %:sta 53 %:iin. 80–84-vuotiaiden naisten alavartalon kehitys nousee aluksi, mutta 

alkaa laskea siirryttäessä yli viisi vuotta harjoitelleiden ryhmään. 80–84-vuotiaiden 

miesten alavartalon kehitysprosentti laskee vuodesta viiteen vuoteen harjoitelleilla 17 

prosenttiyksikköä verrattuna alle vuoden harjoitelleisiin. 80–84-vuotiaista miehistä ku-

kaan ei ole harjoitellut yli viittä vuotta. Yli 84-vuotiaiden naisten alavartalon kehitys-
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prosentti kasvaa lähes 60 prosenttiyksikköä siirryttäessä alle vuoden harjoitelleiden 

ryhmästä vuodesta viiteen vuoteen harjoitelleiden ryhmään. Yli viisi vuotta harjoitellei-

den yli 84-vuotiaiden naisten kehitys on puolta pienempää kuin vuodesta viiteen vuo-

teen harjoitelleilla samanikäisillä, mutta on parempaa kuin samanikäisten alle vuoden 

harjoitelleilla. Yli 84-vuotiaiden miesten alavartalon kehitysprosentti nousee harjoitte-

luajan pidentyessä ollen yli viisi vuotta harjoitelleilla 93 %. Miehillä siis vain vanhim-

massa ikäryhmässä kehitys on ollut suurempaa, kun kyseessä on pidempään harjoitel-

leet. Naisten joukosta parhaiten ovat kehittyneet alle 80-vuotiaat yli viisi vuotta harjoi-

telleet, kun taas miehistä parhaiten ovat kehittyneet yli 84-vuotiaat, jotka ovat harjoitel-

leet yli viisi vuotta. (kuvio 11) 

               

 
KUVIO 11. Alavartalon kehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan.  

 

Jalkaprässin kehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan on liitteenä (liite 2). 

               

5.4 Ylävartalon kehitys ikä- ja harjoitteluaikaryhmittäin 

 

Alle 80-vuotiaiden ikäryhmässä ylävartalon lihasvoiman kehitys on vuodesta viiteen 

vuoteen harjoitelleilla 25 prosenttiyksikköä suurempi kuin alle vuoden harjoitelleilla 

samanikäisillä (kuvio 11). Yli viisi vuotta harjoitelleiden alle 80-vuotiaiden ylävartalon 

kehitysprosentti on 24 %.  80–84-vuotiailla kehitysprosentti on alle vuoden harjoitelleil-
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la 56 % ja vuodesta viiteen vuoteen harjoitelleilla 79 %. Yli viisi vuotta harjoitelleiden 

80–84-vuotiaiden alavartalon kehitys on kaikkein heikointa, 15 %. Yli 84-vuotiaiden 

kehitysprosentti on kaikissa harjoitteluaikaryhmissä korkein. Ylävartalon kehitys on 

kasvanut kaikilla ikäryhmillä, kun verrataan alle vuoden harjoitelleita vuodesta viiteen 

vuoteen harjoitelleisiin. (kuvio 12) 

  
KUVIO 12. Ylävartalon kehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan (N=111) 

 

Kuviossa 13 harjoittelijat on jaettu sukupuolen mukaan. Naisilla kaikkien ikäryhmien 

ylävartalon kehitysprosentti kasvaa siirryttäessä alle vuoden harjoitelleista vuodesta 

viiteen vuoteen harjoitelleisiin. Ylävartalon lihasvoiman kehitys on naisissa pienin 80–

84-vuotiailla yli viisi vuotta harjoitelleilla.  Naisten suurin ylävartalon kehitysprosentti 

on alle 80-vuotiailla vuodesta viiteen vuoteen harjoitelleilla. Yli 84-vuotiaiden naisten 

kehitys on kaikissa harjoitteluaikaryhmissä parempaa kuin 80–84-vuotiaiden naisten. 

Miehissä alle 80-vuotiaiden ikäryhmän kehitysprosentti laskee harjoitteluajan pidenty-

essä ollen yli viisi vuotta harjoitelleilla -33 %. 80–84-vuotiaiden miesten ylävartalon 

lihasvoiman kehitys on 10 prosenttiyksikköä suurempi vuodesta viiteen vuoteen harjoi-

telleilla kuin alle vuoden harjoitelleilla. 80–84-vuotiaista miehistä kukaan ei ole harjoi-

tellut yli viittä vuotta. Yli 84-vuotiaiden miesten ylävartalon kehitysprosentissa ei ta-

pahdu suuria muutoksia harjoitteluajan muuttuessa. 

 

Naisten ylävartalon lihasvoiman kehitys on kaikissa harjoitteluaikaryhmissä suurempaa 

kuin miesten, kun verrattaan samanikäisiä harjoittelijoita. Vain alle 80-vuotiaat alle 

vuoden harjoitelleet miehet saavuttavat paremman kehitysprosentin kuin samanikäiset 
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naiset. Yli viisi vuotta harjoitelleiden yli 84-vuotiaiden miesten ja naisten ylävartalon 

kehitys on ollut lähes yhtä suurta. (kuvio 13) 

 

 
KUVIO 13. Ylävartalon kehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan. 

 

Harjoittelijoiden kokonaiskehitys ikäryhmittäin suhteessa harjoitteluaikaan on liitteenä 

(liite 3). 
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5.5 Ikäihmisten kokemuksia kuntosaliharjoittelusta 

 

Kuntosalin asiakkaiden kokemuksista muodostettiin kaksi luokkaa, jotka kuvaavat 

ikäihmisten kokemuksia kuntosaliharjoittelusta. Luokat ovat fyysinen toimintakyky ja 

psykososiaalinen toimintakyky. 

 
KUVIO 14. Ikäihmisten kokemuksia kuntosaliharjoittelusta. 

 

5.5.1 Fyysinen toimintakyky 

 

Harjoittelun aloittaminen oli helppoa huolimatta siitä, oliko kuntosaliharjoittelusta ai-

empaa kokemusta vai ei. Aikaisemman kokemuksen puuttuminen aiheutti kuitenkin 

epäluuloja harjoittelua kohtaan aluksi, mutta kun toimintaan tutustui, se alkoi tuntua 

hyvältä ja hyödylliseltä.  

 

”...ollu niin virkee ja hyvä olo. Ei yhtään sairaalareissuja oo ollu sen jäl-

keen, kun minä kuntosalille menin. Vaikka minä ensin kauhistuin, että mi-

kä se semmonen on.” 

 

Harjoittelu lähti hyvin käyntiin ja liikkeet eivät kipeyttäneet lihaksia. Vastusta lisättiin 

harjoittelun alkuvaiheessa vähitellen, mikä tuntui harjoittelijoista hyvältä. Vuosittain 
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tehtävät lihaskuntotestien tulokset olivat harjoittelijoille tärkeä lihaskunnon paranemi-

sen mittari.  

 

” Koko lailla on mulla pysynyt samana ne vuodesta toiseen.” 

 

” ...teki semmosen kokeen, että noustaan seisoon ilman apua ja niin mulla 

oli ihan samat numerot, kun edellisellä kerrallakin.” 

 

Harjoittelijoiden kokemukset yksilöllisyyden huomioinnista kuntosaliharjoittelusta oli-

vat positiivisia. Jokainen harjoittelija saa toteuttaa henkilökohtaisesti laadittua ohjel-

maansa oman voinnin mukaan.  

 

”Mullakin on se yks, jota mä en enää pysty ollenkaan tekeen, niin oon jät-

täny sen pois” 

 

 

Jokaisella harjoittelukerralla harjoittelija toimii itse oman vointinsa arvioijana. Mikäli 

voinnissa on jotain, mikä estää harjoittelemasta täysipainoisesti voidaan vastusta pie-

nentää ja toistojen sekä sarjojen määrää tilapäisesti pienentää. Jos jokin tietty laite aihe-

uttaa kipuja tai muita negatiivisia vaikutuksia, voidaan sen tekeminen lopettaa toistai-

seksi tai kokonaan.  

 

”Nehän sanookin, että voinnin mukaan” 

 

Harjoittelijat kokivat fyysinen toimintakykynsä parantuneen harjoittelun myötä. 

 

” Kyllä se, kun siellä tosissaan tekee niin sen tuntee jäsenissään. Kyllä se 

on auttanu.”  

 

”Ei sen parempaa ja sitten kun se on niin hyödyllistä.” 

 

”Kyllä se erinomainen on, että ei sitä olis uskonu ollenkaan minkälainen 

voima sillä on, että kun se niin ihmisen tervehdyttää.” 

 

”...on siitä hyötyä, että kun näin jaksan kotona olla.” 
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                               Harjoittelijat olivat myös sitä mieltä, että ilman kuntosaliharjoittelua 

heidän toimintakykynsä ei olisi nykyisellä tasolla vaan paljon heikompi. 

 

” No kyllä, en mää tämmönen näin vanhana...en tässä kunnossa olis, jos en 

ois käyny.” 

 

” En, en varmasti olis, kun mää oon tosiaan niin hyvässä kunnossa, etten 

mää koskaan oo kipee.” 

 

”...juu kehotan vaan kaikkia vanhuksia, jotka vaan kykenee niin jumpalle. 

Kyllä se niin erinomanen lääke on tähän vanhuuteen.” 

 

 

5.5.2 Psykososiaalinen toimintakyky 

 

Alusta alkaen ryhmässä harjoitteleminen koettiin positiiviseksi asiaksi. Harjoittelun 

edetessä ryhmän jäsenet tulivat tutuiksi. Kuntosaliharjoittelun ulkopuolella ryhmän jä-

senet eivät juuri ole tekemisissä, mutta yhteiset viikoittaiset tapaamiset koetaan kuiten-

kin tärkeiksi. Pukuhuoneessa ja harjoittelun aikana vaihdetaan kuulumisia. Ryhmien 

pysyminen lähes muuttumattomina koettiin hyväksi asiaksi. 

 

”Ei se kyllä pois sais jäädä...kyllä se semmonen hauska reissu on.” 

 

”Se on aina niin hyvä, kun saadaan siinä vaatehuoneessa odottaa ja puhua 

tärkeimmät, mitä on kullakin kerrottavaa, vaihtaa kuulumiset.” 

 

Huumorin roolia harjoittelijat pitävät tärkeänä. Ryhmän jäsenten tutustuttua on ryhmille 

kehittynyt omaa huumoria.  

 

”En tuntenu, mutta sitten niihin tutustu ja sitten ajan päälle tultiin tutuksi. 

Ja se on niin kovin mukavaa” 

 

”...jutellaan, ja semmosta huumori porukkaa ” 
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Harjoittelijat korostivat vetäjien roolin tärkeyttä. Vetäjille tärkeinä ja hyvinä ominai-

suuksina pidettiin ammattitaitoa, kykyä neuvoa ja ohjata, laitteiden säätöjen osaamista, 

huumorintajua sekä halua tehdä kuntouttavaa työtä ikäihmisten parissa. 

 

” Oikeen hyvää se on, erittäin hyvät vetäjät.”  

 

” Ihania ihmisiä siellä, että mukava mennä sinne, ottavat niin mukavasti 

meidät aina vastaan.” 

 

”Ne ymmärtää vanhuksia ja meitin huumorintajua, ne on mukana kovasti 

ihmettelemässä meitin touhujamme. Kyllä ne on oikeen syntyneet sille 

alalle” 

 

Ikäihmiset pitävät kuntosaliharjoittelusta ja kokevat siitä olevan hyötyä toimintakyvyn 

ylläpitämisen ja parantamisen kannalta. He toivovat, että toimintaa ei lopeteta ja, että 

heillä on mahdollisuus jatkaa harjoittelua mahdollisimman pitkään. 

 

”Mä oon niinkun oikeen innostunu käymään siellä.” 

 

”...se olis suuri vajaus minun elämääni, se olis suuri vajaus.” 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella kuntosaliharjoittelijoiden alavartalon lihasvoiman 

kehitys oli iästä, sukupuolesta ja harjoitteluajasta riippumatta vähintään 27 % ja ylim-

millään 114 %. Ylävartalon lihasvoiman kehitys oli vastaavasti alimmillaan 15 % ja 

ylimmillään 88 %. Aikaisempien tutkimusten mukaan lihasvoimaa lisäävän viikoittaisen 

kuntosaliharjoittelun seurauksena iäkkäiden miesten ja naisten lihasvoima lisääntyi 

muutamassa kuukaudessa 10–30 %. (Sipilä, ym. 2010, 117.) Myös opinnäytetyön tulok-

sista nähdään, että kuntosaliharjoittelun vaikutukset tulevat esiin jo ensimmäisten har-

joittelukuukausien aikana.  

 

Rantasen, ym. (1998) tutkimuksen mukaan käden puristusvoima heikkeni lähes kaikilla 

iän myötä 27 vuoden seurannan aikana. (Rantanen, ym. 1998). Tämän opinnäytetyön 

tulosten perusteella ylävartalon lihasvoimaa on mahdollista kehittää ja ylläpitää kun-

tosaliharjoittelun avulla. Tulosten perusteella vain alle 80-vuotiailla yli viisi vuotta har-

joitelleilla miehillä ylävartalon lihasvoima on heikentynyt lähtötasoon nähden. 

 

Käypähoitosuosituksen mukaan lihasvoima heikkenee 50. ikävuoden jälkeen noin 1 

prosentilla vuodessa (Käypähoito 2010). Lihasvoiman heikkeneminen kiihtyy 60–70- 

vuoden iässä, ja sitä tapahtuu noin 8 prosenttia vuosikymmentä kohden (Higuchi dos 

Santos, ym. 2007, 9.) Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että kuntosaliharjoittelun myö-

tä ikäihmiset pystyvät säilyttämään ja jopa kasvattamaan lihasvoimaa.  

 

Kuten jo teoriaosassa kappaleessa 3.3 ”Ikäihmisten voimaharjoittelun vaikutukset 

toimintakykyyn” kävi ilmi, suurimmat erot ikäryhmien välillä on havaittu alaraajojen 

lihasvoimassa (Sakari-Rantala 2003, 9). Kävelykyvyn ylläpitämisessä juuri alavartalon 

lihaksilla on tärkeä rooli (Salmelin 2001, 311–318). Tässä opinnäytetyössä alavartalon 

liikkeitä ovat jalkaprässi, polven ojennus ja lonkan loitonnus. Näiden liikkeiden kehitys-

ten keskiarvolla kuvataan tässä työssä koko alavartalon kehitystä. Opinnäytetyön tulos-

ten perusteella kaikissa ikäryhmissä alavartalon voimat kasvoivat. Harjoitteluajan pi-

dentyessä alavartalon voimien kehitys kasvoi, lukuun ottamatta yli viisi vuotta harjoitel-

leita. Yli viisi vuotta harjoitelleiden 80–84-vuotiaiden naisten alavartalon lihasvoima 

heikkeni lähtötasoon nähden.  
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Opinnäytetyön tulosten mukaan kuntosaliharjoittelu parantaa fyysistä toimintakykyä, 

vaikka harjoittelu aloitettaisiin vasta iäkkäänä. Yli 85-vuotiaiden naisten lihasvoima ei 

ole heikentynyt lähtötasoon nähden millään harjoitteluaikaryhmällä. Tulokset ovat hy-

vin linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Esimerkiksi Sipilän (1996) väitöskirjan 

mukaan myös iäkkäänä aloitettu voimaharjoittelu lisää lihaksen massaa.  

 

Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että ikäihmiset kokevat kuntosaliharjoit-

telusta olevan hyötyä sekä fyysisen, että psykososiaalisen toimintakyvyn kannalta. 

Ikäihmiset myös pitävät kuntosaliharjoittelusta ja ovat tyytyväisiä tapaan, jolla toimin-

taa toteutetaan Lempäälän Himminkodossa. 

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan siis todeta, että kuntosaliharjoittelusta on 

ikäihmisten fyysisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja parantamisen 

kannalta hyötyä. Kuten jo teoriaosassa kappaleessa 3.1 ”kotona asumista uhkaavat teki-

jät” kävi ilmi, kotona asuminen edellyttää sekä fyysistä että psykososiaalista toiminta-

kykyä. (Laatikainen 2009; THL 2012.) Hyvä toimintakyky parantaa mahdollisuuksia 

asua kotona ja viivästyttää sekä vähentää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta tuoden sitä 

kautta yhteiskunnalle säästöjä. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on kymmenen ker-

taa enemmän potilaita terveyskeskusten vuodeosastoilla kuin Ruotsissa (HEMA-

instituutti 2007, 14,31). Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että hoito-

kulttuuria tulisi muuttaa ennaltaehkäisevämpään, ikäihmisten toimintakykyä ja kotona 

asumista tukevampaan suuntaan.  

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

”Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset 

uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 

tavalla.” (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012) 

 

Tekijän tulee olla rehellinen, huolellinen ja tarkka sekä tutkimusta tehdessään että tulok-

sia esittäessään ja arvioidessaan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tämä opin-

näytetyö toteutettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimus aineistosta ei missään 

vaiheessa käynyt ilmi tutkittavien henkilöllisyys ja aineistot säilytettiin tietokoneella 

salasanalla suojattuina. Opinnäytetyön tekijä pyrki säilyttämään objektiivisuuden koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. 
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Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tä-

män opinnäytetyön tiedonhankinnassa pyrittiin lähdekriittisyyteen ja toisen käden läh-

teitä käytettiin vähän. Toisen käden lähteiden käyttö ei heikennä tämän opinnäytetyön 

luotettavuutta, koska niiden luotettavuuden arviointiin kiinnitettiin erityisesti huomiota. 

 

Tutkimusmenetelmien valintaan perehdyttiin opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa huo-

lellisesti. Opinnäytetyössä käytettyjen tutkimusmenetelmien valinta oli tutkimusongel-

mat huomioon ottaen perusteltua. Esimerkiksi kvantitatiivinen aineisto luokiteltiin ikä-

ryhmiin samoin kuin harjoittelijat on jaettu Himminkodon kuntosalilla tilastointia var-

ten. Kolmeen ikäryhmään jakaminen oli myös opinnäytetyön tulosten analysoimisen 

kannalta järkevää. Useampaan ikäryhmään jakaminen olisi pienentänyt ryhmien kokoa 

huomattavasti ja siten heikentänyt tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Aineisto 

jaettiin ikäryhmiin mukaillen teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyjä ikäihmisten kun-

tosaliharjoittelun vaiheita, joita myös Himminkodon kuntosalilla sovelletaan. Opinnäy-

tetyössä haluttiin tuoda esiin vasta- alkaneiden ja pitkään harjoitelleiden ikäihmisten 

eroavaisuudet lihasvoiman kehityksessä. Aineiston jakaminen useampaan ryhmään har-

joitteluajan perusteella olisi pienentänyt ryhmien kokoa ja vaikuttanut heikentävästi 

tulosten luotettavuuteen. Tulosten analysoinnissa ja esittämisessä on pyritty täsmällisyy-

teen ja objektiivisuuteen. Opinnäytetyön tulokset on mielestäni esitetty luotettavasti. 

 

Lähdeviittaukset on tehty yleisten ohjeiden mukaisesti ja niiden merkitsemisessä oltiin 

huolellisia. Lähteiden sisältö on pyritty tuomaan opinnäytetyössä esiin muuttumattoma-

na. 

 

Opinnäytetyön tutkimuslupa haettiin Lempäälän kunnan vanhustyön organisaatiolta. 

Lupa myönnettiin tutkimuslapahakemuksen perusteella tammikuussa 2013. Haastatte-

luun valituille henkilöille toimitettiin etukäteen suostumuslomakkeet, joissa oli tietoa 

opinnäytetyöstä sekä haastattelusta. 
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6.3 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen sujui suunnitellusti. Opinnäytetyön tulokset antoivat vas-

tauksia esitettyihin tutkimusongelmiin ja olivat linjassa aikaisempien tutkimusten tulos-

ten kanssa. 

 

Tämän opinnäytetyön tulosten avulla voidaan tarkastella Lempäälän Himminkodon 

kuntosalitoiminnan hyötyjä ikäihmisten toimintakyvylle. Himminkodon kuntosalin toi-

minta on hyvin organisoitua ja ikäihmisten tarpeiden mukaan toteutettua.  

 

Tulevaisuudessa toimintaa voitaisiin kehittää harjoittelutietojen siirtämisellä sähköiseen 

muotoon nykyisten paperisten kuntokorttien sijaan, mikä helpottaisi tulosten kirjaamista 

ja analysoimista. Harjoittelutietokanta sisältäisi harjoittelukorttitietojen lisäksi asiak-

kaan henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman ja palvelusuunnitelman. Myös potilastie-

tojärjestelmän yhdistäminen harjoittelutietokantaan olisi hyödyllistä, jotta kuntouttavaa 

työtä toteuttavat voisivat ottaa kuntoutusohjelman suunnittelussa huomioon asiakkaan 

sairauksiin liittyvät asiat. Sähköinen kirjaaminen helpottaisi kuntosalilla työskenteleviä 

ja parantaisi tietojen säilyttämisen tehokkuutta ja turvallisuutta. Sähköinen tietokanta 

myös tehostaisi harjoittelun vaikutusten seurantaa. Jatkuvan harjoittelutulosten seuran-

nan avulla toimintaa voitaisiin kehittää, ja uusien toimintatapojen toimivuuden arviointi 

olisi mahdollista. 

 

Lempäälässä on noussut esiin ajatus ikäihmisten kuntouttamisesta kotona. Tarkoitukse-

na olisi, että kuntosaliharjoittelun lisäksi ikäihmiset toteuttaisivat kotikuntoutusohjel-

maa kotipalvelun henkilökunnan ohjaamana. Harjoittelukertojen lisääminen kuntosalilla 

ei ole mahdollista suurien asiakasmäärien vuoksi, mutta kotikuntoutuksella saataisiin 

tehostettua kuntosaliharjoittelun vaikutuksia lihasvoimaan ja sitä kautta toimintakyyn.  

Kuntoutus tulisi liittää osaksi kotipalvelun työntekijöiden toimenkuvaa, jotta toiminnas-

ta tulisi tehokasta.  

 

Jatkossa voitaisiin tutkia kuntosaliharjoittelijoiden lihasvoiman kehitystä kuntotestien 

tulosten avulla. Olisi myös hyödyllistä tutkia, kuinka moni harjoittelijoista siirtyy pitkä-

aikaiseen laitosasumiseen. 
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Lempäälän kunnassa toteutettava ikäihmisten kuntoutus on ainutlaatuista Suomessa, 

eikä toiminnan vaikutuksia ole tällä tavalla aikaisemmin kartoitettu. Opinnäytetyön 

avulla saatiin tietoa, jota voidaan käyttää Himminkodon kuntosalitoiminnan kehittämi-

sessä. Opinnäytetyön tulokset osoittavat kuntosaliharjoittelun hyödyt ja työssä selvite-

tään myös toiminnan toteuttamista käytännössä. Opinnäytetyö voi toimia innoittajana 

muille kunnille ikäihmisten kuntouttavan toiminnan aloittamiseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

Taustatiedot: 

- ikä, sukupuoli, kauanko käynyt kuntosalilla. 

 

Kuntosaliharjoittelun aloittaminen: 

- milloin alkanut käydä kuntosalilla 

- mitä kautta sai kuulla mahdollisuudesta 

- oliko harjoittelun aloittamisen taustalla jokin erityinen syy ( muutos toimintaky-

vyssä tms)  

- sujuiko harjoittelun aloittaminen ongelmitta 

- miten koki kuntosaliharjoittelun alkuvaiheessa, entä myöhemmin 

-  

Kuntosaliharjoittelun vaikutukset fyysiseen toimintakykyyn: 

- miten kokee harjoittelun vaikuttaneen 

- miten toimintakyvyn muutos konkreettisesti näkyy  

 

Kuntosaliharjoittelun vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn: 

- Kokeeko harjoittelun vaikuttaneen psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 

- Millaisia vaikutuksia, mistä kokee vaikutusten johtuvan (esim. liikunnasta vai 

ryhmästä) 

- Kokeeko, että elämään on tullut lisää sisältöä harjoittelun myötä 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



50 

 

Liite 2. Jalkaprässin kehitys suhteessa ikään ja harjoitteluaikaan 
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Liite 3. Multipressin kehitys suhteessa ikään ja harjoitteluaikaan 
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Liite 4. Vartalon kokonaiskehitys suhteessa ikään ja harjoitteluaikaan 
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Liite 5. Opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset 

TUTKIMUKSEN TEKIJÄT TUTKIMUKSEN TARKOI-

TUS, TEHTÄVÄT 

/ONGELMAT, TAVOITE 

TUTKIMUKSEN  

MENETELMÄT 

KESKEISET TULOKSET 

Bäckmand, H. 2004. 

 

 

Tarkoituksena oli selvittää pitkä-

aikaisen liikunnallisen elämänta-

van yhteyksiä keski-ikäisten ja 

ikääntyvien miesten toimintaky-

kyyn ja mielialaan. 

Kyselytutkimus Fyysisellä aktiivisuudella on mer-

kitystä mielialaan ja toimintaky-

kyisyyteen. Vähäinen fyysinen 

aktiivisuus ennustaa masentunei-

suutta ja itsetunnon heikkenemis-

tä. 

Kansanterveyslaitos, 2002. Ter-

veys 2000-tutkimus. 

Tavoitteena oli hankkia ajankoh-

taiset tiedot tärkeimmistä kansan-

sairauksista, niiden syistä ja hoito-

tilanteesta sekä työ- ja toiminta-

kyvystä. 

Laadullinen ja määrällinen tutki-

mus 

Vaikeudet päivittäisistä toimin-

noista selviytymisessä sekä liik-

kumisessa lisääntyvät iän myötä 

ja ovat yleisempiä naisilla kuin 

miehillä. 

Korhonen, M. 2009. 

 

 

Tavoitteena oli selvittää iän myötä 

tapahtuvia nopeussuorituskyvyn 

ja siihen liittyvien anaerobisen 

energiantuoton, voimantuotto-

ominaisuuksien ja lihasrakenteen 

muutoksia aktiivisesti harjoittele-

villa miespikajuoksijoilla. 

Kolmivaiheinen kvantitatiivinen 

tutkimus 

 

 

Nopeusvoima väheni, alaraajojen 

lihasten isometrinen maksimivoi-

ma heikkeni ja voimantuottono-

peus hidastui iän myötä. Ikäihmis-

ten suoritukset paranivat 20 vii-

kon yhdistetyn nopeus- ja voima-

harjoittelun myötä. 
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Lampinen,P. 2004. 

 

 

 

 

 

Tavoitteena oli selvittää fyysisen 

aktiivisuuden, muun harrastus-

toiminnan ja liikkumiskyvyn yh-

teyksiä masentuneisuuteen ja ylei-

seen psyykkiseen hyvinvointiin 

kotona asuvilla ikäihmisillä. 

8-vuotisseuruututkimus 

 

 

 

 

 

Hyvä liikkumiskyky ennustaa 

parempaa psyykkistä hyvinvoin-

tia. 

 

 

 

Laukkanen, P. 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkoituksena oli kuvata iäkkäi-

den henkilöiden päivittäisistä toi-

minnoista selviytymistä sekä sii-

hen liittyviä tekijöitä. Lisäksi tut-

kittiin liikuntakyvyn ja lihasvoi-

man heikkouden ennustavuutta 

kuolemanvaaran kannalta ja koto-

na asuvana selviytymistä ennusta-

via tekijöitä. 

Haastattelututkimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomattavalla osalla on vaikeuk-

sia selviytyä päivittäisistä toimin-

noista. Vaikeudet lisääntyvät iän 

myötä. Keskimääräistä heikompi 

lihasvoima kasvatti kuolemanvaa-

raa. 
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Paavilainen, P. 2002. 

 

 

 

 

Tavoitteena oli tarkastella ikään-

tyneiden hyvää fyysistä toiminta-

kykyä ja sitä ennustavia tekijöitä 

kymmenvuotisseurannassa. 

 

Haastattelututkimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähtötilanteen hyvä toimintakyky 

ja koettu terveys oli hyvää toimin-

takykyä ennustava tekijä kym-

menvuotisseurannassa. Ennalta-

ehkäisevän ja fyysistä toiminta-

kykyä ylläpitävän työn merkitys 

ikäihmisten hyvinvoinnin tukemi-

sessa on tärkeää ja siitä on hyötyä. 

Rantanen, T., Masaki, K., Foley, 

D., Izmirlian, G., White, L. & 

Guralnik, J.M. 1998. 

Tarkoituksena oli selvittää puris-

tisvoiman muutoksia 27 vuoden 

seurannassa ja kuvat niiden yhte-

yksiä painon muutokseen ja kroo-

nisiin sairauksiin. 

Määrällinen tutkimus 

 

Lähes kaikilla käden puristusvoi-

ma heikkeni 27 vuoden seurannan 

aikana. 

Sipilä, S. 1996. Tarkoituksena oli selvittää fyysi-

sen harjoittelun ja reisilihasten 

massan, lihassolujen ominaisuuk-

sien ja voiman välisiä yhteyksiä 

ikääntyvillä naisilla.  

Vertailututkimus Fyysisesti aktiiviset naiset säilyt-

tävät ikääntyessään suuremman 

lihasmassan ja paremman lihasten 

suorituskyvyn kuin liikuntaa har-

rastamattomat naiset. Iäkkäänä 

aloitettu voimaharjoittelu lisää 

myös lihaksen massaa. 
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