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1 Työttömien Keskusjärjestön Pienikin liike piristää! -kampanja 
Liikuntapäiväkirjakampanja on suunnattu kaikille työttömille ja sen avulla kerätään tärkeää tietoa 
työttömien liikunnasta kehittämistyötä varten. Korona-aika on sulkenut liikuntapaikkoja ja 
herättänyt huolta työttömien liikuntamahdollisuuksien vähenemisestä ja liikunnan hiipumisesta. 
Kampanjan avulla pyritään kannustamaan jokaista liikkumaan: kaikki liike on tärkeää! 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyvastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 
nimettöminä. Vastaamalla kyselyyn annatte samalla luvan hyödyntää tietoja tieteellisessä 
tutkimuksessa, joka käsittelee työttömien liikkumista ja sen edistämistä. Tietoja käsitellään 
tilastollisin menetelmin eivätkä yksittäisen henkilön vastaukset ilmene tutkimuksen tuloksista.   

Täytäthän alla olevan kyselyn sekä pidät lisäksi liikuntapäiväkirjaa vähintään 2 viikon ajan. 
Halutessasi voit pitää liikuntapäiväkirjaa pidempäänkin. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja. Lisäksi kaikki liikuntapäiväkirjaa pitäneet ja 
yhteystietonsa jättäneet saavat jokaisesta täytetystä 2 viikon jaksosta palkinnoksi yhden 
jumppakuminauhan (eli jos pidät päiväkirjaa neljä viikkoa, saat kaksi erivahvuista kuminauhaa). 
Halukkaat saavat myös henkilökohtaisia liikuntavinkkejä. 

Toivomme, että vastaat, vaikka et harrastaisi mitään liikuntaa. Vastauksesi on meille tärkeä! 

 

2 Kysely 

2.1 Taustatiedot 

Päivämäärä: __________ 

Asuinpaikkakunta: _______________________________ 
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Sukupuoli:    Ikä: 

 nainen.  mies.  joku muu. __________ 

Olen ollut työttömänä työnhakijana ja/tai työllisyyttä edistävissä palveluissa: 

 alle 1 v.  1–2 v.  yli 2 v.  ei. 

Olen eläkkeellä:  kyllä.  ei. 

Olen työttömien yhdistyksen jäsen:  kyllä.  ei. 

Perheeseeni kuuluu (kerro lasten iät esim. puoliso, lapsi 8 v., lapsi 10 v.): 

________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

 

2.2 Toimintakyky ja terveys 
Työkykyni on tällä hetkellä mielestäni:  

 erittäin hyvä.  hyvä.  keskiverto.  huono.  erittäin huono. 

Fyysinen kuntoni on tällä hetkellä mielestäni:  

 erittäin hyvä.  hyvä.  keskiverto.  huono.  erittäin huono. 

Olen käynyt työttömien terveystarkastuksessa: kyllä.  ei. 

Mahdollinen syy, miksi en ole käynyt: 

________________________________________
________________________________________ 

 

2.3 Oma liikkuminen tällä hetkellä 
Harrastetulla liikunnalla tarkoitetaan esimerkiksi ohjattua ryhmäliikuntaa, kuntosalia, 
uintia, kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa tai kotijumppaa. Liikunta voi olla kevyttä, reipasta tai 
rasittavaa. 

Harrastan liikuntaa __ päivänä viikossa, yhteensä __ tuntia __ minuuttia viikossa 
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Hyötyliikuntaa ovat esimerkiksi liikkuminen paikasta toiseen kävellen tai pyörällä, koti- ja 
pihatyöt, ulkoilu lasten kanssa, marjastus ja metsästys. 

Arkeeni sisältyy hyötyliikuntaa __ päivänä viikossa, yhteensä __ tuntia __ minuuttia 
viikossa 

Istumisajaksi katsotaan esimerkiksi television katselu, liikennevälineissä istuminen, 
ruokaillessa istuminen ja töitä tehdessä istuminen. 

Istun arviolta __ tuntia päivässä 

 

2.4 Perheen liikkuminen tällä hetkellä 
Miten alaikäiset lapsesi liikkuvat (mainitse harrastukset ja hyötyliikunta kuten koulumatkat 
kävellen/pyörällä)? Kerro jokaisesta lapsesta erikseen (1. lapsi…, 2. lapsi…):  

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
Liikutteko perheen kanssa yhdessä:  

 päivittäin.  3–5 kertaa viikossa.  1–2 kertaa viikossa. 

 1–2 kertaa kuukaudessa.  harvemmin kuin kerran kuukaudessa.  ei ollenkaan. 

Miten liikutte (yhteiset liikuntaharrastukset, ulkoilu, kävely, metsäretket, pyöräily, pelailu 
jne.)?  

________________________________________ 
 

2.5 Toiveet 
Jos et tällä hetkellä liiku niin paljon kuin haluaisit, miten haluaisit liikkua (yksin tai perheen 
kanssa)?  

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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Mitä liikuntatoiveesi toteutuminen vaatisi? 

________________________________________
________________________________________ 

Voit halutessasi kertoa vielä toiveita, ideoita, lisätietoja tai muuta aiheeseen liittyvää: 

________________________________________
________________________________________ 
Kiitos vastauksesta!  

 

2.6 Palkintojen arvonta 
Jos haluat osallistua palkintojen arvontaan tai haluat, että Työttömien Keskusjärjestön 
Terveydeksi 2.0-hankkeen palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä, kerro yhteystietosi. 
Yhteystietoja ei tallenneta eikä käytetä muihin tarkoituksiin ilman lupaa. 

 Haluan osallistua arvontaan. 

 Haluan että Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaaja ottaa minuun yhteyttä. 

 

Nimi ja yhteystieto:  

________________________________________
________________________________________ 

 

 

2.7 Palautusohjeet 
Palauta kysely yhdessä liikuntapäiväkirjan kanssa työttömien yhdistykselle. He numeroivat 
ja toimittavat vastaukset kootusti eteenpäin. 

Kysely liittyy Työttömien Keskusjärjestön Kaikki Kunnossa -hankkeeseen, johon on saatu 
rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.  

Lisätietoja: hankekoordinaattori Heli Niromaa, heli.niromaa@tyottomat.fi, puh. 044 544 3613. 

Työttömien Keskusjärjestön tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: 
https://tyottomat.fi/jarjesto/tietosuojaseloste/ 


