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Hankkeen taustaa 

Liikkumattomuus, epäterveet elintavat ja syrjäytyminen 
kasautuvat usein nuorille miehille  

 

Pohjois-Pohjanmaan kutsuntaikäisistä nuorista yli 30 % 
sai lykkäystä tai vapautettiin palveluksesta 
terveydellisistä syistä!  

Usein syynä ylipaino, huono kunto tai mielenterveyden ongelmat 

 

Varusmiespalveluksesta vapauttaminen saattaa olla yksi 
syrjäytymistä edistävä tekijä riskihenkilöillä  

 



 

Perinteinen terveysviestintä ei ole osoittautunut 
tehokkaaksi nuorten aktivointitavaksi  

Aktivointiin tarvitaan uusia, nuorten osallistumista 
hyödyntäviä menetelmiä ja palveluita 

On käytettävä niitä keinoja, jotka ovat nuorille 
tuttuja 

 pelillistäminen, sosiaalinen media 

 

 



Tarkoitus 

 Edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja 
terveyttä 

 Lisätä tietoa kutsuntaikäisten liikkumisesta, liikuntasuhteesta, 
informaatiokäyttäytymisestä, kunnosta, terveydestä, 
ravitsemuksesta, elintavoista ja kulttuureista 

 Tietoa näitä varten kerätään kutsunnoissa kyselyillä ja mittauksilla, 
haastatteluilla, Kämpeillä, työpajoissa ja testi-illoissa sekä interventioilla (pilotti 
2011, 3kk RCT 2012, 6kk RCT 2013) 

 Kehittää uusia menetelmiä ja toimijoitten yhteistyötä nuorten 
aktivointiin 

 Kehittää uusi hyvinvointivalmennuspalvelu edistämään nuorten 
miesten terveyttä, innostamaan heitä liikkumaan ja ehkäisemään 
syrjäytymistä 

 Tuottaa uutta näyttöön pohjautuvaa tietoa palvelun 
vaikuttavuudesta 

 



Kohderyhmä 

• Kaikki kutsuntaikäiset, erityisesti inaktiiviset 
miehet, riippumatta palveluskelpoisuudesta 

 

 

 

Keskeistä  

arkiliikunnan lisääminen,  

istumisen vähentäminen, 

höntsäily 

 

Nuorten osallisuus 

 



Kutsunnat on viimeinen tilaisuus tavoittaa koko 
ikäluokka 

Uuden Oulun alueen kutsunnoissa käy n. 1500 
kutsuntaikäistä nuorta kolmen viikon aikana 

 

  

www.puolustusvoimat.fi 



Tiedonkeruu kutsunnoissa 
2009 alkaen 

• Laaja kyselytutkimus: millainen on nuori mies? 

• Kaikille halukkaille mittaukset: 

• Pituus, paino, kehon koostumus, puristusvoima, 
vyötärönympärys ja kuntotesti 

 



Syksy 2011 

 3 kk tutkimus syyskuun kutsunnoista joulukuulle 

 Uusintamittaukset ja -kysely joulukuussa 

 Testattiin erilaisia aktivointimenetelmiä vapaaehtoisilla 

 Aktiivisuusmittarit, tietokonepeli ja kännykkäsovelluksia  

 

 



Yhteenveto 

Pilotoidulla aktivointimenetelmillä saatiin aikaan 
lupaavia muutoksia nuorten liikkumisessa ja 
kunnossa 

Saatiin tietoa, mikä nuoria kiinnostaa ja motivoi 
liikkumaan 

Aktivointimenetelmien kehitys jatkuu yhteistyössä 
nuorten kanssa 

 



Tulevaisuus  

 Aktivointia jatketaan 
kutsunnoissa 2012 ja 
2013 

 Fyysinen aktivointi → 
fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen 

 Nuorten palvelut 
(Byström!) 

 Palveluohjauksen 
kehittäminen 

 

 



Hankkeessa mukana 

 Toteuttajat 

 ODL Liikuntaklinikka 

 Oulun yliopisto  

 Terveystieteet 

 Lääketieteen tekniikka 

 Tietotekniikka 

 Kulttuuriantropologia 

 Informaatiotutkimus 

 Oulun kaupunki liikuntatoimi 

 Virpiniemen liikuntaopisto 

 Puolustusvoimat 

 Alueen yhteistyöyritykset  



Kiitos! 


