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1 Johdanto 

Terveyden edistämisen tarkkaa määritelmää on haastava kuvata sen laajasta toiminta-

kentästä johtuen. Terveyden edistämistä tuetaan muun muassa kehittämällä terveellistä 

yhteiskuntapolitiikkaa, uudistamalla terveyspalveluita, luomalla terveellisiä ympäristö sekä 

kehittämällä ja lisäämällä yhteisöjen ja ihmisten henkilökohtaisia tietoja ja taitoja terveelli-

sistä valinnoista ja elämäntavoista. Terveyden edistämisen eettisenä lähtökohtana on ih-

misarvon kunnioittaminen. Ammattilaiset, jotka työskentelevät terveydenhuollon parissa, 

pyrkivät parantamaan asiakkaiden mahdollisuuksia huolehtia omasta sekä ympäristönsä 

hyvinvoinnista. (Pietilä 2010,175-176; Vertio 2003, 29). 

 

Vähentynyt fyysinen aktiivisuus ja heikentynyt fyysinen kunto ovat kasvattaneet yhteiskun-

nan terveydenhuoltolaskua vuosi vuodelta. Liikkumattomuus kustantaa vuosittain yhteis-

kunnalle useita miljardeja euroja. Kulut kasvavat entisestään suomalaisväestön ikäänty-

essä ja sairastavuuden lisääntyessä. (Vasankari & Kolu 2018, 1).  

 

Jyväskylän kaupunkistrategiaan on valittu neljä strategiakärkeä, jotka määrittelevät kau-

pungin keskeisimmät linjaukset ja tulevaisuuden suunnan. Jyväskylän strategiakärjet tuke-

vat vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä eri linjauksissaan ja liikuntanäkökulma 

tuodaan vahvasti esille. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat –strategiakärjen yhtenä pää-

linjauksena on parantaa palveluiden saatavuutta koko Jyväskylässä, mikä näkyy kaupun-

gin liikuntapalveluiden palvelukehityksessä. (Jyväskylä 2017a). 

 

Jyväskylän liikuntapalveluiden toimintaan vaikuttavat vahvasti kaupungin strategiset suun-

taukset. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikuntapalveluyksikkö on suunnannut omia re-

surssejaan alueelliseen liikunnanohjausmalliin. Tavoitteena on monipuolistaa kuntalaisten 

liikuntamahdollisuuksia ja liikuntapalveluita heidän omilla asuinalueillaan, jotta kynnys lii-

kunnan harrastamiseen olisi mahdollisimman pieni. Toiminnan- ja palveluidenkehityksen 

avulla tuetaan eri alueilla asuvien kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä lii-

kunnan avulla. (Jyväskylä 2017b, 24-25). 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Keltinmäen alueen asukkaiden ajatuksia ja toiveita 

liikuntapalveluiden suhteen. Selvityksen jälkeen tavoitteena ja tarkoituksena on koota vas-

taukset ja ottaa ne huomioon tulevaisuuden suunnittelutyössä. Lisäksi työn tavoitteena on 

viedä käytäntöön uudistuneet asukaslähtöiset liikuntapalvelut. 
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Opinnäytetyössä kuvataan, mihin toimiin terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut 

ovat edenneet alueellisen liikunnanohjausmallin kanssa ja miten Keltinmäen alueen liikun-

tapalveluita on kehitetty. 

 

Opinnäytetyö pohjautuu Keltinmäen alueella tehtyyn kyselytutkimukseen (Liite 1), joka on 

toteutettu syksyllä 2017. Opinnäytetyössä avataan kyselyn tuloksia ja niistä seuranneita 

vaikutuksia alueen tämän hetkisiin liikuntapalveluihin. Kyselyn lisäksi alueen liikuntapalve-

luiden kehitykseen on vaikuttanut myös uusien yhteistyöverkostojen tiivistyminen. Alueen 

eri toimijoiden ja asukasyhteisön välisellä yhteistyöllä on ollut merkittäviä vaikutuksia alu-

een liikuntapalveluiden edistämisessä. Opinnäytetyössä kerrotaan muun muassa uudesta 

liikuntavälinelainauspalvelusta, joka on kehitetty yhteistyössä Keltinmäen kirjaston, asu-

kasyhteisön ja strategia- ja kehittäminen konsernihallinnon kanssa.  
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2 Terveyden edistäminen 

Terveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee yksilön ja yhteisön mahdollisuuksia oman 

terveytensä ja ympäristönsä huolehtimisessa. Terveyden edistämisen merkittävä tukija on 

valtio, jonka tavoitteena on parantaa jokaisen yhteisön ja yksilön terveydellisiä edellytyk-

siä. (Vertio 2003, 29-30). Terveyden edistämisen tavoitteena on lisätä ihmisen toimintaky-

kyä, terveyttä ja ehkäistä sairauksia ja muita terveysongelmia. (Sairaanhoitajat 2014.) Ter-

veyden edistäminen on osa kansanterveystyötä, joka perustuu kansanterveyslakiin. Suo-

messa terveyden edistämisen ohjaus- ja valvontavastuu on sosiaali- ja terveysministeri-

öllä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

 

Terveyden edistäminen ymmärretään moniammatillisena ja monitieteisenä yhteistyönä, 

jonka strategiset suuntaviivat on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: terveyttä edistävä yh-

teiskuntapolitiikka, terveyttä tukevien ympäristöjen luominen, yhteisöllisen toiminnan vah-

vistaminen, yksilöllisten taitojen kehittäminen ja terveyspalvelujen uudelleen suuntaami-

nen. (Sairaanhoitajat 2014). Terveyttä edistävän yhteiskuntapolitiikan tehtävänä on luoda 

julkisia rakenteita, otollisia olosuhteita ja lisätä valinnan mahdollisuuksia, jotka edesautta-

vat kansalaisten terveyttä. Yhteiskuntapolitiikka sitoutuu sosiaaliseen oikeudenmukaisuu-

teen. ”Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on presidentti Halosen mukaan käytännön työssä 

arkea lähellä olevia asioita; oikeuksia, jotka mahdollistavat ihmiselle mahdollisuuden pitää 

huolta säällisestä elämästä itse tai ainakin yhteiskunnan avulla. Ihmisoikeuksien keskei-

nen merkitys on taata yksilölle mahdollisuus elää itsenäistä elämää ja määritellä itsensä 

suhteessa muihin ihmisiin.” (Presidentti Tarja Halonen 2018). Terveyttä edistävän toimin-

nan tarkoituksena on tukea väestön osallistumista terveyden edistämiseen, esimeriksi ter-

veysvalistuksesta saadusta informaatiosta terveyttä edistävien päätösten tekoon. Lisäksi 

toiminnassa pyritään vahvistamaan terveydenhuollon ja muiden toimijoiden välistä mo-

niammatillista yhteistyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

 

WHO (World Health Organization) on maailman terveysjärjestö, joka on Suomen tärkein 

kansainvälinen yhteistyökumppani terveyden edistämisen arvioinnin ja kehittämisen suh-

teen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a.) Terveysjärjestö painottaa terveyden edis-

tämistä prosessina, joka antaa yhteisölle ja yksilölle suotuisimmat mahdollisuudet hallita ja 

ylläpitää terveyttään sekä siihen vaikuttavia taustatekijöitä. Tarkoituksena on korostaa yh-

dessä tekemistä, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä. (Sairaanhoitajat 2014). 
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2.1 Terveyden edistämisen eettinen näkökulma 

Etiikka on arvoihin, ihanteisiin ja periaatteisiin pohjautuvaa toimintaa ja tapaa elää. Etiik-

kaan kuuluu hyvän/pahan sekä oikean/väärän arviointia, pohdintaa ja toimintaa suhteessa 

itseensä ja muihin. Etiikka auttaa valintojen tekemisessä ja oman toiminnan ohjaamisessa 

sekä oman ja muiden toiminnan arvioinnissa. (Vastaamo 2019; Etiikka 2019). 

 
Terveyttä edistäville ammattilaisille on laadittu omat eettiset periaatteet, joita valtakunnalli-

nen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE on muotoillut. ETENE on koonnut 

yhteiset periaatteet terveydenhuollossa toimiville tahoille. Kaikilla terveydenhuollon pa-

rissa toimivilla tahoilla ei ole omia kirjattuja eettisiä periaatteita, mutta silti voidaan ajatella, 

että heitä koskevat samat ohjeistukset ja periaatteet, mitkä ovat laadittu yleisellä tasolla. 

Kirjatut eettiset periaatteet pätevät eri ammattikunnissa ja ne soveltuvat myös päättäjille ja 

avustavalle henkilöstölle. Terveydenhuollon ja lääketieteen etiikan periaatteiden lisäksi 

suosituksissa korostetaan ammattitaitoa, yhteistyön arvoa ja toisen työn kunnioittamista. 

Yhteisiä eettisiä periaatteita tarvitaan toimivien käytäntöjen vahvistamiseen ja ylläpitämi-

seen. (Etene 2019). 

 

Eettisten periaatteiden keskiössä ovat terveyden edistäminen, asiakkaan itsemääräämis-

oikeuden kunnioitus ja elämänsuojelu. Asiakkaan perusoikeuksien kunnioittaminen kuuluu 

terveydenhuollon etiikkaan. Se tarkoittaa sitä, että palvelun täytyy olla tasa-arvoista, eikä 

minkäänlaista syrjintää sallita. Asiakkaalla on myös itsemääräämisoikeus, jolloin asiakasta 

tulee palvella yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Palvelun edellytyksenä on, että se 

pohjautuu tieteellisesti tutkittuun tietoon tai luotettavaan kliiniseen kokemukseen. Palvelu 

tuotetaan asiakkaan etua ajaen ja tarvittaessa asiakas ohjataan toisen ammattiedustajan 

palveluun, jos asiakas tarvitsee palvelua, johon oma ammattitaito ei enää yllä. Tietoturva 

ja tietojen salassapito kuuluvat myös ammattietiikkaan ja ammatilliseen velvollisuuteen. 

(Etene 2019). 

 

Terveydenhuollon eettiset perusteet on laadittu palvelemaan asiakkaita ja potilaita, mutta 

yhtä lailla eettiset perusteet kohdistuvat ammatinharjoittajiin. Eettisesti tärkeää on huoleh-

tia ja ylläpitää omaa hyvinvointia ja tunnistaa omat rajansa ja jaksamisensa työntekijänä. 

Jos työntekijä voi huonosti ja laiminlyö omaa hyvinvointiaan, ei palvelun laatu lähtökohtai-

sesti välttämättä tue kirjattuja eettisiä periaatteita. Lisäksi työntekijällä on velvollisuus yllä-

pitää omaa ammatillista osaamista ja päivittää omia tietotaitoja säännöllisesti. (Etene 

2019). 
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2.2 Terveyden edistämisen mallit ja tavat 

Teoreettiset mallit terveyskäyttäytymisestä yrittävät selittää syy-seuraus suhteita ja auttaa 

luomaan perustaa terveyteen liittyvään käyttäytymiseen, muutokseen ja sen ylläpidon ym-

märtämiseen ja ennustamiseen. Teoreettiset mallit auttavat luomaan strategioita, interven-

tioita ja raameja toiminnalle, sekä tutkimukselle. Yksittäinen teoria ei ole useinkaan tar-

peeksi kattava ja täten on tarpeellista käyttää useita teoreettisia malleja voidaksemme ym-

märtää, miten jotakin tiettyä käytöstä voidaan edistää (Riekert, Ockene & Pbert 2014, 1-

2).  

 

Gochman on määritellyt yksilön terveyskäyttäytymisen koostuvan henkilökohtaisista omi-

naisuuksista, kuten uskomuksista, odotuksista, motiiveista, arvoista ja havainnoista. Li-

säksi terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat persoonallisuuden ominaisuudet, emotionaaliset 

tilat ja piirteet, toimet ja tottumukset. Monia malleja on kehitetty selittämään yksilöllisen 

terveyden eri käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Päätarkoituksena on ollut löytää paras 

mahdollinen tapa muuttaa käyttäytymistä terveellisempään suuntaan. (Aittasalo 2008, 21). 

 

Käyttäytymisen muutospyörä (kuva 1) on yksi työkalu ammattilaiselle, jonka avulla tavoi-

tellaan käyttäytymisen muutosta. Muutospyörä auttaa toiminnan suunnittelussa ja paran-

taa työn vaikuttavuutta. Muutoksen lähtökohtana on kuvattu pyörän keskimmäinen osa, 

joka kuvastaa yksilön eri tasoja. Siihen on jaoteltu kolme alkulähdettä: motivaatio, kyvyk-

kyys ja tilaisuudet. Nämä kuvastavat psyykkisen ja fyysisen kyvykkyyden tiedostamista. 

Ympäristön tarjoamat tilaisuudet, kuten sijainti ja aika ovat fyysisten tilaisuuksien mahdol-

listajia. Motivaatio jaetaan myös kahteen osaan, automaattiseen ja tiedostettuun. Auto-

maattinen toiminta tapahtuu luonnostaan, esimerkiksi vanhat tavat ja tottumukset hissin 

valitsemisesta portaiden sijaan tapahtuu automaattisesti. Tiedostettu motivaatio on ajatte-

lua ja asioiden punnitsemista siihen suutaan, että tietää mistä tekemisestä on mahdolli-

sesti hyötyä ja mistä haittaa. Seuraava taso koostuu yhteisön vaikutuksista interventioon. 

Siihen sisältyy yhdeksän vaikuttamistoimintoa, joiden kautta pyritään vaikuttamaan alku-

lähteisiin niin, että käyttäytyminen muuttuu. Jotta muutokseen vaikuttaminen olisi ”tehok-

kainta”, täytyy ammattilaisen tietää mitkä vaikuttamistoiminnot ovat muuttumisen kannalta 

kaikista olennaisempia asiakkaan kannalta. Uloimmalla kehällä ovat yksilöön tai ryhmiin 

kohdistuvat yhteiskunnalliset vaikuttamistoiminnot, joita tukevat poliittiset, paikalliset, alu-

eelliset ja yhteiskunnalliset toimet. (UKK-instituutti 2019). 
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Kuva 1. Käyttäytymisen muutospyörä (UKK-instituutti 2019.) 

 

 

2.3 Terveyden edistäminen kunnissa 

Terveyden edistäminen merkitsee eri asioita eri ihmisille ja se on hyvin monipuolinen kä-

site. Terveyttä kohentava toiminta on Ottawan asiakirjassa todettu viideksi kokonaisuu-

deksi, joita ovat terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen, terveellisemmän ympäris-

tön aikaansaaminen, yhteisöjen toiminnan tehostaminen, henkilökohtaisten taitojen kehit-

täminen ja terveyspalvelujen parantaminen (Vertio 2003, 29-30). Kunnalla on monia kei-

noja hoitaa velvollisuuksiaan terveyden edistäjänä kuntalaisille. Kunnat toimivat yksilöiden 

ja yhteisöjen kautta, palvelusektoreilla, sekä ympäristö- ja yhteiskuntapoliittisella tasolla. 

(Perttilä 2004, 14). 

 

Kuntalaissa on kerrottu, että kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaiden hyvinvointia ja 

alueiden kestävää kehitystä. (Finlex 2015.) Sosiaali- ja terveysministeriö hallinnoi, valvoo 

ja on vastuussa terveyden edistämisestä valtakunnallisesti monin eri keinoin. Terveyden 

edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja yhtenä sen tärkeänä teemana on muun mu-

assa liikunta ja sen vaikutus sairauksia ehkäisevänä ja toimintakykyä lisäävänä toimena. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 
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Kansainväliset ja kansalliset terveyden edistämistä ajavat ohjelmat täytyy mukauttaa eri 

maiden ja alueiden vastaaviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Täten kuntastrategioissa ja 

ohjelmissa voidaan huomioida eri sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset järjestelmät. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2019; Vertio 2003, 33). 

 

2.3.1 Matalan kynnyksen liikuntapalvelut 

Kunnan tehtävänä on tarjota matalan kynnyksen palveluita kaikille kuntalaisille. Palvelun 

tarkoituksena on tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti jäämässä tai jääneet 

palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä mah-

dollisimman paljon, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus osallistua palveluun esi-

merkiksi taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippuen. Se voi tarkoittaa ajan, sijain-

nin tai hinnan uudelleen asettelua. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b).  

 

Liikuntapalvelut tuottavat matalan kynnyksen liikuntapalveluita, joihin voi osallistua kuka 

tahansa omasta kunnosta tai kokemuksesta riippumatta. Matalan kynnyksen palveluita 

pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia, jotta palvelut olisivat lähellä eri alueen asuk-

kaita. Palveluiden osallistumisen kynnyksen laskemisessa on tärkeää ottaa huomioon eri-

tyisen tuen tarve, palvelun hinnoittelu ja mahdollinen maksuttomuus. (Jyväskylä 2017b). 

 

2.3.2 Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonta on pääsääntöisesti yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituk-

sena on edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntaneuvontaa toteutetaan myös 

ryhmämuotoisena. Palvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, jotka oman terveytensä puo-

lesta liikkuvat riittämättömästi ja kaipaavat tukea liikunnan aloittamiseen. Liikuntaneuvon-

taprosessi suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja tavoitteena on motivoida ja löytää 

asiakkaalle mieluinen tapa liikkua sekä kannustaa asiakasta elintapojen muutoksessa. Lii-

kuntaneuvoja tukee asiakasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään omat mielty-

myksensä liikunnasta. Liikuntaneuvontaprosessin aikana asiakas asettaa itselleen realisti-

sia tavoitteita, joihin pääsyä liikuntaneuvoja tukee. Prosessi etenee asiakkaan tarpeiden ja 

toiveiden mukaan, välillä fyysisesti tavaten ja välillä kontrollisoittojen kautta. Liikuntaneu-

vonnassa keskitytään asiakkaan hyvinvoinnin lisäämiseen liikunnan, ravitsemuksen ja 

unen avulla. Liikuntaneuvontaa tekevät liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset. 

(Kunnossa kaiken ikää –ohjelma 2019; Muutosta liikkeellä 2019). 
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Liikuntaneuvonnan palveluketju muodostuu kunnan eri toimijatahojen välille. Poikkihallin-

nollinen yhteistyö on edellytys palveluketjun yhtäjaksoiselle ja saumattomalle toiminnalle. 

Eri palveluntuottajat tiedottavat ja kehittävät palvelua yhä toimivammaksi kokonaisuu-

deksi, jota kutsutaan myös liikunnan palveluketjuksi (kuva 2). (Kunnossa kaiken ikää –oh-

jelma 2019; Muutosta liikkeellä 2019). 

 

 

 

 

Kuva 2. Liikunnan palveluketju (Muutosta liikkeellä 2019.) 
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3 Jyväskylä terveyden edistäjänä 

Jyväskylän kaupunki on perustettu vuonna 1837 ja kaupungissa asuu yhteensä 141 305 

asukasta. Jyväskylä on Suomen kaupungeista seitsemänneksi suurin. Kaupunki on isoin 

työllistäjä Jyväskylän alueella. (Jyväskylä 2018c).  

 
Jyväskylä on nostattanut määrätietoisesti omaa imagoaan liikuntapääkaupunkina, jonka 

tavoitteena on olla edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä liikunnan avulla. ”Jy-

väskylä on rohkeasti aikaansa edellä” – on kaupungin visio, johon liittyy vahvasti kaupun-

gin maineen ja arvostuksen kasvattaminen koulutusta ja osaamista kohtaan. (Jyväskylä 

2017b, 12-13). Jyväskylän kaupunkistrategia (kuva 3.) on laadittu vuosille 2017-2021 ja se 

on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.10.2017. Strategiaan on määritelty kaupungin ta-

lousarvio ja keskeisimmät linjaukset tulevaisuuden suunnasta ja toiminnan ohjauksesta. 

Strategian kärjiksi on linjattu neljä eri osa-aluetta: 1) Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

2) Raikas ja kasvava elinvoima 3) Resurssien viisas käyttö ja 4) Liikuntapääkaupunki. 

Kaikkiin linjauksiin liittyy jollain tapaa liikunnan ja hyvinvoinnin näkökulma, jota myös Jy-

väskylän liikuntapalveluilla kehitetään. Etenkin linjaukset 1) ja 4) ovat vaikuttaneet liikunta-

palveluiden työntekijöinä olevien liikunnanohjaajien uudistuneisiin työnkuviin hyvinkin 

oleellisesti. (Jyväskylä 2017a). 

 

Terveyden edistämisen näkökulmasta kaupunki on linjannut Osallistuvat ja hyvinvoivat 

asukkaat yhdeksi kärjeksi ja se näkyy terveyttä ja hyvinvointia edistävässä työyksikössä 

esimerkiksi resurssien suuntaamisella lähialueille. Tähän linjaukseen sisältyy esimerkiksi 

asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen tukeminen palveluiden suunnitteluun, yhden-

vertaisuuden edistäminen ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen 

koko Jyväskylän alueella. Toinen merkittävä linjaus on liikuntapääkaupunki. Jyväskylän 

kaupungin tavoitteena on saada näkyvyyttä ja vetovoimaa valtakunnallisesti sekä globaa-

listi liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymänä. Ideana on mahdollistaa elinikäi-

nen liikkuminen kaikille kehittämällä palvelu- ja yhteistyömalleja sekä monipuolistaa ulkoi-

sia liikuntaolosuhteita. (Jyväskylä 2017a). 

 

Hippos2020 on Jyväskylän ajankohtaisin urheilun, liikunnan ja terveyden edistämisen pro-

jekti, jonka tarkoitus on toimia koko valtakunnan tärkeimpänä liikuntakeskittymänä. Projek-

tin tavoitteena on kasata yhteen kaikki liikunta-alan vaikuttavat toimijat, jotka liiketoimin-

nan lisäksi pääsevät tutkimaan, kehittämään ja edistämään kansanterveyttä. (Jyväskylä 

2017a). 
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Terveyden edistäminen on koko kaupungin eri hallinnonalojen yhteinen tehtävä. Tärkeää 

on tehdä arvokasta ja moniammatillista yhteistyötä kaupungin eri organisaatioiden välillä 

ja saada henkilöstö sitoutumaan terveyttä edistävään toimintaan. Kaupungin tärkeimpänä 

voimavarana toimii koko henkilöstö, jonka tietotaitoa on ylläpidettävä ja kehitettävä käy-

tännön tasolla. Terveyden edistämiseen tarvitaan ammattitaitoisia ja ajankohtaisen tiedon 

omaavia työntekijöitä, jotka omalla ammattiosaamisellaan pystyvät viemään terveyden 

edistämisen tapoja ja tietoja eteenpäin. (Sairaanhoitajat 2014) 

 

 

Kuva 3. Jyväskylän kaupunkistrategia 2017-2021. (Jyväskylä 2017a). 

 

 

3.1 Jyväskylän kaupungin liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 

Samassa yhteydessä, kun kaupunki on luonut oman strategian, on luotu myös liikunta- ja 

hyvinvointisuunnitelma, joka pohjautuu osittain kaupunkistrategiaan. Hyvinvointisuunnitel-
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man laatimisen tukena kaupunki on hyödyntänyt Jyväskylän kaupungin tekemää kysely-

tutkimusta (vuosi 2016), jonka tavoitteena on ollut kartoittaa jyväskyläläisten liikunta-aktii-

visuutta ja –tottumuksia. (Jyväskylä 2017d). 

 

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2017-2020. Kuntalaki velvoittaa kuntia edistä-

mään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä alueen kestävää kehitystä. Terveyden-

huoltolaki puolestaan velvoittaa kuntia raportoimaan vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista 

ja terveyden edistämiseen suunnatuista toimenpiteistä valtuustolle. Lisäksi kaupungin on 

laadittava valtuustolle neljän vuoden välein laaja hyvinvointikertomus, jonka pohjalta ase-

tetaan paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin kohdistuvat kehittämisen painopisteet ja konk-

reettiset toimenpiteet. (Jyväskylä 2017d; Valtionvarainministeriö 2019).  

 

Vuoden 2017-2020 hyvinvointisuunnitelman pääteema linkittyy hyvin pitkälti yhteen strate-

giakärkeen ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat”, jonka pohjalta on laadittu käytännön toi-

menpidesuunnitelma. (Jyväskylä 2017d.) Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa 

nousi esille viisi keskeistä painopistettä, joiden tavoitteena on edistää kuntalaisten ter-

veyttä: 1) Yksinäisyyden vähentäminen 2) Eriarvoistumisen loiventaminen 3) Palvelujen 

saatavuus/saavutettavuus 4) Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet ja 5) Toiminnan vaikutus-

ten arviointi ja mittaaminen. Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on tehdä konkreettinen 

toimenpidesuunnitelma, jolla päästään vaikuttamaan näihin viiteen yllä mainittuun eri pai-

nopisteeseen. Suunnitelmaan määritellään myöskin tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja toi-

mijat sekä kerrotaan, mihin painopisteeseen toimenpide kohdistuu. Hyvinvointisuunnitel-

man toteutumista seurataan säännöllisesti joka vuosi. (Jyväskylä 2017d). 

 

3.2 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut 

Liikuntapalveluiden tehtävänä on taata kuntalaisille monipuolisia ja laadukkaita liikunta-

mahdollisuuksia. Kattavien liikuntamahdollisuuksien tavoitteena on edistää asukkaiden 

hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntapalveluiden toimintayksikkö Terveyttä ja hyvinvointia 

edistävät liikuntapalvelut toteuttavat ja tuottavat matalan kynnyksen liikuntapalveluita kai-

kille kuntalaisille taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Palvelut koostuvat 

pääosin ohjatun liikunnan ryhmistä, joita ohjaavat kaupungin liikunnanohjaajat. Toimintaa 

järjestetään ympäri kaupunkia eri asuinalueilla, mutta pääasiassa toiminnan painopisteet 

ovat kaupungin uimahalleissa AaltoAlvarissa keskustassa ja Wellamossa Vaajakoskella. 

Toiminnan pääkohderyhmänä ovat erityisesti ne ihmiset, jotka terveytensä kannalta liikku-

vat liian vähän tai ei ollenkaan. (Jyväskylä 2017b, 24-26). 
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Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut toimivat vahvasti yhteistyössä eri toimi-

joiden ja palveluntuottajien kanssa. Kaupungin eri organisaatioiden yhteistyössä muodos-

tuneet palveluketjut mahdollistavat asiakkaille vaivattoman ja sujuvan palvelukokonaisuu-

den, vaikka palveluita tuottaisivat kunnan eri toimijat (kuva 4.) Palveluketjun ensimmäinen 

kontakti asiakkaaseen muodostuu yleensä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakas voi ta-

vata muun muassa lääkärin, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän, jonka kanssa olisi tär-

keää muodostaa näkemys asiakkaan aktiivisuudesta ja liikuntatavoista esimerkiksi esitie-

tolomakkeen avulla. Seuraava palveluketjun mahdollinen tarjoaja on Terveyttä ja hyvin-

vointia edistävät liikuntapalvelut. Palvelut ovat matalankynnyksen palveluita, jotka on tar-

koitettu asiakkaille oman toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Vaihtoehtoja on useita esimerkiksi ryhmä- tai kurssitoiminta tai mahdollisesti enemmän tu-

kea ja ohjausta tarvitsevalle asiakkaalle on vaihtoehtona maksuton yksilöllinen liikunta-

neuvonta. Tarkoituksena olisi, että tukitoimien avulla asiakas saisi tarvittavat työkalut 

oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen ja niiden avulla jatkaisi liikunnan harjoit-

tamista yhä enemmän omatoimisesti. (Jyväskylä 2017b, 24-26). 

 

Palveluketjujärjestelmä ja moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri organisaatioiden kes-

ken on vasta alkutekijöissään ja tavoitteena onkin tulevaisuudessa toiminnan laajentami-

nen ja vakiinnuttaminen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on räätälöidä palveluketjuja eri koh-

deryhmille (ikäryhmät ja erityisryhmät) sopiviksi. Jotta palveluketjujen vakiinnuttaminen ja 

yhteistyön lisääminen on tulevaisuudessa mahdollista, täytyy toiminnan kehittämiseen va-

rata enemmän henkilöstö-, työaika ja taloudellisia resursseja. (Jyväskylä 2017b, 24-26). 

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut tarjoavat palveluita kaikille eri kohderyh-

mille. Tärkeimpinä kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, seniorit ja erityisryhmät. Tulevai-

suudessa yksikön on otettava monipuolisemmin huomioon myös monikulttuurinen liikunta 

sen kysynnän kasvaessa. Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelmaa varten tehdyssä tut-

kimuksessa selvisi, että suurimmat esteet liikunnan harrastamiseen olivat taloudelliset 

syyt, ajanpuute ja välimatkat. Liikuntapalveluiden haastavana tehtävänä onkin pitää hinnat 

alhaisina, jotta matalankynnyksen palvelut pysyvät sellaisinaan. Toisaalta kaupungin ta-

lousarvio ja organisaatioita koskevat säästötoimet asettavat hinnoittelun ristiriitaan. Joka 

tapauksessa liikuntalakiin vedoten, kunnan on pidettävä huoli siitä, että perustehtävien 

hoituminen on turvattu. (Jyväskylä 2017b, 24-26). 
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Kuva 4. Jyväskylän kaupungin palveluketjun portaat (Jyväskylä 2017b, 25). 

 

3.3 Alueellinen toiminta 

Jyväskylän liikuntapalvelut on aloittanut alueellisen toiminnan kehittämisen syksyllä 2017 

(liite 2). Toiminnan edelläkävijänä on toiminut Hyvinvointia Huhtasuolle –hanke, joka to-

teutettiin vuosina 2013-2016. ARA (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) –rahoituksen 

saaneen hankkeen tavoitteena oli edistää huhtasuolaisten hyvinvointia ja luoda uusia toi-

mintatapoja yhteistyössä julkisen- yksityisen- ja kolmannen sektorin kanssa. (ARA; Jyväs-

kylä 2016e).  

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut toteuttaa hyvinvoivat ja osallistuvat 

asukkaat -strategiakärkeä, lisäämällä henkilöresursseja alueille. Valituille alueille on ni-

metty yhdyshenkilö, joka on toiminut tiiviissä yhteistyössä alueen asukasyhteisön, eri toi-

mijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Alueellisen toimintamallin tarkoituksena on mahdol-

listaa asukkaiden monipuolista liikkumista omilla asuinalueillaan (liite 3). (Jyväskylä 

2017b, 24-26). 

 

3.4 Keltinmäen liikuntapalvelut 

Keltinmäki on kaunis asuinalue kaupungin laidalla noin neljän kilometrin päässä Jyväsky-

län keskusta. Asukkaita on noin 7100 (tilasto 2017) ja asukaslukuun nähden alueella on 

paljon työttömiä, maahanmuuttajia ja senioreita. (Jyväskylä 2017f). Keltinmäki on yksi 

kaupungin vanhimpia lähiöitä ja se on rakennettu pääosin 1970-luvulla. (Jyväskylä 

2017g.) Maisemallisesti ja ulkoilupuitteiden puolesta Keltinmäki tarjoaa asukkailleen hyvät 



 

 

14 

ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Alueella on pinta-alaltaan Jyväskylän suurin liikun-

tapuisto Kotalampi. Liikuntapuistossa toimintamahdollisuuksia on käytössä ympäri vuo-

den. Lisäksi Keltinmäessä on laajat latuverkostot talvisin ja ympäristöltään kaunis Kota-

lampi tarjoaa ihailtavat puitteet ulkoiluun. Liikuntapalveluita alueella tuottaa kaupungin eri 

toimijat, asukasyhdistykset, yksityiset palveluntuottajat ja alueen urheiluseurat. (Jyväskylä 

2017g). 
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4 Tavoite 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toimintayksikön palveluiden suuntaa ohjaa Jyväskylän 

kaupunkistrategia, jonka tarkoituksena on toimia palveluiden kulmakivenä. Opinnäytetyö 

on osa opinnäytteentekijän työtehtävää, jonka työtehtävän ydin liikunnanohjaajana on 

edistää kuntalaisten terveyttä. Kyseinen opinnäytetyö keskittyy Keltinmäen alueen asuk-

kaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kyselytutkimuksen tuloksia hyödyntäen.   

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Keltinmäen alueen asukkaiden ajatuksia ja tarpeita 

alueen liikuntamahdollisuuksien ja –olosuhteiden osalta. Selvityksen jälkeen tavoitteena ja 

tarkoituksena oli koota vastaukset asukkaiden tarpeista ja toiveista ja huomioida ne suun-

nittelutyössä. Lisäksi työn tavoitteena on toteuttaa käytännössä uudistuneita asukaslähtöi-

siä liikuntapalveluita. 

 

Keltinmäen alueen liikuntapalveluiden kehittämissuuntaa määrittävät alueen asukkaiden 

toiveet ja tarpeet, sekä Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma. Jyväskylän kaupun-

gin hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteiden keskiössä on yksinäisyyden vähentäminen, 

eriarvoistumisen loiventaminen, palvelujen saatavuus/saavutettavuus, osallisuuden lisää-

minen asuinalueilla sekä toiminnan vaikutusten arviointi ja mittaaminen. Nämä tavoitteet 

kulkevat käsi kädessä Keltinmäen liikuntapalveluiden kehittämisen kanssa.  

 

On tärkeää selvittää, kohtaako Keltinmäen alueella liikuntapalveluiden kysyntä ja tarjonta, 

ovatko alueen asukkaat tyytyväisiä tämänhetkiseen liikuntapalvelutarjontaan ja vastaako 

palvelut asukkaiden tarpeita. Selvityksen avulla tarkoituksena on kohentaa ja kohdentaa 

palveluita paikallisten asukkaiden toiveiden ja tarpeiden suuntaan, sekä lisätä yhteistyötä 

alueen eri toimijoiden ja asukasyhteisön kanssa.  
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5 Projektin vaiheet 

Opinnäytetyön aihe liittyy opinnäytteentyöntekijän työhön liikuntapalveluilla. Tekijän vaki-

tuinen työsuhde liikuntapalveluilla alkoi syksyllä 2017 ja työnkuvan uudistuksen yhtey-

dessä yhdeksi vastuualueeksi nimettiin Keltinmäki. Vastuualueen myötä opinnäytetyön 

suunnittelu sen ympärille tapahtui opinnäytteentekijältä luontevasti. Projektiin sisältyi koh-

deryhmän määrittäminen, tutkimusmenetelmän valinta, liikuntakyselyn laatiminen, tulosten 

analysointi ja niistä seuranneet toimenpiteet.  

 

5.1 Kohderyhmä 

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat Keltinmäen asukkaat. Keltinmäessä asuu noin 

7100 asukasta vuoden 2017 tilaston mukaan. (Jyväskylä 2017f). Vuoden 2014 tilaston 

mukaan Keltinmäen väestön ikäjakauma on ikääntyneiden kohdalla suuri suhteessa mui-

hin ikäluokkiin. (Taulukko 1). Alueen muita haasteita ovat kaupungin toiseksi suurin työttö-

myysaste (21,3%), 15 –vuotta täyttäneiden keskitulot kaupungin toiseksi alhaisimmat, ul-

komaalaisten määrä prosentuaalisesti Jyväskylän korkein sekä korkeakoulutuksen saa-

neiden alhainen määrä. (Väliniemi 25.10.2016). 

 

Taulukko 1. Keltinmäen väestön ikäjakauma (Väliniemi 25.10.2016.) 
 

Ikäryhmä 
 

Vuosi 2009 
 

Vuosi 2014 

0-6 697 552 

7-12 458 475 

13-15 249 215 

16-64 5207 4813 

65-74 526 729 

75-84 276 623 

85- 91 167 

Yhteensä 7504 7574 
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Kvantitatiivisen 

kyselytutkimuksen tunnuspiirteisiin kuuluu suljetut kysymykset, jotka ovat helposti mitatta-

vissa ja tilastoitavissa. (Metropolia). Tutkimus tehtiin kyselyn muodossa, koska tavoitteena 

oli tavoittaa mahdollisimman monen kuntalaisen ääni valituilta alueilta, sekä tulosten ana-

lysointi oli valitulla menetelmällä sujuvaa. Kyselyn suljetut kysymykset valikoitiin sen mu-

kaan, mistä aihealueista haluttiin saada vastauksia palveluiden kehittämisen tueksi. Kyse-

lytutkimus oli resurssien puitteissa paras mahdollinen valinta, joka ei vienyt ajankäytännöl-

lisesti liikaa työaikaa.  

 

5.3 Liikuntakysely 

Opinnäytetyöprojekti pohjautuu syksyllä 2017 tehtyyn liikuntakyselyyn (Liite 1), jossa Kel-

tinmäen alueen asukkaat saivat arvioida alueen sen hetkisiä liikuntapalveluita. Kysely laa-

dittiin Webropol -kyselyohjelmalla ja siihen oli mahdollista vastata paperiversiona tai säh-

köisesti. Vastausaikaa oli noin kuukausi ja kyselystä tiedotettiin alueilla paikallisesti, sekä 

laajemmin liikuntapalveluiden tiedotuskanavia pitkin. Kysely oli suunnattu kaikenikäisille 

Keltinmäen alueen asukkaille. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka aktiivisesti alueen asuk-

kaat liikkuvat ja miten, sekä mitkä palvelut koetaan hyviksi ja missä liikuntapalveluissa tai 

–olosuhteissa on parantamisen varaa. Liikuntakysely tehtiin samaan aikaan neljälle muul-

lekin Jyväskylän asuinalueelle.  
 

5.4 Asukasillat ja yhteistyöpalaverit 

Kyselyn lisäksi liikuntapalveluiden kehittämiseen vaikuttivat myös yhteistyöverkostojen pa-

laverit ja asukasillat, joissa käsiteltiin laajasti Keltinmäen alueen kehitystarpeita. Keltin-

mäen asukasiltoja järjesti kaupungin strategia –ja kehittäminen konsernihallinto, joka on 

suunnannut omia resurssejaan alueelliseen toimintaan Hyvinvoivat asuinalueet –ohjelman 

avulla. (Jyväskylä 2017h.) Asukasiltoihin kutsuttiin koolle alueen eri toimijoita ja asukasyh-

teisö, jotta palveluiden kehittämisessä pystyttiin huomioimaan laajasti eri näkökulmia. 

Asukasiltoja järjestettiin noin kolme kertaa vuodessa. Asukasillassa nousi esille muun mu-

assa asukkaiden ehdotus Keltinmäen kirjaston mahdollisesta liikuntavälinelanauksesta.  

 

Alueen toimijat ovat pitäneet myös keskenään yhteistyöpalavereita, joissa ollaan neuvo-

teltu mahdollisista yhteistyökuvioista esimerkiksi tilojen käytön-, toiminnan aikataulutuksen 

ja tapahtumien suunnittelun suhteen.  
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6 Tulokset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keltinmäen alueen asukkaiden ajatuksia ja tarpeita 

alueen liikuntamahdollisuuksien ja –olosuhteiden osalta. Selvitys tehtiin kyselytutkimuk-

sena marraskuussa 2017. Selvityksen jälkeen tavoitteena ja tarkoituksena oli koota vas-

taukset asukkaiden tarpeista ja toiveista ottaen ne huomioon tulevaisuuden suunnittelu-

työssä. Lisäksi tavoitteena oli viedä uudistuneet liikuntapalvelut käytäntöön. Jyväskylän 

hyvinvointisuunnitelman mukaisesti tavoitteena on kehittää paikallisia liikuntapalveluja hel-

posti saavutettaviksi pohjautuen asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.   

 
Kyselytutkimuksen vastaukset käsiteltiin tammikuussa 2018. Kyselytutkimuksesta saatiin 

karkea yhteenveto Webropol kyselyohjelman kautta ja tuloksista laadittiin vielä työryhmän 

kesken koonti. Kaikkien alueiden vastauksista laadittiin yhteinen tiedote kaupungin tiedo-

tuslehteen ja kaupungin viestintäkanaviin sekä jokaisen alueen kyselytuloksista laadittiin 

tiedote paikalliseen aluelehteen (liite 4.). Aluevastaavien ja esimiehen kanssa pohdittiin, 

mitä asioita voidaan omassa yksikössä viedä eteenpäin ja mitkä palautteet olivat sellaisia, 

joihin ei pystytä omalla toiminnalla vaikuttamaan tai vastaamaan. Osa palautteista koski 

olosuhteisiin liittyviä asioita, jotka esimies vei eteenpäin olosuhteista vastaavaan työyksik-

köön. 
 
Keltinmäen alueen liikuntakyselyyn vastasi yhteensä 52 asukasta. Valtaosa vastaajista oli 

eläkeikäisiä naisia. Toiseksi aktiivisemmin vastasivat työikäiset. Lähes kaikki kyselyyn 

vastanneista kertoivat harrastavansa arki- ja hyötyliikuntaa joko päivittäin tai useita kertoja 

viikossa. Suurin osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että itselle soveltuvan ja mielekkään 

liikunnan harrastaminen oli omalla asuinalueella mahdollista. Vastaajien suosituimmat lii-

kuntapalvelut olivat alueen ohjatut ryhmät ja ulkoilureitit. Kehittämistoiveista keskeisim-

miksi nousi liikuntapalveluiden osalta hankinnat liittyen kuntosaliin ja kuntoilu- ja liikunta-

välineisiin/laitteisiin. Lisäksi liikuntaolosuhteisiin liittyen toiveita tuli pururadan ylläpitoon ja 

kunnostukseen sekä matalankynnyksen ohjattujen ryhmien lisäämisen. Kehittämistoiveita 

esitettiin myös tiedotuksen osalta, jotta tapahtumat ja ajankohtaiset tiedot kohdennettaisiin 

paremmin kaikkia ikäryhmiä palveleviksi. 

 

6.1 Kylätalon Keltinmäen Keitaan liikuntalaitteet 

Asukasyhteistyön ja kaupungin eri organisaatioiden yhteistyön ”ensiseurauksena” toteutui 

toive liikuntalaitteiden hankinnasta Keltinmäen Keitaan takapihalle. Keltinmäki kuuluu Hy-

vinvoivat asuinalueet –ohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja 

hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. (Jyväskylä 2017h). Samaan aikaan käynnistettiin yh-

teistyö poikkihallinnollisesti kaupungin strategia- ja kehittäminen konsernihallinnon 
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kanssa. Ohjelman myötä järjestettyjen asukasiltojen yhteydessä tuli toiveita liikuntalaittei-

den hankinnasta Keltinmäen Keitaalle. Lisäksi samoja toiveita tuli esille vielä kyselyn yh-

teydessä, joten laitteiden hankinnasta päästiin yhteisymmärrykseen kaupungin eri organi-

saatioiden ja asukasyhteisön välillä. Laitteet päätettiin hankkia ja rahoitus saatiin järjestet-

tyä Hyvinvoivat asuinalueet –ohjelman kautta. Ylläpidosta sekä vuosittaisista huoltotoi-

mista vastuun otti kaupungin tilapalvelu. Keltinmäen aluevastaavan liikunnanohjaajan vas-

tuulle jäi liikuntavälineiden valinta yhdessä asukkaiden kanssa, sekä laitteiden käytön 

opastus ja ohjeiden laatiminen.  

 

Liikuntakyselyn vastauksia: 

“Kuntosali ja ohjatun liikunnan ryhmiä päivisin ja iltapäivisin. Esim. venyttely- ja 
lihaskuntotunnit olisivat hyviä.” 
 
“Matalan kynnyksen ryhmäliikunta ja lihaskuntotreenaus kuten kahvakuula kiinnostaa, 
yhteiset kävelylenkit metsäpoluilla (vaikka koirien kanssa), yksin ei tule lähdettyä eikä 
oikein uskallakkaan.” 
 
“Ohjatut jumpat ja kuntosali (edullisia) päiväaikaan ja eläkeläisille sopivia.” 
 

6.2 Keltinmäen kirjaston liikuntavälinelainaus 

Lisäksi kyselyssä, sekä asukasyhteisön toiveissa tuli esille tarve liikuntavälineiden lisäämi-

sestä alueelle. Tämän pohjalta lähdettiin suunnittelemaan mahdollista yhteistyötä poikki-

hallinnollisesti Keltinmäen kirjaston kanssa. Aikaisemmin mainitsemassa Hyvinvointia 

Huhtasuolle –hankkeessa, kokeiltiin ja kehitettiin alueelle liikuntavälinelainaus alueen kir-

jaston yhteyteen. Tämän aikaisemmin testatun mallin monistaminen tuli ajankohtaiseksi 

nyt Keltinmäelle. Suurena apuna ja palvelun mahdollistajana oli edelleen käytössä Hyvin-

voivat asuinalueet –ohjelma, jonka organisoijan kanssa neuvottelimme uuden yhteistyöku-

vion. Yhteistyö oli sujuvaa alueen kirjaston kanssa ja henkilökunta oli halukas lisäämään 

yhteistyötä ja lähtemään toteuttamaan liikuntavälinelainauksen mahdollisuutta Keltinmä-

essä. Pitkän prosessiin sisältyi tutustuminen Huhtasuon välinelainaukseen, kokemuksiin 

ja lainaustilastoihin, selvitys Keltinmäen asukkaiden toiveista liikuntavälineiden suhteen, 

liikuntavälineiden hankinta yhteistyössä nimetyn Keltinmäen asukashenkilön kanssa, lii-

kuntavälinetelineen mittatilaustyön organisointi yhteistyössä kirjaston ja kaupungin työlli-

syyspalveluiden kanssa, liikuntavälineiden kuvaus, kirjaus, tilastointi, lainauskansion- ja 

käyttöohjeiden laatiminen sekä tiedotus uudesta palvelusta ja yhteistyöverkostosta paikal-

lislehteen, kaupungin tiedotuslehteen ja muihin tiedotuskanavoihin. Esityön valmistuttua 

järjestettiin liikuntavälineiden avajaiset Keltinmäen kirjastossa (liite 5).   
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Liikuntakyselyn vastauksia: 

”Matalankynnyksen kuntosali.” 
 
”Ulkoilualueet ovat ainoa hyvä asia Keltinmäessä. Muutoin liikuntamahdollisuuksia 
eläkeläiselle ei juuri ole. Pitäisi matkustaa muualle liikkumaan, mikä on vaikeaa.” 
 
”Aikuisten kuntoilulaitteita esim. Kotalammelle, hyvä valaistus ulkoilureiteille.” 
 

6.3 Keltinmäen alueen matalankynnyksen palvelut  

Keltinmäen liikuntapalveluiden kehittämistyö on monipuolistanut alueen liikuntamahdolli-

suuksia. Olosuhteisiin on tullut muutoksia viimeisten vuosien aikana ja samoin liikuntapal-

veluiden sisältöä on kehitetty, ottaen huomioon kyselyn tuomat tarpeet ja toiveet, sekä 

avoimet palautteet ja asukasillat, joissa asukkaiden ääni on kuultu. Tässä tiivistettynä lis-

taus Keltinmäen alueen liikuntapalveluiden kehityksen aikaansaannoksista yhteistyössä 

alueen eri toimijoiden ja asukasyhteisön kanssa: 

 

o Ulkoliikuntalaitteiden hankinta Keltinmäen Keidas (syksy 2017) 

o Liikuntavälinelainaus Keltinmäen kirjasto (kevät 2018) 

o Ajankohtaisten asioiden tiedotus paikallislehteen (Kukkulan Kaiku) 

o Yhdessä yli ikärajojen –tapahtuma yhteistyössä alueen senioreiden ja hyvinvointi-

keskuksen asiakkaiden kanssa, sekä Keltinmäen päiväkodin kanssa (kevät 2018 

ja 2019) 

o Keltinmäen Keitaan matalankynnyksen maksuton ulkojumppa (kesä 2018 ja 2019) 

o Lasten maksuton LiikuntaVeturi (kesä 2018 ja 2019)  

o Maksuton liikuntaneuvonta Hyvinvointikeskuksessa (syksy 2018) 

o Keltinmäen kesäpäivät –tapahtuma yhteistyössä usean eri alueen toimijan kanssa 

(kesä 2018 ja 2019) 

o Kotalammen matalankynnyksen penkitetty ulkoreitti (syksy 2018) 

o Maksuton kehonkoostumusmittaus Keltinmäen kirjastossa (syksy 2018) 

o Yhteistyö Keltinmäen alueen perhekeskusverkoston kanssa  

o Maksuton kahvakuulakurssi yhteistyössä hyvinvointikeskuksen kanssa (kevät 

2019) 

o Unelmien liikuntapäivä –tapahtuma Keltinmäen kirjastossa (kevät 2019) 

o Lapset valtaavat Keltinmäen –turvallisuustapahtuma yhteistyössä Keltinmäen pe-

ruskoulun ja muiden alueella toimivien tahojen kanssa (kevät 2019 
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Liikuntakyselyn vastauksia: 

”Paljon lisää penkkejä, että heikompikuntoisetkin asukkaat jaksaisivat tehdä 
kävelylenkkejä.” 
 
”Kuntosali kaikenikäisille.” 
 
“Eläkeläisten aamupäiväliikuntapaikka olisi tarpeen. Siis kunnon liikuntaa, ei tuolijumppaa, 
jota saa päiväkeskuksessa. Kesäisin liikuntapuistossa voisi myös järjestää erilaisia 
liikuntatunteja säännöllisesti. Niistä pitäisi vain tiedottaa paremmin. Ilmoituksia kauppojen 
seinille. Nettisivuilta ilmoituksia ei välttämättä löydetä kuin vahingossa.” 
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7 Pohdinta  

Kyselytuloksista seuranneet toimet voidaan yhdistää teoriaosuudessa mainittuun käyttäy-

tymisen muutospyörän kaikkiin eri osa-alueisiin (kuva 1.).  Esimerkiksi liikuntavälinelai-

naus (mahdollistaminen), ajankohtaisten asioiden tiedotus paikallislehteen (tiedottaminen 

ja viestintä), yhdessä yli ikärajojen –tapahtuma (sosiaaliset ja fyysiset tilaisuudet), lasten 

maksuton LiikuntaVeturi (kannustinten asettaminen) ja ulkoliikuntalaitteiden hankinta (fyy-

sisen ja sosiaalisen ympäristön suunnittelu). Aikaansaannoksilla on pystytty vaikuttamaan 

monipuolisesti Keltinmäen asukkaiden liikunnan harrastamisen motivaatioon, kyvykkyy-

teen ja tilaisuuksiin. Paikallisesti kohdennetut liikuntapalvelut mahdollistavat Ottawan asia-

kirjassa todettujen viiden kokonaisuuden laadukkaan toteuttamisen. (Vertio 2003, 29-30.) 

Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueiden kestävää ke-

hitystä. (Finlex 2015.) Keltinmäessä tämä toteutuu erinomaisesti muun muassa yhteisöllis-

ten tapahtumien lisäämisellä ja Keltinmäen kirjaston liikuntavälinelainauksella. Kun liikun-

tapalveluja kehitetään paikallisesti tietylle asuinalueelle, voidaan paremmin huomioida eri 

sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset järjestelmät.  

 

Jyväskylän hyvinvointisuunnitelmassa (Jyväskylä 2017d) nousee esille viisi eri päälin-

jausta (yksinäisyyden vähentäminen, eriarvoistumisen loiventaminen, palvelujen saata-

vuus/saavutettavuus, osallisuus ja aktiiviset asuinalueet ja toiminnan vaikutusten arviointi 

ja mittaaminen), joita liikuntapalvelut vievät eteenpäin omalla toiminnallaan. Alueellisessa 

liikunnanohjausmallissa päälinjauksia tukevia toimintoja ovat muun muassa ryhmätoimin-

nan lisääminen, jotta yksinäisyyttä voitaisiin vähentää. Palveluiden suuntaaminen kohdis-

tetusti asuinalueille tukee palveluiden saatavuutta/saavutettavuutta, eriarvoistumisen loi-

ventamista sekä asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta. Näitä päälinjauksia on helpompi 

toteuttaa pienemmällä asuinalueella, kuin ottaen koko Jyväskylän kaupunki huomioon. 

Alueellinen liikunnanohjausmalli edesauttaa päälinjausten toteutumista käytännön tasolla. 

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut on lisännyt resurssejaan aluekohtaisen 

liikunnanohjausmallin kehittämiseen. Käytännön tasolla se on alueellisen liikunnanohjaa-

jan työssä näkynyt vajaana yhtenä päivänä viikossa. Kauden 2018 ja 2019 aikana kalen-

terista on varattu noin viisi tuntia viikossa Keltinmäen alueen kehittämiseen ja toiminnan 

järjestämiseen. Teoreettisessa mallissa panostus ja alueiden vastuuhenkilöiden nimitys 

on huomattavasti isompaan kuvaan maalattu, kuin todellisuudessa siihen riittää aika ja pa-

nostus. On tärkeää silti muistaa, että alueellinen työ on vasta alkutekijöissä ja vasta ajan 

kanssa pystytään näkemään ja tietämään paljon alueellinen työ todellisuudessa vie ja tar-

vitsee aikaa.  
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Opinnäytetyöhön liittyvä alueellinen liikuntakysely on osa opinnäytetyön pohjaa ja perus-

taa. Vastaukset olivat arvokkaita ja tärkeitä ja niiden pohjalta alueen liikuntapalveluita ke-

hitettiin vastaamaan asukkaiden tarpeita. Toisaalta vastaajia Keltinmäen alueella oli vain 

52, mikä on todella suppea murto-osa kyseisen alueen asukkaista. Kysely ei tässä määrin 

ole varsin kattava, mutta joka tapauksessa kyselyn tekeminen ja sen tulosten analysointi 

olivat opettavia hetkiä liikuntapalveluiden aluevastaaville. Jotta vastauksia olisi saatu 

enemmän, kysely olisi voitu toteuttaa vieläkin toimivammalla tavalla niin, että olisimme 

saaneet enemmän vastaajia, jolloin kysely olisi toiminut paremmin kvantitatiivisena tutki-

muksena. Kyselyyn oli mahdollista vastata Keltinmäen alueen kirjastossa, Keltinmäen Kei-

taalla ja sähköisesti netissä. Kyselystä tiedotettiin muun muassa liikuntapalveluiden netti- 

ja Facebook –sivuilla. Tiedotusta kyselystä olisi selvästi täytynyt tehdä enemmän ja siihen 

olisi pitänyt löytyä enemmän aikaa, jotta tuloksissa olisi ollut enemmän määrää ja laatua. 

 

Valtaosa kyselyyn vastanneista oli eläkeikäisiä naisia. Seniorit ovat yksi liikuntapalvelui-

den tärkeimmistä kohderyhmistä, joten tietyn kohderyhmän ääni saatiin kyselyn avulla 

osittain kuuluviin. Liikuntapalveluiden tärkeänä tehtävä on edistää sellaisten kuntalaisten 

liikuntamahdollisuuksia, jotka oman terveytensä ja hyvinvointinsa puolesta liikkuvat riittä-

mättömästi. Suurin osa kyselyyn vastanneista koki kuitenkin mieluisan liikunnan harrasta-

misen mahdolliseksi Keltinmäen alueella. Näistä vastauksista voisi vetää osittain sellaisen 

johtopäätöksen, että kyselyn avulla liikuntapalvelut eivät kuitenkaan tavoittaneet täysin ha-

luttua kohderyhmää ja heidän ajatuksiaan liikuntapalveluiden kehittämisestä. Kyselyn to-

teuttamista olisi ollut syytä miettiä vielä laajemmalla perspektiivillä, ottaen huomioon alu-

een väestörakenteen esimerkiksi lapsiperheet ja maahanmuuttajat. Yhteistyötä olisi voinut 

tiivistää kouluyhteisön ja alueen maahanmuuttajien yhteishenkilön kanssa. Tällöin vas-

tauksia oltaisiin saatu laajemmalla skaalalla eri kohderyhmistä. Kyselyn lisäksi dataa olisi 

ollut mahdollista hankkia muun muassa Pop-up –päivien, paikallisten tapahtumien ja 

haastattelujen avulla.  

 

Keltinmäen alueen liikuntapalveluiden kehittäminen jatkuu edelleen ja toiminnan sisältöä 

ja palveluiden tarjontaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Vielä ei ole tiedossa milloin seu-

raava liikuntakysely tehdään, mutta sellainen olisi varmasti paikallaan esimerkiksi parin 

vuoden päästä, jolloin tuloksia voitaisiin verrata keskenään. Onko alueella tapahtunut 

asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmasta haluttuja muutoksia. Tärkeimpänä alueen kehi-

tyksenä jatkuu yhteistyön tiivistyminen, joka helpottaa ja mahdollistaa parempien palvelui-

den tuottamisen. Yhteistyötä tekemällä jokainen pystyy jakamaan vastuuta ja osaamis-

taan niin, että kenenkään yksittäisen toimijan ei tarvitse kantaa kaikkea kuormaa. Yhteis-

työn alueen eri toimijoiden kanssa rikastuttaa ja avartaa kaikkien ammattikuntien ammatti-

taitoa 
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