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Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan Ikäinstituutin koordinoiman 
valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden ter-
veysliikuntaohjelman saamaa mediajulkisuutta. Terveys-
liikuntaohjelman kannalta keskeinen yhteiskunnallinen 
keskustelu konkretisoituu mediateksteissä, jotka sekä 
tekevät omia tulkintojaan että herättävät lukijoiden 
tulkintoja ohjelman edistämistä terveysliikunnan ihan-
teista ja käytännöistä. Lehdistöjulkisuuden hallintaa tar-
kastellaan tutkimuksessa julkisuuteen pääsyn, lähtevän 
sanoman merkityssisällön kontrollin ja yleiseen mielipi-
teeseen tai avainryhmiin vaikuttamisen näkökulmista. 
Näin voidaan arvioida Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimuksen aineistona 
ovat ohjelman teettämän lehdistöseurannan tuloksena 
sanomalehdistöstä vuosina 2005-2008 kerätyt noin 
1800 juttua, joista tässä tutkimuksessa luokiteltiin 1115 
juttua. Ohjelman lehdistöjulkisuutta arvioidaan kysy-
mällä muun muassa: 
- kuinka paljon ohjelma näkyy julkisuudessa
- ketkä pääsevät julkisuudessa määrittelemään 

terveysliikunnan sisältöjä, toimintamuotoja ja 
rakenteita

- minkälaisia seurauksia ohjelman saamalla 
julkisuudella on.

Ohjelman sisällöt pääsivät julkisuuteen asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti vuosina 2005-2008. Voimaa 
vanhuuteen – terveysliikuntaohjelmasta kirjoitettiin 
viitisensataa (503) juttua; kaikista kerätyistä jutuista 
siis hieman alle puolessa (45 %) ainakin mainittiin oh-
jelma nimeltä. Juttujen määrän perusteella mitattuna 
ohjelman julkisuus lisääntyi vuoteen 2007 saakka. Voi-
maa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden seurauksena 
keskustelu väestön ikääntymisestä lisääntyi ja iäkkään 
julkinen kuva laventui.

Ohjelman julkisuuden keskeisiksi piirteiksi nousi sen 
keskittyminen erityisesti kolmella tasolla: julkisuus kes-
kittyi yksittäisiin (paikallis)lehtiin, yksittäisiin tapahtu-
miin ja yksilöiden toiminnan kuvauksiin. Toisenlaista 
keskittymistä edusti ohjelman niukka valtakunnallinen 
julkisuus: yksittäisistä sanomalehdistä Helsingin Sano-
mat julkaisi eniten iäkkäiden terveysliikuntaa käsitte-

leviä juttuja. Ainoastaan murto-osassa (1%) Helsingin 
Sanomien jutuista mainittiin Voimaan vanhuuteen 
–ohjelma. 

Julkisuudessa iäkkäiden terveysliikunnan keskeisiä ky-
symyksiä kommentoivat ensisijaisesti toimittajat, ohjel-
man edustajat ja iäkkäät liikkujat. Journalismi määritteli 
selkeät, erilaisina puhetapoina havainnollistuvat asemat 
iäkkäiden terveysliikunnan toimijoille. Iäkkäiden terveys-
liikunnan julkisuus rakensi puhetavoillaan kahdenlaisia 
toimijoita: valistajan ja arvioijan asemasta keskustelevia 
terveysliikunnan asiantuntijoita ja kokemuksiaan tunnus-
tavia iäkkäitä ihmisiä. 

Journalismin yksipuoliset puhetavat rajoittivat toimi-
joiden mahdollisuuksia osallistua terveysliikunnan ky-
symysten määrittelyyn. Tunnustuspuheeseen kytketyt 
iäkkäät eivät päässeet määrittelemään itselleen paras-
ta tapaa toimia; tunnustuspuhe toi näkyviin kuntosa-
liharjoitteluun liittyviä ennakkoluuloja ja positiivisia 
kokemuksia, mutta ei tarjonnut tilaa terveysliikunta-
suositusten ja –tavoitteiden arvioinnille. Valistuspuhe 
puolestaan kytki ohjelman toimijat tiiviisti ohjelman 
paikallishankkeiden esittelyyn tai ulkoilupäivän julki-
suuteen. 

Mielipidekirjoitukset (pääkirjoitukset, kolumnit, ylei-
sönosastokirjoitukset) rakensivat journalistisista teks-
teistä eroavan julkisuuden kentän, jossa iäkkäiden ter-
veysliikunnan rakenteista ja käytännöistä keskustelivat 
toimittajat, iäkkäät ja päätöksentekotaho. 

Vuosina 2005-2008 Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden ter-
veysliikuntaohjelman julkisuudessa korostui journalis-
min rooli tiedonvälittäjänä ja tarinankertojana. Tulevien 
vuosien haasteena on Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
julkisuuden ylläpitäminen, uusien toimijoiden tuomi-
nen mukaan keskusteluihin ja ohjelman toimijoiden 
entistä aktiivisempi asiantuntijakeskusteluihin osallis-
tuminen erityisesti mielipidekirjoitusten välityksellä. 

Avainsanat: ikääntyneet, terveysliikunta, terveysliikun-
taohjelma, mediajulkisuus, sanomalehdet.

Sanna Ojajärvi: Liikunta kannattaa aina.
Voimaa vanhuuteen -ohjelman lehdistöjulkisuus 2005-2008
Helsinki: Ikäinstituutti.
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I forskningen utvärderas den publicitet i media som 
Kraft i åren – äldres hälsomotionsprogram har fått. 
Programmet koordineras av Äldreinstitutet. Ur pro-
grammets synvinkel konkretiseras den centrala sam-
hällsdiskussionen i mediatexter som både gör egna 
tolkningar och väcker läsarnas egna tolkningar av de 
ideal och verksamhetsformer som motionsprogram-
met främjat. Kontrollen över publiciteten i media 
granskas i forskningen som att få publicitet, kontroll 
av det sända budskapets innebörd och påverkan 
på den allmänna opinionen eller nyckelgrupper. På 
det sättet kan man utvärdera hur känt Kraft i åren 
–programmet är och vilken inflytelse det har. Forsk-
ningsmaterialet består av de ca 1800 inlägg som pro-
grammet låtit samla in i samband med tidningsupp-
följningen åren 2005-2008. Av dessa klassificerades 
1115 inlägg. Programmets publicitet i media analy-
seras bl.a. genom frågorna:
- hur mycket syns programmet i offentligheten
- vilka är det som i offentligheten får definiera 

hälsomotionens innehåll, verksamhetsformer 
och strukturer

- vilka konsekvenser har programmets 
offentlighet. 

Programmets innehåll fick under åren 2005-2008 
publicitet i enlighet med de uppställda målen. Det 
skrevs omkring femhundra (503) inlägg om Kraft i 
åren – äldres hälsomotionsprogram; i nästan hälften 
av det insamlade materialet (45 %) nämndes alltså 
programmet vid namn. Antalet inlägg ger vid handen 
att programmets publicitet ökade fram till år 2007. 
Som en följd av Kraft i åren -programmets publicitet 
blev diskussionen om befolkningens åldrande liv-
ligare och den offentliga bilden av äldre människor 
blev bredare. 

Som ett centralt drag i programmets publicitet steg 
koncentreringen på tre nivåer fram; publiciteten kon-
centrerades till enskilda (lokala) tidningar, enskilda 
händelser och beskrivningar av enskilda individer. 
En annan sorts koncentrering syns i den sparsamma 
publiciteten på nationell nivå som programmet fått: 

Sammanfattning

av de enskilda tidningarna publicerade Helsingin 
Sanomat flest inlägg om äldres hälsomotion. Endast 
en bråkdel av dem (1 %) nämnde Kraft i åren -pro-
grammet. 

Centrala frågor rörande äldres hälsomotion kom-
menterades i offentligheten främst av journalister, 
programmets representanter och äldre motionärer. 
Journalistiken definierade klara positioner för hälso-
motionens aktörer, åskådliggjorda i termer av olika 
sätt att tala. Publiciteten konstruerade i talet två sor-
ters aktörer: hälsomotionsexperter som intog posi-
tionen som upplysare och utvärderare samt äldre per-
soner som vittnade om sina erfarenheter. 

Journalistikens ensidiga tal begränsade aktörernas 
möjligheter att definiera hälsomotionens frågeställ-
ningar. De äldre fick som vittnen inte definiera vad 
som för dem var det bästa sättet att fungera; vittnes-
börden tog fram fördomar och positiva erfarenheter 
i relation till gymträning, men gav inte utrymme för 
att utvärdera hälsomotionsrekommendationerna 
och målsättningarna. Upplysningen knöt å sin sida 
aktörerna till presentationer av de lokala projekten 
eller till den publicitet som dagen för utomhusmo-
tion fick.  

Åsiktsinläggen (ledare, kolumner, insändare) skapa-
de en publicitet som skiljde sig från de journalistiska 
texterna, där journalister, äldre personer och besluts-
fattare diskuterade strukturer och verksamhetsfor-
mer för äldres hälsomotion. 

I Kraft i åren -programmets publicitet under åren 
2005-2008 steg journalistikens roll som kunskaps-
förmedlare och berättare fram. Utmaningar under 
de kommande åren är att upprätthålla programmets 
publicitet, att få in nya aktörer i diskussionen och att 
få programmets aktörer att ännu aktivare delta i ex-
pertdiskussioner, speciellt genom åsiktsinlägg.   

Nyckelord: äldre, hälsomotion, hälsomotionsprogram, 
publicitet i media, tidningar.      

Sanna Ojajärvi: Motion lönar sig alltid.
Kraft i åren  -programmets publicitet i tidningspressen 2005-2008.
Helsingfors: Älreinstitutet.
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The study makes an assessment of the media pub-
licity that the Strength in Old Age – Health Exercise 
Programme for Older Adults received. For the pro-
gramme, the essential social discussion becomes 
concrete in media texts which make their own inter-
pretations and create interpretations in the public 
about the ideals and practices of health exercise pro-
moted in the programme. Media publicity control is 
examined from the point of view of access to public-
ity, the control of meaningful content, and influencing 
the public opinion. Thus we can evaluate the visibility 
and effectiveness of the programme. The data of the 
study consisted of material collected in the media 
follow-up in 2005-2008 including 1,800 articles, of 
which 1,115 articles were classified for the study. The 
publicity of the programme was evaluated by asking
- how much publicity the programme received
- who get to define the content, forms of action 

and structures of health exercise in public
- what concequencies the publicity of the 

programme had.

The content of the programme gained access to pub-
licity according to set aims in 2005-2008. There were 
503 written articles about the Strength in Old Age 
programme; of all the collected articles 45 % men-
tioned the programme. Based on the quantity of ar-
ticles, the publicity of the programme increased up 
until 2007. As a concequence of the publicity of the 
programme, public debate about the ageing of the 
population increased and the public image of older 
adults was extended.

Concentration became a central feature of the public-
ity of the programme on three levels: the publicity 
concentrated in individual (local) newspapers, indi-
vidual events, and depictions of personal activities. 
Another kind of concentration could be seen in the 
meagre national visibility of the programme: of in-
dividual newspapers, Helsingin Sanomat published 
the majority of articles about health exercise among 
older adults. Only a fraction of them (1 %) mentioned 
the programme.

Sanna Ojajärvi: Physical exercise is always beneficial.
Strength in Old Age Programme and its media publicity in 2005-2008.
Helsinki: Age Institute.

Abstract

In public debate, the issues of health exercise among 
older adults were mainly discussed by journalists, 
the representatives of the programme, and exercis-
ing older adults. Journalism defined clear positions 
for the actors within older adults’ health exercise, 
which could be seen in different discourses. The 
public discourse on health exercise constructed two 
kinds of actors: health exercise experts discussing 
from the position of education and evaluation, and 
older adults confessing their experiences. 

The one-sided discourses of journalism limited the 
actors’ opportunities to participate in the definition 
of health exercise issues. The older adults connected 
to confessional talk were not able to define the best 
way for them to act; confessional talk manifested 
prejudices and positive experiences related to gym 
exercise but it did not give an opportunity for the 
assessment of health exercise recommendations 
and goals. Educational talk, on the other hand, con-
nected the actors in the programme tightly to the 
presentation of the local projects or the publicity of 
the outdoors day.

Expressions of opinion (editorials, columns and let-
ters to the editor) constructed a field of publicity sep-
arate from journalistic texts, where the older adults’ 
health exercise issues were discussed by reporters, 
older adults, and decision makers.

In the publicity of the Strength in Old Age programme 
in 2005-2008, the role of journalism as a medium and 
storyteller was emphasized. The future challenges of 
the programme will include the maintenance of vis-
ibility, introduction of new actors to the discussion, 
and a more active participation of the programme’s 
actors in expert debate, especially through personal 
comments.

Keywords: older adults, health exercise, health exer-
cise programme, media publicity, newspapers.
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Ikäinstituutin koordinoima valtakunnallinen Voimaa 
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma kyt-
keytyy käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen mur-
rokseen: väestön ikääntymiseen ja väestörakenteen 
muutokseen tulevina vuosikymmeninä. Ohjelma on 
puhuttanut myös julkisuudessa; ohjelman teettämän 
lehdistöseurannan tuloksena sanomalehdistöstä on 
kerätty lähes kaksituhatta iäkkäiden terveysliikuntaa 
käsittelevää juttua vuosina 2005-2008.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan ohjelman saamaa 
mediajulkisuutta. Tavat, joilla väestön ikääntymi-
seen kytkeytyvää iäkkäiden terveysliikunta(ohjelm
a)a julkisuudessa käsitellään ovat merkittäviä, sil-
lä mediajulkisuus on keskeinen toimintaympäristö 
yhteiskunnalliselle ja poliittiselle keskustelulle. Ter-
veysliikuntaohjelman kannalta keskeinen yhteiskun-
nallinen keskustelu konkretisoituu mediateksteissä, 
jotka sekä tekevät omia tulkintojaan että herättävät 
lukijoiden tulkintoja ohjelman edistämistä terveyslii-
kunnan ihanteista ja käytännöistä. 

Lehdistöseurannan ja siitä tehtävän analyysin avulla 
on mahdollisuus pureutua organisaation julkisuus-
kuvaan ja sitä kautta maineeseen. Maine perustuu 
ensisijaisesti organisaation toimintaan. Toiminnan 
lisäksi organisaation mainetta luodaan viestinnällä. 
Maineen näkökulmasta keskeisiä seikkoja ovat or-
ganisaation tunnettuus merkittävissä sidosryhmissä, 
organisaation näkyvyys julkisuudessa ja julkisuusku-
van laatu (Aula & Heinonen 2002; Karvonen 2008). 

Julkisuudelle hahmottuu yhteiskunnassa monen-
laisia tehtäviä. Julkisuuden tulisi tunnistaa ja nostaa 
esiin yhteiskunnallisesti keskeisiä kysymyksiä. Julki-
suuden tulisi myös toimia tilana, jossa vallanpitäjät, 

1 Johdanto 

eri intressiryhmät ja kansalaiset voivat käydä keskus-
telua. Lisäksi julkisuuden tulisi tehdä mahdolliseksi 
yhteiskunnan eri tahojen toiminta – julkisuutta pitäi-
si siis voida hyödyntää yhteiskunnallisen toiminnan 
resurssina. (Kunelius 2000, Valtonen 2002.)   

1.1	Julkisuuden	kontekstit:	
väestön	ikääntyminen	ja	
iäkkäiden	terveysliikunta

Väestöennusteiden mukaan väestön ikärakenne Suo-
messa muuttuu oleellisesti tulevina vuosikymmeni-
nä. Väestön ikääntyminen onkin eräs tulevaisuuden 
keskeisistä haasteista, jolla on niin yhteiskunnallisia 
kuin yksilöllisiä vaikutuksia.

Väestön ikääntymistä on tarkasteltu esimerkiksi van-
husten suhteellisen osuuden kasvamisen näkökul-
masta vertaamalla yli 65-vuotiaiden osuutta koko 
väestöön. Suomessa vuonna 2000 oli yli 65-vuotiai-
den osuus koko väestöstä 15,0 prosenttia. Vuonna 
2030 se kasvaa 26,3 prosenttiin. Väestön ikääntymis-
tä voi tarkastella myös yli 65-vuotiaiden absoluutti-
sen määrän kasvun näkökulmasta. Kun vuonna 2000 
Suomessa asui 777 200 yli 65-vuotiasta, niin vuon-
na 2030 heidän määränsä nousee jo 1 389 100:aan, 
mikä on 611 900 yli 65-vuotiasta lisää. Prosentuaa-
lisesti tarkasteltuna vuodesta 2000 vuoteen 2030 yli 
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65-vuotiaiden määrä kasvaa 78,7 prosenttia. (Väestö-
tilastot 2008.)

Väestön ikääntymisen asettamat haasteet tuottavat 
yhteiskunnallista keskustelua, jossa ratkaisua lähitu-
levaisuuden ongelmaan etsitään kolmella keskeisellä 
tasolla: tutkimuksen, politiikan ja asenne- ja toiminta-
tapojen muutoksen. Ensinnäkin tuotetaan tutkimus-
tietoa niin ikääntymisen fysiologisista vaikutuksista 
kuin kansantaloudellisista seurauksista. Toiseksi väes-
tön ikääntymiseen kiinnitetään huomiota myös poliit-
tisin suosituksin ja päätöksin. Terveellisten elintapo-
jen edistäminen ja terveysongelmien ennaltaehkäisy 
on noussut terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen 
rinnalla terveyspolitiikan keskeiseksi painopisteeksi. 
Vanhustenhuollossa huomio on kiinnittynyt kotona 
asumisen tukemiseen ja kotipalveluiden ja kotisai-
raanhoidon kehittämiseen. Kolmanneksi väestön 
ikääntymisen haasteisiin vastaaminen edellyttää 
muutoksia asenteisiin ja toimintatapoihin.

Väestön ikääntyminen on kansantaloudellinen kysy-
mys: väestön ikääntyminen on nostanut 2000-luvulla 
vanhustenhuollon menoja noin kolme prosenttia vuo-
dessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat 
ennusteiden mukaan noin kaksi prosenttia vuodes-
sa, sillä laskelmissa on otettu huomioon esimerkiksi 
päivähoidon ja mielenterveyspalvelujen vähenevät 
menot. (Keskisuurten kaupunkien terveydenhuollon 
kustannukset vuonna 2006, Suurten kaupunkien ter-
veydenhuollon kustannukset vuonna 2006.) 

Väestön ikääntyessä on kiinnitetty huomiota lii-
kunnan merkitykseen erityisesti iäkkäiden fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitäjänä. Tutkimusten mukaan 
iäkkäät hyötyvät erityisesti heille suunnitellusta voi-
ma- ja tasapainoharjoittelusta. Myös iäkkäiden, toi-
mintakyvyltään jo heikentyneiden (naisten) voimia 
voidaan pitkäkestoisella harjoittelulla palauttaa. (ks. 
esim. Timonen 2007.)  Iäkkäiden terveysliikunta on-
kin  väestön ennustetun ikääntymisen vuoksi saa-
nut aiempaa enemmän erityishuomiota. Esimerkiksi 
vuonna 2007 julkaistuissa uusissa terveysliikuntasuo-
situksissa on aiemmista poiketen esitetty erilliset ter-
veysliikuntasuositukset yli 65-vuotiaille. 

Myös mediakentällä voi havaita lisääntyvää kiinnos-
tusta liikuntakulttuuriin ja terveysliikuntaan. Erityi-

sesti audiovisuaalinen mediakulttuuri (televisio ja 
elokuvat) on vuosituhannen alussa nostanut enene-
vässä määrin esiin elämäntapojen muokkaamisen 
teeman. Erilaisissa muutosohjelmissa terveysliikun-
ta ja elämäntapamuutokset kytketään yksilöllisten 
valintojen korostamisen kautta elämänhallinnan 
eetokseen ja elämäntapapolitiikkaan. (Valtonen & 
Ojajärvi 2003.) Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman ja 
terveysliikunnan julkisuuden kontekstina onkin yh-
teiskunnallisen väestön ikääntymiseen kytkeytyvien 
toimenpiteiden ja päätöksenteon lisäksi mediajulki-
suus ja sen iäkkäitä ja liikuntakulttuuria koskevat va-
kiintuneet representaatiot.

Media on toistaiseksi pääsääntöisesti torjunut ikään-
tymisen rakentamalla erityisesti uutis- ja asiajour-
nalismissa niin sanottua yhdenikäisyyden normia. 
Normin seurauksena ikääntyminen etäännytetään 
käsittelemällä sitä viranomaisnäkökulmasta, on-
gelmakeskeisesti. (Halonen 2002.) Väestön ikään-
tymisen ja siihen kytkeytyvien iäkkäiden terveyslii-
kuntaohjelman kaltaisten hankkeiden voisi olettaa 
hitaasti muuttavan myös median ikääntyneistä ra-
kentamaa kuvaa.

1.2	Voimaa	vanhuuteen	–	
iäkkäiden	terveysliikuntaohjelma

Ikäinstituutin koordinoiman viisivuotisen (2005-
2009) valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäi-
den terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää 
kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden 
ikäihmisten autonomiaa, toimintakykyä ja elämän-
laatua. Ohjelman perusta on Terveyttä edistävän lii-
kuntakomitean kehittämistoimikunnan mietinnössä 
ja siitä tehdyssä Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
vuodelta 2002. Ohjelma nojaa myös ajankohtaiseen 
iäkkäiden voimaharjoittelusta tehtyyn tutkimukseen 
ja terveysliikunnan ajankohtaisiin laatusuosituksiin 
(Voimaa vanhuuteen –ohjelman seurantaraportti 
2005, 2006, 2007).
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Ohjelma on laaja-alainen yhteistyöhanke, jonka to-
teutuksessa ovat mukana sosiaali- ja terveysminis-
teriö, opetusministeriö, Suomen gerontologian tut-
kimuskeskus Jyväskylän yliopistossa, UKK-instituutti 
ja Kunnossa kaiken ikää –ohjelma, jota koordinoi Lii-
kunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 
Yhteistyötä tehdään myös Kuntaliiton ja kolmannen 
sektorin valtakunnallisten organisaatioiden kanssa, 
joita ovat esimerkiksi kansanterveys-, liikunta-, van-
hus- ja eläkeläisjärjestöt. Ohjelmaa ovat rahoittaneet 
vuoden 2004 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö 
ja vuoden 2005 alusta Raha-automaattiyhdistys. 
Nykyistä työtä edelsi kahdeksassa kunnassa toteu-
tettu Voima- ja tasapainoharjoittelu kotona asumi-
sen tukena (VoiTas 2003–2006). (Voimaa vanhuu-
teen –ohjelman seurantaraportti 2005, 2006, 2007). 

1.2.1 Ohjelman sisällölliset 
tavoitteet

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelman tavoitteena on liikunnalla edistää kotona 
asuvien toimintakyvyltään jo heikentyneiden ikäih-
misten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Ta-
voitteeseen edetään kehittämällä liikuntapalveluja ja 
lisäämällä etenkin yli 75-vuotiaiden lihasvoimaa ja ta-
sapainoa harjoittavaa liikuntaa. Ohjelmaan sisältyy 35 
kolmivuotista paikallishanketta eri puolilla Suomea.

Ohjelman tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään. Ensimmäisen ryhmän tavoitteet koskevat 
edellytysten luomista iäkkäiden liikuntatoiminnalle 
– käytännössä tämä tarkoittaa toimijoiden tiedon ja 
taidon lisäämistä koulutuksen avulla ja liikuntatoi-
minnan rakenteellisten edellytysten luomista. Toisen 
ryhmän tavoitteisiin kuuluvat muutokset toimijoiden 
työtavoissa ja uusien toimintamuotojen ja palvelujen 
kehittäminen iäkkäille. Kolmanteen ryhmään kuuluu 
ohjelman varsinainen päämäärätavoite: iäkkäiden 
voima- ja tasapainosisältöisen liikuntaharrastuksen 
ja harjoittelun lisääntyminen. Liikunnan juurruttami-
seksi iäkkään arkeen tarvitaan yhteistyötä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Oleellista on 
niin ikään ikääntyneiden lähimmäisten motivointi 
yhteistyöhön.  

Ohjelman tavoitteeksi on siis asetettu muutos niin 
iäkkäiden parissa työskentelevien tahojen tiedoissa 
ja toimintatavoissa kuin iäkkäiden elämäntavoissa. 
Muutostavoitteen saavuttamiseksi ohjelmassa on ra-
kennettu tietoihin ja taitoihin, asenteisiin, rakentei-
siin ja käytäntöihin ulottuvia toimenpiteitä.

Voimaa vanhuuteen –ohjelman keskeisiä toiminta-
muotoja ovat kaikille suunnattu koulutukseen, vies-
tintään ja sidosryhmäyhteistyöhön painottuva ylei-
nen toiminta ja eri puolille Suomea sijoittuva pääosin 
kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettu 
hanketoiminta. 

Hanketoiminnan tavoitteena on iäkkäiden liikunta-
palveluiden järjestäminen ja kehittäminen pääsään-
töisesti paikallisella tasolla. Hankkeiden lukumäärä 
on lisääntynyt tasaisesti ohjelman kuluessa. Vuonna 
2005 ohjelmaan valittiin kaksitoista Raha-automaat-
tiyhdistyksen rahoittamaa paikallishanketta, jotka 
hankeohjauksen ja erityisesti siinä toteutettavan 
mentoroinnin avulla käynnistivät Voimaa vanhuu-
teen –ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa. 
Vuonna 2006 ohjelmaan liittyi kolmetoista ja vuon-
na 2007 kymmenen uutta hanketta. Vuonna 2007 
ohjelmassa toimi siis yhteensä 35 paikallishanketta. 
Paikallisesti toimivien hankkeiden ohella mukana 
oli kolme valtakunnallisesti ja kuusi alueellisesti toi-
mivaa järjestöä. Vuonna 2008 Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman paikallishankkeet vähenivät kahteen-
kymmeneenneljään, kun vuonna 2005 aloittaneet 
hankkeet lopettivat. 

Yleisen toiminnan tavoitteena on tehdä ohjelman si-
sältö tunnetuksi sekä päättäjien että iäkkäiden paris-
sa työskentelevien toimijoiden keskuudessa. Yleinen 
toiminta on kaikkina toimintavuosina koostunut oh-
jelman esittelyluennoista, iäkkäiden terveysliikunta-
seminaareista (läänien seminaareista) sekä voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaaja- ja kouluttajakoulutuk-
sista. Vuoden 2006 tärkeimmäksi koulutus- ja viestin-
tätapahtumaksi nousi Yhdessä vahvan vanhuuden 
puolesta- kutsuseminaari, jonka tavoitteena oli edis-
tää poikkihallinnollista yhteistyötä ja päätöksente-
koa iäkkäiden terveysliikuntapalveluiden järjestämi-
seksi. Vuoden 2007 aikana järjestettyjen alueellisten 
seminaarien painopisteeksi muodostui iäkkäiden 
terveysliikunnan vakiinnuttaminen. 
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1.2.2 Ohjelman viestinnälliset 
tavoitteet  

Viestintä on määritelty Voimaa vanhuuteen –ohjel-
man tärkeäksi toimintamuodoksi. Viestintä ymmärre-
tään ohjelmassa laajasti sekä sidosryhmäyhteistyönä 
että mediaan kohdistuvana viestintänä. Ohjelman 
viestinnän tavoitteena on tehdä iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelua ja sen merkitystä laajalti tunne-
tuksi. Tiivistetysti viestinnän roolin voikin nähdä tuke-
na ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman viestinnän strategia 2005.)

Ohjelman viestintää on tuettu luomalla ohjelmalle 
ilme (värit ja logo), joita on käytetty muun muassa 
julisteissa, esitteissä, kasseissa ja t-paidoissa. Ohjel-
malle on luotu myös ohjelman viestejä tukevat ja 
toiminnasta kertovat verkkosivut. Paikallishankkei-
den yhteydenpitoa edistämään on luotu verkkoon 
extranet.

Kohdennetulla viestinnällä on ohjelman ensimmäisi-
nä vuosina tavoiteltu erityisesti iäkkäiden terveyslii-
kuntapalveluiden kehittämisestä ja päätöksenteosta 
vastaavia päättäjiä. Vuonna 2008 ohjelmassa lisättiin 
omaisiin kohdistuvaa viestintää ja iäkkäiden itsehoi-
toa vahvistavaa oppimateriaalia, muun muassa koti-
voimisteluohjelmia.

Mediaan kohdistuvalla viestinnällä on tavoiteltu 
julkisuutta ohjelmalle ja tunnettuutta ohjelman si-
sällöille. Viestinnällä on tavoiteltu myös uusia toimi-
joita puhumaan iäkkäiden terveysliikunnan puoles-
ta. Mediaviestinnän keskeiseksi tavoitteeksi voikin 
nähdä tiedon lisäämisen ohella yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen.

Ohjelman laajaa tunnettuutta on lisätty esittelemäl-
lä ohjelmaa muun muassa messuilla ja Ikäinstituutin 
vuosittain järjestämässä Ikäpäivässä. Viestinnän suu-
rimpana panostuksena on ollut yhteistyössä LIKESin 
koordinoiman Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kans-
sa vuosina 2007 ja 2008 järjestetty valtakunnalliselle 
vanhusten viikolle ajoitettu iäkkäiden ulkoilupäivä. 
Mediajulkisuuteen ohjelma on noussut sekä haas-
tattelupyyntöjen että ohjelmaryhmän jäsenien ja 

hanketyöntekijöiden itsensä kirjoittamien lehtiartik-
keleiden myötä. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman, paikallishankkeiden 
ja erillisten tapahtumien saavuttamaa mediajulki-
suutta on seurattu Observerin/myöhemmin Cisio-
nin lehdistöseurannan avulla. Lehdistöseurannan 
mukaan ohjelma on saavuttanut julkisuutta ja jul-
kisuuden määrä on ohjelman kuluessa lisääntynyt. 
Lehdistöseurannan osumat eivät kuitenkaan kerro 
julkisuuden sisällöistä, ja kuten raportin alussa huo-
mautettiin, myöskään osumien lukumäärä ei suoraan 
kerro ohjelman saamaan julkisuuden määrää.

Lehdistöseurannan hyödyntämiseksi tarvitaan sys-
temaattista aineiston tulkintaa. Tässä Voimaa van-
huuteen –ohjelman tilaamassa työssä pureudutaan 
sisällönerittelyn ja sekä määrällisen että laadullisen 
analyysin avulla organisaation näkyvyyteen, tunnet-
tuuteen ja julkisuuskuvan laatuun. Julkisuuden ym-
märtämiseksi luodaan lyhyt katsaus organisaatioiden 
ja journalismin väliseen vuorovaikutukseen.

 

1.3	Organisaation	julkisuus	ja	
journalismin	tehtävät

Organisaation julkinen kuva rakentuu sekä vuoro-
vaikutuksessa sidosryhmien kanssa että median vä-
lityksellä. Organisaation näkökulmasta on haasteel-
lista, että viestinnässä on otettava samanaikaisesti 
huomioon sekä median että lopullisen vastaanotta-
jan tarpeet. (Aula & Heinonen 2002, Heinonen 2008, 
Karvonen 2008.) Voimaa vanhuuteen –ohjelman jul-
kisuuden erityisenä haasteena on lopullisen vastaan-
ottajan monitahoisuus: ohjelman julkisuus on suun-
nattu yhtäältä päättäjille ja asiantuntijoille, toisaalta 
vanhustyön ammattilaisille ja keskeisille sidosryhmil-
le. Tämän lisäksi ohjelman julkisuudella tavoitellaan 
niin suurta yleisöä kuin ohjelman näkökulmasta osal-
lisia eli iäkkäitä ihmisiä ja heidän läheisiään. 
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1.3.1. Julkisuuden hallinta

Julkisuuden hallinnasta on kehittynyt joukkoviestimi-
en vahvan yhteiskunnallisen aseman vuoksi tärkeä 
osaamisen erikoisalue. Julkisuuden hallinta kuvaa 
tilannetta, jossa eri toimijat yhteiskunnassa yrittävät 
yhä päämäärätietoisemmin ja ammattitaitoisemmin 
vaikuttaa joukkotiedotusvälineiden luomaan julki-
suuskuvaan. Tällaisissa ”julkisuuspeleissä” joukko-
viestimet kilpailevat siitä, kuka saa uutisarvoisimmat 
ja vaikutusvaltaisimmat lähteet. Lähteet kilpailevat 
keskenään journalistisesta huomiosta. Lähteet kil-
pailevat myös journalistien kanssa siitä, kumman nä-
kökulma ja käsitteet asettuvat etusijalle.

Journalistisen julkisuuden hallinnassa on julkisuutta 
tavoittelevan organisaation näkökulmasta katsot-
tuna ainakin kolme ulottuvuutta, jotka ovat julki-
suuteen pääsy, lähtevän sanoman merkityssisällön 
kontrolli ja yleiseen mielipiteeseen tai avainryhmiin 
vaikuttaminen. Lähde etsii ensinnäkin julkisuudessa 
tilaa, jonka ympärille on kerääntynyt sen kannalta 
oikeanlainen yleisö. Julkisuutta etsitään sopivaan 
aikaan, silloin kun siihen on erityinen tarve. Toiseksi 
lähde toivoo pystyvänsä vaikuttamaan siihen, kuka 
päättää mitä julkisuudessa sanotaan. Organisaation 
näkökulmasta olisi toivottavinta päästä julkisuuteen 
ilman merkittävää editointia tai (kriittistä) kommen-
tointia. Kolmanneksi julkisuudella pyritään vaikut-
tamaan journalisteihin, muihin organisaatioihin tai 
yleisöihin. Vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. 
Suorista vaikutuksista on kyse silloin, kun pyritään 
vaikuttamaan journalismin agendalla oleviin asioihin 
tai yleisön mielipiteeseen. Välillisiä vaikutukset taas 
ovat silloin, kun tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa 
lähteen yhteiskunnallista painoarvoa.

Mediajulkisuuden hallintaan liittyy usein myös ulkoi-
nen luotaus eli julkisuuden seuranta. Organisaation 
kannalta on arvokasta seurata, mitkä tahot ja muut 
yhteisöt esiintyvät oman alan julkisuudessa ja minkä 
on organisaation oma asema julkisuustilassa – min-
kä verran se näkyy mediassa, millaisin painotuksin ja 
millaisiin merkityksiin kiinnitettynä. (Aula & Heino-
nen 2002, Karvonen 2008.)

Julkisuuden ymmärtäminen pyrkimykseksi hallita 
sitä korostaa julkisuuden taktista ja strategista mer-

kitystä. Tämän lisäksi on syytä muistaa, että julkisuu-
della on myös normatiivinen puolensa. Sen mukaan 
julkisuus antaa mahdollisuuden muotoilla yhteis-
kunnallisia arvoja ja käydä erimielistäkin keskustelua 
niiden toteuttamisesta (ks. Habermas 2004, Kunelius 
2000). 

Saavutettua julkisuutta voi arvioida edellä esitetty-
jen julkisuuteen pääsyn, merkityssisällön kontrollin 
ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulottuvuuksilla. 
Niiden arvioimiseksi organisaation näkökulmasta on 
ymmärrettävä myös journalismin toimintalogiikoita.

1.3.2 Journalismin tehtävät

Journalismilla voi ajatella olevan neljänlaisia tehtä-
viä. Journalismi on tiedonvälitystä, tarinoiden kerto-
mista, julkisen keskustelun ylläpitämistä ja julkisen 
toiminnan resurssi (Kunelius 2000). Erityisesti yh-
teiskunnallisessa ongelmatilanteessa, jona väestön 
ikääntymistä ja ikärakenteen muutosta voi pitää, 
journalismi tulisi nähdä keskeisenä toimijana, jolla 
on sekä valta että mahdollisuus osallistua ja osallis-
taa muita toimijoita arvokeskusteluun.

Journalismi on aina myös valintoja. Tiedonvälitys-
tehtäväänsä hoitaessaan journalismi valitsee, rajaa ja 
kehystää käsillä olevia aiheita ja esittää niitä omien 
vakiintuneiden käytäntöjensä puitteissa. Represen-
toidessaan eli esittäessään ja edustaessaan todel-
lisuutta journalismi samalla rakentaa kuvaamiansa 
aiheita. 

Journalismin toiminnan ymmärtämiseksi on nähtävä 
myös, että journalismi on suurelta osin rutiinien oh-
jaamaa toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäi-
nen toimittaja kirjoittaa tekstinsä kehyksessä, johon 
vaikuttavat muun muassa uutiskriteerit, saatavissa 
olevat tietolähteet, odotukset yleisöstä ja toimituk-
sen koko ja resurssit. Näin journalismin työkäytännöt 
ja toimintalogiikat rajaavat sitä, miten journalismi 
pystyy yhteiskunnallisia tehtäviään täyttämään.

Journalismi on organisoitua toimintaa, joka valikoi, 
yhdistelee, järjestää ja välittää ajankohtaisia ja yh-
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teiskunnallisesti keskeiseksi nähtyjä asioita ja tapah-
tumia. Journalismi on toimitettua julkisuutta, johon 
liittyy esimerkiksi faktapohjaisuuden, yleisen merkit-
tävyyden ja ajankohtaisuuden vaatimuksia. Journa-
lismin ydinalueeksi katsotaan uutiset, mutta journa-
lismin piiriin lukeutuvat myös taustoittavat artikkelit 
ja reportaasit sekä mielipiteiden ilmaisuun tarkoite-
tut pääkirjoitukset, kolumnit, pakinat ja yleisönosas-
tokirjoitukset. Journalismin eri lajityypit rakentavat 
tekstejään erilaisin keinoin ja puhuttelevat lukijoita 
toisistaan eroavin strategioin. Myös nämä lajityyppi-
en väliset erot ja hierarkkinen järjestys on syytä ottaa 
huomioon julkisuutta tulkittaessa. 

Näkemykset journalismin tehtävästä ja paikasta yh-
teiskunnassa vaikuttavat niin journalisteihin, organi-
saatioiden julkisuutta hallitsemaan pyrkiviin tahoi-
hin kuin teksteistä tehtäviin tulkintoihin.  (Kunelius 
2000.) Tässä tutkimuksessa iäkkäiden terveysliikun-
nan julkisuutta tarkastellaan sekä julkisuuden hallin-
nan että journalismin tehtävien näkökulmista. 

1.3.3 Iäkkäiden terveysliikunnan 
julkisuus

Väestön ikääntyminen on sosiaalipoliittinen kysy-
mys, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä niin rakentei-
siin kuin resursseihin kytkeytyviä päätöksiä. Ikäänty-
neiden terveysliikunnan edistäminen osana väestön 
ikääntymisen problematiikkaa edellyttää rakenteiden 
ja resurssien tarkistamisen lisäksi myös asenteiden ja 
mielikuvien muokkaamista. Julkinen keskustelu on 
medioituneeksi kutsutussa yhteiskunnassa keskeinen 
osa niin päätöksentekoa kuin sitä edeltävää keskus-
telua. Medioitumisella viitataan sekä yhteiskunnalli-
sen tiedon mediavälitteisyyteen että trendiin, jonka 
mukaan muut yhteiskunnalliset instituutiot joutuvat 
sopeuttamaan toimintansa median toimintaan. (ks. 
esim. Lehtonen 2001, Väliverronen 1998.) 

Eittämättä voi väittää, että kulttuuriset näkemykset 
ilmiöistä ja käsitykset niiden merkityksestä rakentu-

Kuva 1. Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuuteen vaikuttavat tahot

Päätöksenteko ja yhteis-
kunnalliset rakenteet
-	 poliittiset	suositukset	ja	päätökset,
-	 terveydenhuollon	ja	vanhus-

tenhuollon	rakenteet
-	 yksityinen,	julkinen	ja	
						 kolmas	sektori

Journalismi
-	 rakenteet	(lehtityypit,	niiden	hierar-

kiat	ja	vakiintuneet	representaatiot)
-	 työkäytännöt	(tiedonkeruun	

ja		esittämisen	rutiinit)
-	 julkinen	keskustelu

Asenneilmasto
-	 väestön	ikääntyminen
-	 tutkimustieto	
-	 julkinen	keskustelu
-	 kulttuurinen	kuva	ikääntyneestä
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vat nykyisessä yhteiskunnassa suurelta osin medias-
sa ja median vaikutuksesta.  

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma pyrkii sekä toimin-
nallaan että saavuttamallaan julkisuudella yksilöllisiin 
asennemuutoksiin, konkreettisiin liikuntatottumus-
ten muutoksiin ja yhteiskunnallisen päätöksenteon 
toimiin jo ennen väestörakenteen radikaalia muutos-
ta. Ohjelmassa julkisuuden hallintaan on panostettu 
aktiivisella viestinnän suunnittelulla.

Organisaatioiden julkisuuteen vaikuttaa organisaa-
tion oman toiminnan lisäksi se yhteiskunnallinen 
ympäristö, jossa organisaatio kamppailee julkisuusti-
lasta. Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuuden 
kontekstina toimii väestön ikääntymisen seurauk-
sena käynnissä oleva julkinen keskustelu. Mediassa 
keskustelu rakentuu representaatioista, joille omi-
naista on niiden kytkeytyminen aiheen kannalta re-
levantteihin aiempiin mediaesityksiin. Voimaa van-
huuteen –ohjelman mediarepresentaatiot viittaavat 
erityisesti median vakiintuneisiin tapoihin rakentaa 
keskustelua yhtäältä yhteiskunnallisesti keskeisen 
sosiaalipoliittisen kysymyksen ympärille ja toisaalta 
vakiintuneisiin ikääntymisen representaatioihin, joil-
la tätä keskustelua kuvitetaan. (Hellsten 2002, Ojajär-
vi 2001, Valtonen 2002.)   

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuus raken-
tuu siis sosiaalipoliittisten kysymysten, kulttuuristen 
käsitysten ja journalististen käytäntöjen yhteisvaiku-
tuksesta (kuva 1). 

Median esitykset viittaavat aina tavalla tai toisel-
la aiempiin esityksiin, jotka ammentavat voimansa 
kulttuurisista käytännöistä, mutta samalla raken-
tavat ja muokkaavat näitä käytäntöjä ja niihin kyt-
keytyviä käsityksiä ja uskomuksia (Koivunen 2003, 
Ojajärvi 2004). Ikääntyneiden terveysliikunnan me-
diajulkisuus rakentuu substanssin lisäksi suhteessa 
yhtäältä terveysliikunnan vakiintuneisiin represen-
taatioihin ja toisaalta ikääntymisen totuttuihin esi-
tyksiin. Median lisääntynyt kiinnostus liikunnallisiin 
elämäntapoihin on rakentanut aiheen kulttuurisesti 
merkitykselliseksi – tosin ainakin populaarimedia 
on nostanut teeman esiin muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta voimaa, sitkeyttä ja suorituskykyä 
ihannoivien esitysten kautta (Valtonen & Ojajärvi 

2003). Ikääntynyt ihminen jää helposti tämän kuvas-
ton ulkopuolelle.
 
Ikääntymisen mediarepresentaatioiden tutkimuk-
sessa on kiinnitetty huomiota journalismin rituaali-
siin tapoihin peittää ja kätkeä ikääntyminen erilaisin 
objektivoimisen ja faktuaalistamisen strategioin. Vi-
ranomaisnäkökulmasta tuotettu ongelmakeskeinen 
ikäjournalistinen puhetapa etäännyttää keskustelun 
ikääntymisestä kiinnittymällä virallisten tahojen esit-
tämiin hoitotoimenpiteisiin tai tilastollisiin arviointei-
hin. Populaarijulkisuus puolestaan tuottaa yhtäältä 
stereotyyppisyydessään ja norminmukaisuudessaan 
läpinäkyviä esityksiä ikääntyneistä. Näissä esityksis-
sä ikääntynyt edustaa ensisijaisesti ikäryhmäänsä 
ja erityisesti ikääntynyt nainen on riisuttu kulttuu-
risista naiseuden merkeistä, seksuaalisuudesta ja 
lisääntymisestä. Toisaalta populaarikulttuuri torjuu 
ikääntymisen vaikutuksia glorifioimalla ikääntyvän, 
erityisesti naisen, nuorekkuutta ja suorituskykyä ja 
tuottamalla ikääntyneenkin ruumiista kulttuurisesti 
hyväksytyn tyttöruumiin. (Halonen 2002.) 

Voimaa vanhuuteen –iäkkäiden terveysliikuntaohjel-
ma ja sen saama julkisuus asettuu siis tietyllä tavalla 
alueelle, joka on toistaiseksi kulttuuristen represen-
taatioiden ulottumissa. 

1.4	Toimeksianto:	Voimaa	van-
huuteen	–ohjelman	julkisuus	
suhteessa	ohjelman	tavoitteisiin

Tässä tutkimuksessa arvioidaan Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman saavuttamaa julkisuutta suhteessa ohjel-
man tavoitteisiin. Ohjelman tavoite on edistää kotona 
asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten 
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Välillisesti 
tähän pyritään kehittämällä liikuntapalveluja ja kan-
nustamalla iäkkäitä liikuntaharrastusten, erityisesti 
voima- ja tasapainoharjoittelun pariin. Tavoitteeseen 
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pääsemiseksi on kehitetty erityisesti koulutusta. 
Oleellisten toimijoiden tietojen ja taitojen lisäämi-
sellä pyritään muutoksiin toimijoiden työtavoissa ja 
toimintamuotojen ja palvelujen kehittämiseen. 

Ohjelman tavoitteet julkisuuden suhteen voi määri-
tellä kolmella tasolla. Ensinnäkin ohjelman toivotaan 
näkyvän julkisuudessa. Toiseksi julkisuuden avulla 
odotetaan ohjelman sisältöjen tulevan tunnetuik-
si. Kolmanneksi ohjelman julkisuudella tavoitellaan 
yhteiskunnallisia vaikutuksia: ohjelman julkisuudella 
rakennetaan pohjaa sidosryhmäyhteistyölle ja yh-
teiskunnalliselle päätöksenteolle. 

1.4.1 Julkisuuden arvioiminen: 
pääsy, merkityssisällön kontrolli, 
vaikuttaminen

Ohjelman julkisuutta arvioidaan kysymällä:
	

- kuinka paljon ohjelma näkyy julkisuudessa, 
- minkälainen painoarvo sille anne-

taan (jutun koko, julkaisija, kuvitus), 
- minkälaista tietoa ohjelmasta jul-

kisuudessa rakennetaan ja 
- ketkä pääsevät julkisuudessa määrittele-

mään tietoa terveysliikunnasta (sen sisäl-
löistä, toimintamuodoista ja rakenteista)

- minkälaisia seurauksia ohjelman saa-
malla julkisuudella on.

Ohjelman näkökulmasta merkittävää on ohjelman 
määrällisen näkyvyyden lisäksi se, minkälaisessa kon-
tekstissa ohjelmasta ja sen sisällöistä julkisuudessa 
kirjoitetaan ja miten ohjelman tavoitteet julkisuudes-
sa havainnollistetaan suurelle yleisölle. Oleellista on 
myös kiinnittää huomio siihen, ketkä julkisuudessa 
määrittelevät ohjelmaa ja sen sisältöjä: toimittajat, oh-
jelman edustajat, muut asiantuntijat, osalliset (iäkkäät 
ja heidän omaisensa), päättäjät vai joku muu taho. 
Journalismin tehtäviin vedoten onnistuneena julki-
suutena voi pitää mahdollisimman moniäänistä kes-
kustelua. Ohjelman saaman julkisuuden seurauksia 
voi tarkastella toteutuneen julkisuuden perusteella.

Lähtökohtaisesti ohjelman julkisuuden voi ajatella 
toteutuvan neljällä tavalla:

1. ohjelma ei saa lainkaan julkisuutta tai se 
 saa sitä vain niukasti,
2. ohjelma saa julkisuutta valtakunnallisella ja 

paikallisella tasolla; julkisuus käsittelee ohjelmaa 
ja paikallishankkeita sekä niiden toteuttamista,

3. ohjelma ja paikallishankkeet saa julkisuutta 
osana tapahtumaa; julkisuuden keskiössä ovat 
tapahtuma ja siihen osallistuvat ihmiset,

4. ohjelman sisältö (yhteiskunnallinen ongelma ja 
pyrkimys sen ratkaisemiseksi) saa julkisuutta; jul-
kisuuden keskiössä ovat asiakysymyksen kannalta 
olennaiset tahot, kuten esimerkiksi iäkkäät ihmi-
set, heidän omaisensa ja läheisensä, asiantuntijat 
ja vastuulliset organisaatiot sekä päättäjät.

Ohjelman saamaa julkisuutta voi arvioida määrällisen 
sisällönerittelyn keinoin. Määrällisellä sisällöneritte-
lyllä saadaan tietoa siitä, kuinka paljon ja millä foo-
rumeilla ohjelma näkyy julkisuudessa. Määrällinen si-
sällönerittely kartoittaa myös julkisuuden aihepiirejä 
sekä niissä ja niiden välisissä suhteissa mahdollisesti 
tapahtuneita muutoksia. Lisäksi voidaan arvioida jul-
kisuuden toimijakenttää selvittämällä, ketkä pääse-
vät julkisuuteen.

Kirjoittelun määrien ja aihepiirien erittelyn lisäksi on 
tärkeää tarkastella laadullisesti julkisuuden toimijoi-
ta ja julkisuudessa rakentuvia puhetapoja. Keskeinen 
kysymys on, miten ohjelman sisällöstä keskustellaan 
julkisuudesta. Ketkä julkisuudessa keskustelevat ja 
minkälaisia merkityksiä iäkkäiden terveysliikuntaan 
kytketään? Millaiseksi iäkkäiden terveysliikunnan jul-
kinen kuva muodostui ja kuka sitä määritteli?

Ohjelman saavuttaman julkisuuden laatua voi arvi-
oida esimerkiksi pääsyn, merkityssisällön kontrollin ja 
julkisuuden agendaan ja yleiseen mielipiteeseen vai-
kuttamisen näkökulmista. Lisäksi voi kiinnittää huo-
miota keskustelevuuteen eli siihen, miten journalismi 
toteuttaa tehtäväänsä yhteiskunnallisen keskustelun 
mahdollistajana. (Kunelius 2000, Valtonen 2002.) 
Ohjelman saavuttaman julkisuuden arviointi on sa-
malla journalismin arviointia; kun kyseessä on yhteis-
kunnallisesti merkittävään murrokseen yhdistyvästä 
kansallisesta terveysliikuntaohjelmasta, on journalis-
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milla merkittävä rooli tämän teeman tiimoilta nouse-
van yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana. 

1.4.2 Julkisuuden arvioinnin 
aineistot

Voimaa vanhuuteen –ohjelma käynnistyi vuoden 
2004 loppupuolella. Ohjelman näkyvyyttä on lähes 
alusta saakka seurattu Observerilta, sittemmin Cisio-
niksi nimetyltä kaupalliselta palveluntarjoajalta tila-
tuin seurantaraportein. Mediaseuranta on toteutettu 
hakusanoilla Ikäinstituutti, Kuntokallio-Säätiö, Voimaa 
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, iäk-
käiden voimaharjoittelu, vanhusten voimaharjoittelu, 
iäkkäiden tasapainoharjoittelu, vanhusten tasapaino-
harjoittelu ja iäkkäiden ulkoilupäivä ja se on tuotta-
nut tutkimusajanjaksona 1.3.2005 – 31.12.2008 noin 
1800 sanoma- ja aikakauslehtijutun aineiston. 

Tässä tutkimuksessa Observerin/Cisionin lehdis-
töseurantaan osuneista 1800 jutusta on luokiteltu 
1115 juttua, joista 503 kytkeytyy Voimaa vanhuu-
teen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan. Juttujen 
katoa lehdistöseurannassa kerätyistä 1800 jutusta 
noin tuhanteen juttuun selittää ensinnäkin lehdis-
töseurannan luonne. Seuranta perustuu annettuihin 
hakusanoihin, joilla varmistetaan se, että mahdolli-
simman suuri osa toivotuista jutuista saadaan seu-
rantaan mukaan. Kattavista hakusanoista johtuen 
ohjelman lehdistöseuranta on kerännyt lisäksi suu-
ren määrän iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitte-
lua ja terveysliikuntaa koskevaa juttua, jotka eivät 
suoranaisesti liity Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan. 
Toiseksi juttujen katoa selittää luokitustapa, jossa 
etusivuvinkki on koodattu osaksi juttua. Näin ollen 
Cisionin kaksi osumaa on koodauksessa sulautunut 
yhdeksi jutuksi. Sisäsivun jutusta annettiin vihje etu-
sivulla 14 prosentissa jutuista. Kolmanneksi katoa 
selittää se, että seurantaan on osunut juttuja, joissa 
esimerkiksi mainitaan Ikäinstituutti mutta joilla ei ole 
mitään tekemistä ohjelman tai iäkkäiden terveyslii-
kunnan kanssa. Tällaisia olivat esimerkiksi iäkkäiden 
alkoholinkäyttöä käsittelevät jutut.

Tutkimuksen aineistona on yhtäältä erityisesti Voi-
maa vanhuuteen –ohjelmaan kytkeytyvä 503 jutun 
aineisto, jonka perusteella tehdään tulkintoja ohjel-
man saavuttamasta näkyvyydestä ja tunnettuudes-
ta. Lehdistöseurannalla kerätty aineisto osoittaa iäk-
käiden terveysliikunnan olevan yhteiskunnallisesti 
ajankohtainen aihe, josta julkisuudessa keskustellaan 
myös muissa kuin eksplisiittisesti ohjelmaan yhdistet-
tävissä jutuissa. Tämän vuoksi tutkimuksen kohteena 
on myös koko iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevä 
1115 jutun aineisto. Aineistojen rinnakkaiskäsittelyllä 
tuotetaan tietoa Voimaa vanhuuteen –ohjelman jul-
kisuuden määristä, sisällöistä ja toimijoista suhteessa 
muuhun iäkkäiden terveysliikunnan julkisuuteen.

Pääpaino tutkimuksessa on Voimaa vanhuuteen 
– iäkkäiden terveysliikuntaohjelman ja terveysliikun-
nan saavuttaman julkisuuden tulkinnoissa ja arvioin-
nissa. Julkisuuden arvioinnin aineistona toimivat siis 
iäkkäiden terveysliikuntaa koskevat suomalaisissa sa-
noma- ja aikakauslehdissä 1.3.2005 – 31.12.2008 väli-
senä aikana ilmestyneet jutut. Tausta-aineistona oh-
jelman julkisuutta arvioitaessa käytetään ohjelman 
tuottamaa materiaalia: vuosittain tehtyjä toiminta-
suunnitelmia ja viestinnän operatiivisia suunnitelmia, 
vuosittain ilmestyneitä ohjelman seurantaraportteja 
sekä ohjelman tuottamia esitteitä ja julisteita. 

1.5	Raportin	eteneminen

Tutkimuksessa selvitetään ja arvioidaan Voimaa van-
huuteen –iäkkäiden terveysliikuntaohjelman saavut-
tamaa julkisuutta suhteessa ohjelman tavoitteisiin ja 
iäkkäiden terveysliikunnan julkisuuteen. Journalis-
min yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nähdään sekä yh-
teiskunnallisen keskustelun mahdollistaminen että 
kansalaisten toiminnan resurssina toimiminen. 

Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ohjelman saavut-
tamaa julkisuutta ja julkista keskustelua iäkkäiden ter-
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veysliikunnasta arvioidaan yhtäältä määrällisen sisäl-
lönerittelyn ja toisaalta laadullisen analyysin keinoin.

Määrällinen sisällönerittely on toteutettu siten, että 
koko aineistoa (n=1115; joukkoon sisältyvät Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman 503 juttua) ja Voimaa vanhuu-
teen –ohjelmaan eksplisiittisesti kytkeytyvää aineistoa 
(n=503) voidaan analysoida joko yhdessä tai erillisinä 
kokonaisuuksina. Joissain tilanteissa on lisäksi ollut 
perusteltua vertailla keskenään Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman julkisuutta (n=503) ja muuta iäkkäiden 
terveysliikuntaa koskevaa julkisuutta (n=612).

Määrällisen sisällönerittelyn keinoin tarkastellaan

- julkisuuden määrää,
- julkisuuden foorumeita (lehtityyppejä),
- julkisuuden teemoja,
- julkisuuden toimijoita.

Määrällisellä sisällönerittelyllä vastataan siis kysy-
myksiin: kuinka paljon ohjelma näkyy julkisuudessa, 
minkä tyyppisissä lehdissä ohjelma näkyy, mistä tee-
moista ohjelman julkisuudessa kirjoitetaan ja ketkä 
nostetaan jutuissa keskeisiksi toimijoiksi. Laadulli-

sella lähiluvulla syvennetään ymmärrystä iäkkäiden 
terveysliikunnan julkisuuden rakentumisen meka-
nismeista ja sisällöistä. Laadullista lähilukua varten 
aineistosta on eritelty iäkkäiden terveysliikuntaa 
koskevat journalistiset tekstit ja mielipidekirjoituk-
set, joiksi on määritelty pääkirjoitukset, kolumnit ja 
yleisönosastokirjoitukset. 

Laadullisessa lähiluvussa keskitytään puhetapojen ja 
niiden seurausten kysymyksiin:

- minkälaisia puhetapoja, näkökulmia ja 
toimija-asemia iäkkäiden terveysliikun-
taan julkisuudessa rakennetaan ja 

- minkälaisia seurauksia näillä on julkisuuden 
sisällön ja toimijoiden aseman näkökulmista. 

Viime kädessä kysymys on vallasta: kenen äänellä ja 
minkälaiseksi iäkkäiden terveysliikuntaa julkisuudes-
sa määritellään. 

Tutkimuksen lopuksi arvioidaan Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman ja iäkkäiden terveysliikunnan julkisuutta 
suhteessa ohjelman tavoitteisiin ja journalismin yh-
teiskunnallisiin tehtäviin
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2 Määrällinen analyysi 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman näkyvyyttä ja julki-
suuden sisältöjä sekä yleistä iäkkäiden terveysliikun-
taa ja voima- ja tasapainoharjoittelua koskevaa kir-
joittelua voidaan arvioida muun muassa määrällisen 
sisällönerittelyn keinoin. Tässä tutkimuksessa iäkkäi-
den terveysliikuntaa koskevan kirjoittelun määrälli-
sen analyysin pohjalta hahmotellaan kokonaiskuvaa 
iäkkäiden terveysliikunnasta ja Voimaa vanhuuteen 
–ohjelmasta käydystä julkisesta keskustelusta: sen 
määrästä, julkaisufoorumeista, teemoista ja toimi-
joista. Keskeisiä kysymyksiä ovat: kuinka paljon ohjel-
ma näkyi julkisuudessa, minkälaisilla foorumeilla oh-
jelmasta kirjoitettiin, minkälaisen painoarvon jutut 
saivat, minkälaisia teemoja julkisuuteen nostettiin ja 
ketkä julkisuuteen nostettiin teemoja edustamaan. 

2.1.	Määrällisen	analyysin	
lähtökohdat	

Iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevien juttujen ai-
neistosta luokiteltiin juttujen mediatietojen (lehti-
tyyppi ja lehti) ja rakennepiirteiden (juttutyypit, koot 
ja kuvitus) lisäksi myös kirjoittelun aihepiirejä, toimi-
joita ja argumentteja. 

Aihepiireittäin jutut luokiteltiin iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelun käytäntöjen, iäkkäille suun-
nattujen liikuntapalvelujen tarjonnan, liikuntakou-
lutuksen, iäkkäiden ulkoilun, Voimaa vanhuuteen 

-ohjelman, Voimaa vanhuuteen -ohjelman paikallis-
hankkeen, iäkkäiden liikunnan taloudellisten impli-
kaatioiden, ikääntymisen tutkimuksen, iäkkään arjen 
sekä väestön ikääntymiseen kytkeytyvien poliittisten 
päätösten luokkiin. (ks. Liite 1.)

Toimijoiksi luokiteltiin sekä juttujen päätoimija eli 
eniten äänessä oleva taho että juttujen toinen toimi-
ja eli toiseksi eniten siteerattu toimija. Potentiaalisiksi 
toimijoiksi määrittyivät iäkäs liikkuja, iäkkään liikun-
nanohjaaja, vertaisohjaaja, liikuntapalvelun tarjoaja, 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman tai paikallishankkeen 
edustaja, tieteenharjoittaja, kunnan/valtion edustaja 
jolla viitattiin esimerkiksi vanhustyöstä vastaava vi-
ranomaiseen, liikuntasihteeriin tai muuhun vastaa-
van päätöksentekotahoa edustavaan asemaan, hoi-
vatyöntekijä tai toimittaja.

Jutuista luokiteltiin erikseen myös maininnat Ikäins-
tituutista tai Voimaa vanhuuteen –ohjelman sidos-
ryhmistä. Ikäinstituutin näkökulmasta merkittävää 
on Voimaa vanhuuteen –ohjelman mahdollinen 
kytkeytyminen sitä koordinoivaan tahoon. Monen 
toimijan yhteishankkeen julkisuudessa intressinä voi 
olla paitsi sisältöjen myös toimijatahojen, erityisesti 
asiantuntija – ja rahoittajatahojen näkyminen julki-
suudessa.

Jutuista luokiteltiin myös niihin mahdollisesti sisälty-
vät viittaukset toimijoiden sukupuoliin. Tätä luokkaa 
pidettiin merkityksellisenä erityisesti siksi, että ikään-
tymisen fysiologisen vaikutuksen on tutkimuksissa 
esitetty olevan sukupuolittunutta: naisten lihasvoi-
ma on lähtökohtaisesti keskimäärin heikompi kuin 
miesten. Tämän lisäksi naisten on todettu menettä-
vän lihasvoimaansa miehiä nopeammin. (Timonen 
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2007.) Naisten elinajanodote on miehiä pidempi 
– niinpä voi olettaa ohjelman kohderyhmään kuulu-
van naisia enemmän kuin miehiä. Miten tämä näkyy 
julkisuudessa? Sukupuolikysymys on kiintoisa julki-
suuden näkökulmasta myös siksi, että ikääntymistä 
koskevien mediaesitysten rakentamien kulttuuristen 
tabujen on osoitettu koskevan erityisesti naisia (Ha-
lonen 2002).  

Myös juttujen sisältämät argumentit tyypiteltiin 
neljään pääluokkaan: 1) yksilön tai 2) yhteiskunnan 
hyötyjä korostaviin argumentteihin sekä iäkkäiden 
terveysliikunnan 3) käytännöllisiin tai 4) rakenteelli-
siin edellytyksiin vetoaviin argumentteihin. Pääargu-
mentteja ei luokiteltu sellaisinaan, vaan niiden alle 
luotiin luokituksen perustaksi täsmennettyjä argu-
mentteja. Argumenttien luokittelu perustui aineis-
toon ja sen tarkoitus oli luokitella karkeasti juttujen 
näkökulmat, joiden tulkintaa syvennettiin tutkimuk-
sen laadullisessa osassa. 

Tämän tutkimuksen luokitusrunko rakennettiin 
huolellisen aineistoon tutustumisen jälkeen. Luoki-
tusrunko rakennettiin aineistolähtöisesti siten, että 
siihen pyrittiin luomaan luokat, joihin aineisto voi-
daan sijoittaa mahdollisimman kattavasti. Suurelta 
osin tämä sujuikin ongelmitta: mediatutkimuksen 
perusluokat lehtityyppiä, juttutyyppiä, jutun kokoa, 
kuvitusta ja toimijoita ja näiden sukupuolia koske-
vine luokkineen ovat suhteellisen yksiselitteisiä. Ta-
voitteena oli myös jäsentää aineisto luokkiin, jotka 
nostaisivat siitä esiin kysymyksenasettelun kannalta 
keskeisiä aineksia. Sen vuoksi perinteisten sanoma-
lehtien analyysissä käytettävien, juttujen rakenne-
piirteitä koskevien luokkien lisäksi luotiin aineiston 
sisältöä jäsentäviä luokkia. Luokitusrunkoa testattiin 
ensin osa-aineistoon , jonka perusteella se havaittiin 
tässä kontekstissa riittävän toimivaksi. Luokitusrun-
koa esiteltiin Voimaa vanhuuteen –ohjelman johto-
ryhmälle, jonka kommenttien perusteella sitä myös 
täydennettiin.

Luokitusrungon laatiminen sisältää aina myös tut-
kijan tulkintaa tutkittavasta aiheesta: tässä tutki-
muksessa luokittelun tulkinnanvaraisuus näyttäytyy 
erityisesti juttujen sisältämien argumenttien luokit-
telussa. Pääargumentit on rakennettu siten, että niis-
sä näkyvät iäkkäiden terveysliikuntaa koskevien jut-

tujen keskeiset näkökulmat. Aineiston oletettiin siis 
jo ennalta sisältävän juttuja, jotka lähestyvät iäkkäi-
den terveysliikuntaa yksilön hyötyjen, yhteiskunnan 
hyötyjen, liikuntaa edistävien käytäntöjen ja raken-
teiden luomisen näkökulmista. Argumenttiluokat 
perustuvat aineistoon ja argumentit luokiteltiin, jot-
ta saataisiin karkeaa määrällistä tietoa argumenttien 
jakautumisesta ohjelman saavuttaman julkisuuden 
arvioimiseksi.

Journalististen käytäntöjen mukaisesti iäkkäiden ter-
veysliikuntaa käsittelevät jutut on pääsääntöisesti ra-
kennettu siten, että niissä rakennetaan mahdollisim-
man monipuolista kuvaa käsillä olevasta aiheesta. 
Niinpä iäkkäiden terveysliikuntaa ja Voimaa vanhuu-
teen –ohjelmaa koskeva julkisuus sisältää lähtökoh-
taisesti useita toimijoita, aihepiirejä ja argumentteja. 
Luokitelluiksi tulivat kuitenkin ainoastaan ensisijai-
siksi nousseet tahot ja teemat. 

Määrällinen analyysi toteutettiin tilastollisesti SPSS-
ohjelmaa käyttäen. Aineistoa käsiteltiin kahdella ta-
solla; joidenkin trendien havainnollistamiseksi näh-
tiin parhaaksi viitata juttuihin sekä koko aineiston 
(n=1115) että Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan pai-
kannettavan aineiston (n=503) tasoilla. Yleisesti otta-
en iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudesta keskus-
teltaessa oli kuitenkin syytä nojata koko aineistoon.

2.2.	Ohjelman	näkyvyys

Kaiken kaikkiaan lehdistöseurannan seulaan oli osu-
nut noin 1800 juttua, joista tässä tutkimuksessa on 
luokiteltu reilut tuhatsata (1115) juttua. Eksplisiitti-
sesti Voimaa vanhuuteen –terveysliikuntaohjelmas-
ta kirjoitettiin vuosina 2005-2008 viitisensataa (503) 
juttua. 

Lehdistöseurantaan osuneista jutuista yli puolet kä-
sitteli iäkkäiden terveysliikuntaa Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman ulkopuolella. Näissä jutuissa esiteltiin 
esimerkiksi iäkkäille suunnattuja liikuntapalveluja 



��

tai rakennettiin henkilökuvia iäkkäistä ihmisistä kun-
tosaleilla. Osa jutuista fokusoi  ikääntymisennustei-
siin, mutta niiden lisäksi jutuissa viitattiin iäkkäiden 
terveysliikuntaan tai ne käsittelivät ikääntymisen ja 
terveysliikunnan tutkimustuloksia. Myös ikääntynei-
den kaatumistapaturmat nostivat julkisuuteen oh-
jelmaan suoranaisesti liittymätöntä keskustelua voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun hyödyistä. Nämä jutut 
on otettu mukaan tutkimukseen, sillä niistä rakentuu 
kuva iäkkäiden terveysliikunnan yhteiskunnallisesta 
asemasta.

Kaikista iäkkäiden terveysliikuntaa tavalla tai toisella 
koskevista jutuista lähes puolet liittyi Voimaa van-
huuteen –ohjelmaan. Ohjelma on siis selvästi saa-
nut ainakin maininnan tasolla suhteellisen runsasta 
julkisuutta neljän ensimmäisen vuotensa aikana. 
Ohjelman näkökulmasta keskeistä on tarkastella jul-
kisuuden määrän lisäksi sitä, minkälaisia muutoksia 
näkyvyydessä on ohjelman kuluessa tapahtunut ja 
minkälaisilla foorumeilla ohjelma on näkynyt. 

2.2.1 Juttujen lukumäärä 
vuosittain ja lehtiryhmittäin

Seurattujen lehtien lukumäärä on suuri: iäkkäiden 
terveysliikunnasta yleisesti ja Voimaa vanhuuteen –
ohjelmasta erityisesti kirjoitettiin 320 yksittäisessä sa-
nomalehdessä, aikakaus- tai ammattilehdessä, ilmais-
jakelulehdessä tai asiakaslehdessä. Lehtinimikkeiden 
määrä on siis huomattava ja suhteellisen kattava. 

Kaiken kaikkiaan terveysliikunnasta kirjoitettuja jut-
tuja ilmestyi seuratuissa lehdissä siis hieman yli tu-
hat (1115) vuosina 2005-2008 (taulukko 1). Juttujen 
määrä lisääntyi tasaisesti aina vuoteen 2008, jolloin 
määrässä tapahtui hienoinen notkahdus: jutuista 
noin sata (99) ajoittui Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
ensimmäiseen toimintavuoteen 2005, runsas kaksi 
sataa (232) vuoteen 2006, yli neljä sataa (403) vuo-
teen 2007. Hieman alle neljäsataa (381) jutuista jul-
kaistiin vuoden 2008 aikana. 

Kaikista kerätyistä jutuista hieman alle puolessa (45 
%) viitattiin Voimaa vanhuuteen –terveysliikuntaoh-
jelmaan (n=503) joko suoraan tai paikallishankkeen 
kautta: vuonna 2005 suorahko linkki ohjelmaan löy-
tyi 40 (40 %) jutusta, vuonna 2006 tällaisia juttuja oli 
90 (40 %), vuonna 2007 ohjelmaa koskevien juttujen 
lukumäärä oli 205 (50 %) ja vuonna 2008 juttuja ker-
tyi 168 (45 %). Vuosien 2007 ja 2008 suurta määrää 
suhteessa ensimmäisiin toimintavuosiin selittää lo-
kakuuhun sijoittunut iäkkäiden ulkoilupäivä, joka 
Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan kuuluvana erillise-
nä tapahtumana saavutti runsaasti julkisuutta. 

Ohjelman kuluessa sen näkyvyys niin lukumääräisesti 
kuin suhteellisestikin mitattuna on siis lisääntynyt en-
simmäisen kolmen vuoden aikana. Vuosi 2007 näyt-
täytyy ajankohtana, jolloin ohjelman saama julkisuus 
ylitti määrällisesti iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan 
muun julkisuuden. Juttujen lukumäärän hienoisesta 
laskusta ei voi tehdä johtopäätöksiä ohjelman viimei-
sen toimintavuoden 2009 tulossa olevasta julkisuu-
desta. Sen sijaan juttujen määrän lasku enteilee pai-
kallishankkeiden vakiintumista ja/tai loppumista.  

Taulukko 1. Iäkkäiden terveysliikuntaa ja Voimaa vanhuuteen –ohjelmaa koskevien juttujen määrä

2005 2006 2007 2008

VV-juttujen lukumäärä (n=503) 40 90 205 168

iäkkäiden terveysliikuntaa koske-
vien juttujen lukumäärä (n=612) 59 142 198 213

juttujen lukumäärä yhteensä 
(n=1115) 99 232 403 381



��

Lehtiryhmittäin tarkasteltuna julkisuudesta erottuu 
selkeitä trendejä (kuva 2). Hakusanoilla kerätyistä 
kaikista jutuista (n=1115) reilu kolmannes (39 pro-
senttia) julkaistiin paikallislehdissä. Maakuntaleh-
dissä ilmestyi noin viidennes jutuista (19 prosenttia).  
Loput jutuista julkaistiin suhteellisen tasaisesti joko 
ilmaisjakelulehdissä (14 %), aluelehdissä (12 %) tai ai-
kakaus- ja ammattilehdissä (9 %). 

Paikallislehtien suhteellinen osuus julkisuudesta 
korostuu, kun ohjelman saavuttamaa julkisuut-
ta verrataan muuhun iäkkäiden terveysliikunnan 
julkisuuteen. Kuvassa 3 verrataan iäkkäiden ter-
veysliikuntaa koskevan julkisuuden julkaisufooru-
meita kahdessa toisistaan erillisessä julkisuudessa: 
yhtäältä ohjelmaa eksplisiittisesti koskevassa julki-
suudessa (n=503) ja toisaalta iäkkäiden terveyslii-
kuntaa jostain muusta näkökulmasta käsittelevässä 
julkisuudessa (n=611). On huomattava, että kuvio 
havainnollistaa osajulkisuuksien sisäiset suhteet; 
vertailua ei siis tällä perusteella voi tehdä suoraan 
näiden erillisten julkisuuksien välillä. Kuvio tekee 
näkyväksi esimerkiksi paikallislehtien keskeisyyden 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa. Niin 
ikään havainnollistuu maakuntalehtien suhteellisen 

1.	 Valtakunnallinen	lehti	(ilmestyy	4-7	krt	viikossa)

2.	 Maakuntalehti	(ilmestyy	4-7	krt	viikossa)

3.	 Aluelehti	(ilmestyy	4-7	krt	viikossa)

4.	 Paikallislehti	(ilmestyy	1-3	krt	viikossa)

5.	 Ilmaisjakelulehti

6.	 Poliittinen	tai	aatteellinen		sanomalehti

7.	 Aikakaus-	tai	ammattilehti

8.	 Asiakaslehti

Kuva 2. Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan julkisuuden jakautuminen lehtiryhmittäin

merkittävä osuus iäkkäiden terveysliikunnan julki-
suuden rakentamisessa. 

Iäkkäiden terveysliikunnan kahden osajulkisuuden, 
yleisen ja Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan kytkeyty-
vän julkisuuden vertailu havainnollistaa yhden kes-
keisen eron näiden julkisuuksien välillä: siinä missä 
yleisen julkisuuden foorumeiksi nousee kaksi lehti-
tyyppiä, paikallinen ja maakuntalehdistö, keskittyy 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuus selkeästi 
paikallislehtiin.

Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa korostui siis jul-
kisuuden paikallisuus: ohjelmaa koskevista jutuista 
(n=503) lähes puolet (41 prosenttia) julkaistiin nimen-
omaan paikallislehdissä. Muu ohjelman saavuttama 
julkisuus jakautui suhteellisen tasaisesti maakunta-
lehtien (7 %), aluelehtien (7 %), ilmaisjakelulehtien 
(13 %) ja aikakaus- ja ammattilehtien (12 %) välille. 

Huomattavaa on, että maakuntalehdet nousivat jul-
kisuuden foorumiksi silloin, kun iäkkäiden terveys-
liikunnasta keskusteltiin muutoin kuin Voimaa van-
huuteen –ohjelman yhteydessä. Ohjelman kannalta 
voi ajatella, että tämä ohjelmaan kytkeytymätön jul-

1.

2.

3.	

4.	

5.	

6.

7.
8.
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kisuus ei lisää ohjelman näkyvyyttä. Samalla voi kui-
tenkin todeta, että tämän julkisuuden perusteella 
iäkkäiden terveysliikunnasta keskustellaan myös 
maakunnallisella tasolla.

Julkisuuden näkökulmasta merkillepantavaa on val-
takunnallisten lehtien julkaisemien terveysliikuntaa 
koskevien juttujen erittäin pieni suhteellinen osuus 
(2 %). Osuus pienenee entisestään, kun tarkastellaan 
Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan suoraan kytkettävi-
en juttujen määrää. 

Kuva ohjelman näkyvyydestä valtakunnallisessa jul-
kisuudessa kuitenkin muuttuu aika lailla, kun suh-
teellisten osuuksien lisäksi tarkastellaan ohjelman 
ja iäkkäiden terveysliikuntaa yksittäisissä lehdissä 
esiintyvien lukumäärien tasolla.

Niin paikallislehtien huomattava osuus kuin valta-
kunnallisten lehtien niukka osuus julkisuuden foo-
rumina saavat yksittäisiä lehtiä tarkasteltaessa uusia 
sävyjä. Huomattava osa runsaalta näyttävästä pai-
kallisesta julkisuudesta tarkoittaa yksittäisiä juttuja 
yksittäisissä lehdissä. Sen sijaan Helsingin Sanomat 

Kuva 3. Iäkkäiden terveysliikunnan ja Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden vertailu 

julkaisi tutkimusajankohtana yli kaksikymmentä iäk-
käiden terveysliikuntaa käsittelevää juttua – tosin 
vain kolme jutuista kytkettiin Voimaa vanhuuteen 
–ohjelmaan. 

Näkyvyyttä ei kuitenkaan voi mitata ainoastaan jul-
kaistujen juttujen määrällä. Lisäksi juttujen paino-
arvoa voi julkisuuden näkökulmasta tarkastella esi-
merkiksi lehtien levikkien perusteella. Määritelmän 
mukaisesti paikallislehti ilmestyy 1-3 kertaa viikossa 
paikallisella alueella; näin ollen paikallislehtien levik-
kimäärät ovat suhteellisen pieniä, pääsääntöisesti 
alle 10 000 taloutta. Helsingin Sanomien levikki sen 
sijaan peittää yli 400 000 kotitaloutta ja näin ollen 
sitä voi pitää merkittävänä julkisuuden foorumina. 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman näkökulmasta Hel-
singin Sanomat ei ole juurikaan tuonut ohjelmaa 
esille, mutta toisaalta lehti on toiminut aktiivisesti 
iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa koskevien juttu-
jen julkaisemisessa. 

Taulukkoon 2 on nostettu kustakin lehtityypistä neljä 
eniten iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevää juttua 
julkaissutta foorumia.

1.	 Valtakunnallinen	lehti	
	 (ilmestyy	4-7	krt	viikossa)
2.	 Maakuntalehti	
	 (ilmestyy	4-7	krt	viikossa)
3.	 Aluelehti	(ilmestyy	4-7	krt	viikossa)
4.	 Paikallislehti	(ilmestyy	1-3	krt	viikossa)
5.	 Ilmaisjakelulehti
6.	 Poliittinen	tai	aatteellinen		
	 sanomalehti
7.	 Aikakaus-	tai	ammattilehti
8.	 Asiakaslehti
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Voimaa vanhuuteen –ohjelman näkyvyys korostuu 
paikallislehdissä, joissa selkeä enemmistö iäkkäiden 
terveysliikuntaa koskevista jutuista liittyi ohjelmaan. 
Voimaa vanhuuteen –ohjelma sai huomiota myös 
aluelehdissä, poliittisissa sanomalehdissä, ammatti-
lehdissä ja ilmaisjakelulehdissä jotakuinkin yhtä pal-
jon kuin iäkkäiden terveysliikunnan ohjelmaan kyt-
keytymättömät teemat. 

Maakuntalehdistössä Voimaa vanhuuteen –ohjel-
maa koskevien juttujen suhteellinen osuus iäkkäiden 
terveysliikunnan julkisuudessa sen sijaan vähenee ja 
valtakunnallisessa lehdistössä julkisuus jää yksittäi-
siin juttuihin. 

Alue- ja maakuntalehtien levikkimäärät ja ilmesty-
mistiheydet (4-7 kertaa viikossa) ovat suuremmat 
kuin paikallislehtien – niinpä ohjelman ja iäkkäiden 

lehtityyppi lehti levikki levikki          
yhteensä

terveysliikuntajuttuja+ 
VV-ohjelmajuttuja

yhteensä

paikallislehti 1.	 Koillis-Lappi
2.	 Maaselkä
3.	 Pohjois-Satakunta
4.	 Puruvesi

3	960
4	822
5	686
7	090 21	558

2+8
2+10
4+14
4+11 12+43

aluelehti 1.	 Aamuposti
2.	 Itä-Savo
3.	 Kalajokilaakso
4.	 Länsi-Uusimaa

22	179
17	532

7	631
13	349 60	691

4+5
4+6
8+9
5+5 21+25

maakuntalehti 1.	 Turun	Sanomat
2.	 Savon	Sanomat
3.	 Ilkka
4.	 Kaleva

112	419
64	471
55	018
82	037 313	945

12+8
11+5
8+7
9+5 40+25

valtakunnallinen 
lehti

1.				Helsingin	Sanomat 419	791 419	791 22+3 22+3

poliittinen lehti 1.	 Suomenmaa	(kesk.)
2.	 Uusi	Aika	(sos.dem./
									Satakunta)

8	981

7000 15	981

2+8

6+4 8+12

aikakaus-, ammatti- 
tai asiakaslehti

1.	 Liikunta	&	Tiede
2.	 Eläkkeensaaja
3.	 Fysioterapia
4.	 EL-Sanomat

50	000
8	700

82	887

8+7
5+3
4+3
2+4 19+17

ilmaisjakelulehti 1.	 Hämeenlinnan	
								kaupunkiuutiset
2.	 Kirkkonummen	Sanomat
3.	 Länsiväylä
4.	 Vantaan	Sanomat

43	380
28	000

125	000
70	000 266	380

4+1
2+6
3+3
5+1 14+11

terveysliikunnan näkyvyyden voi ajatella kasvavan 
näiden lehtien myötä. Erityisesti maakuntalehtien le-
vikkimäärät ovat noin kymmenkertaisia paikallisleh-
tiin verrattuna, joten maakuntalehdistössä niin ohjel-
man kuin iäkkäiden terveysliikunnan näkyvyyden voi 
katsoa ulottuvan huomattavan laajalle. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman 35 paikallishank-
keen julkisuus jakautui epätasaistesti. Jatkuvaa ja 
määrällisesti merkittäväksi laskettavaa julkisuutta 
ohjelma sai neljässä paikallislehdessä: Koillis-Lappi, 
Maaselkä, Pohjois-Satakunta ja Puruvesi. Paikallis-
hankkeista julkisuutta saivat siis Ikaalisissa, Lem-
päälässä, Tampereella, Kerimäellä, Haapajärvellä ja 
Sallassa toimivat hankkeet (kuva 4). Lisäksi Karkkilan 
Tienoo on julkaissut suhteellisen paljon iäkkäiden 
terveysliikuntaa koskevia juttuja.

Taulukko 2. Lehtien levikit ja julkaistujen juttujen lukumäärä
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Voimaa vanhuuteen –ohjelman näkyvyys paikalli-
sessa julkisuudessa riippuu siis pitkälti paikkakun-
nasta. Paikallislehtien ohjelmalle tarjoama julkisuus 
on varmasti lisännyt ohjelmien tunnettuutta joillakin 
paikkakunnilla, mutta kääntöpuolena usealla paik-
kakunnalla paikallinen julkisuus on jäänyt yksittäisiin 

juttuihin. Tällä perusteella voi esittää, että ohjelman 
saama suhteellisesti vähäinenkin julkisuus muilla 
foorumeilla, alue- ja maakuntalehdissä, poliittisissa 
lehdissä ja ilmaisjakelulehdissä, on merkittävästi li-
sännyt ohjelman näkyvyyttä.

 

2.2.2 Juttujen rakennepiirteitä

Sanomalehden sisällä juttujen painoarvoa voidaan 
määrittää kiinnittämällä huomio juttujen rakenne-
piirteisiin, joilla tarkoitetaan muun muassa juttujen 
kokoa, juttutyyppejä ja sitä, onko jutun huomioarvoa 
lisätty etusivuvinkillä tai kuvituksella. Iäkkäiden ter-
veysliikuntaa koskevista jutuista maininta sanomaleh-
den etusivulla oli 14 prosentissa jutuista. Juttutyypeis-
tä yleisimpiä olivat uutisjuttu (46 %) ja artikkeli (35 %). 
Näiden journalististen juttujen ohella mielipidekirjoi-
tuksia (pääkirjoituksia, kolumneja ja yleisönosastokir-
joituksia) oli kaikista jutuista noin 9 prosenttia. 

Iäkkäiden terveysliikunnan osajulkisuudet, yleinen 
aihetta käsittelevä julkisuus ja Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman julkisuus rakentuivat keskenään erilaisis-
ta juttutyypeistä (kuva 5). Juttutyypeillä on journa-

juttuihin. Tällä perusteella voi esittää, että ohjelman 
saama suhteellisesti vähäinenkin julkisuus muilla 
foorumeilla, alue- ja maakuntalehdissä, poliittisissa 

sännyt ohjelman näkyvyyttä.

Sanomalehden sisällä juttujen painoarvoa voidaan 

veysliikuntaa koskevista jutuista maininta sanomaleh-
den etusivulla oli 14 prosentissa jutuista. Juttutyypeis-

Salla

Tyrnävä

Puolanka

Seinäjoki

Kajaani

Virrat

Laukaa

Jyväskylä

Kitee

Ruovesi

Orimattila

Helsinki

	 Siuntio													Karjaa													Kirkkonummi											Lappeenranta								Kerimäki       

	

Haapajärvi

Uusikaarlepyy

Närpiö

Ikaalinen

Lempäälä

Humppila

Forssa

Lahti

Hyvinkää

Somero

Turku

Keminmaa

Kuusankoski

Ylihärmä

Soini

Tampere

Kuva 4.  Hankepaikkakunnat ja runsaan julkisuuden paik-
kakunnat

Kuva 5. Julkisuuden jakautuminen juttutyypeittäin

1.	 Uutisjuttu:	ajallisesti	sidottu	tulevaan,	meneil-
lään	olevaan	tai	menneeseen	uutistapahtumaan

2.	 Pääkirjoitus:	lehden	pääkirjoitustoimittajan	
mielipide-	tai	kommenttijuttu

3.	 Artikkeli:	ajankohtaista	asiaa	käsittelevä	juttu,	
esim.	yliö,	alio,	haastattelu,	feature,	joka	ei	ole	
ajallisesti	sidottu	tulevaan,	meneillään	olevaan	
tai	menneeseen	tapahtumaan

4.	 Kolumni:	kommenttipuheenvuoro,	joka	on	
tyyliltään	vapaa,	esim.	polemisoiva,	ironinen	
tai	henkilökohtainen.	

5.	 Yleisönosastokirjoitus
6.	 Tapahtumapuffi
7.	 Muu	(kirjaesittely,	maksettu	ilmoitus)
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listisessa kulttuurissa hierarkkiset paikkansa, minkä 
vuoksi niiden analysoiminen auttaa tulkitsemaan 
ohjelman ja iäkkäiden terveysliikunnan julkisuuden 
painoarvoa journalismin sisällä. 

Huomiota kiinnittää yhtäältä uutisjuttujen koros-
tunut osuus ja toisaalta mielipidekirjoittelun pieni 
osuus Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa.

Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevissa jutuissa raja 
uutisjutun ja artikkelin välillä oli useasti tulkinnan-
varainen. Määritelmän mukaisesti uutinen on ajalli-
sesti sidottu tulevaan, meneillään olevaan tai men-
neeseen tapahtumaan kun taas artikkeli käsittelee 
ajankohtaista asiaa, muttei ole siihen suoraan ajal-
lisesti sidottu. Paikallislehtien uutiskynnyksen ylitti 
esimerkiksi tiedotustilaisuus, jossa esiteltiin Voimaa 
vanhuuteen –ohjelmaa kun taas vastaavassa tilan-
teessa maakuntalehti reagoi kirjoittamalla aiheesta 
ajankohtaisen artikkelin, jota ei suoraan kytketty tie-
dotustilaisuuteen. Näin osa samankaltaisista jutuista 
luokiteltiin uutisiksi, osa artikkeleiksi. 

Iäkkäiden terveysliikunnasta kirjoitettiin kooltaan 
suhteellisen isoja juttuja: jutuista lähes puolet (40 
%) oli yli puolen sivun kokoisia. Koko sivun kokoisia 
juttujakin löytyi aineistosta (n=1115) yli kymmenen 
prosenttia (14 %). Koko sivun jutuista suurin osa (77 
%) oli artikkeleita, kun taas pienistä, muutaman pals-
tan mittaisista jutuista suurin (56 %) osa oli uutisjut-
tuja tai tapahtumapuffeja (17 %). Iäkkäiden terveys-
liikuntaa käsittelevien juttujen huomioarvoa voi näin 
ollen pitää suhteellisen suurena.

Juttujen huomioarvoa lisäsi huomattavan suuri kuvi-
en määrä: kaikista jutuista 70 prosenttia oli kuvitettu 
valokuvin ja ainoastaan 1 prosentti kuvitettiin grafii-
kalla tai piirroskuvilla. Kuvilla oli selkeä yhteys teks-
tiin, sillä yleisimmin niissä esitettiin iäkkäitä ja heidän 
liikunnanohjaajiaan, joita myös haastateltiin jutussa. 

2.2.3 Sidosryhmien näkyvyys

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjel-
man sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on kehittää 

yhdessä hyviä toimintatapoja iäkkäiden voima- ja ta-
sapainosisältöiseen terveysliikuntaan sekä kouluttaa 
ja kannustaa yhteistyökumppaneita organisoimaan 
iäkkäiden liikuntaa. Ohjelman toteutuksessa ovat 
mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetusminis-
teriö, Suomen gerontologian tutkimuskeskus (Jy-
väskylän yliopisto), Kunnossa kaiken ikää –ohjelma 
sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
(LIKES) ja UKK-instituutti. Yhteistyötä tehdään myös 
Kuntaliiton ja kolmannen sektorin valtakunnallisten 
organisaatioiden kanssa, joita ovat esimerkiksi kan-
santerveys-, liikunta-, vanhus- ja eläkeläisjärjestöt. 
Merkittävä sidosryhmä on myös ohjelmaa vuoden 
2005 alusta rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmasta tai sen paikallis-
hankkeista kirjoitettaessa mainittiin yksi tai useampi 
ohjelman sidosryhmistä reilussa kolmanneksessa (38 
%) jutuista. Raha-automaattiyhdistyksen rooli ohjel-
man rahoittajana tuotiin esiin noin kahdessakym-
menessä prosentissa juttuja. Toiminnan sidosryhmät 
ja rahoittaja ovat ohjelman näkökulmasta oleellisia 
tahoja, mutta ohjelman julkisuudessa ne jäävät pää-
sääntöisesti maininnan tasolle. Journalistiset työkäy-
tännöt, esimerkiksi uutisen määrittely- ja tiedonke-
ruurutiinit saavat aikaan sen, että yhteistyökumppanit 
eivät nouse julkisuudessa erityisen keskeiselle sijalle. 
Sidosryhmät ja rahoittaja mainittiin erityisesti alueel-
lisessa ja paikallisessa sanomalehdistössä, joissa myös 
ohjelmaa ja erityisesti sen paikallishankkeita esiteltiin 
valtakunnallista lehdistöä useammin.

2.3	Ohjelman	sisältöjen	julkisuus

Ohjelman määrällisen näkyvyyden tarkastelua sy-
ventää tieto siitä, mistä jutuissa kirjoitettiin ja ketkä 
jutuissa nostettiin keskeisiksi toimijoiksi. Samalla 
päästään arvioimaan sitä, miten ohjelman sisällölli-
set tavoitteet ovat tulleet esille julkisuudessa.

Uutismuotoisen jutun kynnyksen ylittivät erityisesti 
liikuntapalvelujen tarjontaa ja ikääntymisen tutki-
musta koskevat aiheet. Uutisjutuiksi on määrittynyt 
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myös suurin osan iäkkäiden ulkoilupäivää koskevista 
jutuista, sillä paikallislehden kontekstissa ulkoilupäi-
vä määrittyi uutistapahtumaksi. Artikkelimuotoisissa 
jutuissa käsiteltiin tasapuolisesti kahta aihepiiriä, iäk-
käiden voima- ja tasapainoharjoittelun käytäntöjä ja 
iäkkäille suunnattujen liikuntapalvelujen tarjontaa. 
Artikkelit sijoittuivat pääosin kuntosaleille ja niitä ku-
vitettiin valokuvin, joissa esitettiin ikäihminen liikku-
massa fysioterapeutin ohjaamana. 

Kaikista jutuista (n=1115) reilu kolmannes (38 %) 
käsitteli iäkkäiden liikkumista ohjatuissa ryhmissä ja 
kuntosaleilla. Iäkkäiden ulkoilupäivä (18 %), Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman tai ohjelmaan kuuluvan pai-
kallishankkeen esittely (14 %) ja ikääntymisen tutki-
mus (13 %) olivat niin ikään aiheita, jotka saavuttivat 
jokseenkin suuren osan kaikesta terveysliikunta-ai-
heisesta kirjoittelusta. Liikuntapalvelujen tarjonta 
nousi keskeiseksi aiheeksi myös vähälukuisessa mie-
lipidekirjoittelussa (pääkirjoituksissa, kolumneissa ja 
yleisönosastokirjoituksissa). 

Lehtiryhmittäin tarkasteltuna ikääntymisen tutkimus 
nousi merkittäväksi teemaksi aikakaus- ja ammatti-

lehdistössä sekä valtakunnallisessa ja maakunnalli-
sessa julkisuudessa. Muu julkisuus keskittyi iäkkäi-
den liikunnan käytäntöjen esittelemiseen.

Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista vertailla 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman (n=503) aihepiirejä 
ja iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevien muiden 
juttujen (n=611) aihepiirejä keskenään (kuva 6). 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan kytkeytyvien juttu-
jen (n=503) aihepiirijakauma rakentui aivan omansa-
laiseksi: suurin yksittäinen aihe oli iäkkäiden ulkoilu-
päivä. Toiseksi yleisimmäksi aiheeksi nousi ohjelmaan 
kuuluvan  paikallishankkeen esittely ja kolmanneksi 
eniten esiteltiin suhteellisen tasavahvoina Voimaa 
vanhuuteen –ohjelmaa ja iäkkäille suunnattuja lii-
kuntapalveluita. 

Yleisestä iäkkäiden terveysliikuntaa koskevasta osa-
julkisuudesta puolestaan keskeisiksi aihepiireiksi 
nousivat iäkkäille suunnattujen liikuntapalvelujen 
tarjonta, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun 
käytäntöjen esittely ja iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelua koskeva tutkimus. Ohjelman julkisuuden 
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näkökulmasta merkittävänä voi pitää tutkimuksen 
vähäistä osuutta julkisuuden keskeisissä aiheissa.

2.3.1 Kirjoittelun aihepiirit 
vuosittain

Voimaa vanhuuteen –iäkkäiden terveysliikunta-
ohjelma on monella tasolla etenevä hanke, jonka 
tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensin-
näkin ohjelmassa luodaan koulutuksen avulla ja 
rakenteiden tasolla edellytyksiä iäkkäiden liikun-
tatoiminnalle. Toiseksi iäkkäille kehitetään uusia 
toimintamuotojen ja palveluita. Edellä mainituilla 
muutoksilla pyritään lisäämään iäkkäiden voima- ja 
tasapainosisältöistä liikuntaharrastusta. Tavoittei-
den saavuttamiseksi tarvitaan monialaista yhteis-
työtä iäkkäiden parissa työskentelevien, iäkkäiden 
ja heidän omaistensa välillä.

Tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta kiintoi-
saa on se, millaista julkisuutta ohjelma eri vuosina 
on saavuttanut. Kirjoittelun painopisteet ja juttuihin 
rakennetut keskeiset toimijat ovat seurantakauden 
aikana muuttuneet (taulukko 3). 

Vuoden 2005 yleisessä kirjoittelussa (n=99) kirjoi-
tettiin eniten iäkkäiden liikuntaryhmistä ja voima- ja 
tasapainoharjoittelusta (38 %). Kirjoitukset Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman paikallishankkeista (17 %) ja 
ikääntymisen tutkimuksesta (15 %) nousivat seuraa-
vaksi yleisimmiksi teemoiksi. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan suoraan paikannet-
tavissa jutuissa (n=40) yleisimmiksi aiheiksi nousivat 
paikallishankkeen esittely (36 %) sekä Voimaa vanhuu-

teen –ohjelman esittely (23 %) sekä iäkkäiden liikunta-
palvelut ja voima- ja tasapainoharjoittelu (21 %).

Vuoden 2006 kaikki jutut kattavassa kirjoittelussa 
(n=230) korostui entistä selkeämmin iäkkäille suun-
nattujen liikuntapalvelujen tarjoaminen ja iäkkäiden 
voima ja tasapainoharjoittelu, joiden osuus kirjoitte-
lusta nousi 48 prosenttiin kaikista jutuista. Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman paikallishankkeita esiteltiin 
14 prosentissa jutuista. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan suoraan paikannet-
tavissa jutuissa (n=90) yleisimmäksi aiheeksi nousi-
vat edelleen paikallishankkeen esittely (29 %) ja koko 
ohjelman esittely (21 %) sekä iäkkäiden liikuntapal-
velut ja liikunnan käytännöt (22 %).

Vuoden 2007 kirjoittelussa (n=404) iäkkäille suun-
nattujen liikuntapalvelujen tarjoaminen ja iäkkäi-
den voima ja tasapainoharjoittelu pysyivät edelleen 
keskeisimpänä teemana 35 prosentin osuudella. Uu-
deksi teemaksi nousi ensimmäistä kertaa järjestetty 
iäkkäiden ulkoilupäivä, jonka osuus julkisuudesta 
oli noin neljännes (24 %). Ikääntymisen tutkimus sai 
huomiota 11 prosentissa jutuista. 

Iäkkäiden ulkoilupäivä näkyi myös Voimaa vanhuu-
teen –ohjelmaan suoraan paikannettavissa jutuissa 
(n=205), joista teema oli keskeinen lähes puolessa 
jutuista (47 %). Seuraavaksi eniten (15 %) kirjoitettiin 
iäkkäiden liikunnasta ja liikuntapalveluista sekä pai-
kallishankkeista.

Vuosi 2008 noudatteli edellisten vuosien trendejä, 
sillä kaikessa iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa 
julkisuudessa (n=168) kirjoitettiin tammi-elokuussa 
eniten (35 %) jälleen iäkkäiden liikunnasta ja liikun-
tapalveluista. Edellisen vuoden tapaan iäkkäiden ul-
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koilupäivä sai jutuissa toiseksi eniten huomiota: noin 
neljännes (26 %) jutuista koski iäkkäiden ulkoilupäi-
vää. Ikääntymisen tutkimus sai huomiota jokseenkin 
edellisen vuoden kaltaisesti (14 %). 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan julkisuudessa (n=168) 
kirjoitettiin edellisen vuoden tapaan eniten (56 %) iäk-
käiden ulkoilupäivästä. Lähes viidennes (17 %) ju-
tuista käsitteli paikallishankkeita ja noin kymmenen 
prosenttia iäkkäiden liikunnan käytäntöjä ja liikunta-
palveluita. Muu julkisuus jakautui hyvin tasaisesti mui-
hin teemoihin alle kymmenen prosentin osuuksilla.

Vuosittainen kirjoittelu noudatti pitkälti toistuvaa 
kaavaa. Huomio on syytä kiinnittää siihen, että kai-
kessa iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa julkisuu-
dessa Voimaa vanhuuteen -ohjelma ja sen paikallis-
hankkeet saavuttivat julkisuutta suhteessa muuhun 
terveysliikunnan julkisuuteen parhaiten kahtena 
ensimmäisenä toimintavuotenaan. Kolmantena ja 
neljäntenä vuonna iäkkäiden ulkoilupäivän julkisuus 
oli huomattavaa, mutta ainoastaan laadullinen ana-
lyysi pystyy vastaamaan siihen, millä tavoin julkisuus 
kytkeytyi ohjelman näkyvyyteen ja sen sisällöllisiin 
tavoitteisiin. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa huo-
miota kiinnittää itse ohjelmaa koskevan julkisuuden 
asteittainen hiipuminen. Kahden ensimmäisen vuo-
den jälkeen julkisuus jakaantuu suhteellisen tasai-
sesti eri aihepiirien välille. 

Määrällisesti sekä paikallishankkeet että iäkkäiden 
ulkoilupäivä vuosina 2007 ja 2008 saavuttivat suh-
teellisen paljon julkisuutta myös koko terveysliikun-
nan julkisuuden piirissä. Juttujen määrän tarjoamaa 
tietoa voi vielä hieman syventää myös juttujen toimi-
joihin kohdistuvalla määrällisellä analyysillä. 

2.3.2 Juttujen toimijat vuosittain

Toimijoiden kartoittaminen nosti esiin eroja koko ai-
neiston (n=1115) ja Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan 
paikannettavan aineiston (n=503) välillä (kuva 7). 
Molemmissa aineistoissa noin kolmessakymmenes-
sä prosentissa jutuista ensisijainen toimija oli jutun 
kirjoittanut toimittaja. Juttujen voi katsoa edustavan 
toimittajan ääntä ja näkökulmaa, mutta täytyy muis-

Kuva 7. Julkisuuden toimijat
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taa, että käytännössä jutut kirjoittanut toimittaja on 
pääsääntöisesti nojannut tekstissään uutistoimisto-
jen tai taustaorganisaatioiden tiedotusmateriaaliin. 

Juttujen muut toimijat jakautuivat suhteellisen tasa-
puolisesti. Koko nelivuotista julkisuutta 2005-2008 
tarkasteltaessa iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan 
aineiston (n=1115) toiseksi yleisimmäksi toimijak-
si (12 %) nousivat tasavahvoina iäkäs liikkuja ja lii-
kunnanohjaaja. Voimaa vanhuuteen –ohjelman tai 
paikallishankkeen edustajien yhteenlaskettu osuus 
koko aineistossa oli kymmenen prosenttia. Noin kah-
deksan prosentin osuuden kaikista toimijoista saa-
vuttivat tieteen- ja tutkimuksen harjoittajat, kunnan 
vanhustyöstä tai liikuntatyöstä vastaavat viranomai-
set eli esimerkiksi kunnan liikuntasihteeri tai vanhus-
työn johtaja. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan paikannettavassa 
aineistossa ohjelman julkisuuden nelivuotiskauden 
ensisijaisena toimijana esiintyi toimittajan jälkeen 
useimmiten (17 %) ohjelman paikallishankkeen edus-
taja. Suhteellisen tasavahvoina toimijoina esiintyivät 
iäkkään liikunnanohjaaja (muu kuin hanketyönteki-
jä) (10 %), VV-ohjelman edustaja (7 %), iäkäs liikkuja 
(5 %) sekä kunnan tai valtion viranomainen (5 %). 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa on jul-
kisuuden päätoimijoiden näkökulmasta kolme mer-
kittävää eroa suhteessa muuhun julkisuuteen. Ensin-
näkin toimittajien osuus toimijoista on suhteellisen 
suuri. Toiseksi paikallishankkeiden edustajat nouse-
vat päätoimijoiksi toiseksi eniten toimittajien jälkeen. 
Kolmanneksi päätöksentekotahon (kunnan ja valtion 
edustajien) osuus toimijoiden joukosta on suurempi 
kuin iäkkäiden liikkujien. Yleisessä terveysliikuntaa 
käsittelevässä julkisuudessa toimijoiden voimasuh-
teet rakentuvat toisenlaisiksi.

Ohjelman saaman julkisuuden (n=503) toimijoita on 
syytä tarkastella myös toimintavuosittain, sillä ohjel-
man edetessä voi olettaa myös toimijoiden voima-
suhteissa tapahtuneen muutoksia (taulukko 4).

Vuonna 2005 Voimaa vanhuuteen –ohjelman saavut-
tamassa julkisuudessa (n=40) toimijajoukko oli suh-
teellisen kapea: toimittajan (48 %) lisäksi julkisuudes-
sa esiintyivät pääosin paikallishankkeiden edustajat 

(23 %). Vuoden 2006 julkisuudessa (n=90) toimijoi-
den kenttä laajeni: toimittajien (37 %) ja paikallis-
hankkeiden edustajien (21 %) lisäksi julkisuudessa 
annettiin ääni kunnan tai valtion edustajille (12 %), 
iäkkään liikunnanohjaajille ja Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman edustajille (9 %). Merkille pantavaa on 
iäkkäiden itsensä vähäinen kuuluvuus (2 %) 

Vuonna 2007 Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan pai-
kannettavassa julkisuudessa (n=205) pääsivät ää-
neen toimittajien (37 %) ohella paikallishankkeiden 
edustajat (14 %) ja iäkkäiden liikunnanohjaajat (11 
%) sekä iäkkäät liikkujat (8 %) ja kunnan tai valtion (6 
%) ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman edustajat (5 %).  

Vuonna 2008 Voimaa vanhuuteen –ohjelman julki-
suudessa (n=168) esiintyvät toimittajien (49 %) ohel-
la ensimmäistä kertaa iäkkäät liikkujat (13 %). Muu-
tos on merkittävä edellisiin vuosiin verrattuna, sillä 
aiemmin ohjelman julkisuudessa keskeisiksi toimi-
joiksi ovat nousseet paikallishankkeiden edustajat, 
joiden osuus ensisijaisina toimijoina vuoden 2008 
julkisuudessa jäi seitsemään prosenttiin. 

2.3.3 Kuvituksen toimijat

Jutuista noin 70 % oli kuvitettu valokuvin. Loput ju-
tuista olivat pääsääntöisesti lyhyitä esimerkiksi tutki-
musta tai liikuntapalveluita koskevia uutisjuttuja tai 
tapahtumailmoituksia vailla kuvitusta. Ainoastaan 
noin yksi prosentti jutuista oli kuvitettu piirroskuvin.

Kuvituksesta lähes puolet esitti ikäihmistä ja lähes 
40 % ikäihmistä ja tämän liikunnanohjaajaa. Loput 
kymmenen prosenttia valokuvista esitti asiantuntijaa 
pääsääntöisesti kasvokuvin. 

Iäkkäiden terveysliikunnan itsestään selvin kuvalli-
nen havainnollistaja on siis tilannekuva iäkkäästä liik-
kujasta yksinään tai ryhmässä tai iäkkäästä liikkujasta 
ja tätä avustavasta liikunnanohjaajasta. Noin puoles-
sa kuvista (52 %) esiintyi naisia ja miehiä, kun taas yk-
sinomaan naiset kuvittivat noin kolmannesta (34 %) 
valokuvin kuvitetuista jutuista ja yksinomaan miehet 
noin kymmenesosaa (12 %) jutuista. Kuvituksen pai-
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nottuminen naisten ja miesten yhteisesiintymiseen 
selittyy sillä, että iäkkäiden liikuntaryhmissä naisia 
on selkeästi miehiä enemmän ja suuri osa iäkkäiden 
liikunnanohjaajista on naisia. Iäkkäiden liikuntaryh-
mien sukupuolittuneisuudesta keskustellaan enem-
män tutkimuksen laadullisessa tulkinnassa.       

Laadullisessa tulkinnassa pohditaan myös, minkä-
laisia seurauksia iäkkäiden terveysliikuntaa kuvitta-
valla havainnollistamisen strategialla on iäkkäiden 
terveysliikunnan julkisuudelle. Oleellista toimijoiden 
aseman ymmärtämiseksi on määrällisesti havain-
nollistettava aihepiirien jakautuminen toimijoittain 
sekä laadullisesti toteutettava tulkinta toimijoiden 
asemasta julkisuuden keskusteluareenalla.
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2.3.4 Argumentit ja toimijat

Julkisuudessa esiin nostettuja argumentteja ja toi-
mijoita voi tarkastella joiltain osin myös määrällisen 
analyysin keinoin.

Määrällisessä sisällönanalyysissä luokiteltiin jutuis-
ta niiden sisältämiä argumentteja. Näin juttujen 
keskeinen sisältö oli mahdollista jakaa neljään eri-
laiseen iäkkäiden terveysliikuntaa koskevaan lähes-
tymistapaan:

1.  iäkkäiden hyötyminen liikunnasta
2.  yhteiskunnan hyötymnen 
  iäkkäiden liikunnasta 
3.  iäkkäiden liikuntaa edistävien 
  käytäntöjen luominen
4.  iäkkäiden liikuntaa edistävien 
  rakenteiden luominen 

Iäkkäiden liikuntaa edistäviin käytäntöihin liittyviä 
argumentteja oli määrällisesti eniten (40 %). Liikun-
taa edistäviksi käytännöiksi luokiteltiin vertaistukea, 
neuvontaa, ohjausta ja läheisten osallistumista kos-
kevat argumentit, joita aineiston jutuista esiintyi. 
Iäkkäiden liikuntaa edistävien rakenteiden luomisen 
puolesta argumentoitiin yli neljänneksessä (27 %) ju-
tuista. Rakenteisiin kytkeytyvät argumentit olivat lä-
himpänä Voimaa vanhuuteen -ohjelman sisällöllisiä 
ihanteita (kaikkien iäkkäiden parissa työskentelevien 
ja päätöksiä tekevien verkostoituminen, toiminnan 
pitkäjänteisyys). Toinen neljännes (25 %) argumen-
teista luokiteltiin yksilötason argumenteiksi (liikun-
nasta yksilölle koituvat fyysiset ja psyykkiset hyödyt). 
Vähiten (8 %) vedottiin iäkkään liikunnan yhteiskun-
nallisiin implikaatioihin. Huomattavaa on, että argu-
mentit jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri luokkien 
välille lukuun ottamatta pieneksi jäänyttä eksplisiitti-
stä yhteiskunnallisten hyötyjen, toisin sanoen liikku-
misen kansantaloudellisten implikaatioiden luokkaa 
(taulukko 5).

Pääargumentit oli jaettu ala-argumentteihin, joista 
yksilön näkökulmasta keskeisiksi nousivat Liikkuminen 
edesauttaa kotona asumista (��) ja Liikkuminen lisää 
iloa ja sosiaalisuutta (��). Yhteiskunnan hyötyjen nä-
kökulmasta painottui argumentti Liikkuminen estää 

tapaturmia (��). Iäkkäiden liikuntaa edistävien käytän-
töjen näkökulman puolesta argumentoitiin toteamal-
la Iäkkäiden liikuntapalveluja pitää kehittää (�6) ja Kes-
keistä on iäkkään lähipiirin verkostoituminen. Iäkkäiden 
liikuntaa edistävien rakenteiden luomisen ensisijai-
seksi ala-argumentiksi nousi Voimaa vanhuuteen –oh-
jelman mukainen Keskeistä on kaikkien ikääntyneiden 
parissa työskentelevien verkostoituminen (��). 

Toimijaryhmittäin tarkasteluna iäkkäiden liikkujien 
ensisijaisiksi argumenteiksi rakentuvat Liikkuminen 
lisää iloa ja sosiaalisuutta (��) sekä Iäkkäät liikkuvat 
mieluiten ohjatusti/Ohjattu liikunta on turvallista (��). 
Iäkkäiden liikuntaa ohjaavien toimijoiden argument-
teina painottuvat Iäkästä tulee neuvonnalla rohkaista 
omatoimisuuteen (��) ja Liikkuminen lisää iloa ja so-
siaalisuutta (��). Vertaisohjaajien keskeiseksi argu-
mentiksi nousee Vertaisryhmä tukee iäkkään osallis-
tumista (��). Liikuntapalvelujen tarjoaja puolestaan 
argumentoi kunnan ja valtion edustajien kanssa lii-
kuntapalvelujen puolesta: Iäkkäiden liikuntapalveluja 
pitää kehittää (�6).

Jutuissa, joissa päätoimijana on Voimaa vanhuuteen 
ohjelman, paikallishankkeen edustaja tai toimittaja, 
eksplikoituu ohjelmanmukainen argumentti Kes-
keistä on kaikkien iäkkäiden parissa työskentelevien/
iäkkäiden asioista päättävien verkostoituminen (��). 
Erityisesti paikallishankkeiden edustajat korostivat 
toista ohjelmanmukaista argumenttia Liikkuminen 
edesauttaa kotona asumista (��). 

Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudessa ensisijai-
set aihepiirit, argumentit ja toimijat ovat jakautu-
neet suhteellisen selkeästi eri toimijoiden kesken. 
Iäkkäät on teksteissä asemoitu edustamaan lähes 
yksinomaan kokemuksellista ääntä, kun taas Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman ja paikallishankkeen edus-
tajat tuovat yhdessä toimittajien kanssa esiin ohjel-
man sisällöllisiä tavoitteita. Toimittajat rakentavat 
tutkijoiden kanssa julkisuudessa kytköstä myös iäk-
käiden liikkumisen, tapaturmien ennaltaehkäisyn ja 
yhteiskunnan terveydenhoitomenojen välille. Tämä 
näkökulma on kuitenkin iäkkäiden terveysliikuntaa 
käsittelevässä lehtikirjoittelussa suhteellisen harvi-
nainen. Näiden journalististen valintojen seurauksia 
pohditaan tutkimuksen laadullisessa osassa.
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Liikunnan yksi-
lölliset implikaa-
tiot (25 %), 

Liikunnan yhteiskun-
nalliset implikaatiot 
(8%)

Iäkkäiden liikuntaa edistä-
vien käytäntöjen luominen 
(40 %) 

Iäkkäiden liikuntaa 
edistävien rakentei-
den luominen (27 %).

iäkäs liikkuja Liikkuminen lisää 
iloa ja sosiaali-
suutta

Iäkkäät	liikkuvat	mieluiten/tur-
vallisimmin	ohjatusti

iäkkään liikunnan-
ohjaaja

Liikkuminen lisää 
iloa ja sosiaali-
suutta

Iäkästä	tulee	neuvonnalla	
rohkaista	omatoimisuuteen

VV-ohjelman tai 
paikallishankkeen 
edustaja

Liikkuminen 
edesauttaa kotona 
asumista

Keskeistä on kaikkien 
iäkkäiden parissa 
työskentelevien 
verkostoituminen

toimittaja Liikkuminen estää 
tapaturmia

Keskeistä on iäkkäiden lähipiirin 
verkostoituminen

Keskeistä on kaikkien 
iäkkäiden parissa 
työskentelevien 
verkostoituminen

tutkija Liikkuminen	estää	tapa-
turmia

Taulukko 5. Julkisuuden toimijat ja argumentit
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Ohjelma ja sen sisällöt ovat päässeet julkisuuteen 
suhteellisen hyvin tutkimusajanjaksona vuosina 
2004-2008. Ohjelman julkisuus on kasvanut tasaises-
ti vuoteen 2008 saakka. Hienoinen juttujen määrän 
väheneminen vuonna 2008 ennakoi ainakin juttujen 
määrän vakiintumista ohjelman loppua kohden. Oh-
jelman julkisuutta (n=503) tarkasteltaessa huomio 
kiinnittyy siihen, miten ohjelman julkisuus näyttäisi 
noudattavan ohjelman julkilausuttuja tavoitteita. 

3 Yhteenveto määrällisestä tutkimuksesta

Voimaa vanhuuteen 
-ohjelma

2005 2006 2007 2008

lukumäärä (n=503) 40 90 205 168

tavoitteet ohjelma	tunnetuksi asiasisältö	tunnetuksi lisää	julkisuutta	liikunnan	
käytännöille;	uusia	
toimijoita

lisää	julkisuutta	liikun-
nan	käytännöille;	uusia	
toimijoita

aihepiirit paikallishanke,
VV-ohjelma,
liikuntapalvelut	ja	
iäkkäät	liikkujat

paikallishanke,
VV-ohjelma,
liikuntapalvelut	ja	
iäkkäät	liikkujat

ulkoilupäivä,
paikallishanke,
liikuntapalvelut	ja	
iäkkäät	liikkujat

ulkoilupäivä,	paikallis-
hanke,	liikuntapalvelut	ja	
iäkkäät	liikkujat	

toimijat toimittaja,
paikallishankkeen	
edustaja

toimittaja,
paikallishankkeen	
edustaja,	
kunnan tai valtion 
edustaja, 
iäkkään	liikunnanohjaa-
ja,	VV-ohjelman	edustaja

toimittaja,
paikallishankkeen	
edustaja,	
iäkkään	liikunnanohjaaja,	
iäkäs liikkuja,	kunnan	
tai	valtion	edustaja,	VV-
ohjelman	edustaja

toimittaja,
iäkäs liikkuja,
iäkkään	liikunnanohjaaja,
paikallishankkeen	
edustaja

argumentit Rakenteet	/ohjelma	50	%
Yksilö	25	%
Hyvät	käytännöt	25	%
Yhteiskunta	0	%

Rakenteet/ohjelma	39	%
Yksilö	31	%
Hyvät	käytännöt	23	%
Yhteiskunta	7	%

Hyvät	käytännöt	42	%
Rakenteet/ohjelma	38	%
Yksilö	15	%
Yhteiskunta	5	%

Hyvät käytännöt �6 %
Rakenteet/ohjelma	33	%
Yksilö	15	%	Yhteiskunta	
5	%

kuvitus iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	liikun-
nanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	
liikunnanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	
liikunnanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	
liikunnanohjaaja

Taulukko 6. Ohjelman julkisuus vuosittain

Ohjelma on siis sekä päässyt julkisuuteen että näkynyt 
julkisuudessa tavoitteidensa mukaisesti (taulukko 6).

Ohjelman kuluessa ja ohjelman tavoitteiden edetes-
sä ovat myös julkisuuden sisällölliset painopisteet 
muuttuneet: ensimmäisenä vuonna 2005 kirjoitte-
lussa pääsääntöisesti esiteltiin uutta iäkkäiden ter-
veysliikuntaohjelmaa ja vastikään aloittaneita pai-
kallishankkeita. Ensimmäisen vuoden julkisuudessa 
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siis toteutui ohjelman tavoite tuoda ohjelmaa tun-
netuksi. Toisen vuoden julkisuus nosti liikunnan yksi-
lölliset hyödyt lähes tasavahvaksi aiheeksi ohjelman 
ihanteiden esittelyn rinnalle ja noudatti näin ohjel-
man tavoitetta tuoda ohjelman sisältöjä tunnetuksi 
suurelle yleisölle. Vuoden 2007 tavoitteeksi oli ohjel-
man taholta asetettu julkisuuden lisääminen ja uusi-
en toimijoiden saaminen mukaan niin ohjelman toi-
mintaan kuin sen julkisuuteen. Tavoitteen voi katsoa 
toteutuneen erityisesti iäkkäiden ulkoilupäivän saa-
vuttaman julkisuuden ansiosta. Vuosi 2008 noudat-
taa julkisuuden osalta edellisvuoden painopisteitä: 
seurantakauden viimeisenä vuonna merkillepanta-
vaa on, että iäkkäiden ihmisten liikuntaharrastuksen 
käytäntöjen edistämisestä kirjoittaminen nousi jul-
kisuudessa entistä keskeisemmälle sijalle. Tässäkin 
kohtaa julkisuus siis noudatti ohjelmassa asetettuja 
tavoitteita.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan kytkeytyvissä ju-
tuissa paikallishankkeiden edustajat nousivat paikal-
lishankkeiden esittelyn myötä näkyväksi toimijaryh-
mäksi. Toimijoiden osalta huomiota kiinnitti se, että 
viimeisenä seurantakauden vuonna 2008 keskeisiksi 
päätoimijoiksi rakentuivat iäkäs liikkuja ja iäkkään 
liikunnanohjaaja – näin julkisuuden voi katsoa nou-

dattaneen ohjelman tavoitteita. Julkisuuteen pääsyn 
jälkeen myös ohjelman sisällölliset tavoitteet on nos-
tettu julkisuuden areenalle monipuolisen toimijajou-
kon näkökulmasta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Voimaa vanhuu-
teen –ohjelman julkisuuden rakentumista iäkkäiden 
terveysliikunnan julkisuuden kontekstissa (n=1115). 
Tästä julkisuudesta ohjelmaa koskevia juttuja on lä-
hes puolet (45 %). Ohjelman voi todeta lisänneen iäk-
käiden terveysliikuntaa koskevaa julkisuutta merkit-
tävästi tutkimusajankohtana 2005-2008 (taulukko 7).

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden erityis-
piirteeksi suhteessa kaikkeen iäkkäiden terveyslii-
kuntaa koskevaan julkisuuteen nousee tutkimuksen 
minimaalinen rooli; vaikka ikääntymisen fysiologiaa 
ja iäkkäiden terveysliikunnan vaikutuksia koskeva 
tutkimus on nostettu ohjelmassa esiin sen taustalla 
vaikuttaviksi lähtökohdiksi ja vaikka esimerkiksi oh-
jelman verkkosivuille on sijoitettu tiivistelmiä keskei-
sestä tutkimustiedosta, ei tämä kytkös ole juurikaan 
päätynyt julkisuuteen. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman vuosittaisessa julki-
suudessa merkille pantavaa on myös kauttaaltaan 

Iäkkäiden terveyslii-
kunta

2005 2006 2007 2008

lukumäärä (n=1115) 99 232 403 381

aihepiirit liikuntapalvelut	ja	iäkäs	
liikkuja,	paikallishanke,	
ikääntymisen	tutkimus

liikuntapalvelut	ja	iäkäs	
liikkuja,	paikallishanke

liikuntapalvelut	ja	iäkäs	
liikkuja,	ulkoilupäivä,	
ikääntymisen	tutkimus

liikuntapalvelut	ja	iäkäs	
liikkuja,	ulkoilupäivä,	
ikääntymisen	tutkimus

toimijat toimittaja,	
iäkäs	liikkuja,	paikallis-
hankkeen	edustaja

toimittaja,	
iäkkään	liikunnanohjaa-
ja,	iäkäs	liikkuja,	kunnan 
tai valtion edustaja

toimittaja,	
iäkkään	liikunnanoh-
jaaja,	iäkäs	liikkuja,	
tutkimuksen edustaja

toimittaja,	
iäkäs	liikkuja,	tutkimuksen	
edustaja,	iäkkään	liikun-
nanohjaaja

argumentit Yksilö	30	%
Rakenteet/ohjelma	29	%
Hyvät	käytännöt	23	%
Yhteiskunta	8	%	

Hyvät	käytännöt	34	%
Yksilö	29	%
Rakenteet/ohjelma	25	%
Yhteiskunta	8	%

Hyvät	käytännöt	38	%
Rakenteet/ohjelma	25	%
Yksilö	21	%
Yhteiskunta	7	%

Hyvät	käytännöt	42	%
Rakenteet/ohjelma	24	%
Yksilö	23	%
Yhteiskunta	9	%

kuvitus iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	liikun-
nanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	liikun-
nanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	liikun-
nanohjaaja

iäkäs	liikkuja,
iäkäs	liikkuja	ja	liikunnan-
ohjaaja

Taulukko 7. Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuus
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suhteellisen vähäinen iäkkäiden terveysliikuntaa sen 
yhteiskunnallisten implikaatioiden näkökulmasta ar-
gumentoiva kirjoittelu. Niin iäkkäiden liikunnasta yh-
teiskunnalle koituvista taloudellisista hyödyistä kuin 
ikääntymisen tutkimuksesta keskustellaan ohjelman 
julkisuutta enemmän koko iäkkäiden terveysliikun-
taa käsittelevässä julkisuudessa (n=1115). 

Lopuksi iäkkäiden terveysliikuntaa koskevaa julki-
suutta tarkastellaan niin organisaation julkisuuden 
kuin journalismin kannalta keskeisten pääsyn, mer-
kityssisällön rakentumisen keskustelevuuden näkö-
kulmista. Määrällisesti tarkasteltuna julkisuuden kes-
keisiksi piirteiksi nousi sen keskittyminen erityisesti 
kolmella tasolla: julkisuus keskittyi yksittäisiin lehtiin 
ja yksittäisiin tapahtumiin ja keskeiseksi journalisti-
seksi strategiaksi nousi keskittyminen yksilöihin.

Yksittäiset lehdet

Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan sanomalehtiai-
neiston määrällisen tutkimuksen perusteella Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman julkisuus keskittyi muuta-
malle aktiiviselle paikkakunnalle, joissa ilmestyvissä 
paikallislehdissä ohjelman paikallishankkeet ja hank-
keissa toimivat liikunnanohjaajat ja niihin osallistu-
neet iäkkäät saivat runsasta julkisuutta. Näillä paik-
kakunnilla Voimaa vanhuuteen ohjelman etenemistä 
seurattiin aktiivisesti. Monilla paikkakunnilla ohjel-
maa koskevat jutut jäivät kuitenkin yksittäistapauk-
siksi: tutkimukseen on kertynyt juttuja kaiken kaikki-
aan 128 paikallislehdestä, joista siis neljä osoittautui 
julkisuuden näkökulmasta huomattavan aktiivisiksi.
Paikallislehdet olivat ainoa foorumi, jolla Voimaa van-
huuteen -ohjelmasta kirjoitettiin selkeästi enemmän 
kuin iäkkäiden terveysliikunnasta yleisellä tasolla (ks. 
taulukko 2). Havainto kertoo paikallislehtien funkti-
osta paikallisten tapahtumien julkaisukanavana ja 
kunnan ilmoituslehtenä pikemminkin kuin yleistä 
keskustelua herättävänä mediana. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelma sai julkisuutta myös 
alueellisissa ja maakunnallisissa lehdissä, mutta näil-
lä foorumeilla ohjelman julkisuus oli lukumääräisesti 
vähäisempää kuin iäkkäiden terveysliikuntaa muu-
toin käsittelevä julkisuus. Alueellisella ja maakunnal-

lisellakin tasolla ohjelma saavutti suhteellisen run-
sasta julkisuutta.

Toisenlaisesta keskittymisestä kertoo tutkimuksen 
ainoan valtakunnallisen sanomalehden, Helsingin 
Sanomien, ikääntyneiden terveysliikunnalle antama 
tila. Helsingin Sanomilla oli aktiivinen rooli iäkkäiden 
terveysliikunnan tekstien tuottajana: yksittäisistä sa-
nomalehdistä Helsingin Sanomat on julkaistu mää-
rällisesti eniten iäkkäiden terveysliikuntaa käsitteleviä 
juttuja. Näistä jutuista kuitenkin ainoastaan murto-
osa (1%) käsitteli Voimaan vanhuuteen –ohjelmaa. 
Valtakunnallinen sanomalehti näyttäytyy siis yhteis-
kunnallisen keskustelun foorumina, mutta yksittäinen 
laajakaan ohjelma ei helposti ylitä sen uutiskynnystä.   

Yksilökeskeisyys

Journalismi havainnollisti iäkkäiden terveysliikun-
taa nostamalla keskiöön yksittäisiä toimijoita. Tämä 
tapahtui erityisesti juttujen visuaalisten valintojen 
seurauksena, sillä iäkkäiden terveysliikunnan julki-
suutta kuvittamaan oli valikoitu lähes yksinomaan 
valokuvia iäkkäistä liikkujista ja heidän liikunnanoh-
jaajistaan. Paikallisessa julkisuudessa kuvitukseen oli 
lisäksi lähes poikkeuksetta liitetty teksti, jossa mai-
nittiin valokuvissa esiintyvien henkilöiden nimet. 
Julkisuus siis konkretisoi iäkkäiden terveysliikunnan 
monentasoisia aihepiirejä ja argumentteja yksilöihin 
kiinnittyvillä tekemisen kuvilla.

Ulkoilupäivät ja paikallishankkeet

Voimaa vanhuuteen –ohjelma sai julkisuudessa huo-
miota erityisesti vuosina 2007 ja 2008 järjestettyjen 
ulkoilupäivien ja yksittäisten paikallishankkeidensa 
esittelyjen myötä. Ulkoilupäivän julkisuus lisäsi oh-
jelmaan liittyviä mainintoja jutuissa huomattavassa 
määrin. Ulkoilupäivien määrällisesti suuri julkisuus ei 
varsinaisesti tuonut ohjelman sisältöjä tunnetuiksi, 
sillä juttujen yhteydessä Voimaa vanhuuteen –ohjel-
ma esiintyi pääsääntöisesti ulkoilupäivän järjestäjiä 
koskevana mainintana yhdessä KKI-ohjelman kans-
sa. Voikin kysyä, lisääkö pelkkä ohjelman mainitse-
minen ohjelman tunnettuutta.
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Paikallishankkeet sen sijaan saivat hankkeiden toteu-
tus- ja toimintatapoja kuvailevaa julkisuutta, joka sa-
malla toi esiin ohjelman sisältöjä ja tavoitteita.

Kaiken kaikkiaan Voimaa vanhuuteen -ohjelman voi 
todeta näkyneen hyvin julkisuudessa niin juttujen 
aiheena kuin esiin nostettujen toimijoiden tasolla. 
Ohjelmasta kirjoitetut jutut ovat lisänneet iäkkäiden 
terveysliikunnasta kirjoitettujen juttujen määrää vii-
delläsadalla vuosina 2005-2008; ohjelman voi siis 

katsoa merkittävällä tavalla osallistuneen iäkkäiden 
terveysliikunnasta rakentuneeseen mediakuvaan.

Mediakuvan rakentumisen mekanismien ja mediaku-
van sisältöjen syvempi ymmärtäminen edellyttää ai-
neiston laadullista tulkintaa. Tutkimuksen seuraavas-
sa, laadullisessa osassa tulkitaan median rakentamaa 
kuvaa iäkkäiden terveysliikunnasta kiinnittämällä huo-
mio julkisuudessa rakennettuihin iäkkäiden terveyslii-
kuntaa koskeviin puhetapoihin ja niiden seurauksiin. 
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Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan kirjoittelun 
määrän ja karkean aihepiirien ja toimijoiden eritte-
lyllä tuotettiin tietoa julkisuuden määriin, teemoihin 
ja toimijoihin liittyvistä muutoksista ohjelman ku-
luessa. Määrällisen analyysin keinoin ei kuitenkaan 
ole mahdollista pureutua kovinkaan syvälle julki-
suuden rakentumisen mekanismeihin. Julkisuuden 
tarkastelut täytyy yhdistää yhteiskunnallisen vallan-
käytön tarkasteluihin ja siihen, miten media yhtenä 
yhteiskunnallisena instituutiona rakentaa, uusintaa 
ja järjestää tärkeänä pidettyjä ilmiöitä ja niistä pu-
humisen relevantteja näkökulmia. Organisaation 
näkökulmasta keskeistä on se, miten organisaatio 
pystyy osallistumaan oman julkisuuskuvansa raken-
tamiseen ja määrittämiseen (Aula & Heinonen 2002; 
Karvonen 2008).

Iäkkäiden terveysliikunnan ja sen rinnalla Voimaa 
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman  
julkisuus rakentuvat yhteiskunnallisen keskustelun ja 
median toimintatapojen leikkauspisteessä. Julkisuu-
den rakentumisen mekanismeja ja julkisuuden sisäl-
töjä voi tulkita laadullisesti esimerkiksi erittelemällä 
julkisuuden rakentamia ja mahdolliseksi tekemiä 
puhetapoja. Puhetapojen tulkinta kytkee iäkkäiden 
terveysliikunnan julkisuuden kysymykseen median 
määrittelyvallasta: toimintalogiikoidensa mukaisesti 
media nostaa esiin tiettyjä puheenaiheita, kehystää 
ne tietyillä puhetavoilla ja rakentaa ne tiettyjen toi-
mijoiden asiantuntijuuden ympärille. 

Journalismin käytännöt rajaavat, rakentavat ja mah-
dollistavat sitä, mistä asioista julkisuudesta keskus-
tellaan, mikä näkökulma keskusteluihin otetaan ja 
kuka keskustelee. Julkisuuden puhetapoja ja toimi-
joita tarkastelemalla esitetään tulkintoja siitä, ketkä 

julkisuudessa pääsevät määrittelemään ja arvioi-
maan iäkkäiden terveysliikunnan sisältöjä ja minkä-
laisiin puhetapoihin journalismi erilaiset toimijat 
kytkee. Lisäksi pohditaan, minkälaisia kulttuurisia ja 
käytännöllisiä seurauksia puhetavoilla ja niihin ase-
moiduilla toimijoilla on iäkkäiden terveysliikunnan 
näkökulmasta.

4.1	Laadullisen	analyysin	
lähtökohdat

Laadullista analyysiä ohjasivat kolme periaatetta. En-
sinnäkin julkisuuden teksteihin suhtauduttiin aineis-
tona, joka journalismin yhden tehtävän mukaisesti 
välittää tietoa ikääntyneiden terveysliikunnasta ja 
Voimaa vanhuuteen –ohjelmasta. Tällä pyrittiin vas-
tamaan Voimaa vanhuuteen –ohjelman toimeksian-
nossa esitettyyn kysymykseen ohjelman tavoittei-
den ja julkisuuden sisällön vastaavuudesta. Kaikissa 
tulkinnoissa painotettiin kuitenkin sitä, että journa-
lismi toimii omien tiedonkeruu- ja esittämisrutiinien-
sa rajaamalla tavalla ja rakentaa aiempiin esityksiin 
vetoavia representaatioita ikääntyneiden terveyslii-
kunnasta. 

Toiseksi tutkijaluennalla teemoiteltiin ja tyypiteltiin 
julkisuuden tekstejä. Yksittäiset jutut, niissä raken-
netut näkökulmat ja argumentit jäsennettiin yleisiksi 
ikääntymistä ja iäkkäiden terveysliikuntaa koskeviksi 

4 Laadullinen analyysi 
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puhetavoiksi, joille osoitettiin yhtymäkohtia journa-
lismin tutkimukseen ja journalismin trendeihin. Näin 
iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuus kiinni-
tettiin journalistisiin käytäntöihin, jotka sen rakentu-
miseen vaikuttavat. 

Kolmanneksi kiinnitettiin huomiota kielenkäytön 
seurauksellisuuteen, jolla viitattiin siihen, miten jour-
nalismin työkäytäntöjä järjestävillä rakenteilla ja jour-
nalismin rakentamilla puhetavoilla asetetaan julkisen 
keskustelun toimijoita hierarkkisiin asemiin. Tämä 
näkökulma nostettiin tutkimuksessa esiin erityisesti 
siksi, että journalismin toimintalogiikoiden tuntemus 
avaa mahdollisuuksia käyttää journalismia sen ihan-
teiden mukaisena julkisen toiminnan resurssina.
Toteutetulla tutkimuksella pyrittiin paitsi vastaamaan 
asetettuihin kysymyksiin Voimaa vanhuuteen –ohjel-
man julkisuudesta myös tuomaan näkyviksi julkisuu-
den hallinnan mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Laadullisen analyysin kohteeksi nostettiin lehdistö-
seurannalla kerätystä aineistosta (n=1115) yhtäältä 
journalistiset artikkelit, joissa toimittajan valintojen 
mukaan pääsee ääneen useampi toimija. Näissä 
teksteissä korostuu journalismin rooli muita yhteis-
kunnallisia toimijoita koskevan tiedon kerääjänä, 
yhdistäjänä ja välittäjänä sekä tarinankertojana. Toi-
saalta tarkastelun kohteena olivat mielipidekirjoituk-
set (pääkirjoitukset, kolumnit ja yleisönosastokirjoi-
tukset). Mielipidekirjoitukset edustavat lajityyppiä, 
jonka tekstit voivat olla henkilökohtaisia, poleemisia 
ja kärkeviä näkökulmia yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Rajauksen vuoksi laadullisen tarkastelun ulkopuo-
lelle jäivät siis lyhyet uutisjutut, joissa ainoana toimi-
jana esiintyy jutun kirjoittanut (usein nimeämätön) 
toimittaja. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimusreferaa-
tit ja rahoituspäätöksistä kertovat uutiset. Niinikään 
tarkastelun ulkopuolelle jäivät esimerkiksi vanhus-
ten viikon tapahtumia ennakoivat ilmoitusluontoiset 
jutut, joissa ei ole haastateltu ketään.

Laadullisen analyysin perustana oli koko 1115 jutun 
aineisto, josta mielipidekirjoitusten osuus oli noin 9 
% (103 juttua). Artikkeleiksi määriteltyjä juttuja ai-
neistosta löytyi 34 % (379 kpl). Näin ollen laadulliseen 
lähilukuun valikoitui kaiken kaikkiaan 482 juttua. 

Laadullisessa tulkinnassa pidettiin analyyttisistä syis-
tä erillään journalistiset jutut ja mielipidekirjoitukset. 
Sekä journalistiset jutut että mielipidekirjoitukset 
ovat sidoksissa journalismin määrittely-, tiedonhan-
kinta- ja esittämisrutiineihin. Esimerkiksi uutisen ar-
voiseksi määritelty tapahtuma vaihtelee lehtityypistä 
toiseen: Voimaa vanhuuteen –ohjelmaa koskevassa 
kirjoittelussa paikallislehdistössä uutisena kerrottiin 
esimerkiksi järjestetyistä tiedotustilaisuuksista, kun 
valtakunnallisessa mediassa uutiskynnyksen ylitti 
valtakunnallisen iäkkäiden ulkoilupäivän yhteydes-
sä luovutettu julkilausuma. Journalismilla on myös 
taipumusta turvautua tiedonhankinnassaan hyväksi 
havaittuihin asiantuntijalähteisiin, jolloin uusien läh-
teiden pääsy julkisuuteen voi olla työn takana.

Mielipidekirjoitukset, joihin sisällytetään kolumnit, 
pääkirjoitukset ja yleisönosastokirjoitukset, edus-
tavat uutisia vapaamuotoisempaa lajityyppiä, jolta 
ei esimerkiksi edellytetä uutistekstin puolueetonta, 
mahdollisimman monia näkökulmia esiin nostavaa, 
tyyliä. Mielipidekirjoituksissa kirjoittajalla on mah-
dollisuus esittää omia näkemyksiään, kokemuksi-
aan ja havaintojaan yhteiskunnallisista ja yleisistä 
asioista. Tyylillisesti mielipidekirjoitukset voivat olla 
poleemisia, haastavia, ironisia ja henkilökohtaisia. 
Journalismin rutiinit asettavat myös mielipidekirjoi-
tukset hierarkkiseen järjestykseen, jonka painavinta 
päätä edustavat vieraskynä-tyyppiset pääkirjoitus-
sivulle sijoitetut yliökirjoitukset, joihin eri alojen asi-
antuntijat voivat tarjota ajankohtaisia keskusteluja 
koskevia kommenttejaan. Kolumnit puolestaan ovat 
usein lehtien vakituisten kolumnistien kirjoittamia. 
Yleisönosastokirjoitukset osallistuvat yliöiden ta-
paan ajankohtaiseen keskusteluun, mutta ne on si-
joitettu yleensä lehden sisäsivuille ja asemoitu näin 
painoarvoltaan pikemminkin kolumneja kuin yliöitä 
vastaaviksi.  

Laadullisessa lähiluvussa kiinnitettiin huomiota 
journalististen artikkelien ja mielipidekirjoitusten 
näkökulmiin ja puhetapoihin, jotka tyypiteltiin 
määrällisen analyysin tuloksiin nojautuen argu-
menttiluokkia yhdistelemällä. Määrällisen analyysin 
perusteella jutuista erottui neljä iäkkäiden terveys-
liikuntaan kytkeytyvää argumentoinnin strategiaa. 
Jutuissa painotettiin
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-  liikunnan yksilöllisiä implikaatioita 
  (25 % jutuista), 
-  liikunnan yhteiskunnallisia 
  implikaatioita (8 % jutuista),
-  iäkkäiden liikuntaa edistävien 
  käytäntöjen luomista (40 % jutuista) ja
-  iäkkäiden liikuntaa edistävien 
  rakenteiden luomista (27 %).

Näkökulmat kytkeytyivät teksteissä selkeästi tiettyi-
hin toimijaryhmiin. Liikunnan yksilöllisistä implikaa-
tioista ja iäkkäiden liikuntaa edistävien käytäntöjen 
luomisesta nostettiin julkisuudessa puhumaan erityi-
sesti iäkkäät liikkujat ja heidän liikunnanohjaajansa. 
Liikuntaa edistävien rakenteiden luomisen puolesta 
argumentoitiin toimittajan ja Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman ja paikallishankkeiden edustajien äänel-
lä. Liikunnan yhteiskunnalliset implikaatiot saivat 
iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudessa huomatta-
van pienen painoarvon – tämä näkökulma iäkkäiden 
terveysliikuntaan nousi pääsääntöisesti tutkijoiden 
ja toimittajien taholta.

Iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevien juttujen laa-
dullisesta analyysiä varten jutut tyypiteltiin edelleen 
kolmeen toisistaan niin sisällöllisesti kuin toimijoiden 
tasolla eroavaan puhetapaan, jotka nimettiin 

1) tunnustuspuheeksi, 
2) valistuspuheeksi ja 
3) arvioivaksi puheeksi. 

Tyypittely perustuu tämän tutkimuksen määrälli-
sessä osuudessa tehtyyn argumenttiluokitukseen ja 
edellä esitetyin kriteerein rajatun tutkimusaineiston 
laadulliseen lähilukuun. 

Määritellyt kolme puhetapaa eivät viittaa suoraan 
määrällisen aineiston argumenttiluokkiin, vaikka 
niillä tietyt yhtymäkohtansa onkin. Liikunnan yksi-
löllisiä hyötyjä painottava näkökulma havainnollistui 
yleisimmin tunnustukselliseksi puhetavaksi, kun taas 
valistuspuheella havainnollistettiin sekä iäkkäiden 
liikuntaa edistävien rakenteiden että käytäntöjen 
luomiseen painottuvia tekstejä. Arvioiva puhetapa 
yhdistyi kaikkiin argumenttiluokkiin. 

Eritellyt puhetavat saavat tukea myös journalismin 
tutkimuksesta: tunnustuksellinen puhetapa kytkey-
tyy sekä journalismille tyypilliseen tapaan konkre-
tisoida ilmiöitä yksittäisten henkilöiden kautta että 
koko kulttuurin ja sen myötä myös journalismin tren-
diksi esitettyyn tunteellistumiskehitykseen (Furedi 
2003, Kunelius 2004, Nieminen ja Pantti 2008). 

Valistuksellinen puhetapa on journalismin tutki-
muksessa yhdistetty erityisesti terveysviestintään. 
Terveysjournalismi on oma, erityinen lajityyppinsä, 
jolla tarkoitetaan terveyteen, sairauteen, terveyden-
huoltoon ja lääketieteeseen liittyvää journalismia. 
Terveysjournalismin yhdeksi alalajiksi on määritelty 
valistusjournalismi, jonka keskeinen tavoite on tie-
toa lisäämällä painottaa yksilön omista valinnoista 
lähtevä hyvän elämän ihannetta. Viime aikoina on 
kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että muun 
journalismin tavoin terveysjournalismi luo yhteisiä 
merkityksiä ja kutsuu kansalaisia mukaan toimimaan 
ja keskustelemaan terveyden ja sairauden kysymyk-
sistä – ei siis vain välitä yksilön hyväksi koituvaa tie-
toa (Torkkola 2008). 

Arvioivaksi puhetavaksi on nimetty puhetapa, joka 
käy julkista keskustelua iäkkäiden terveysliikunnan 
tavoitteista ja niihin sisältyvistä rakenteellisista ja 
käytännöllisistä haasteista. Arvioiva puhetapa eroaa 
valistuspuheesta siten, että siinä ei niinkään keskity-
tä terveysliikunnan hyötyjen perustelemiseen vaan 
pikemminkin vallitsevien käytäntöjen arvioimiseen. 
Arviointipuhe ei myöskään ainoastaan esitä ihantei-
ta yhteistyöstä vaan osoittaa niitä vallitsevia raken-
teita ja käytäntöjä, joita olisi syytä uudistaa. 

Ajatus keskustelun arvioivasta potentiaalista kyt-
keytyy oletukseen journalismista, nykyisin myös ter-
veysjournalismista, yhteiskunnallisen keskustelun 
mahdollistajana. Oleellista tässä näkökulmassa on 
näkemys journalismista kulttuuristen merkitysten ra-
kentajana ja eri toimijoiden ja intressiryhmien keskus-
telun edesauttajana. Keskeinen tästä näkökulmasta 
on kysymys siitä, ketkä julkisuudessa keskustelevat. 
(Kunelius 2000, Torkkola 2008, Valtonen 2002.) 
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4.2.	Iäkkäiden	terveysliikunnan	
journalistisia	puhetapoja

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelma pyrkii luomaan ja juurruttamaan iäkkäiden 
terveysliikunnan käytäntöjä kunnalliselle tasolle ja 
vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon käytän-
töjen luomiseksi ja juurruttamiseksi. Väestön ikään-
tymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia ennaltaehkäi-
sevä ohjelma pyrkii käytännöllisten tavoitteidensa 
ohella herättämään julkisuudessa päätöksentekoon 
vaikuttavaa ja päätöksentekoa edeltävää keskuste-
lua. Journalismin tehtävä puolestaan on edesauttaa 
tämän keskustelun syntymistä – samalla täytyy kui-
tenkin muistaa, että journalismi toimii omien työrutii-
niensa – määrittely-, tiedonkeruu- ja esitysrutiiniensa 
– ehdoilla. Journalismilla on siis omat, vakiintuneet 
tapansa määritellä uutisen kriteerit täyttävä aihe tai 
tapahtuma, hakea tapahtumaa kommentoivia asian-
tuntijoita ja muita edustajia ja kehystää tapahtuma 
tietyillä esittämisen tavoilla. 

Journalismin toimintatavat ovat osin tulleet näkyvik-
si jo edellä esitellyssä määrällisessä tutkimuksessa, 
jossa todettiin iäkkäiden edustavan pääsääntöisesti 
kokemuksellista, terveysliikunnan ja Voimaa van-
huuteen –ohjelman sisältöjä konkretisoivaa ääntä. 
Ohjelman sisällöistä jutuissa kerrottiin suurelta osin 
paikallishankkeiden edustajien äänellä. Journalismille 
tyypillistä on toimittajan toimiminen eräänlaisena sil-
lanrakentajana eri puhetapojen ja aihepiirien välillä. 

Seuraavassa tarkastellaan, miten toisistaan erotetut 
tunnustukselliset, valistavat ja arvioivat puhetavat 
rakentuvat ja minkälaisia seurauksia niillä on Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman ja  iäkkäiden terveysliikun-
nan julkisuudelle. 

4.2.1 Tunnustuksia

Tunnustuspuheeksi on nimetty puhetapa, jossa ko-
rostuu yksilön näkökulma käsillä olevaan aiheeseen. 
Tunnustuksellinen, kokemukseen vetoava puhetapa 

on yleinen ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoit-
telua esittelevissä kirjoituksissa. Merkille pantavaa 
on, että tunnustuspuhe on iäkkäiden terveysliikun-
nan journalistisessa julkisuudessa etupäässä iäkkäille 
liikkujille ja toimittajille rakennettu puhetapa. 

Määrällisen analyysin perusteella iäkäs liikkuja ja iäk-
kään liikunnanohjaaja nousivat toiseksi yleisimmäksi 
toimijajoukoksi toimittajien jälkeen. Iäkkään liikkujan 
näkyvyyttä iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudessa 
korostaa myös se, että lähes kaikki jutut oli kuvitettu 
iäkästä liikkujaa kuntosalilla tai kävelylenkillä esitte-
levin kuvin. Tunnustuspuhe on siis hyvin näkyvällä 
sijalla iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevissä jour-
nalistisissa teksteissä. 

Iäkkäät liikkujat

Iäkkäiden liikkujien tunnustuksellisen puheen kes-
keisinä teemoina ovat kuntosalilla käymiseen liitty-
vät tuntemukset ja kokemukset, joista päällimmäi-
siksi nousevat 
- kuntosaleilla vallitseva iloinen tunnelma ja kunto-

sali sosiaalisena kohtaamisen paikkana, 
- kuntosaliliikuntaan liittyvä epäröinti ja kuntosalei-

hin liittyvät ennakkoluulot
- selviytymistarinat
- iäkkäiden sukupuoli
- osallistuminen iäkkäiden ulkoilupäivään.
 

Kuntosali sosiaalisen kohtaamisen paikkana

Kuntosaleilla vallitsevaan iloiseen tunnelmaan liitty-
vä tunnustuksellinen puhe on tyypillinen jutun aloi-
tustapa ja yhdistää kirjoittaneen toimittajan ja haas-
tatellun iäkkään liikkujan kokemukset:

”Tahti on leppoisa ja tekemistä säestää 
pirteä puheenpulputus. Suorittamisen 
pakkoa ei ole. Jokainen tekee omaan tah-
tiinsa ja yhdessäolon kautta tuleva henki-
nen hölkkä on yhtä tärkeää kuin fyysinen 
harjoitus. Xx:n mukaan ohjatussa ryhmäs-
sä oleminen on tärkeää: ei sitä tule kotona 
tehtyä. Tämä on hyvä myös yksinäiselle, 
käynnit ovat kuin nauruterapiaa.”
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”Ennen puhuin vain sairauksista. Sitten 
kun aloitin täällä, olin kuin lähetyssaar-
naaja. Puhuin vain liikunnasta!”

”Kuntopiiri-tyyppisessä jumpassa ei vem-
puteta ruumista hiki otsassa ja hampaat 
irvessä, vaan harjoittelu tapahtuu leppoi-
sassa ilmapiirissä pikkuhiljaa.”

Kuntosaliliikuntaan liittyvä epäröinti

Iäkkäiden kokemusten tunnustamisen ympärille 
rakennettujen juttujen tarina etenee tyypillisesti 
epäröinnin ja epäluulon tunnustamisen kautta pu-
heenvuoroihin, joissa nostetaan esiin kuntosalilla 
käymisen fyysisiä ja psyykkisiä etuja. Juttu loppuu 
hyvin usein fysioterapeutin esittämään valistukselli-
seen puheenvuoroon.

”Vähän pakon edessähän me kaikki tänne ensiksi tu-
limme”, esitetään naureskelevien ikääntyneiden kom-
mentti. ”Täällä tehdään yksinkertaisia ja turvallisia 
lihaskuntoliikkeitä kahden ohjaajan valvovan silmän 
alla”. Oman panoksensa kannustavaan henkeen tuo 
toimittaja, jonka tehtäväksi tunnustuksellisissa ju-
tuissa jää kuntosaliin liittyvien stereotypioiden mur-
taminen: ”Eikä salilla käynti ole pelkkää puurtamista, 
vaan iloista ihmisten tapaamista”.

Iäkkäiden ihmisten tunnustuspuhe välittää sen oh-
jelman kannalta haasteellisen seikan, että suurelle 
osalle tämän päivän ikäihmisistä kuntosaliharjoittelu 
on vierasta. Muotona tunnustuspuhe kuitenkin an-
taa sijaa myös yksilöiden vastarinnan ilmauksille.

”Uskoisin, että kipinä iskee minuun ja tulen 
ostamaan kortin. Nyt vielä tämän tutustu-
misen jälkeen tiedän mitä tulee välttää, eli 
rauhallisesti pienemmillä painoilla.”

”Minun mielestäni kuntosalit ovat olleet 
jotenkin vastenmielisiä enkä ole ymmär-
tänyt sitä miehistä uhoa, joka niihin liittyy. 
Mutta jotenkin kuva kuntosaleista on täs-
sä touhutessa muuttunut.”

Selviytymistarinat

Iäkkäiden kuntosaliliikunnan hyötyjä havainnollista-
vat myös muutostarinat, joissa viitataan iäkkään kun-
toon ennen kuntosaliharjoittelua ja sen jälkeen:

”Xx kertoo, että on jumpan ansiosta saa-
nut jalkalihakset vahvemmiksi ja polvet 
notkeammiksi niin, että pystyy taas nou-
semaan polviltaan ylös. Viime keväänä se 
oli vielä hankalaa.” 
 

Kuva: Kaija Lankia
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”Xx ei vuosi sitten liikkunut oman asunton-
sa ulkopuolella ja asunnossaankin vain 
rollaattorilla. Nyt hän kuntoilee portaissa 
ja pärjää kotona ja useimmiten ilman rol-
laattoria.

”Kehitys on huimaa. Moni on kertonut, 
että kävely sujuu paljon kevyemmin, sa-
moin päivittäiset askareet kotona. Eräskin 
tuli silmät loistaen kertomaan, että huo-
masi vasta kauppaan päästyään kepin 
jääneen kotiin.”

Sukupuoli

Iäkkäiden liikuntaa käsittelevissä teksteissä viitataan 
sukupuoleen erityisesti liikuntaryhmistä puhutta-
essa. Sukupuoleen viittaavat niin iäkkäät itse kuin 
heidän liikunnanohjaajansa. Huomionarvoista on, 
että tunnustuspuhe nostaa esiin teeman, joka on 
keskeinen ikääntymisen tutkimuksessa, mutta joka 
muuten jää syrjään Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmassa ja sen julkisuudessa.

”Naisista ja miehistä – onhan muutama 
mieskin saatu mukaan – koostuvan ryh-
män selät taipuvat omaan tahtiinsa. Oh-

jaaja muistuttaakin vähän väliä: ”Teette 
vain sen verran kuin hyvältä tuntuu”.”

”Tapahtumaan osallistui nelisenkymmen-
tä henkeä, joista ylivoimainen valtaosa oli 
naisia.
 -Jatkossa haasteena on houkutella mu-
kaan entistä enemmän miehiä, kuiten-
kaan unohtamatta naisia.”

”Moni mies on sanonut, ettei ole koskaan 
aikaisemmin jumpannut, mutta ovat in-
nostuneet asiasta ja liikkeitä on tehty itse-
näisesti kotona.”

Sukupuolesta käyty puhe on sävyltään toteavaa: 
sillä kiinnitetään huomio siihen, että iäkkäiden ryh-
mäliikunnassa ja kuntosaliharjoittelussa naisia on 
huomattava enemmistö. Yleensä mies, johon pu-
heessa viitataan, on sukupuoliryhmänsä ainoa edus-
taja. Teksteissä sukupuolten epätasaiseen jakau-
maan kiinnitetään huomiota, mutta kuvista välittyy 
toisenlainen näkymä iäkkäiden liikuntaan – ryhmän 
ainokainen on lähes aina päätynyt ryhmän toimin-
taa esittävään valokuvaan. Lehtikuvat rakentavat siis 
huomattavasti todellisuutta tasavertaisempaa kuvaa 
iäkkäiden (liikuntaryhmien) sukupuolijaosta. 

Kuva: Matti Kautto
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Liikuntakulttuurin mediakuvastoissa vallitsee yleensä 
selkeä erottelu naisten ja miesten kulttuurien  välillä 
(Valtonen ja Ojajärvi 2003). Sukupuolen mainitsemi-
sella rakennetaan myös osin kuvaa sukupuolispesi-
fistä liikunnasta; erityisesti ryhmäliikunta mainitaan 
miehille vieraana liikuntamuotona. 

Käsillä olevan aineiston perusteella iäkkäiden ter-
veysliikunta myös ylittää tämän jaon ja muuttaa 
sukupuolittuneita liikuntakulttuurin esittämisen ta-
poja. Esimerkiksi kuntosaliliikuntaan liittyviä ennak-
koluuloja ei paikanneta sukupuoleen. Kuntosaleja 
kohtaan tunnettu epäluulo ja epäluulon karisemi-
nen kokemusten myötä yhdistää sukupuolesta riip-
pumatta niin iäkkäitä liikkujia kuin iäkkäiden liikun-
nasta kirjoittavia toimittajia. 

”Valoisassa huoneessa vedetään taljaa, 
poljetaan pyörää ja nostetaan jaloilla pie-
niä painoja. Tahti on kuitenkin leppoisa ja 
tekemistä säestää pirteä puheenpulputus. 
Suorittamisen pakkoa ei ole.”

”Vauhti oli kova ja liikkeissä ei säästelty, 
mutta tunnelma pysyi rennon iloisena”.

Tunnustava puhetapa rakentaa iäkkäälle liikkujalle 
ja toimittajalle yhteisen näkökulman iäkkäiden ter-
veysliikuntaan: ensin sitä vastustetaan nojaamalla 
ennakkoluuloihin, kunnes käytäntö osoittaa toimin-
nan mielekkääksi. Kulttuurisesti jaettuihin oletuksiin 
kuuluvat ajatus kuntosalista yksinäisen puurtamisen 
paikkana ja iäkkäästä iloisen, sosiaalisen toiminnan 
harrastajana. Puhetavan voi tulkita journalistiseksi 
strategiaksi, jossa oletettuihin yhteisiin kokemuksiin 
vedoten motivoidaan lukijoita kokeilemaan hyödyl-
listä kuntosaliliikuntaa.   

Vapaaehtoiset ulkoilukaverit

Merkille pantavaa on, että iäkkäiden terveysliikuntaa 
koskeva julkisuus tuotti vuonna 2007 ensimmäistä 
kertaa järjestetyn iäkkäiden ulkoilupäivän yhteydes-
sä tunnustukselliselle puheelle uuden toimijaryh-
män: iäkkäiden liikkujien rinnalla kokemuksistaan 
kertoivat vapaaehtoiset ulkoilukaverit.   

Vapaaehtoisten toimijoiden tunnustavissa puheen-
vuoroissa korostuu hyödyn, ilon ja sosiaalisuuden  
molemminpuolisuus. Iäkkäiden ulkoilukavereiksi 
ryhtyneet koululaiset, omaiset ja läheiset sekä vielä 
toimintakykyiset vertaistukena toimivat ikäihmiset 
nostavat puheessaan esiin ulkoilun tuoman ilon ohel-
la toiminnasta itselleen koituvan vähäisen vaivan: 

”Aamusta asti olen vienyt vanhainkodin 
asukkaita ulkoilemaan. Tämä on oikein 
antoisaa puuhaa, koska ulkoilisin itsekseni 
muutenkin.”

”Jos näin pieni vaiva tuottaa ilon, niin ei 
tällaiseen lähteminen ole mikään ongel-
ma.”

”Olihan se vähän järkytys ensin mutta mu-
kavaa tämä on ollut”.

”Tämä vaan on niin ihanaa ja helppoa 
vapaaehtoistyötä. Ihmiset kerhoissa ovat 
ihania.”

”Tämän monen tunnin ajanvieton jälkeen 
me koululaiset palasimme tunneille ja 
ikäihmiset menivät iloisina kotiin”. 

Auttamisen ilon, altruismin, lisäksi vapaaehtoisten 
kokemuksia esiin nostavassa tunnustuspuheessa ve-
dotaan rationaalisiin syihin: 

”On tärkeää, että pidetään huolta niistä-
kin, jotka eivät itse pääse kulkemaan.” 

”Ikävähän se on olla aina vain yksin; kou-
lulaiset voisivat useammankin kerran vuo-
dessa ryhtyä ulkoilukavereiksi ikääntyneil-
le kuntalaisille.”

Journalistisissa teksteissä tunnustuspuhe nousee eri-
tyisesti kuvituksen valintojen myötä merkittäväksi ta-
vaksi havainnollistaa iäkkäiden terveysliikunnan so-
siaalipoliittisia kysymyksiä. Tunnustuspuhe rakentuu 
journalistisissa teksteissä tyypilliseksi tavaksi konkreti-
soida iäkkäiden terveysliikuntaa. Iäkkäitä kuntosalilla 
esittäessään tunnustuspuhe samalla mukailee Voimaa 
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vanhuuteen -ohjelman ihanteita ja sen tavoitteita iäk-
käiden liikuntaharrastuksen lisäämiseksi. 

Ohjelman näkökulmasta tunnustuspuheen funktiok-
si voi nähdä myös tekoihin kannustamisen: iäkkäiden 
tuntemuksia kuvaavista kertomuksista välittyy luki-
jalle kannustava viesti toiminnan positiivisuudesta 
ja hyödyllisyydestä. Tunnustuspuhetta sisältävä juttu 
rakentuu usein myös iäkkäiden tunnustuksellisten 
puheenvuorojen ja fysioterapeuttien tai liikunnan-
ohjaajien valistavien puheenvuorojen vuorovaiku-
tuksesta – näin teksteihin tuodaan mukaan element-
tejä toisesta keskeisestä journalistisesta puhetavasta, 
valistuspuheesta.

Tunnustuspuheen kiinnittyminen yhteen toimijaryh-
mään, ikääntyneisiin, kiinnittää huomion julkisuuden 
todellisuutta rakentavaan luonteeseen. Minkälaisia 
seurauksia on sillä, että julkisuus asemoi yhden toi-
mijaryhmän aina samankaltaiseen positioon? Voiko 
tunnustusta pitää osallistumisena keskusteluun? Vai 
onko niin, että kokemukselliselle äänelle annetut 
raamit ovat niin ahtaat, ettei varsinaiselle keskus-
telulle jää sijaa? Käykö sittenkin niin, että iäkkään 
ääni marginalisoidaan typistämällä se yhteiskunnal-
lisenkin kysymyksen edessä yksilön kokemuksen il-

mentäjäksi? Näin on todettu käyneen työttömyyttä 
koskevassa julkisuudessa, jossa työttömälle annettu 
yksipuolinen ääni teki äänen kuulumattomaksi (Val-
tonen 2002). 

Iäkkäiden näkökulmasta tunnustuspuheen voi tul-
kita tarjoavan tilaisuuden myös ainakin jonkinlaisen 
vastarinnan esittämiselle; huomattava osa jutuista 
alkaa toimittajan omien kuntosaliliikuntaan liittyvien 
ennakkoluulojen esittelyllä, jota iäkkäiden liikkuji-
en tunnustukset myötäilevät. Tunnustuspuhe nojaa 
kulttuurisiin oletuksiin ja on näin ollen suhteellisen 
yksiääninen ja kuuro toisenlaisille kokemuksille. Tun-
nustavassa puheessa eivät pääse ääneen ne, jotka 
esimerkiksi pitävät yksinäisestä puurtamisesta. Suh-
teellisen vähän julkisuudessa esiintyvät myös ne ko-
tona asuvat ikääntyneet, jotka harrastavat voima- ja 
tasapainoharjoittelua kotioloissa. 

Tunnustavien tarinoiden kulkuun kuuluu, että voi-
maharjoittelua tai kuntosalia kohtaan tunnettu vas-
tahakoisuus ja ennakkoluuloisuus pääsääntöisesti 
voitetaan ja liikuntakipinä syttyy. Näin journalistiset 
tekstit kytkevät iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan 
tunnustuksellisen puheen ohjelman sisällöllisiin ta-
voitteisiin. 

Kuva: Mika Vuorio
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4.2.2 Valistusta

Valistuspuhe nousee keskeiseksi puhetavaksi iäkkäi-
den terveysliikunnan julkisuudessa. Valistuspuhe pe-
rustelee iäkkäiden terveysliikuntaa vedoten yhtäältä 
tutkittuun tietoon liikunnan hyödyistä ja toisaalta 
sekä tutkittuun tietoon että kulttuuriseen, yhteisesti 
jaettuun käsitykseen vanhusten halusta asua kotona 
mahdollisimman pitkään. 

Valistuspuheen ensisijainen tavoite on tiedon lisää-
minen; niinpä se faktatietoon vedoten valistaa luki-
jaa terveysliikunnan hyödyistä ja liikkumattomuu-
den haitoista. Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa 
valistuspuheessa nojataan fysiologisiin faktoihin ja 
(eksplikoimattomiin) tutkimuksiin.

Valistuspuhe on selkeästi terveys- ja liikunta-alan 
asiantuntijapuhetta: valistuspuhetta käyttävät ju-
tuissa pääasiassa Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
edustajat ja fysioterapeutit, joista osa toimii ohjel-
man paikallishankkeiden edustajina ja osa liikunnan-
ohjaajina yksityisillä kuntosaleilla. 

Valistuspuheessa iäkkäiden terveysliikunnasta puhu-
taan iäkkään omatoimisen kotona selviämisen näkö-
kulmasta: 

”Liikunta- ja voimaharjoittelu edistävät 
ikäihmisten kotona pärjäämistä ja toimin-
takyvyn säilyttämistä”. 

”Erityisesti ikäihmisille tärkeää on lihas-
kunnosta ja liikehallinnasta huolehtimi-
nen. Iän mukana lihasvoima laskee rajusti 
etenkin naisilla.”

”Lihasmassan menetys on merkittävä toi-
mintakykyä heikentävä tekijä. Voimahar-
joittelu on ainoa keino lihasmassan mene-
tykseen. Jopa huonoa tasapainoa voidaan 
kompensoida voimalla.”

Valistuspuheen tyyliin ei kuulu liikunnan hyötyjen 
epäileminen. Pääsääntöisesti valistuspuhe peruste-
lee liikunnan hyödyllisyyttä voimien lisääntymisellä 
ja tasapainon parantumisella. Valistuspuhe tasapai-
noilee kannustamisen ja uhkakuvien esittelyn välillä. 

”Xx on kiertänyt kertomassa voimaharjoit-
telusta vanhusten tilaisuuksissa. Moni on 
todennut, että ei minusta enää tuollaiseen 
ole. Se on juuri se hetki, jolloin pitää viimeis-
tään tehdä jotain, ettei joudu laitokseen.”

Kuva: Tapani Romppainen
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”Jo viikon vuodelepo voi viedä ikäihmisen 
liikkumiskyvyn, mutta se on useimmiten 
harjoittelulla palautettavissa.”

”Passivoituminen on vaarallista, ja liikku-
mattomuus edistää lihasten rappeutumis-
ta, mikä kasvattaa onnettomuusriskiä. Siksi 
päivittäinen liikkuminen, esimerkiksi por-
taiden käyttö hissin sijasta, on jo hyvä alku 
virkeänä pysymiseen. Arjen askareet helpot-
tuvat ja liikkuminen on vaivattomampaa, 
kun ei päästä lihaksia surkastumaan.”

Edellä esitelty tunnustuspuhe tuo esiin ne haasteet, 
joita liikunnan hyötyjä painottava valistus kohtaa 
– esimerkiksi kuntosalia vastenmielisenä tai vierau-
dessaan pelottavana pitävää iäkästä voi olla hyvin-
kin vaikea motivoida ohjattuun voimaharjoitteluun. 
Julkisuuden valistuspuhe kommunikoi melko margi-
naalisesti suoraan näiden haasteiden kanssa, mutta 
joistain jutuista voi lukea vastauksen kysymykseen 
liikunnan motivaatiosta:   

”Liikunta sinänsä ei ole itseisarvo mutta se 
mahdollistaa monia muita hyviä asioita 
elämässä”.

”On myös tärkeätä ymmärtää, että iäk-
käänkin ihmisen toimintakyky on palau-
tettavissa, ja että liikkumiskyky on edelly-
tys monelle muulle asialle elämässä.”

Valistuspuheelle ominaista on, että se vetoaa sekä 
retorisesti järkeen että tunteeseen ja perustelee sa-
nomaansa tutkimuksella, jota ei kuitenkaan yleensä 
kovin eksplisiittisesti määritellä:

”Liikkumisella voidaan tutkimusten mukaan 
selkeästi hidastaa ikääntymisen vaikutuksia 
ja laitoshoidon tarvetta. Ihminen ei ole kos-
kaan niin vanha tai huonokuntoinen, ett-
eikö hän hyötyisi liikunnasta, lihasvoiman 
lisäämisestä ja tasapainon harjoittamises-
ta. Liikkumisesta saatava terveyshyöty on 
suurin nimenomaan toimintakyvyltään 
heikentyneillä iäkkäillä ihmisillä.”

Tutkimuspuheen epämääräisyyden voi nähdä Voi-
maa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden heikkou-
tena. Onko niin, että toimittajat eivät ole olleet kiin-
nostuneita kytkemään ohjelman taustalla olevaa 
tutkimusta ohjelman julkisuuteen? Vai onko niin, että 
eksplikoimattomaan tutkimukseen vetoaminen on 
osa ohjelman toimijoiden omaksumaa terveysvies-
tinnän retoriikkaa? Onko tällä merkitystä ohjelman 
tavoitteleman julkisuuden näkökulmasta?

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuu-
teen kytkeytyy julkisuudessa valistuspuheeseen eri-
tyisesti silloin, kun toimijoina ovat ohjelman tai sen 
paikallishankkeiden edustajat. Kytkös on ymmär-
rettävä; terveysliikuntaohjelma pyrkii nimenomaan 
valistuksella ja koulutuksella muuttamaan sekä pää-
töksentekijöiden ja iäkkäiden parissa toimivien että 
iäkkäiden itsensä asenteita ja toimintatapoja.

Valistavaa sävyä on pidetty ominaisena terveysvies-
tinnälle ja terveysjournalismille, jotka ovat tehtävien-
sä mukaisesti keskittyneet esimerkiksi terveyttä ja 
terveitä elämäntapoja koskevan tiedon lisäämiseen. 
Viime aikoina huomio on kiinnittynyt siihen, miten 
media toimii tiedon välittämisen lisäksi tiedon ja kult-
tuuristen merkitysten rakentajana. (Torkkola 2008.) 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa valis-
tuspuhe on monissa tapauksissa rakentunut myös 
journalistiseksi lähestymistavaksi käsillä olevaan ai-
heeseen. Toimittajien työkäytäntöjen seurauksena 
ohjelman sisältöjä esiintuova valistuspuhe on usein 
jutun varsinainen sisältö, jota iäkkäät liikkujat tun-
nustuksellisella puhetavallaan konkretisoivat.  
Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevaan journalistises-
sa keskustelussa valistuspuheella tiedon lisääjänä on 
eittämättä paikkansa. Valistuspuhetta leimaa oikeas-
sa olemisen retoriikka, jonka mukaan tiettyjä asioita 
pitää tehdä ja on vaarallista jättää tekemättä. Valis-
tuspuhe ei siis juurikaan jätä sijaa tunnustuspuheen 
retoriikalle ominaiselle epäröinnille ja vastarinnalle. 
Valistuspuhe ei myöskään välttämättä ole omiaan 
herättämään keskustelua – sen tehtävä kun on ker-
toa, kuinka asiat ovat. 
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Kuvituksen puhetavat

Iäkkäiden terveysliikunnasta kirjoitettujen journalis-
tisten juttujen kuvituksen voi tulkita pääosin tunnusta-
vaksi ja valistavaksi puhetavaksi. Havainnollistamalla 
aihetta kuntoilevilla iäkkäillä juttujen kuvitus täyden-
tää tekstejä: kuvissa esiintyviä iäkkäitä ja heidän lii-
kunnanohjaajiaan on yleensä haastateltu jutussa. 

Erityisesti paikalliselle julkisuudelle on tunnusomais-
ta henkilöiminen, jonka mukaisesti paikallishankkee-
seen osallistuvat iäkkäät ja heitä ohjaavat hankkeen 
työntekijät ovat tunnistettavia ja nimeltä mainittuja. 
Näin kuvitus saa tunnustuspuheeseen viittaavia yksi-
lön näkökulmaa korostavia sävyjä.

Yhtälailla juttujen kuvituksen voi tulkita valistuspu-
heeksi, joka todentaessaan iäkkään ihmisen liikuntaa 
tekee samalla näkyväksi liikkumisen hyötyjä. Yhdes-
sä tekstin kanssa kuvat rakentavat tarinan iäkkäästä, 
joka sekä tarvitsee apua liikkuakseen että liikkuu 
pystyäkseen toimimaan paremmin ilman apua.

Juttujen kuvituksessa on kyse valinnoista, jotka ha-
vainnollistaessaan ilmiötä rakentavat sen samalla 
tietynlaiseksi. Iäkkäiden terveysliikuntaa kuvittavan 
havainnollistamisen strategian seurauksena raken-
netaan popularisoitua kuvaa iäkkäiden terveysliikun-
nasta. Ilmiötä voisi kutsua vaikkapa human-interest 
–julkisuudeksi, joka yhtäältä tuo ikääntymisen lä-
helle lukijaa ja toisaalta myös haastaa katsojan poh-
timaan omia käsityksiään niin kuntosaliliikunnasta 
kuin ikääntyneistä. 

Iäkkäiden terveysliikunnan kuvituksessa huomiota 
kiinnittää kuvien keskittyminen toimintaan niin sa-
nottujen puhuvien asiantuntijapäiden tai esimerkik-
si tilastojen esittämisen sijaan. Kuvituksen voi tällä 
perusteella väittää olevan parhaimmillaan myös liik-
kumiseen kannustavaa ja osallistavaa – tai pahimmil-
laan siitä vieraannuttavaa. 

4.2.3 Arviointia

Ikääntyneiden terveysliikunnan kysymykset ovat 
yhteiskunnallisesti keskeisiä eikä väestön tulevan 
ikääntymisen haasteisiin ole olemassa yksiselitteis-
tä ratkaisua. Yhteiskunnallisilta instituutioilta voi 
tällaisessa tilanteissa edellyttää julkista keskustelua, 
johon journalismi osallistuu sekä tarjoamalla keskus-
teluille foorumin että osallistumalla niihin itse. Kes-
keinen kysymys tästä näkökulmasta on, millä tavoin 
journalismi pystyy tätä keskustelua herättämään ja 
edesauttamaan.

Jotta julkista keskustelua syntyisi, on ilmiö ensin 
määriteltävä ja sen yhteiskunnallinen merkitys on 
osoitettava. Tunnustavan ja valistavan puhetavan voi 
nähdä pohjana iäkkäiden terveysliikuntaa arvioivalle 
puhetavalle. 

Journalistiseksi arviointipuheeksi tulkittiin aineis-
tosta sekä olemassa olevia rakenteita ja käytäntö-
jä että yksilön toimintaa arvioiva argumentoinnin 
tapa. Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa arvioin-
tipuheessa haastettiin terveysliikunnan eri toimijoita 
muuttamaan tai tarkistamaan toimintatapojaan. Ar-
viointipuhe ennakoi tulevaa ja osoitti usein suhteel-
lisen suoraan muutosta kaipaavia tahoja ja toimia, 
oli sitten kyse kuntien tai valtion resurssienjaosta tai 
ikäihmisten omasta tai heidän läheistensä toimin-
nasta. Arviointipuheessa toistuivat valistuspuheessa 
esiinnousseet normatiiviset vastuun ja velvollisuu-
den teemat. 

Yksilön toiminta

”Siinä on kehittämistä millä lailla yhteis-
kunta ohjaa ihmisiä hoitamaan itseään ja 
omaa kuntoaan”.

”Liikuntaa ei osata markkinoida oikeassa 
paketissa eikä asiakkaan yksilöllisistä läh-
tökohdista”.

”Kunnalla on velvollisuus tarjota liikun-
tapalveluita ja aktivoida ihmisiä, mutta 
jokaisen pitää itsekin älytä ottaa vastuu 
omasta hyvinvoinnistaan”.
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”Ei pidä suostua palvelujärjestelmän tai 
asiantuntijan ohjattavaksi, vaan päätet-
tävä itse, miten haluaa elää. Omaa vanhe-
nemista voi myös ennakoida ja tehdä pää-
töksiä, minkälainen haluaa vanhana olla. 
Valitettavasti tulee vielä aika, jolloin kaikki 
ei tule kunnalta”.

”Ei saa jäädä yksin kotiin vanhenemaan 
vaan pitää tulla porukkaan nuortumaan”.

Yksilön toimintaan huomionsa kiinnittävä arviointi-
puhe puhuttelee lukijaa vastuullisena osallisena, jon-
ka on syytä huolehtia omasta kunnostaan. Tällainen 
arviointipuhe poikkeaa valistuspuheesta siten, että 
se painottaa liikunnan hyötyjen osoittamisen sijaan 
yksilön velvollisuutta liikkua. Tästä arviointipuheen 
piirteestä löytyy yhtymäkohtia myös edellä esiteltyyn 
tunnustukselliseen puhetapaan. Erityisesti tunnus-
tavaan puheeseen kuuluva tarina liikkumisen iloksi 
kääntyvästä vastahakoisuudesta kytkee iäkkään liik-
kujan tunnustuksen arvioivaan puhetapaan. 

Olemassa olevat rakenteet ja käytännöt

”Tavoitteena on pidentää kotona selviyty-
mistä. Kotipalvelun asiakkaista moni tulisi 
toimeen vähemmällä avustuksella, mi-
käli raajojen lihaskuntoon olisi kiinnitetty 
ajoissa huomiota.”

”Varsinaiseen ulkona liikkumiseen eivät 
henkilökuntaresurssit riitä. Pitempien mat-
kojen liikkuminen on omaisten tai heidän 
palkkaamiensa ulkoiluttajien varassa.”

”Käyttäjät ihmettelevät, mihin on unohtu-
nut yhteinen tavoite ennaltaehkäiseväs-
tä toiminnasta. –Laita siihen, että onko 
oikein, että meidän rahamme menevät 
johonkin Rautatientorin luistelukenttään. 
Meistä ei taatusti kukaan mene sinne, rou-
vat tähdentävät.”

”Lapset kyllä viedään ulkoilemaan raittii-
seen ilmaan joka päivä, eikö samoin voi-
taisi tehdä myös vanhuksille?”  

”Niin paljon puhutaan siitä, että olisi py-
syttävä kunnossa, jotta voi asua kotona 
pitkään. Mutta ei eläke riitä kuntosali-
korttien ostoon – kaupungin olisi tuettava 
ikäihmisten liikuntaa.”

Kuten edellä todettiin, suuri osa Voimaa vanhuuteen 
–ohjelmaan viittaavasta puheesta on sävyltään valis-
tavaa ja terveysliikunnan hyötyjä korostavaa. Ohjel-
man lähtökohta on toki olemassa olevia rakenteita 
arvioivaa eikä tämä näkökulma puutu ohjelman jul-
kisuudestakaan:

”Kunnissa kaikki toimialat on valjastettava 
hyvinvoinnin ja liikkumisen asialle. Van-
husten liikuttaminen ei ole vain fysiote-
rapeuttien asia, vaan se mahdollistetaan 
nimenomaan koko sosiaali- ja terveyden-
huollon, liikuntasektorin ja ympäristö- ja 
teknisen toimen keskinäisellä yhteistyöllä.”

Ohjelmaan kytkeytyvä arviointipuhe yleistyy ohjel-
man kuluessa ja paikallishankkeiden kolmivuotis-
kauden lähestyessä loppua vuonna 2008. Ohjelmaan 
kytkeytyvässä arviointipuheessa ilmaistaan pääsään-
töisesti huoli paikallishankkeiden tulevaisuudesta: 

”Koko syksyn olemme taistelleet kynsin 
hampain, että olemme saaneet toiminnan 
jatkumaan.. kunta tuli vastaan toiminnan 
rahoittamisessa. Kun annetaan projek-
tirahaa, pitäisi turvata myös toiminnan 
jatkuvuus.”

”Ensi vuodelle kyytiä ei ole enää luvattu. 
Toivotaan, että järjestöt ja omaiset ojen-
taisivat nyt auttavan kätensä, ettei hyvin 
alkanut harjoittelu katkeaisi.”

”Yhdistys on jo aiemmin järjestänyt moni-
puolista liikuntaa jäsenilleen, mutta jum-
pat ja kuntosalivuorot ovat olleet pääosin 
kuntokeskuksessa. Nyt toimintaa tuodaan 
myös syrjäkylille esimerkiksi eläkeläisjär-
jestöjen ja seurakunnan tilaisuuksien yh-
teyteen.”
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Omana pienenä luokkanaan journalistisesta arvioin-
tipuheesta nousevat resurssien jakamista koskevat 
kriittiset puheenvuorot:

”Kaupungin suunnitelman mukaan Met-
sonkodin hyväkuntoisille tarkoitettujen 
liikuntaryhmien toiminta loppuu koko-
naan tai ainakin niiden toiminnanohjaaja 
vaihtuu ensi syksynä. – On hävytöntä, jos 
toiminta loppuu. Maksamme niin hyvät 
verot, että jumppaa pitää järjestää jatkos-
sakin. – Pelkäämme todella, että toimin-
ta loppuu tai että täällä vaihtuu ohjaaja, 
joka ei ymmärrä meitä ja teettää vääriä 
harjoituksia.”

Journalismia itseään koskevaksi arviointipuheeksi 
voi lukea myös ne muutamat jutut, joissa arvioitiin 
mediakulttuurin rakentamaa vanhuskuvaa tai poh-
dittiin vanhuutta käsitteellisellä tasolla.
 

”Yleisessä keskustelussa vanhuus näyttäy-
tyy usein valikoimana erilaisia uhkakuvia. 
Vanha ihminen on itsenäisyytensä ja muis-
tinsa menettänyt, ylilääkitty ja huonosti 
hoidettu. Median vanhuutta koskevista 
uhkapuheista johtuen esimerkiksi demen-
tianpelko on ihmisillä kauhea.” 

Iäkkäiden terveysliikuntaa käsittelevissä journalistis-
sa teksteissä on suhteellisen monipuolisesti nostettu 
esiin terveysliikunnan rakenteita ja käytäntöjä arvioi-
via kommentteja. Journalismin keskustelutehtävän 
näkökulmasta oleellinen kysymys on teemojen mo-
nipuolisuuden lisäksi toimijoiden monipuolisuus. 

Pystyikö journalismi antamaan iäkkäiden terveyslii-
kunnan rakenteita ja käytäntöjä arvioivan äänen tee-
man kannalta oleellisille toimijoille? Arviointipuhe 
nousee iäkkäiden terveysliikunta koskevissa journalis-
tisissa teksteissä julkisuuteen erityisesti, kun on kyse 
iäkkäiden liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin kytkey-
tyvistä resursseista. Ääneen pääsevät niin liikuntapal-
velujen tarjoajat, hoivatyöntekijät kuin iäkkäät itsekin. 
Viisivuotisen ohjelman loppua kohti edettäessä myös 
ohjelman paikallishankkeiden edustajat nostavat arvi-
oivaan keskusteluun ohjelman aikana rakennettujen 
liikuntaa edistävien käytäntöjen jatkumisen. 

Journalistisen julkisuuden arviointipuheen äänettö-
mät löytyivät kahdesta iäkkäiden terveysliikunnan 
kannalta oleellisesta ryhmästä: yhtäältä näkymät-
tömiä ja kuulumattomia olivat iäkkäiden omaiset. 
Toisaalta myöskään poliittisten päättäjien, kunnan-
johtajien, kansanedustajien tai ministerien, ääni ei 
journalistisessa arviointipuheessa juurikaan kuulu-
nut. Jatkokysymyksiä voi avata kahteen suuntaan: 
onko kyse journalismin toimintalogiikoista, jotka 
johtavat nostamaan esiin tiettyjä toimijoita ja sulke-
maan toisia toimijoita pois vai voiko kyse olla toimi-
jaryhmien haluttomuudesta esiintyä julkisuudessa. 

Poliittisen päätöksentekotahon hiljaisuudessa kyse 
ei varmastikaan ole viimeksi mainitusta halusta py-
sytellä näkymättömissä. Iäkkäiden terveysliikuntaa 
koskevasta julkisuudesta päättäjät eivät täysin puut-
tuneetkaan; he esiintyivät puhujina ohjelman järjes-
tämissä kutsuseminaareissa. Julkisuudessa päättäjien 
pääsääntöiseksi puhetavaksi rakentui ohjelmanmu-
kaisia ihanteita korostava valistava puhetapa olemas-
sa olevia käytäntöjä arvioivan puhetavan sijaan. 

Journalismille voi asettaa kysymyksen tämän keskei-
sen toimijajoukon sivuuttamisesta: miksi rakenteita 
ja käytäntöjä journalismin sisällä arvioitaessa ei kun-
nallista ja valtakunnallista päätöksentekotahoa ole 
lähestytty yhtä laaja-alaisesti kuin iäkkäiden terveys-
liikuntaa edistävä asiantuntijaohjelma, ja muutkin 
terveysliikunnan yhteiskunnallista merkitystä pai-
nottavat tahot, edellyttäisivät. 

Selitystä voi hakea esimerkiksi ohjelmaa koskevan 
julkisuuden paikallisesta keskittymisestä, johon edel-
lä viitattiin; suuri osa erityisesti Voimaa vanhuuteen 
–ohjelmaa koskevista teksteistä julkaistiin paikallis-
lehdissä, joiden resurssit ovat yleensä suhteellisen 
pienet ja joiden pääasiallisena funktiona voi pitää 
kuntalaisia välittömästi koskevien asioiden uutisoin-
tia. Vaikka poikkeuksiakin on, ei paikallislehti siis vält-
tämättä ole areena kriittiselle julkiselle keskustelulle. 

Selitystä voi hakea myös terveysliikunnan ja väestön 
ikääntymisen kysymysten avonaisuudesta. Käytäntö-
jä ja rakenteita arvioivia puheenvuoroja esittävät jul-
kisuudessa ne, jotka pyrkivät vaikuttamaan esimer-
kiksi resurssienjakoon, eivät ne, joiden tehtäväksi jää 
lopullinen resurssienjakoa koskeva päätöksenteko.  
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Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudesta erottuva 
iäkkäiden omaisten äänettömyys suuntaa kysymyk-
siä ja selityksiä toisaalle. Ylipäätään iäkkäiden omai-
set jäävät iäkkäiden terveysliikunnan julkisuudessa 
lähes näkymättömiksi. Iäkkäiden omaisiin viitataan 
vain muutamassa jutussa, ja silloin puhetapa on pää-
sääntöisesti heidän toimintaansa arvioiva:

”Omien vanhempien kanssa ollaan varo-
vaisia. Helposti sanotaan, että antakaa 
meidän äidin jo levätä.”

Journalismi on jättänyt iäkkäiden omaiset ulkopuo-
lelle jopa siinä roolissa, jota aihepiirin yksilökes-
keisyys heille ehdottaisi – omaisia ei ole teksteissä 
nostettu edes tunnustamaan iäkkään lähipiiriin kuu-
luvan kokemuksia muutamaa yksittäistapausta lu-
kuun ottamatta.  

Journalistisissa teksteissä keskustelu iäkkäiden ter-
veysliikunnasta on edellä esitetyistä puutteista huo-
limatta monipuolista ja aktiivista ja keskusteluun on 
nostettu lukuisia keskeisiä tahoja. Tässä käsiteltyjen 
journalististen artikkeleiden lisäksi journalismi tarjo-
aa julkiselle keskustelulle aivan erityiset fooruminsa: 
mielipidekirjoitukset, joissa niin journalismin kuin 
muidenkin tahojen edustajat nostavat keskeisiksi 
katsomiaan aiheita keskusteluun ”omalla äänellään”. 

Tunnustava, valistava ja arvioiva puhetapa lähestyvät 
terveysliikuntaa toisistaan eroavista näkökulmista 
käsin. Yleistäen voi todeta, että tunnustuspuhe kiin-
nittyy yksilön näkökulmaan, valistuspuhe ohjelman 
näkökulmaan ja arviointipuheessa terveysliikunta 
kytketään yhteiskunnan rakenteisiin ja toiminnan 
käytäntöihin. Kyse on analyyttisestä erottelusta: to-
dellisuudessa useissa jutuissa yhdistyvät kaikki kol-
me puhetapaa. 

Leimallista puhetavoille oli niiden kytkeytyminen 
tiettyjen toimijoiden puhetavoiksi siten, että ohjel-
man toimijat edustivat julkisuudessa yleisimmin va-
listuspuhetta ja ohjelman toiminnan kohteet, iäkkäät, 
asemoidaan teemaan tunnustuspuheen kautta. Ha-
vainnon voi paikantaa yhtäältä ohjelman pyrkimyk-
siin hallita julkisuutta ja valita tähän tarkoitukseen 
nimenomaan tietoa jakava, valistava puhetapa, jota 
journalismi teksteissään toistaa. Toisaalta havainto 

osoittaa journalismin trendeihin, joista tällä hetkellä 
näkyvimmäksi mainittu tunnustuksellinen terapia-
diskurssi näkyi myös Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
julkisuudessa. 

Journalistisissa teksteissä iäkkäiden terveysliikun-
nan rakenteita käytäntöjä arvioiva puhetapa tuli 
näkyviin erityisesti iäkkäiden ulkoilupäivien yhtey-
dessä ja tämän puhetavan pääasialliseksi toimijaksi 
rakentui Voimaa vanhuuteen –ohjelman edustajien 
lisäksi vanhustyön ammattilainen. Näiden yksittäis-
ten tapahtumapäivien julkisuus oli siis puhetapojen 
näkökulmasta taitekohta ohjelman julkisuudessa. Ul-
koilupäivät toivat myös uusia toimijoita julkisuuden 
kentälle. Samalla täytyy muistaa, että ulkoilupäivän 
julkisuudessa tapahtuman kytkeytyminen ohjelmaan 
jäi usein maininnan tasolle – on siis tulkinnanvaraista, 
miten hyvin ohjelma tähän julkisuuteen kytkeytyi.   
 

4.3	Mielipidekirjoitukset:	raken-
teiden	ja	käytäntöjen	arviointia

Tässä luvussa kysytään, minkälaiseksi iäkkäiden ter-
veysliikuntaa koskevan mielipidekirjoittelun julkisuus 
muodostuu. Keiden näkemyksiä kirjoittelussa raken-
netaan ja kuka määrittelee keskeisiä kysymyksiä?

Kolumnit, pääkirjoitukset ja yleisönosastokirjoitukset 
muodostavat oman mielipidejulkisuuden joukkon-
sa, joka noudattaa journalistisen kulttuurin rutiineja 
sijoittumalla tiettyihin osastoihin lehdessä. Mielipi-
dekirjoitukset ovat kuitenkin journalistisia tekstejä 
useammin poleemisia ja kantaaottavia, sillä niiden 
tehtävä on tuoda esille yksittäisen kirjoittajan näke-
mys ajankohtaisesta teemasta. Mielipidekirjoituksille 
tyypillistä onkin henkilöityminen kirjoittajaan. Kaikki 
mielipidekirjoitukset on julkaistu kirjoittajan nimellä 
varustettuina ja tyypillisintä kuvitusta edustaa passi-
kuvamainen kasvokuva kirjoittajasta. Yleisönosasto-
kirjoituksista kuvitus yleensä puuttuu, tosin joskus 
niitä kuvitetaan piirroskuvin.
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Mielipidekirjoittelusta erotettiin journalistista julki-
suutta vastaavat tunnustavat, valistavat ja arvioivat 
puhetavat. Tunnustuksellisia puheenvuoroja oli mie-
lipidekirjoituksissa huomattavan vähän (8 %) ja ar-
viointipuhetta huomattavan runsaasti (62 %). Valis-
tuspuheen osuudeksi jäi mielipidekirjoittelussa noin 
kolmannes (30%). 

Arviointipuheen osuus mielipidekirjoittelusta oli 
huomattavan suuri. Arviointipuheella on myös suu-
ri painoarvo journalismin keskustelutehtävän näkö-
kulmasta; niinpä tässä keskitytään arviointipuheen 
rakentamaan julkiseen keskusteluun iäkkäiden ter-
veysliikunnan keskeisistä kysymyksistä. 

Mielipidekirjoituksissa arviointipuhetta edustavat 
tasaisesti yksityishenkilöt (17), päätöksentekoon 
osallistuvat tahot (15) ja sanomalehtien pääkirjoi-
tustoimittajat (12). Vähäinen määrä mielipidekirjoi-
tuksista on terveydenhoitohenkilökunnan (5), järjes-
töjen edustajien (5), Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
edustajien (3) tai tieteenharjoittajien (2) kirjoittamia. 
Iäkkäiden terveysliikunnan rakenteita ja käytäntöjä 
arvioivaan julkiseen keskusteluun osallistui moni-
puolinen iäkkäiden terveysliikunnan kannalta oleel-
lisista tahoista koostuva toimijajoukko.

Mielipidekirjoitukset rakentuvat julkisen keskustelun 
kannalta merkittäväksi foorumiksi, jolla esimerkiksi 
iäkkäiden terveysliikunnan toimijoille tarjoutuu mah-
dollisuus osallistua aiheesta käytäviin keskusteluihin 
ja vaikuttaa keskustelujen sisältöihin. Mielipidekir-
joitusten arviointipuheessa keskusteltiin iäkkäiden 
terveysliikunnasta ja siihen osoitetuista resursseista 
pääsääntöisesti kolmella tasolla: terveysliikunnan 
rakenteita kehittävällä, yksittäisiä terveysliikunnan 
käytäntöjä kehittävällä tai väestön ikääntymisen ta-
loudellisia implikaatioita arvioivalla tasolla.

Terveysliikunnan rakenteet

”Ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien ko-
hentamisessa on lähivuosiksi tehtävää 
monille eri organisaatioille. Tässä työssä 
tullaan tarvitsemaan aiempaa selkeäm-
pää työn- ja vastuunjakoa. Kyseessä on 
merkittävä liikuntapoliittinen haaste, jo-

hon vastaamisessa tarvitaan myös yhteis-
tä uudisajattelua liikuntakulttuurin ken-
tässä.” (johtaja, valtionhallinto)

”Iäkkäät tarvitsevat hyviä ulkoilupalveluja, 
joissa yhdistyy ympäristönsuunnittelijoi-
den, terveys- ja liikuntatoimen, kotihoidon, 
järjestöjen ja seurakunnan ennakkoluulo-
ton yhteistyö.” (Voimaa vanhuuteen –oh-
jelman edustaja)

”On tapana puhua ”aktiiviväestöstä”, 
jolla yleensä tarkoitetaan aivan muita 
kuin vanhuksia. Tämän ajattelun pitäisi 
muuttua niin, että aktiiviväestöön kuuluu 
jokainen, joka Suomessa asuu, ikään kat-
somatta. Kahdeksankymppisenkin kunto 
voi vielä kummasti kohentua.” (pääkirjoi-
tustoimittaja) 

”Voimaa vanhuuteen ja Kunnossa kaiken 
ikää –ohjelmat luovuttivat eilen julkilausu-
man peruspalveluministeri Paula Risikolle. 
Siinä on luettelo niistä toimenpiteistä, 
joilla ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia 
helposti parannettaisiin. On suorastaan 
käsittämätöntä, että esimerkiksi kotihoi-
don ja palvelutalojen välttämättömiin 
palveluvalikkoihin ei ulkoiluttaminen vielä 
kuulu.” (pääkirjoitustoimittaja)

Useassa terveysliikunnan rakenteita koskevassa kir-
joituksessa nostettiin esiin Voimaa vanhuuteen –oh-
jelma, jota pidettiin merkittävänä perustana väestön 
ikääntymiseen varautumiselle:

”Ikäihmisten liikunnan alueella on saavu-
tettu merkittäviä uusia laajennuksia, kun 
opetusministeriön ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön sekä Raha-automaattiyhdis-
tyksen yhteistyön tuloksena on saatu RAY-
rahoitteisesti liikkeelle valtakunnallinen 
Voimaa vanhuuteen –terveysliikuntaohjel-
ma. Tämän ohjelman kautta on voitu saa-
da uusia ohjausresursseja monille paikka-
kunnille ja tätä myöten odotukset ovatkin 
nyt Ikäinstituutin johtamalle hankkeelle 
suuret.” (johtaja, valtionhallinto)
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”Mielenkiintoista on, että nyt myös ikäihmi-
set ovat löytämässä kuntosaliharjoittelun. 
Tähän suuntaan ohjaa Raha-automaatti-
yhdistyksen tukema ja Ikäinstituutin koor-
dinoima Voimaa vanhuuteen –ohjelma. 
Kuntosalien ja liikunnan puolesta ei tar-
vitse enää taistella niin kuin silloin ennen.” 
(järjestön edustaja)

”Parhaillaan on menossa Voimaa vanhuu-
teen –terveysliikuntaohjelma, joka on saa-
nut monella paikkakunnalla aikaan on-
nistuneita iäkkäiden liikuntakampanjoita. 
Mikä estäisi virittelemästä sellaista myös 
täällä meillä eri tahojen yhteistyönä, sillä 
osaavaa liikuntaväkeä paikkakunnalta 
kyllä löytyy.” (pääkirjoitustoimittaja)

Eri tahojen yhteistyö ja ikääntyvän yhteiskunnan 
edellyttämät samansuuntaiset pyrkimykset nousivat 
esiin myös niissä kirjoituksissa, joilla ei ollut suoraa 
yhteyttä ohjelmaan:

”Kun kuntosalitoimintaa vanhustyössä alet-
tiin viisi vuotta sitten kehittää, etsittiin sitä 
oleellista toiminnan ydintä, jota vanhustyö 
tarvitsisi. Emme halunneet kuntosalitoimin-
nasta fysioterapiaan liitettävää toimintaa, 
emme lääkärien lähetteiden kautta toimi-
vaa kuntosalipistettä. Sen sijaan mietimme 
ihan omaa toimintaa, mitä meidän kotona 
asuvat, liikuntarajoitteiset vanhuksemme 
tarvitsevat.” (vanhustyön johtaja)

”Ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien pa-
rantaminen on viisasta vanhuspolitiikkaa. 
Välttämättä kuntatasolla ei ole kyse uusien 
investointien tarpeesta vaan siitä, että hyö-
dynnetään maksimaalisesti ne resurssit, 
joita kunnassa jo on, ja että kaavoituksessa 
ja rakentamisessa otetaan jo suunnittelu-
vaiheessa huomioon liikuntarajoitteisten 
ja ikääntyneiden tarpeet.” (terveydenhoito-
henkilökunnan edustaja)

”Mielestäni liikunnan merkitys iäkkäiden 
palveluiden osana pitäisi nähdä niin tär-
keänä asiana, että se sisältyisi keskeisenä 

kohtana sekä valtakunnallisen että kun-
tatason vanhuspoliittisiin ohjelmiin.” (kan-
sanedustaja)

Terveysliikunnan käytännöt

Osa arviointipuheesta kiinnitti huomiota iäkkäille 
suunnattujen liikuntapalvelujen käytäntöihin ja pe-
räänkuulutti erityisiä, iän huomioonottavia järjestelyjä.

”Millä keinoin saadaan myös ne ikäihmi-
set liikkumaan, joille kynnys järjestettyyn 
liikuntaan osallistumiseen on korkea?.. 
Motoristen ja kognitiivisten taitojen heik-
keneminen ei saa olla este osallistumiselle. 
Ohjaajien asenteen tulee olla myöntei-
nen, jotta ikäihminen uskaltaa ja haluaa 
tulla toistekin. Pienessä ryhmässä pärjää 
helpommin kuin suuremmissa ryhmissä.” 
(vanhustyöntekijä)

Tämänkaltaiset puheenvuorot nostivat esiin Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman kannalta keskeisen ikään-
tyneiden ryhmän ja myötäilivät yhtä journalistisissa 
jutuissa kaikunutta ikääntyneiden ääntä. Suurin osa 
terveysliikunnan käytäntöjä koskevista mielipidekir-
joituksista kytkeytyi kuitenkin yksityishenkilöiden 
osoittamiin yksittäisiin käytäntöihin.

Keskustelut yksittäisistä käytännöistä koskivat lähes 
yksinomaan niin sanottua senioripassia, jolla yli 65-
vuotiaat voivat käyttää kaupunkien liikuntapalveluja 
edullisesti – kriittinen puhe kohdistui senioripassin 
ikärajoihin, hintoihin ja joidenkin yksittäisten liikun-
taryhmien toimintaan. Joissain kirjoituksissa annettiin 
myös positiivista ja rakentavaa palautetta olemassa 
olevista ikääntyneiden terveysliikunnan käytännöistä.

”Olisi ollut lautakunnan taholta mieltä 
lämmittävä kädenojennus ikäihmisille 
siirtää maksun periminen sinne saakka, 
kun kunnan kaikki sisäliikuntatilat tulevat 
maksullisiksi kaikille käyttäjäryhmille. Teh-
dyllä päätöksellä asetetaan jo aktiivisen 
työkuntonsa menettäneet ihmiset ensim-
mäisiksi tältä osa-alueelta tukemaan kun-
tamme taloutta.” (iäkäs liikkuja)
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”Tampereen kaupungin ja seurojen liikun-
tapalveluista yli 60-vuotiaille on hyvä esi-
tevihko. Liikuntapalvelujen esite pitäisi olla 
tarjolla jokaiselle 60 vuotta täyttäneelle 
tamperelaiselle. Ehkä terveyskeskuslääkä-
reiden pitäisi keskustella potilaiden kanssa 
heille sopivista liikuntamuodoista ja antaa 
esitevihko, missä on ryhmien esittely, ajat 
ja paikat sekä hinnat ja ilmoittautumisoh-
jeet.” (iäkäs liikkuja) 

Taloudelliset implikaatiot

”Ikäihmisten omia voimia kannattaa vi-
rittää esiin. Vanhustyön keskusliiton to-
teuttama tutkimus antaa vahvistusta sille 
ajatukselle, että ehkäisevää toimintaa 
on järkevää toteuttaa, koska hoidontar-
ve siirtyy ja rahaakin näyttäisi säästyvän. 
Toivottavasti myös kunnat pohtivat uu-
sia menetelmiä vanhustyössä. Niistä voisi 
syntyä tarpeellisia säästöjä. Ja mikä pa-
rasta, vanhusten virkeys samalla kohenisi.” 
(pääkirjoitustoimittaja)

”Mitä suurempi rahapula sitä suurempaa 
viisautta vaaditaan virkamiehiltä ja päät-
täjiltä nähdä sijoitetun euron vaikutus 
pitkällä tähtäimellä. On halvempaa estää 
toimintakyvyn heikkenemistä tänään kuin 
järjestää toimintakyvyn heikkoudesta ai-
heutuvaa runsasta palvelua huomenna.” 
(tutkimusjohtaja)

”Maksuttomien liikuntamahdollisuuksien 
järjestäminen on kunnille erittäin edul-
linen keino vähentää vanhustenhoidon 
kustannuksia.” (pääkirjoitustoimittaja) 

”On selvää, että kunnat eivät pysty tulevai-
suudessa korvaamaan palkallisella henki-
lökunnalla sitä työtä, jota eläkeläisjärjes-
töjen tuhansiin nousevat vertaisohjaajat 
tekevät. Kuntien ja järjestöjen järkevällä 
yhteistyöllä on mahdollista antaa monel-
le ihmiselle iloa elämään sekä parantaa 
olennaisesti heidän elämänlaatuaan.” 
(järjestön edustaja)

Iäkkäiden terveysliikuntaa koskeva mielipidekirjoit-
telu erosi monella tavalla aiheen journalistisesta jul-
kisuudesta. Ensinnäkin iäkkäille liikkujille tarjoutui 
mielipidekirjoittelun myötä mahdollisuus osallistua 
terveysliikunnan rakenteiden ja käytäntöjen arvioi-
miseen kun heille journalistisissa teksteissä tarjoutui 
pääsääntöisesti kokemukseen perustuva tunnustuk-
sellinen puhetapa Toiseksi päätöksentekoon osal-
listuvat tahot olivat merkittävässä roolissa mielipi-
dekirjoitusten lajityypissä. Kolmas merkille pantava 
piirre oli Voimaa vanhuuteen –ohjelman edustajien 
vähäinen määrä iäkkäiden terveysliikuntaa koske-
vassa mielipidekirjoittelussa. 

Mielipidekirjoittelussakin on hierarkiansa, joka mää-
rittää keskusteluun osallistuvien tekstien ja toimijoi-
den painoarvoa julkisuudessa. Pääkirjoitukset sekä 
yläkerrat/yliöt ja alakerrat/aliot muodostavat ajan-
kohtaisen keskustelun ytimen, kun taas kolumnit ja 
yleisönosastokirjoitukset rakentavat henkilökohtais-
ta näkökulmaa ajankohtaisiin keskusteluihin. 

Iäkkäille liikkujille tarjoutui tässäkin julkisuudessa 
tilaa julkisuuden reunamilta, yleisönosastoilta, jotka 
jo olemukseltaan pitävät keskustelun astetta henki-
lökohtaisemmalla tasolla kuin muut mielipidekirjoi-
tuksen muodot. Oleellista iäkkäiden terveysliikuntaa 
koskevan keskustelun kannalta kuitenkin oli, että 
mielipidekirjoittelu tarjosi iäkkäälle liikkujalle käy-
täntöjä ja rakenteita arvioivan aseman, jonka journa-
listiset tekstit pääsääntöisesti rajasivat heidän ulottu-
mattomiinsa.

Päätöksentekijöiden aktiivisuus mielipidekirjoitte-
lussa on merkittävää iäkkäiden terveysliikunnan kes-
kustelujen kannalta – etenkin kun juuri nämä toimi-
jat jäivät journalistisissa teksteissä arviointipuheen 
ulkopuolelle. Mielipidekirjoittelu osoitti, että julkista 
keskustelua aiheen tiimoilta käydään näidenkin toi-
mijoiden taholta.

Ohjelman julkisuuden kannalta on huomattava, 
että vaikka ohjelman edustajien omat kirjoitukset 
jäivät vähäisiksi, useat muut toimijat, niin päätök-
sentekotahon edustajat kuin lehtien pääkirjoitus-
toimittajat, nostivat ohjelman kirjoitustensa keskei-
seksi sisällöksi.
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Laadullisessa tutkimuksessa erotettiin kolme iäkkäi-
den terveysliikuntaa koskevaa puhetapaa: tunnustus-
puhe, valistuspuhe ja arviointipuhe. Journalistisissa 
artikkeleissa puhetavat kytkeytyivät selvästi kukin 
omaan pääasiallisten toimijoiden joukkoonsa. Tun-
nustuspuhe rakensi iäkkäille puhetavan, jonka keskei-
siksi sisällöiksi nousivat liikunnan yksilölliset hyödyt. 
Iäkkäiden ja toimittajien puhetavalle ominaista oli 
liikunnan hyötyjen konkretisoiminen liikuntaan liitty-
vällä ilolla ja liikuntatapahtumien sosiaalisuudelle. 

Mielipidekirjoittelu rakensi kaikille toimijoille journa-
listisia artikkeleita monipuolisempia puhuja-asemia. 
Erityistä huomiota kiinnittää mielipidekirjoittelun iäk-
käiden terveysliikunnan julkisuuteen mukanaan tuo-
ma päättäjien joukko – tämä keskeinen toimijaryhmä 
kun jäi journalistisen julkisuuden marginaaliin.
 
Kaikilla puhetavoilla on paikkansa ohjelman julki-
suutta rakennettaessa. Ohjelman ja journalismin 
näkökulmista kysymys on pikemminkin siitä, miten 
julkisuudessa kyetään yhdistämään tietoa, kokemus-
ta ja tunnetta siten, että julkisuus tavoittaa niin toi-
mijoidensa kuin lukijoiden kokemukset, odotukset ja 
tiedontarpeet tyydyttävällä tavalla. Ihanteellista olisi, 
että puhetavat avaisivat mahdollisuuksia avoimelle 
keskustelulle ja rakentaisivat osallisuuden ja toimi-
juuden kokemuksia.

Puhetapojen seurauksia: asiantuntijuus ja 
osallisuus

Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuuden voi nähdä 
keskusteluna, jossa erilaiset asiantuntijat kohtaavat 
ja jonka pyrkimyksenä on julkisesti neuvotella käy-

tössä olevien resurssien jakamisesta. Julkisuuden voi 
nähdä myös keskusteluna, jossa määritellään sitä, 
minkälaisessa asemassa eri toimijaryhmät ovat suh-
teessa toisiinsa. 

Osallisiin kytkeytyvä tunnustuspuhe ja ikääntymi-
sen ja terveysliikunnan asiantuntijoihin painottuva 
valistus- ja arviointipuhe nostivat esiin monipuolisia 
näkökulmia iäkkäiden terveysliikuntaan (taulukko 8). 
Samalla selkeästi jakautuneet puhetavat rakensivat 
kuitenkin eriarvoisia toimija-asemia. Oleellista onkin 
kysyä, miten nämä keskenään erilaiset puhetavat ra-
kentavat asiantuntijuutta ja toimijoiden osallisuutta. 
Journalismin tehtävien näkökulmasta oleellista on 
myös se, miten puhetavat keskustelevat keskenään. 

Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuus rakensi karkeasti 
kahdenlaisia toimijoita: terveysliikunnan asiantunti-
joita ja terveysliikunnan asiantuntemuksen kohteita. 
Erityisesti journalistisista teksteistä erotetut tunnus-
tava ja arvioiva puhetapa rakensivat ja noudattivat 
toimijavalinnoillaan tätä kahtiajakoa. 

Iäkkäiden liikkujien asemaksi jäi journalististen teks-
tien tarjoaman tunnustuspuheen hengessä reaktiivi-
nen suhde liikkumiseen: iäkkäät tunnustivat erimer-
kiksi kuntosaliharjoitteluun liittyvät epävarmuutensa 
ja positiiviset kokemuksensa, mutta heille ei julki-
suudessa tarjoutunut liiemmin tilaa esimerkiksi ter-
veysliikuntasuositusten ja –tavoitteiden arvioinnil-
le. Eräänlaiseksi vastarinnaksi voisi tulkita sen, että 
tunnustuspuhe kääntyi helposti liikunnan hyötyjen 
pohtimisesta kuntosaliharjoittelun sivutuotteen, 
yhdessäolon, ylistämiseksi. Tunnustuspuheen voi 
tulkita myös rakentavan kokemukseen perustuvaa 
asiantuntijuutta, mutta tämänkaltaisen asiantunte-

5 Yhteenveto laadullisesta tutkimuksesta



��

muksen arvo kulttuurisessa hierarkiassa ei yllä muu-
hun tietoon perustuvan asiantuntijuuden tasolle. 
Näin iäkkäät liikkujat jäävät journalististen artikkelei-
den asiantuntijakeskusteluissa ikään kuin kokemuk-
sellisuutensa mykistämiksi.   

Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevaan mielipidekir-
joitteluun iäkkäät liikkujat osallistuivat sanomaleh-
tien yleisönosasoilla. Näissä teksteissä terveysvies-
tinnän ja terveysliikuntaohjelmien kohteet esittivät 
omalla äänellään näkemyksiä ja ehdotuksia liikunta-
palvelujen parantamiseksi. Mielipidekirjoittelu nosti 

iäkkäät itsensä oman toimintansa ja omien tarpei-
densa asiantuntijaksi – positioon, jota journalistiset 
tekstit eivät heille juurikaan tarjonneet. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman edustajat esiintyivät 
iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa julkisuudes-
sa valistuspuheen myötä pääsääntöisesti ohjelmaa 
koskevan tiedon välittäjinä. Rooli on kapea, mutta 
ohjelman sisältöjen julkituomisen näkökulmasta 
merkityksellinen. Roolilla on kuitenkin rajoituksensa, 
jotka on syytä ottaa huomioon ohjelman julkisuutta 
arvioitaessa. 

tunnustuspuhe valistuspuhe arviointipuhe

keskeinen toimija iäkäs	liikkuja ohjelman	edustaja,	tieteen	tai	
tutkimuksen	harjoittaja

toimittaja,	päättäjä,	iäkäs	
liikkuja

näkemys iäkkäiden terveys-
liikunnasta 

lisää	yksilön	fyysistä	ja	psyykkis-
tä	toimintakykyä

tiedon	lisääminen	ja	resurssi-
en	yhdistäminen	edesauttaa	
käytäntöjen	rakentamista

resurssien	kohdentaminen	ja	
asenteenmuutos	edellytyksiä	
käytäntöjen	rakentamiselle

asenne iäkkäiden 
terveysliikuntaan

reaktiivinen,	kunnollinen positiivisen	paternalistinen	 kriittinen,	rakenteita	ja	käytän-
töjä	arvioiva

iäkkään liikkujan 
subjektiasema

kokija,	toimija,	toiminnan	kohde toiminnan	kohde toimija,	toiminnan	kohde

asiantuntija-asema kokemukseen	perustuva tietoon	perustuva yhteiskunnalliseen	asemaan	
perustuva

terveysliikunnasta 
vastuullinen taho

iäkäs	liikkuja,	iäkkään	läheiset/
vertaiset

päätöksentekotaho,	iäkkään	
läheiset/vertaiset

päätöksentekotaho,	iäkäs	
liikkuja

keskeiset argumentit psyykkinen	ja	fyysinen	hyvin-
vointi:	ilo	ja	sosiaalisuus,	arjen	
toimien	helpottuminen

iäkkään	toimintakyky,	toimin-
taresurssien	yhdistäminen,	
osallistaminen

taloudelliset	resurssit,	toiminta-
resurssien	yhdistäminen,	huoli	
toiminnan	jatkuvuudesta

kuvitus iäkäs	liikkuja	ja	liikunnanohjaaja iäkäs	liikkuja	ja	liikunnanohjaaja iäkäs	liikkuja	ja	liikunnanohjaa-
ja;	ei	kuvitusta

journalismin rooli tarinan	kertoja tiedon	välittäjä keskustelun	mahdollistaja

Taulukko 8. Julkisuuden puhetapojen seurauksia
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Tässä luvussa arvioidaan ohjelman saavuttamaa 
julkisuutta suhteessa ohjelman sisällöllisiin ja vies-
tinnällisiin tavoitteisiin. Arvioinnissa kiinnitetään 
huomio siihen, minkälaisen aseman ohjelma on me-
dian mahdollistamassa julkisuustilassa saavuttanut. 
Arvioinnissa siis kysytään, kuinka paljon ohjelma on 
näkynyt mediassa, millaisin painotuksin ja millaisiin 
merkityksiin kiinnitettynä. Lisäksi kiinnitetään huo-
miota siihen, miten julkisuus on puhutellut keskeisiä 
kohderyhmiä ja oletettuja toimijoita. 

Saavutettua julkisuutta voi arvioida yhtäältä julki-
suuden hallinnan ja ohjelman julkisuuskuvan nä-
kökulmasta. Ohjelman kannalta ihanteellisessa jul-
kisuudessa ohjelma näkyy haluamallaan tavalla ja 
saa sisällölliset viestinsä julkisuuteen haluamassaan 
muodossa. Tällainen näkemys kuitenkin typistää 
journalismin yhteiskunnalliset tehtävät tiedonväli-
tykseen ja tarinoiden kertomiseen. 

Yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivää Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman julkisuutta on syytä arvioida 
sekä julkisuuden hallinnan ja saavutetun julkisuus-
kuvan että yhteiskunnallisen keskustelevuuden kri-
teerein. Tällöin ihanteelliseksi julkisuudeksi ohjelmal-
le muodostuisi tila, jossa ohjelman edustajien lisäksi 
ohjelman toimintaan ja päämääriin eri tavoin kytkey-
tyvät osalliset pääsisivät mahdollisimman monipuo-
lisesti keskustelemaan käsillä olevasta teemasta. 

Julkisuuden hallinnan voikin ajatella medioitunees-
sa yhteiskunnassa tarkoittavan organisaation poten-
tiaalia hyödyntää julkisuutta ja käyttää julkisuuden 
tarjoamia keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Tällainen näkökulma sopii erityisen hyvin yhteiskun-
nallisesti keskeisten teemojen julkisuuden arviointiin.

6.1	Julkisuuden	arvioinnin	
kriteerit

Iäkkäiden terveysliikunnan saavuttamaa julkisuutta 
ja sen seurauksia arvioidaan pääsyn, merkityssisäl-
lön kontrollin ja julkisuuden agendaan tai yleiseen 
mielipiteeseen ja avainryhmiin vaikuttamisen ja yh-
teiskunnallisen osallistumisen näkökulmista. Näiden 
tulkitsemiseksi palataan alussa esitettyihin journa-
lismin tehtäviin ja ihanteisiin, joiden näkökulmasta 
yhteiskunnallisten asioiden ja ilmiöiden saavuttamaa 
julkisuutta voi tulkita. Journalismin tehtävistä noste-
taan esiin tiedonvälitys, tarinoiden kertominen, julki-
sen keskustelun ylläpitäminen ja julkisen toiminnan 
resurssina toimiminen (Kunelius 2000). 

Arvioinnin kriteereistä pääsy kytkeytyy ohjelman nä-
kyvyyteen; ohjelman näkyminen julkisuudessa on 
edellytys sille, että ohjelmaan suoraan tai välillisesti 
kiinnittyvät tahot saavat äänensä kuuluviin. Mer-
kityssisällön kontrollin kriteeri liittyy siihen, miten 
ohjelman sisällöt tulevat julkisuudessa tunnetuik-
si ja minkälaisia painotuksia julkisuus niille antaa. 
Yleiseen mielipiteeseen vaikuttamisen ja yhteiskun-
nallisen osallistumisen voi nähdä ohjelman yhtenä 
keskeisenä tavoitteena, jota arvioidaan julkiseen kes-
kusteluun osallistumisen ja julkisuuden osallistami-
sen potentiaalin näkökulmista. 

Ohjelman saavuttamaa julkisuutta ei tässä arvioida 
siis ainoastaan ohjelman tavoitteiden ja ohjelman 
saavuttaman julkisuuskuvan näkökulmasta, vaan 
arviointiin tuodaan mukaan medioituneessa yhteis-
kunnassa keskeinen vuorovaikutus ja keskustelu 

6 Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
julkisuuden arviointi
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julkisuudessa toimivien eri intressitahojen välillä. Eri-
tyisesti yhteiskunnallisessa ongelmatilanteessa, jona 
väestön ikääntymistä ja ikärakenteen muutosta voi 
pitää, journalismin voi nähdä keskeisenä toimijana, 
jolla on valta/mahdollisuus valikoida välittämiään tie-
toja, havainnollistaa kertomiaan tarinoita sekä osallis-
tua ja osallistaa muita toimijoita arvokeskusteluun. 

Näiden tehtävien toteutumista pohditaan arvioimal-
la, miten yhtäältä ohjelma saavutti tavoitteitaan lisä-
tä ohjelman ja sen sisällön tunnettuutta ja osallistua 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toisaalta miten 
journalismi toimi tiedonvälittämisen ja tarinankerto-
misen tehtävissään sekä julkisen keskustelun mah-
dollistajana ja kansalaisten ja erilaisten intressiryh-
mien julkisen toiminnan resurssina.

Julkisuuden ja organisaation monitahoisessa suh-
teessa julkisuuteen vaikuttavat niin organisaation 
toiminta kuin journalistinen kulttuuri, jonka voima 
näkyy erityisesti uutiskynnyksen asettamisessa ja 
lähdekäytännöissä. Vakiintuneet käytännöt konkre-
tisoituvat niin saadun julkisuuden määrässä kuin sen 
laadussa: keskeisissä toimijoissa ja keskustelujen mo-
nipuolisuudessa.

6.2	Voimaa	vanhuuteen	–
ohjelman	julkisuus

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman saavuttamassa 
journalistisessa julkisuudessa tuotiin hyvin pitkälti 
esiin ohjelman sisällöllisiä tavoitteita, joiksi määritel-
tiin oleellisten toimijoiden tiedon ja taidon lisäämi-
nen, muutokset työtavoissa ja iäkkäille suunnattujen 
liikuntapalvelujen kehittäminen. Ohjelman päämää-
rätavoitteeksi asetettiin iäkkäiden liikuntaharrastuk-
sen lisääntyminen.  

Julkisuuden sisällölliset painopisteet noudattivat 
ohjelman tavoittelemaa julkisuutta: ensimmäisenä 

vuonna julkisuudessa korostuivat sekä ohjelman 
että paikallishankkeiden esittely, jonka seurauksena 
voi ajatella ohjelmaa ja sen sisältöjä koskevan tiedon 
karttumista. Seuraavina vuosina enemmän julkisuus-
tilaa saivat ohjelman pyrkimysten mukaisesti iäkkäi-
den terveysliikunnan rakenteelliset ja käytännölli-
set edellytykset. Vuosina 2007 ja 2008 yhteistyössä 
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa järjestetyt 
iäkkäiden ulkoilupäivät lisäsivät huomattavasti oh-
jelman saamaa julkisuutta ainakin ohjelman nimen 
esiintymisen tasolla ja kiinnittivät huomiota iäkkäi-
den ulkona liikkumisen edellytyksiin. 

Pääsy

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelma saavutti tutkimuksen kohteena olevan toimin-
takauden (2005-2008) aikana vuosittain lisääntyvää 
julkisuutta. Poikkeuksen muodosti lehdistöseuranta-
kauden viimeinen vuosi 2008, jonka aikana jutut jul-
kisuudessa määrällisesti vähentyivät hieman. Tren-
din voi tulkita johtuvat ohjelman vakiintumisesta; 
pidemmän päälle kirjoittelu ei voi jatkuvasti lisään-
tyä. Sen sijaan kirjoittelu voi tuoda uusia näkökulmia 
ja toimijoita julkisuuteen. Julkisuuden määrän ohella 
merkittävää onkin julkisuuteen pääsevien toimijoi-
den joukko.

Ohjelman näkyvyyttä iäkkäiden terveysliikuntaa kä-
sittelevässä julkisuudessa voi pitää erinomaisena, 
kun lehdistöseurantaan osuneista noin tuhannesta 
(1115) iäkkäiden terveysliikuntaa ja voima- ja tasa-
painoharjoittelua koskevista jutuista lähes puolet 
(503) viittasi suoraan ohjelmaan. 

Leimallista Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuu-
delle on sen keskittyminen yhtäältä muutamille ak-
tiivisille paikkakunnille ja toisaalta iäkkäiden ulkoilu-
päivän kaltaiseen yksittäiseen tapahtumaan. 
Valtakunnalliset lehdet tarttuivat jutuissaan harvak-
seltaan suoranaisesti Voimaa vanhuuteen –ohjel-
maan, mutta olivat aktiivisia keskustelijoita ikäänty-
neiden terveysliikunnan kysymyksissä. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden paikal-
lisuutta ja tapahtumakeskeisyyttä voi selittää jour-
nalistisella uutiskynnyksellä, joka ylittyy erityisesti 
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paikallisella tasolla. Uutisella on esitetty olevan sitä 
enemmän arvoa, mitä lähempänä se on kulttuurises-
ti, ajallisesti ja maantieteellisesti. 

Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
julkisuuden paikallisuudessa voi nähdä sekä etuja 
että haittoja. Ohjelman yleisen toiminnan tavoitteena 
oli tehdä ohjelman sisältö tunnetuksi sekä päättäjien 
että iäkkäiden parissa työskentelevien toimijoiden 
keskuudessa. Hanketoiminnan tavoitteeksi puoles-
taan oli asetettu iäkkäiden liikuntapalveluiden järjes-
täminen ja kehittäminen pääsääntöisesti paikallisella 
tasolla. Ohjelman varsinaiseksi päämäärätavoitteeksi 
oli asetettu iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen 
liikuntaharrastuksen ja harjoittelun lisääntyminen.

Ohjelman saavuttamassa paikallisessa julkisuudes-
sa korostuu paikallishankkeiden uutisarvoa nostava 
maantieteellinen läheisyys. Paikallisen julkisuuden 
osalta täytyy kuitenkin muistaa, että runsaampi 
julkisuus on keskittynyt muutamille paikkakunnille 
kun taas lukuisilla paikkakunnilla hankkeet ovat saa-
vuttaneet julkisuutta ainoastaan yhden yksittäisen 
jutun verran. 

Toistuvalla paikallishankkeiden julkisuudella on 
saavutettu näkyvyyttä ja tunnettuutta ohjelmalle ja 
paikallishankkeiden käynnistämille ja juurruttamille 
käytännöille. Paikallinen julkisuus on paitsi välittä-
nyt tietoa ohjelman sisällöistä ja paikallishankkeiden 
käytännöllisistä järjestelyistä myös nostanut esiin 
joukon kannustavia toimijoita: aktiivisia ikäihmisiä ja 
heidän liikunnanohjaajiaan. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman saamasta suhteelli-
sen niukasta valtakunnallisesta julkisuudesta huo-
limatta iäkkäiden terveysliikunnasta keskusteltiin 
valtakunnallisessa ja maakunnallisessa mediassa 
suhteellisen paljon: yksittäisistä medioista Helsingin 
Sanomat julkaisi vuosina 2005-2008 eniten (22 kpl) 
iäkkäiden terveysliikuntaa käsitteleviä juttuja. Myös 
monet yksittäiset maakuntalehdet, kärjessä Turun 
Sanomat, Kaleva ja Savon Sanomat, julkaisivat ajan-
jaksolla toistakymmentä iäkkäiden terveysliikunta 
käsittelevää juttua. 

Pääsyn näkökulmasta oleellista on myös se, ketkä 
pääsivät julkisuudessa määrittelemään iäkkäiden 

terveysliikunnan kysymyksiä. Toimijajoukko oli suh-
teellisen laaja; aiheen tiimoilta nostettiin toimijoiksi 
niin iäkkäitä liikkujia ja liikunnanohjaajia kuin Voi-
maa vanhuuteen –ohjelman edustajia ja ikääntymi-
sen tutkijoita. Myös yksityiset liikuntapalveluiden 
tarjoajat nousivat toimijajoukkona esiin erityisesti 
iäkkäiden terveysliikuntaa koskevassa paikallisessa 
julkisuudessa. Näitä toimijoita ei suoraan kytketty 
ohjelmaan, mutta heitä esiteltiin paikkakunnilla, joi-
den paikallislehdet seurasivat aktiivisesti myös ohjel-
man kulkua.

Journalismiin vakiintuneiden tiedonkeruu- ja esittä-
misrutiinien seurauksena juttujen toimijoille tarjou-
tui iäkkäiden terveysliikuntaa koskevissa teksteissä 
pääsääntöisesti toisistaan eroavat toimija-asemat, 
jotka konkretisoituivat toimijoihin kytketyissä toisis-
taan eroavissa puhetavoissa. Näennäisen näkyvästä 
asemastaan huolimatta esimerkiksi iäkkäille itselleen 
rakentui reaktiivisen havainnollistajan rooli, jossa 
he pääsivät ennalta asetetussa valistuspuheen ke-
hyksessä tunnustamaan kuntosaliliikuntaan liittyviä 
kokemuksiaan. Samaan tapaan Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman toimijat päätyivät julkisuudessa pääsään-
töisesti valistavan puhetavan edustajiksi. 

Toimijoiden asemoimisen seurauksena valistuspu-
heen välittämien ihanteiden ja tunnustuspuheen 
havainnollistamien käytäntöjen välinen vuorovaiku-
tus jäi etäiseksi. Toimijoiden ennalta asetettuja pu-
hetapoja pääsi julkisuudessa parhaiten murtamaan 
mielipidekirjoitusten lajityypin piirissä. Lehtien yli-
öissä, alioissa, kolumneissa ja yleisönosastokirjoi-
tuksissa sekä iäkkäät liikkujat että päätöksentekoon 
osallistuvat kuntien ja valtioiden edustajat päätyivät 
arvioimaan terveysliikunnan resursseja, rakenteita 
ja käytäntöjä. Tähän keskusteluun osallistuivat myös 
median edustajat lehtien pääkirjoituksissa. 

Merkityssisällön kontrolli

Ohjelman sisältöjen tunnettuuden näkökulmasta on 
oleellista, että ohjelman toimijat pääsevät määritte-
lemään julkisuuden sisältöjä. Viime kädessä media 
kuitenkin rakentaa julkisuuden kontekstit ja kehyk-
set sen yleisiä ja kunkin median sisäisiä toimintalogii-
koita noudattamalla.
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Journalistisilta kulttuureiltaan, toimintatavoiltaan ja 
funktioiltaan esimerkiksi paikallinen ja valtakunnal-
linen media eroavat toisistaan huomattavasti (Salo-
vaara-Moring 2004). Paikallinen media toimii suhteel-
lisen pienin resurssein ja sen tehtävänä on korostaa 
tarkasti rajattua aluetta koskevia uutisia, tapahtumia 
ja ihmisiä sekä tuoda esille alueen kannalta keskeis-
tä päätöksentekoa. Paikallisjulkisuuden tulkinnoissa 
täytyy ottaa huomioon paikallislehtien ominaispiirre: 
niiden sisällölliseksi ytimeksi määrittyy monesti kun-
nan tapahtumista uutisoiminen ja päätöksenteosta 
tiedottaminen. Paikallisjulkisuudelta ei varsinaisesti 
odotetakaan julkisen keskustelun mahdollistamista 
vaan sen rooliksi nähdään pikemminkin tiedon vä-
littäminen. (Kuuleeko kunta kansalaista? Paikallinen 
julkisuus ja kunnallinen demokratia Imatralla 2005.) 

Valtakunnalliselta medialta edellytetään jo suurem-
piin resursseihin perustuvaa näkökulmien moninai-
suutta ja kirjoittelun aiheena olevien asioiden ja ilmi-
öiden yleistettävyyttä.

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuudessa konk-
retisoituvat paikallisen ja valtakunnallisen median 
erot. Paikallislehdissä ohjelman paikallishankkeet ja 
niiden tiimoilta järjestetyt seminaarit ja jopa hank-
keiden tiedotustilaisuudet ylittivät uutiskynnyksen. 
Paikallishankkeita käsittelevissä jutuissa siteerattiin 
ohjelman sisällöllisiä tavoitteita jotakuinkin sellai-
sinaan joko siten, että ne esiintyivät toimittajan kir-
joittamassa tekstissä tai ne tulivat ilmi tekstiin sisäl-
lytetystä paikallishankkeen edustajan haastattelusta. 
Voi siis ajatella, että paikallisella tasolla Voimaa van-
huuteen –ohjelman julkisuus oli sisällöltään suurelta 
osin tavoitellun kaltaista. 

Paikallisellakin tasolla journalismin toimintalogiikat 
rakensivat jutuista tietynlaisia. Esimerkiksi journalis-
min tapa havainnollistaa abstrakteja asioita – tässä 
tapauksessa iäkkäiden terveysliikunnan ihanteita – 
konkreettisin tarinoin ja henkilökuvauksin on ilmeis-
tä ohjelman julkisuudessa. Kiinnittämällä iäkkäiden 
terveysliikunnan ihanteet yksittäisiin kuntosalilla 
käyviin iäkkäisiin journalismi rakensi iäkkäiden ter-
veysliikuntaohjelman julkisuuskuvaa. 

Medioiden kautta muodostuvassa julkisuudessa on 
aina kysymys kuvitteellisten yhteisöjen luomisesta. 

Näin luodaan pohjaa keskustelulle ja mahdollisille 
käytännön toimille. Journalismin tapa havainnollis-
taa iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa iäkkäiden liik-
kujien kuvin ja haastatteluin sekä myötäili että aset-
tui vastakarvaan ohjelman sisällöllisten tavoitteiden 
kanssa. Esitellessään iäkkäitä ihmisiä kuntosalilait-
teissa mediajulkisuus teki iäkkäiden voimaharjoitte-
lua tunnetuksi ja saattoi omalta osaltaan kannustaa 
uusia iäkkäitä mukaan ryhmätoimintaan. Journalis-
tisten havainnollistamisen tapojen yksipuolisuus vei 
kuitenkin samalla huomion muista mahdollisista ta-
voista kehystää iäkkäiden terveysliikuntaa. Ohjelman 
paikallisessa julkisuudessa esimerkiksi päättäjien pu-
heenvuorot rajoittuivat seminaaritilaisuuksiin, joissa 
vallitsevana puhetapana oli valistuspuhe.

Voimaa vanhuuteen –ohjelma ei ole juurikaan 
päässyt esille valtakunnallisessa mediassa, vaikka 
iäkkäiden terveysliikunnasta kirjoitettiin Helsingin 
Sanomissa huomattava määrä juttuja 22 kpl vuosi-
na 2005-2008. Ohjelman saavuttamaa vähäistä val-
takunnallista julkisuutta voi selittää journalistisilla 
työkäytännöillä: vaikka iäkkäiden terveysliikunta on 
aiheena määritelty merkittäväksi, eivät ohjelman 
edustajat eikä sen taustaorganisaatio Ikäinstituutti 
ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa journalistien 
tiedonkeruurutiineissa. Ohjelman tai Ikäinstituutin 
puoleen ei siis ole toistaiseksi käännytty ikääntynei-
den terveysliikunnasta kirjoitettaessa. 

Tähän mennessä saavutetussa julkisuudessa tekojen 
ja viestinnän yhteisvaikutuksesta rakentunut ohjel-
man maine on kiistämättä hyvä eikä sen toimintata-
poja tai toiminnan perusteita ole kiistetty. Päinvas-
toin, ohjelman saavuttamasta julkisuudesta välittyy 
ohjelman tavoitteiden jakamisen eetos. Ohjelman 
maine iäkkäiden terveysliikunnan valtakunnallisena 
asiantuntijana edellyttää vielä tekoja ja panostuk-
sia. Sama tavoite pätee paikalliseen julkisuuteen: 
tähän mennessä ohjelma on saavuttanut julkisuutta 
paikallishankkeiden toiminnan myötä, mutta vasta 
tulevina vuosina selviää se, ovatko teot juurtuneet 
paikallisiin toiminnan rakenteisiin ja näyttäytyvätkö 
ohjelman edustajat iäkkäiden terveysliikuntaa edis-
tävän toiminnan asiantuntijoina.  



��

Vaikuttaminen

Julkisuudella pyritään vaikuttamaan journalisteihin, 
muihin organisaatioihin tai yleisöihin. Suorana vai-
kuttamisena voi pitää muutoksia julkisen keskuste-
lun agendassa tai yleisessä mielipiteessä. Välillistä 
vaikutusta on puolestaan esimerkiksi edellä käsitel-
tyyn maineeseen kytkeytyvä lähteen yhteiskunnalli-
sen painoarvon vahvistaminen. 

Ohjelman julkisuuden analyysi ei tuota suoraa tietoa 
siitä, miten ohjelma on vaikuttanut yleiseen mielipi-
teeseen. Julkisuuden perusteella voi kuitenkin esittää 
arvioita siitä, minkälaisiin merkityksiin iäkkäiden ter-
veysliikunta on keskusteluissa kytketty ja minkälaisia 
seurauksia näillä kytkennöillä on tai voi olla. 

Julkisen keskustelun puheenaiheisiin ja yleiseen 
mielipiteeseen vaikuttaminen kytkeytyvät Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman päämäärätavoitteeseen, 
iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen liikuntahar-
rastuksen ja harjoittelun lisääntymiseen. Tavoite voi 
toteutua vasta laaja-alaisen yhteistoiminnan ja perin-
pohjaisen asennemuutoksen kautta. 

Julkisen keskustelun agendaan Voimaa vanhuuteen 
–ohjelma on eittämättä vaikuttanut: ohjelman seu-
rauksena iäkkäiden terveysliikuntaa koskevien sano-
malehtijuttujen määrä on lisääntynyt yli 500 jutulla. 
Ohjelma on tuottanut iäkkäiden terveysliikunnan 
käytäntöihin liittyvää tietoa myös uutiskirjeiden, se-
minaarien ja televisio-ohjelmien muodossa.

Erityisesti paikallisessa julkisuudessa ohjelma on 
tuonut iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan kirjoit-
telun julkisuuden agendalle, sillä näillä foorumeilla 
ei aiheesta ole juurikaan kirjoitettu yleisellä tasolla. 
Hyvällä syyllä voi olettaa, että paikallinen julkisuus 
on vaikuttanut myös näkemyksiin iäkkäiden ter-
veysliikunnan yksilöllisistä merkityksistä. Ohjelman 
saavuttama paikallinen julkisuus on osoittanut niitä 
päätöksenteon ja kunnan eri sektoreiden rakenteita, 
joiden muuttaminen on edellytys iäkkäiden liikunta-
palvelujen kehittämiselle.   

Määrällisesti ohjelman saavuttama julkisuus keskittyi 
vuosina 2007 ja 2008 yhdessä Kunnossa kaiken ikää -

ohjelman kanssa järjestettyjen iäkkäiden ulkoilupäivi-
en ympärille. Vaikuttamisen näkökulmasta iäkkäiden 
ulkoilupäivän julkisuutta voi pitää merkittävänä julki-
sen puheen käännekohtana kahdesta syystä: ensinnä-
kin tapahtuma tuotti julkisuuteen uuden toimijoiden 
joukon, kun vapaaehtoiset iäkkäiden ulkoilupäivään 
ulkoilukavereina osallistuneet päätyivät kertomaan 
kokemuksistaan. Näin aiemmin iäkkäille liikkujille 
varattu tunnustuspuhe sai rinnalleen kokemuksiaan 
tunnustavan läheisten ja vertaisten ryhmän. 

Toiseksi ohjelman julkisuutta ensimmäisinä toimin-
tavuosina 2005-2006 leimannut valistuspuhe laajeni 
vuosina 2007 ja 2008 järjestettyjen iäkkäiden ulkoi-
lupäivien jälkeen rakenteita ja käytäntöjä arvioivak-
si puheeksi. Erityisesti vuoden 2007 ulkoilupäivänä 
peruspalveluministerille luovutettu julkilausuma 
suuntasi puhetta arvioivaan keskusteluun. Iäkkäiden 
terveysliikuntaa koskeva arvioiva keskustelu myös 
valtakunnallisissa medioissa lisääntyi jonkin verran 
vuoden 2007 aikana ja sen jälkeen.

Voimaa vanhuuteen –ohjelman yhteiskunnallisen 
painoarvon voi siis katsoa lisääntyneen ulkoilupäivän 
julkisuuden myötä, kun ohjelma profiloitui mittavan 
valtakunnallisen tapahtuman toisena järjestäjätaho-
na. Täytyy kuitenkin muistaa, että tässä julkisuudes-
sa ohjelma jäi maininnan tasolle ja ohjelman sisällöt 
yhdistyivät journalistisissa teksteissä ulkoilupäivän 
tapahtumaan ja tavoitteisiin. Näin ollen ohjelman 
saavuttama laajamittaisin julkisuus ei lisännyt esi-
merkiksi ohjelman yleisten tavoitteiden tai paikallis-
hankkeiden toiminnan julkisuutta eivätkä nostaneet 
erityisesti esiin ohjelman edustajien ikääntyneiden 
terveysliikuntaa koskevaa asiantuntijuutta.

Julkisuuden vaikuttavuuteen kytkeytyy journalismin 
kyky puhutella kuviteltuja yleisöjä. Valitsemalla tun-
nustavan ja valistavan puhetavan ja niihin kytkeyty-
vät argumentit journalismi tavoittelee iäkkäiden ter-
veysliikunnalla erityisesti terveysliikunnan osallisia, 
iäkkäitä ja heidän lähipiiriään. Mielipidekirjoituksissa 
kuviteltu yleisö on toinen: tämän lajityypin keskei-
nen puhetapa, arvioiva puhe on suunnattu resurssi-
enjaosta päättäville tahoille.
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Yhteiskunnallinen osallistuminen ja 
osallistaminen

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuuden seurauk-
sena keskustelu väestön ikääntymisestä on lisäänty-
nyt ja iäkkään julkinen kuva on laventunut. Voimaa 
vanhuuteen –ohjelman voi katsoa merkittävällä ta-
valla osallistuneen yhteiskunnalliseen keskusteluun 
väestön ikääntymisestä. Ohjelma on sisältöjään esit-
telemällä tuonut keskustelua foorumeille, joilla sitä 
ei ole aiemmin juuri käyty. Tämän lisäksi ohjelma ja 
sen ihanteita konkretisoivat journalistiset esitykset 
ovat laventaneet julkisuudessa esitettävää kuvaa 
iäkkäistä.

Iäkkäiden mediajulkisuuden on todettu kierrättävän 
pääsääntöisesti kahdenlaisia esityksiä ikääntyneistä: 
vaihtoehtoisia esitystapoja ovat uhkakuva toiminta-
kykynsä menettäneestä, muiden avun varaan nojaa-
vasta vanhuksesta tai tämän uhkakuvan kääntöpuo-
lena nuoruutta ihannoiva, ikääntymisensä kieltävä 
fyysistä toimintakykyänsä korostava kulttuurinen 
haavekuva. Ohjelman julkisuus keskustelee näiden 
kuvien kanssa osin niitä vahvistamalla, mutta suurin 
osin kyseenalaistamalla ja uutta kuvaa rakentamalla. 

Voimaa vanhuuteen –ohjelman kuva ikääntyneistä 
sisältää joitakin nuoruutta ihannoivaan populaari-
kuvaan kytkettäviä ”supervanhuksia”, jotka aloittavat 
sauvakävelyn tai kuntosaliharjoittelun vielä lähem-
mäs 100-vuotiaina tai ovat notkeimmillaan 80-vuo-
tiaina. Enin osa jutuista rakentaa kuitenkin kuvaa 
ikääntyneestä, jonka jalka ei juurikaan nouse tai joka 
ei ensimmäisellä harjoittelukerralla selviä tasapai-
noradasta yksikseen. Oleellista tässä kuvassa on se, 
että ikääntyminen esitetään uudessa kontekstissa, 
toimintakykyään kehittämässä, sen sijaan että sitä 
lähestyttäisiin yksinomaan muutosvastarintana tai 
vääjäämättömänä pysähtymisenä.

Iäkkäiden terveysliikunnan julkisuus ja Voimaa van-
huuteen –ohjelman julkisuus sen oleellisena osana 
on rakentanut ikääntymisestä päivitetyn stereo-
typian, joka ottaa huomioon niin väestön ikään-
tymisen kuin suhteellisen hyväkuntoisten, mutta 
silti toimintakyvyltään heikentyneiden, vanhusten 
määrän kasvun.

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkisuus osoittaa, 
että julkisuuden vakiinnuttamia ja suhteellisen pysy-
viksi ajateltuja populaarikäsityksiä voi muuttaa. Kun-
tosali iäkkäiden liikkujien kontekstina on rakentanut 
uudenlaista kulttuurista kuvaa sekä iäkkäistä että 
kuntosaleista. Tässä tapauksessa kuvan muutos on 
saatu aikaan yhdistämällä kaksi entuudestaan eril-
lään pidettyä aluetta.  

Yhteiskunnallinen osallistaminen eli eri toimijaryh-
mien kannustaminen yhteiskunnalliseen toimintaan 
on sekä ohjelman julkilausuttu tavoite että journa-
lismin julkilausuttu ihanne. Iäkkään äänen kuulumi-
nen on nostettu keskeiseksi ohjelman olemassaolon 
perusteluksi. Ohjelmassa painotetaan laaja-alaista 
yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä jär-
jestötahojen välillä. (Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
viestinnän strategia 2005.) Journalismin näkökul-
masta tavoite merkitsee julkisuustilan tarjoamista 
käyttöön sitä haluaville ja tarvitseville intressitahoille. 
Tästä näkökulmasta keskeinen kysymys kuuluu, mi-
ten ohjelma ja sen keskeiset toimijat ovat onnistunut 
käyttämään julkisuutta hyväkseen ja tuomaan esille 
näkemyksiään iäkkäiden terveysliikunnan edellytys-
ten luomisesta. 

Iäkkäiden terveysliikunnan osallisia määriteltäessä 
nostetaan esiin ohjelmanmukainen ihanne julkisen, 
yksityisen ja järjestösektorin yhteistyöstä. Journalis-
min tapa havainnollistaa iäkkäiden terveysliikuntaa 
yksilökeskeisellä kuvituksella ja tarinoilla nostaa kui-
tenkin erityisen näkyvällä sijalle kaksi toimijaryhmää: 
iäkkäät itse ja heitä ulkoilupäivänä avustavat vapaa-
ehtoiset.

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelmasta kirjoitetuissa jutuissa on hyvin pitkälti nou-
datettu ohjelman sisällöllisiä tavoitteita (taulukko 9). 
Tässä mielessä journalististen tekstien voi katsoa ra-
kentavan ohjelman kanssa samankaltaista tietoa iäk-
käiden terveysliikunnan hyödyistä. Tiedon rakenta-
misessa, jossa journalismi on ottanut tiedon välittäjän 
roolin, ohjelman sisältö tuodaan näkyväksi pääsään-
töisesti ohjelman tuottaman materiaalin mukaisesti.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa on journalistisissa 
teksteissä havainnollistettu tarinallisin keinoin. Tari-
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nallisuuden voi nähdä paitsi keskeisenä journalisti-
sena kerronnallisena strategiana myös inhimillisenä 
resurssina – tarinallisuus resonoi ihmisten oman toi-
minnan kanssa ja auttaa suunnittelemaan tulevaa 
toimintaa. (ks. Kunelius 2000) Ohjelman näkökul-
masta journalismin tarinallisuus saattaa etäännyttää 
ohjelman yhdestä tavoitteesta, julkisuuden mer-
kityssisällön kontrollista: journalistiset tekstit niitä 
havainnollistamaan valikoituine toimijoineen eivät 
välttämättä kerro juuri sellaista tarinaa, kun ohjel-
man tavoitteissa toivotaan. Tarinallisuuden voima on 
siinä, että se tekee ihanteista konkreettisia ja saattaa 
tällä tavoin toimia myös osallistumisen herättäjänä, 
osallistajana, oli kysymys sitten iäkkäistä itsestään, 
heidän läheisistään tai mahdollisista vapaaehtoisista 
toimijoista. Tarinallisuus kuitenkin sulkee ulkopuolel-
leen merkittävän iäkkäiden terveysliikuntaan osalli-
sen toimijaryhmän, päätöksentekotahon.

Julkisen keskustelun näkökulmasta ohjelman ja jour-
nalismin yhteistyö on onnistunut tuottamaan ohjel-
man kuluessa eri toimijoiden näkökulmia esitteleviä 
keskustelunavauksia. Syytä siihen, ettei keskustelu 
ole varsinaista vuoropuhelua eri osapuolien välillä, 
voi hakea niin yhteiskunnallisen keskustelun olemuk-
sesta, journalismin toimintalogiikoista kuin ohjelman 
ja ohjelman osallisten resursseista.

Ohjelman julkisuudessa journalismi on määritellyt 
melko selkeät asemat iäkkäiden terveysliikunnan 
toimijoille. Asemat konkretisoituvat eri toimijoiden 
erilaisina puhetapoina. Esimerkiksi journalismin iäk-
käille tarjoamalla yksipuolisella tunnustavalla pu-
hetavalla on rajoituksensa: tunnustuspuheeseen 
kytketyt iäkkäät eivät pääse kuin tietyissä puitteissa 
määrittelemään itselleen parasta tapaa toimia. Tun-
nustamaan pääsevät ainoastaan ne, jotka havain-
nollistavat ohjelman ihanteita eli ovat saapuneet 
kuntosalille harrastamaan ohjattua liikuntaa. Ilmiön 
kääntöpuolena julkisuudesta puuttuvat sekä ne, jot-
ka eivät valistuksesta huolimatta ole motivoituneita 
liikkumaan, että ne, joille kuntosalille saapuminen on 
mahdotonta hankalien yhteyksien tai kyydin puuttu-
misen vuoksi. Iäkkäille tarjotussa julkisuudessa siis 
kaikuu mahdollisesti riippuvaisesta asemasta johtu-
va positiivisuus. Iäkkäiden äänen monipuolisempi 
kuuluminen julkisuuden keskusteluissa edellyttäisi-
kin jo järjestäytyneiden ryhmittymien, esimerkiksi 
vanhusneuvostojen ja eläkeläisjärjestöjen, aiempaa 
aktiivisempaa osallistumista julkiseen keskusteluun. 

Puhetapojen yksipuolisuus kytkee journalistisissa ar-
tikkeleissa myös ohjelman toimijat tiiviisti ohjelman 
paikallishankkeiden tai ulkoilupäivän julkisuuteen. 
Vasta viisivuotisen ohjelman päättymisen jälkeen 

Journalismin tehtävät/ 
Ohjelman tavoitteet

Tiedon välittäminen Tarinan kertominen Julkinen keskustelu Julkisen toiminnan 
resurssi

Pääsy • maakunnallinen,	alueellinen	
								ja	paikallinen	journalistinen	

julkisuus
• asiantuntijajulkisuus
								(kolumnit)

• iäkkäät	liikkujat										
								paikallishankkeita				
								havainnol-listamassa
• ulkoilukaverit	alue-	
								ja	maakunta-lehdissä

• ohjelman	edustajat
• iäkkäät	liikkujat
• vapaaehtoiset
• päättäjät

• toimijoiden	
								osallisuus

Merkityssisällön 
kontrolli

• paikallishankkeiden	julkisuus
• asiantuntijajulkisuus

• ulkoilupäivän	
								julkisuus

• oikeassa	olemisesta		
									ajatusten	vaihta-		
									miseen

• omien	
									lähtökohtien,	
									tavoitteiden	ja	
									saavutus-ten				
									kriittinen	arviointi

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

• lisääntynyt	näkyvyys	ja	
								tunnettuus	

• julkisuuden	uudet	
								toimijat
• välillisesti:	
								osallistaminen	

• tiedon	tuottaminen	
									yhdessä	muiden	
									kanssa;	arviointipuhe

• toimijoiden	
								osallistaminen

Taulukko 9. Ohjelman julkisuus ja ohjelman tavoitteet
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voi esittää arvioita siitä, vakiinnuttavatko ohjelman 
toimijat paikkansa julkisuudessa toimivina iäkkäi-
den terveysliikunnan sisällöllisten kysymysten asi-
antuntijoina.

Mielipidekirjoitukset rakentavat toisenlaisen toimi-
ja-asetelman. Kirjoituksista muutama on eläkkeen-
saajajärjestöjen edustajien tai Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman edustajien kirjoittamia. Journalismin tar-
joamia mahdollisuuksia saada oma ääni kuuluviin 
hyödyntää rakenteita arvioivassa mielipidekirjoitte-
lussa suhteellisen aktiivisesti kaksi toimijaryhmää: 
iäkkäät ja päätöksentekotaho.

Journalismi julkisen toiminnan resurssina sisältää ole-
tuksen journalismista ja julkisuudesta tilana, jota esi-
merkiksi organisaatioiden ja yhteiskunnallisten insti-
tuutioiden voi, sopii ja kannattaa käyttää hyödyksi. 
Ajatus on herättänyt toimittajien keskuudessa kah-
denlaisia reaktioita; yhtäältä on pyritty korostamaan 
journalismin asemaa riippumattomana toimijana, 
toisaalta on nähty, että journalismin toimintalogiikat 
todella tekevät sen, että esimerkiksi paikalliset sa-
nomalehdet ovat eri toimijoiden resurssi kuin maa-
kunnalliset tai valtakunnalliset sanomalehdet. 
Riippumatta siitä, mitä toimittajat itse ajattelevat 
tehtävästään, on Voimaa vanhuuteen –ohjelman nä-
kökulmasta hedelmällistä kysyä, millä tavoin mediaa 
voisi entistäkin paremmin toiminnan resurssina. Täl-
löin toiminnaksi voi katsoa kaikkien ohjelmaa koske-
vien tahojen aktiivista toimintaa niin julkisuudessa 
kuin sen ulottumattomissa.    

Edellä esitettyjä näkökulmia journalismin tehtäviin 
ja ohjelman julkisuudelle asetettuja tavoitteita ei ole 
syytä asettaa tärkeysjärjestykseen. Tieto, kertomuk-
set, julkinen keskustelu ja pyrkimykset vaikuttaa lo-
mittuvat toisiinsa ja rakentavat rinnakkain ikääntyvi-
en terveysliikuntaa ja Voimaa vanhuuteen –ohjelmaa 
koskevan julkisuuden kentän. Eri tekstit toimivat eri 
lukijoille eri tavoin ja ihanteellisena julkisuutena voi 
pitää esimerkiksi mahdollisimman monenlaisia nä-
kökulmia rakentavien tekstien kokonaisuutta.

6.3	Tutkimuksen	itsereflektio

Tutkimuksessa rakennettiin kuvaa Voimaa vanhuu-
teen –iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuu-
desta sisällönanalyysin keinoin. Tavoitteena oli tar-
kastella ohjelman saavuttamaa julkisuutta ohjelman 
tavoitteiden näkökulmasta. Aineistona tutkimukses-
sa oli 1115 sanomalehtijuttua. Tutkimus on toteu-
tettu tilastollisen analyysin ja laadullisen lähiluvun 
keinoin. Niinpä sen raportoinnissa ja tulosten tulkin-
nassa on otettava huomioon tilastollisen analyysin 
ja laadullisen tekstintutkimuksen yleisiä reunaehtoja 
ja varauksia. 

Sisällönanalyysi rakentuu aina tutkijan tulkinnoista. 
Tutkimusasetelman rakentaminen edellyttää opera-
tionalisointia, jossa abstrakti tavoite (tässä tapauk-
sessa iäkkäiden terveysliikuntaohjelman julkisuus) 
muotoillaan konkreettisiksi väitteiksi ja kysymyksiksi, 
joiden perusteella aineistosta on mahdollista tehdä 
havaintoja ja tulkintoja. 

Tämän tutkimuksen aineisto rakennettiin lehdistö-
seurannalla kerätyistä lehtijutuista. Lehdistöseuran-
nan hakusanat oli määritelty etukäteen; näin ollen 
Ikäinstituutin ja Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
edustajat olivat rajanneet tietyin perustein ohjelman 
kannalta keskeisen materiaalin. Tutkimuksen kulues-
sa kerätty materiaali luokiteltiin siten, että havainto-
yksikkönä toimi yksittäinen juttu, josta luokiteltiin toi-
meksiannon kannalta oleellisiksi katsottuja piirteitä.
 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellista on se, 
miten hyvin se vastaa annettuihin kysymyksiin ja pe-
rustelee niihin antamansa vastaukset. Objektiivisuu-
den vaatimus ei ole tulkinnallisessa tutkimuksessa 
relevantti. Sen sijaan tutkimuksenteon valinnat on 
pystyttävä perustelemaan. Validiteetin ja reliabilitee-
tin käsitteet liitetään usein määrällisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointiin. Käsitteet sopivat myös 
laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, 
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kun niiden sisältö muutetaan vastaamaan lähesty-
mistapaa. (Silverman 2000.) Toteutetun tutkimuksen 
ehtoja tarkastellaan neljästä oleellisesta näkökulmas-
ta: tietoteorian, reliabiliteetin, validiteetin ja yleistet-
tävyyden.

Tutkimuksen taustalla olevat tietoteoreettiset sitou-
mukset liittyvät sosiaaliseen konstruktionismiin 
realismin sijasta. Lähestymistapa on relevantti me-
diatekstien tutkimuksessa, jossa keskeinen oletus 
on tekstin kyky ja valta rakentaa kulttuurisia merki-
tyksiä – tässä tapauksessa käsityksiä iäkkäiden ter-
veysliikunnasta yleisellä tasolla ja erityisesti Voimaa 
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmasta. 
Mediatekstit esittävät aina tulkintoja todellisuudes-
ta; konstruktionistisesta viitekehyksestä käsin kat-
sottuna tekstit rakentavat representaatioita todelli-
suudesta; ne re-presentoivat eli esittävät kohdettaan 
uudestaan. Mediatekstien tutkimuksessa keskeistä 
on tarkastella, miten tekstit rakentavat tutkimuksen 
kohteena olevaa ilmiötä yhteiskunnallisessa ja kult-
tuurisessa kontekstissaan. 

Reliabiliteetilla eli menetelmän luotettavuudella vii-
tataan käytetyn tutkimusmenetelmän kykyyn antaa 
ei-sattumanvaraisia tuloksia. Käsitteellä tarkoitetaan 
siis tutkimusmenetelmän kykyä saavuttaa tarkoitet-
tuja tuloksia.  

Tilastollisessa tutkimuksessa oleellista on se, miten 
aineiston luokittelu pystyy tavoittamaan aineistos-
ta tulosten kannalta relevantteja ja tilastollisesti 
yleistettäviä piirteitä. Laadullisessa tutkimuksessa 

reliabiliteetin kannalta olennaisinta on se, että tut-
kimusprosessin kulku on mahdollisimman hyvin 
dokumentoitu ja analyysiperusteet ovat luettavissa. 
Tällöin lukijalle tarjotaan mahdollisuus seurata tutki-
jan päättelyä ja kritisoida sitä sekä pohtia, päätyisikö 
toinen tutkija saman aineiston ja esitettyjen tulkinta-
sääntöjen pohjalta samoihin tulkintoihin. 

Validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä ja luotet-
tavuudella tarkoitetaan perinteisesti tutkimusme-
netelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus 
selvittää. Validiteettikysymykset kulkevat tutkimuk-
sessa mukana koko ajan, sillä tutkijan on kaiken ai-
kaa pohdittava tutkimuksen teoreettisen, metodo-
logisen ja empiirisen perustan yhteensopivuutta ja 
tutkimusasetelmaa ja tarjottava tarkka ja rehellinen 
kuvaus tutkimuksen kulusta ja tehdyistä ratkaisuista 
sekä niiden vaikutuksesta tutkimustuloksiin. 

Määrällisen tutkimuksen tulokset ovat yleistettäviä, 
jos aineisto on kooltaan riittävän suuri ja kysymyksen-
asettelun kannalta edustava. Laadullisen tekstiana-
lyysin yleistettävyyskysymykset liittyvät enemmin-
kin teoreettiseen ja kulttuuriseen yleistettävyyteen 
–  onko tekstejä lähestytty analyyttisesti pätevällä 
tavalla, ovatko esiin nostetut teemat kulttuurisesti 
tunnistettavia ja ongelman kannalta olennaisia. 

Näiden vaatimusten täyttämiseksi tutkimus rapor-
toitiin määrällistä ja laadullista tutkimusperinnettä 
kunnioittavilla tavoilla ja tutkimuksen luokitusrunko 
asetettiin luettavaksi liitteisiin. Analyysin ja tulkinnan 
tavat kirjattiin ylös tulkintojen koettelemista varten.  
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Edellisessä luvussa vedettiin yhteen tutkimuksen 
keskeisiä tuloksia. Tulosten perusteella nostetaan 
esille joitakin rakentavia avauksia ohjelman viestin-
nän suunnittelun ja arvioinnin tueksi. 

7 Suositukset

Journalismin tehtävien hyödyntäminen
-					keskusteluun	osallistuminen:	
 •  tietoa	välittävästä	valistuspuheesta	entistä	selkeämmin	keskustelua	herättäviin	arvioiviin	kannanottoihin
 • yhteiskunnallisen	arvokeskustelun	herättäminen	ja	siihen	osallistuminen
-				keskusteluun	osallistaminen:	
 • iäkkäiden	terveysliikunnan	keskeisten	toimijoiden	nostaminen	keskusteluun.	
 • mahdollisia,	vielä	puuttuvia	toimijaryhmiä	ovat	esimerkiksi	vanhusneuvostot	ym.	ikääntyneiden	ääntä	
											kollektiivisesti	edustavat	tahot,	omaiset	tai	omaisten	ääniä	kollektiivisesti	edustavat	tahot.

Viestimien ominaispiirteisiin vetoaminen
-						viestinnällisten	tavoitteiden	arvioiminen:	minkälainen	painoarvo	ohjelmassa	annetaan
 • julkisuuden	tapahtumakeskeisyydelle/arvokeskeisyydelle/keskustelevuudelle	tai
 • julkisuuden	paikallisuudelle/valtakunnallisuudelle?
-					entistäkin	selkeämpi	kohderyhmäviestintä	myös	medialle:
 • paikallisjulkisuuden	hyödyntäminen:	miten	arviointipuhetta	voisi	herättää	myös	paikallisessa	julkisuudessa?
 • valtakunnallisen	julkisuuden	lisääminen:	miten	Voimaa	vanhuuteen	–ohjelma	ja	Ikäinstituutti	voisivat	osallistua	
												julkisuuteen	keskustelevina	asiantuntijoina
-						kriisiviestinnän	suunnitelma:	iäkkäiden	ja	omaisten	osallistaminen	keskusteluihin	saattaa	merkitä	myös	ohjelman	sisällöille	
								kriittisten	puheenvuorojen	lisääntymistä.	Erityisesti	näin	voi	käydä,	mikäli	iäkkäiden	ja	heidän	läheistensä	julkisuuteen	
								rakennettu	asema	kokemusten	tunnustajana	päätyy	painottamaan	kuntosalien	vaaroja

Tutkimustarve
-					julkisuuden	tutkimuksen	jatkuminen.	Pitkän	ohjelman	aikana	julkisuuden	painotukset	ovat	selvästi	muuttuneet:	
 • ohjelman	viimeisen	toimintavuoden	ja	sen	jälkeisten	vuosien	julkisuuden	seuraaminen	ja	tulkinta	tekevät	
												mahdolliseksi	ohjelman	yhteiskunnallisen	vaikuttavuuden	arvioinnin
 • paikallishankkeiden	juurtumista	ja	siitä	seuraavaa	julkisuutta	voisi	tarkastella	muutamalla	esimerkkipaikkakunnalla
-					ohjelman	tunnettuuden	ja	vaikuttavuuden	tutkimus:	kyselyllä	ja/tai	oleellisten	toimijoiden	ja	journalistien	haastattelututkimuksella	
							voi	selvittää	esimerkiksi	päättäjien,	iäkkäiden	ja	journalistien	asenteissa	ja	toimintatavoissa	tapahtuneita	muutoksia
-					Ikäinstituutti	asiantuntijana?	Ohjelman	yhteydessä	toteutetun	lehdistöseurannan	perusteella	voi	arvioida	Ikäinstituutin	
							asemaa	väestön	ikääntymiseen	kytkeytyvässä	julkisuudessa.	Tutkimus	hyödyttäisi	myös	ohjelman	asiantuntijaroolin	täsmentämistä

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjel-
man viestinnässä on hyödynnetty erinomaisesti jour-
nalismin tehtäviä tiedonvälittäjänä ja tarinankertoja-

na. Ohjelman sisältöjä tunnetuksi tekevä valistuspuhe 
ei ohjelman jatkossakaan menetä merkitystään, mutta 
sen rinnalla on syytä jatkaa jo aloitettua journalismin 
keskustelutehtävään vetoavaa arvokeskustelua. 

Arvokeskustelun osalta oleellisen tärkeää olisi yh-
täältä hyödyntää Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
julkisuuden paikallisuutta ja toisaalta nostaa esiin 
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väestön ikääntymiseen kytkeytyvät iäkkäiden ter-
veysliikunnan kysymykset valtakunnallisessa julki-
suudessa. Ohjelman paikallinen julkisuus näyttäytyy 
toistaiseksi suureksi osaksi tietoa lisäävänä paikal-
lishankkeiden esittelynä ja ikääntyneitä liikkumaan 
kannustavana valistus- ja tunnustuspuheena. Paikal-
lista julkisuutta voisi tämän lisäksi herätellä journa-
lismin keskustelutehtävän mukaiseen arvokeskuste-
luun erityisesti niillä alueilla, joilla väestön keski-ikä 
on muita alueita korkeampi (Kainuu, Lappi, Etelä-
Savo ja Pohjois-Karjala; ks. Ikääntyvän väestön pal-
velut syrjäseuduilla 2006). Tehtävää helpottaa osin 
se, että Lapin alueella ilmestyvä Koillis-Lappi on yksi 
neljästä aktiivisimmin ohjelman sisältöjä esitteleväs-
tä paikallislehdestä.

Iäkkäiden terveysliikunnan kysymyksistä ja väestön 
ikääntymisestä on keskusteltu suhteellisen aktiivi-
sesti valtakunnallisessa julkisuudessa. Keskustelut 

eivät kytkeydy Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan yhtä 
suoraan kuin maakunnallisessa, alueellisessa ja pai-
kallisessa julkisuudessa.

Tulevien vuosien haasteena on Voimaa vanhuuteen 
–ohjelman ja sen asiasisältöjen julkisuuden ylläpitä-
minen, uusien toimijoiden tuominen mukaan kes-
kusteluihin ja keskustelujen jatkuminen. Tähän men-
nessä ohjelman julkisuudessa voi osoittaa selkeitä 
ohjelman sisällöllisiä tavoitteita mukailevia vuosittai-
sia muutoksia. Iäkkäiden terveysliikuntaa koskevan 
julkisuuden seuranta ja tulkinta myös ohjelman vii-
meisenä toimintavuotena ja sitä seuraavina vuosina 
on tärkeää ohjelman yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den arvioimisen näkökulmasta. Iäkkäiden terveys-
liikunnan julkisuuteen osallistumalla ja julkisuutta 
arvioimalla Voimaa vanhuuteen –ohjelma ja Ikäinsti-
tuutti sitä koordinoivana tahona osoittavat voimansa 
merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana.  
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LIITE 1.
Juttukohtaiset muuttujat

A. Jutun numero 
(juokseva numerointi)
Mahdollinen sisäsivun juttu tai jutut 
luetaan samaan kokonaisuuteen kuu-
luvaksi kuin etusivun juttu, vinkkijuttu 
tai –otsikko (numero viittaa koko 
jutturyppääseen)

B.  Jutun päivämäärä 
(kuusinumeroisena lukuna 090909)

C.  Lehtityyppi
�. Valtakunnallinen lehti 
 (ilmestyy �-� krt viikossa)
2. Maakuntalehti (ilmestyy 4-7 krt 
 viikossa)
3. Aluelehti (ilmestyy 4-7 krt viikossa)
4. Paikallislehti (ilmestyy 1-3 krt viikossa)
5. Ilmaisjakelulehti
6. Poliittinen tai aatteellinen sanomalehti
7. Aikakaus- tai ammattilehti
8. Asiakaslehti

D.  Lehti
1.	 Valtakunnallinen	lehti	
	 (ilmestyy	4-7	krt	viikossa)

10 Helsingin Sanomat
11 Hufvudstadsbladet
12 Ilta-Sanomat
13 Iltalehti

2.	 Maakuntalehti	
	 (ilmestyy	4-7	krt	viikossa)

200 Aamulehti
201 Etelä-Saimaa
202 Etelä-Suomen Sanomat
203 Hämeen Sanomat
204 Ilkka
205 Kainuun sanomat
206 Kaleva
207 Karjalainen
208 Keskipohjanmaa
209 Keskisuomalainen
210 Kouvolan Sanomat 
211 Kymen Sanomat
212 Lapin Kansa
213 Länsi-Savo 
214 Nya Åland
215 Pohjalainen
216 Pohjolan Sanomat 
217 Satakunnan Kansa
218 Savon Sanomat
219 Turun Sanomat
220 Vasabladet
221 Ålandstidningen

3.   Aluelehti (ilmestyy �-� krt viikossa)
300 Aamuposti
301 Borgåbladet
302 Forssan Lehti
303 Iisalmen Sanomat
304 Itä-Häme
305 Itä-Savo 

306 Jakobstads Tidning
307 Kalajokilaakso
308 Keski-Uusimaa
309 Koillissanomat
310 Lalli
311 Länsi-Suomi
312 Länsi-Uusimaa
313 Salon Seudun Sanomat
314 Uudenkaupungin Sanomat
315 Uusimaa
316 Valkeakosken Sanomat
317 Västra Nyland
318 Warkauden lehti
319 Västra Nyland
320 Åbo Underrättelser
321 Österbottningen

4.		 Paikallislehti	
	 (ilmestyy	1-3	krt	viikossa)

400 Akaan Seutu 
401 Alasatakunta
402 Alavieska-lehti
403 Anjalankosken Sanomat
404 Anttolan Sanomat
405 Auranmaan viikkolehti
406 Elimäen sanomat
407 Hangötidningen-Hangonlehti
408 Heinäveden Lehti
409 Hämeenkyrön Sanomat
410 Härmät
411 Iijokiseutu
412 Iitin Seutu
413 Ilmajoki-Lehti
414 Jalasjärven-Peräseinäjoen 
        Kunnallissanomat
415 Joutsan Seutu
416 Joutseno
417 Juvan Lehti
418 Järviseudun Sanomat
419 Järviseutu
420 Kaakkoisseutu
421 Kaarina-lehti
422 Kalajoen Seutu
423 Kalajoki
424 Kangasalan Sanomat
425 Kankaanpään Seutu
426 Karjalan Maa
427 Karkkilan Tienoo
428 Kauhajoen Kunnallislehti
429 Kauhava
430 Keski-Häme
431 Keskilaakso
432 Kiuruvesi
433 KMV-lehti
434 Koillis-Häme
435 Koillis-Lappi
436 Koillis-Savo
437 Korpilahti
438 Koti-Karjala
439 Kotiseutu-Uutiset
440 Kuhmoisten Sanomat
441 Kunnallislehti Paimio-Sauvo-  
        Piikkiö
442 Kurikkalehti
443 Kurun sanomat
444 Kyrönmaa-lehti

445 Kälviän Seudun Sanomat
446 Laitilan Sanomat
447 Laukaa-Konnevesi
448 Lauttakylä 
449 Lempäälän-Vesilahden 
        Sanomat
450 Lestinjoki
451 Loimaan Lehti
452 Loviisan sanomat
453 Luoteis-Uusimaa
454 Luumäen Lehti
455 Maaselkä 
456 Matti ja Liisa
457 Nivala 
458 Nokian Uutiset
459 Orimattilan Sanomat
460 Oriveden Sanomat
461 Oulunsalo
462 Outokummun seutu
463 Padasjoen sanomat
464 Paikallissanomat
465 Paikallisuutiset
466 Pargas Kungörelser - Paraisten  
        Kuulutukset
467 Parikkalan Sanomat
468 Perhonjokilaaksi
469 Perniönseudun Lehti
470 Petäjävesi
471 Pieksämäen Lehti 
472 Pielisjokiseutu
473 Pietarsaaren Sanomat
474 Pogostan Sanomat
475 Pohjankyrö-lehti
476 Pohjois-Satakunta
477 Punkalaitumen Sanomat
478 Puolanka
479 Puruvesi
480 Puumala
481 Pyhäjokiseutu 
482 Pyhäjärven Sanomat
483 Raahen Seutu
484 Rannikkoseutu
485 Rantalakeus
486 Rantapohja
487 Ruovesi
488 Salmetar
489 Satakunnan Työ
490 Sieviläinen
491 Siikajokilaakso
492 Sipoon Sanomat
493 Sisä-Savon Sanomat
494 Sisä-Suomen Lehti
495 Soisalon Seutu
496 Somero
497 Sompio
498 Sotkamo Lehti
499 Suomenselän Sanomat
4000 Suupohjan Sanomat
4001 Suur-Keuruu
4002 Sydän-Hämeen Lehti
4003 Syd-Österbotten
4004 Tervareitti 
4005 Turun Tienoo 
4006 Tyrvään Sanomat
4007 Uutis-Joutsi
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4008 Uutis-Jousi
4009 Uutismarkku
4010 Uutisvuoksi 
4011 Vakka-Suomen Sanomat
4012 Valkealan Sanomat
4013 Viiden Kunnan Sanomat
4014 Vuolijoki
4015 Ylä-Kainuu
4016 Ylä-Karjala
4017 Ylä-Satakunta
4018 Yhteissanomat 
4019 Ähtärinjärven Uutisnuotta
4020 Östra Nyland Kotka Nyheter
4021 Ylöjärven Uutiset
4022 Mäntsälä
4023 Teisko-Aitolahti
4024 Pitäjänuutiset
4025 Kokkola
4026 Kuhmolainen
4027 Kotiseudun Sanomat

�.   Ilmaisjakelulehti
500 Aamuset
501 Aluesanomat
502 Alueviesti
503 Etelä-Hämeen Lehti
504 Forum 24
505 heili
506 Helsingin Uutiset
507 Hervannan Sanomat
508 Hollolan Sanomat
509 Hyvät Uutiset
510 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset
511 Iltalohja
512 Itäväylä
513 Jeppis & Nykarleby Posten
514 Jokilaaksi
515 Kaakkois-Suomen Sanomat
516 Kamppi-Eira
517 Karjalan Heili
518 Karkkilalainen
519 Kaunis Grani
520 Kaupunkilehti Ankkuri
521 Kellokas/Järvenpää
522 Kellokas/Nurmijärvi 
523 Kellokas/Riihimäki
524 Keskiviikko
525 Kirkkonummen Sanomat
526 Koillismaan uutiset
527 Koti-Kajaani
528 Kotikymppi
529 Lakeuden Joutsen
530 Lappeenrantalainen
531 Lapuan Linkki
532 Lauttasaari
533 Lounais-Lappi
534 Länsiväylä
535 Meri-Lapin helmi
536 Metro
537 Mikkelin kaupunkilehti
538 Munkin Seutu
539 Muuramelainen
540 Mäntsälän Uutiset
541 Nastola-lehti
542 Nastolan Viikkouutiset
543 Nurmijärven Uutiset

544 Orimattilan aluelehti
545 Oulunkyläläinen/Pohjoiset esi-
kaupungit
546 Pirkkalainen
547 Päijät-Häme
548 Päijät-Hämeen viikkouutiset
549 Raahelainen
550 RapuSanomat
551 Riihimäen seudun Viikkouutiset
552 Ristiinalainen
553 Salonjokilaakso
554 Satakunnan viikko
555 Siltojen Kaupunki
556 Tamperelainen 
557 Tanotorvi
558 Torstai
559 Tuusulanjärven viikkouutiset
560 Töölöläinen
561 Uusi Lahti
562 Uusi Pori
563 Uusi Rauma
564 Uusi Rovaniemi 
565 Uutis-Kukko
566 Vaasan Ikkuna
567 Vantaan Sanomat
568 Vartti Kaupunkilehti
569 Vekkari
570 Vieskalainen
571 Vihdin Uutiset
572 Viikkosavo
573 Viikkouutiset/Forssan
574 Viikkouutiset/Järvenpää
575 Viikkoset
576 Ykkös-Lohja
577 Pohjois-Kymenlaakso
578 Kaupunkiuutiset
579 Jyväskylän kaupunkilehti

6. Poliittinen tai aatteellinen  sanomalehti
600 Kansan Tahto
601 Kansan uutiset
602 KD – Kristillisdemokraattinen 
viikkolehti
603 Kotimaa
604 Maaseudun Tulevaisuus
605 Nykypäivä
606 Pohjolan Työ
607 Suomenmaa
608 Uusi Aika
609 Uutispäivä Demari
610 Vihreä Lanka

�.  Aikakaus- tai ammattilehti
700 Aikalainen
701 Aikuiskoulutuksen Maailma
702 Apteekin hyllyltä
703 Apu
704 Dialogi
705 Duodecim – Lääketieteellinen 
Aikakauskirja
706 EL-Sanomat
707 Eläkeliitto
708 Eläkkeensaaja
709 et-lehti
710 Fysioterapia
711 GeronStory
712 Gerontologia

713 Helsingin Lääkärilehti
714 Hyvä hengitys
715 IT-invalidityö
716 Kodin Kuvalehti
717 Koti
718 Kotivinkki
719 KunnallisSuomi
720 Kuntalehti
721 Kunto & Terveys
722 Liikunnan ammattilainen
723 Liikuntalehti
724 Liikunta & Tiede
725 Locus
726 Lähellä
727 Mediuutiset
728 Messuviesti
729 Motiivi
730 Nikama
731 Näkövammaisten Airut
732 Painonvartijat
733 Pam 
734 Patina
735 Promo
736 Puhtaustieto
737 Seura
738 Spektr
739 Sosiaaliturva
740 Sotaveteraani - Krigsveteranen
741 Suomen Lääkärilehti
742 Sosiaaliturva
743 Super
744 Tehy
745 Terveydeksi!
746 Terveydenhoitaja Hälsovårdaren
747 Terveyssanomat
748 Tiedonjyvä
749 Tukilinja
750 Tul-lehti
751 Vanhustenhuollon Uudet Tuulet
752 Vanhustyö - Seniorarbete
753 Yleislääkäri
754 Kotilääkäri

�. Asiakaslehti
80 Fpa-Bladet
81 Jasso
82 Kelan Sanomat 
83 Kirkko & Kaupunki
84 Pirkka
85 RAY:n avustusinfo
86 Terve Potilas
87 Vantaan Lauri
88 Yhteishyvä

E.  Etusivuvinkki
0. Ei vinkkiä tai juttua etusivulla
1. Vinkki tai juttu etusivulla
 

F.  Jutun koko
1. koko sivu
2. puoli sivua
3. neljännessivu
4. pieni juttu (alle ¼ sivu)

G.  Juttutyyppi
1. Uutisjuttu: ajallisesti sidottu tulevaan, 
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meneillään olevaan tai menneeseen 
uutistapahtumaan

2. Pääkirjoitus: lehden pääkirjoitustoi-
mittajan mielipide- tai kommentti-
juttu

3. Artikkeli: ajankohtaista asiaa käsitte-
levä juttu, esim. yliö, alio, haastatte-
lu, feature, joka ei ole ajallisesti si-
dottu tulevaan, meneillään olevaan 
tai menneeseen tapahtumaan

4. Kolumni: kommenttipuheenvuoro, 
joka on tyyliltään vapaa, esim. pole-
misoiva, ironinen tai henkilökohtai-
nen. 

5. Yleisönosastokirjoitus
6. Tapahtumapuffi
7. Muu (kirjaesittely, maksettu ilmoitus)

H.  Kuvitus
0. Ei kuvitusta
1. valokuva/valokuvia
2. muu kuvitus (esim. grafiikka, piirros)

I.  Kuvan kohde
1. ikäihminen
2. asiantuntija
3. muu

J.  Sukupuoli kuvituksessa
0. ei ihmishahmoja
1. naisia
2. miehiä
3. naisia ja miehiä
K.  Jutun aihepiiri
1. Iäkkäiden voima- ja tasapainohar-

joittelun käytännöt
2. Iäkkäille suunnattujen liikuntapal-

velujen tarjonta
3. Liikuntakoulutus
4. Iäkkäiden ulkoilu
5. VV-ohjelman esittely
6. VV-ohjelman paikallishankkeen 

esittely
7. Iäkkäiden liikunnan taloudelliset 

implikaatiot
8. Ikääntymisen tutkimus
9. Ikääntyminen yleensä/iäkkään arki
10. Iäkkään sukupuoli 
11. Poliittiset päätökset
12. Muu (rahoituspäätös)

L.  Jutun maantieteellinen alue
0. ei määritettävissä
1. paikallinen tai alueellinen
2. valtakunnallinen
3. kansainvälinen

M. Sukupuoli
0. ei mainintaa
1. nainen mainitaan
2. mies mainitaan
3. nainen ja mies mainitaan

N.  Päätoimija
Päätoimija tarkoittaa jutussa eniten 

esillä olevaa tahoa puhuja-asemasta 
riippumatta. Mielipidejuttujen päätoi-
mija on kirjoittaja.
1. iäkäs liikkuja
2. iäkkään liikunnanohjaaja/fysiotera-

peutti
3. vertaisohjaaja
4. liikuntapalvelun tarjoaja
5. Voimaa vanhuuteen –ohjelman 

edustaja
6. Voimaa vanhuuteen -paikallishank-

keen edustaja
7. VV-ohjelman sidosryhmän edustaja
8. tieteen- ja tutkimuksen harjoittaja
9. kunnan/valtion edustaja
10. vanhustyöntekijä/hoito- ja hoiva-

työntekijä
11. muu asiantuntija 
12. omainen, läheinen 
13. toimittaja
14. muu

O.  Päätoimijan sukupuoli
0. ei määritettävissä
1. nainen
2. mies
3. nainen ja mies / pariskunta

P.  Muu toimija 
1. iäkäs liikkuja
2. iäkkään liikunnanohjaaja/fysiotera-

peutti
3. vertaisohjaaja
4. liikuntapalvelun tarjoaja
5. Voimaa vanhuuteen –ohjelman 

edustaja
6. Voimaa vanhuuteen  -paikallishank-

keen edustaja
7. VV-ohjelman sidosryhmän edustaja
8. tieteen- ja tutkimuksen harjoittaja
9. kunnan/valtion edustaja
10. vanhustyöntekijä/hoito- ja hoiva-

työntekijä
11. muu asiantuntija 
12. omainen, läheinen
13. toimittaja
14. muu

Q.  Muun toimijan sukupuoli
0. ei määritettävissä
1. nainen
2. mies
3. nainen ja mies / pariskunta

R.  Ikäinstituutin rooli
0. ei mainita
1. mainitaan

S.  Jutussa mainittu sidosryhmä/
 rahoittaja
0. ei mainintoja
1. RAY
2. STM
3. OPM
4. Ukk-instituutti

5. KKI-ohjelma/LIKES
6. Suomen gerontologian tutkimus-

keskus
7. VoiTas –projekti/Voimaa vanhuu-

teen -ohjelma
8. useita sidosryhmiä

T.  Jutun pääargumentti 
1. Iäkkäät hyötyvät liikkumisesta / 

Liikkuminen lisää iäkkään toiminta-
kykyä ja elämänlaatua

11 Liikkuminen lisää iloa ja sosiaali-
suutta

12 Liikkuminen estää tapaturmia
13 Liikkuminen edesauttaa kotona 

asumista
14 Liikkuminen säästää laitoshoidolta
2. Yhteiskunta hyötyy iäkkään liikku-

misesta
21  Liikkuminen säästää kuntien ja 

valtion rahoja
22  Liikkuminen estää tapaturmia
23  Liikkuminen edesauttaa kotona 

asumista
24  Liikkuminen säästää laitoshoidolta
3. Iäkkäät tarvitsevat tukea ja ohjausta 

liikkuakseen riittävästi
31  Iäkkäitä on vaikea motivoida liikku-

maan
32  Iäkkäät liikkuvat mieluiten ohjatusti 

/ ohjattu liikunta on turvallista
33  Hyötyliikunta ei riitä pitämään yllä 

iäkkään toimintakykyä
34  Vertaisryhmä tukee iäkkään osallis-

tumista
35  Iäkästä tulee neuvonnalla rohkaista 

omatoimisuuteen
36  Iäkkäiden liikuntapalveluja pitää 

kehittää
37  Keskeistä on iäkkäiden lähipiirin 

verkostoituminen
4. Tieto liikunnan hyödyistä täytyy 

soveltaa käytäntöön
41  Keskeistä on koulutus
42  Keskeistä on kaikkien vanhusten 

parissa työskentelevien verkostoitu-
minen

43  Keskeisiä ovat poliittiset päätökset
44  Keskeistä on toiminnan pitkäjäntei-

syys
5 muu

U.  Jutun yhteys Voimaa vanhuuteen 
–ohjelmaan 

0. ei ole
1. on
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