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• Eläkkeelle siirryttäessä vapaa-aikaa ja energiaa vapautuu

• Havainnoivat tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunta-
aktiivisuus kasvaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen

• Eläköityneille suunnatuilla liikuntainterventiolla voitaisiin 
ehkäistä myöhemmin eläkkeellä havaittua liikunnan määrän 
laskua ja päivittäisen istumisen määrän lisääntymistä. 

• Aikaisemmat ikääntyville suunnatut interventiot ovat 
käyttäneet kalliita, ohjattuja ja aikaa vieviä menetelmiä

• vaikutusten on havaittu kestävän vain vuoden 

• soveltaminen liikkumattomuuden ehkäisyyn on vaikeaa

JOHDANTO



• REACT-liikuntainterventiossa tutkitaan aktiivisuusrannekkeen 
mahdollisuuksia lisätä liikunta-aktiivisuutta juuri eläkkeelle 
siirtyneillä henkilöillä.

• Interventio on ensimmäistä kertaa kohdennettu juuri 
eläkkeelle siirtyneisiin henkilöihin.

• Aktiivisuusrannekkeen avulla on tarkoitus motivoida 
liikkumaan terveyden kannalta riittävästi ja välttämään 
pitkittynyttä istumista. 

• Teknologia mahdollistaa päivittäisen aktiivisuustavoitteen 
omaseurannan ja välittömän palautteen, jonka toivotaan 
motivoivan pysyviin elintapamuutoksiin. 

REACT TAVOITE



• Rekrytointi Kevan rekisteristä, jossa laskennallinen 
eläköitymispäivä

• intervention aloitus mahdollisimman pian eläköitymisen jälkeen

• Voimalaskelman mukaan 240 henkilöä tarvitaan mukaan

• Sisäänottokriteerit:
• Ikäperusteiselle eläkkeelle / “lomille” jäänti 01/16-01/19 välillä

• Liikuntakykyinen (kävelee 500 m keskeytyksettä)

• Ei leikkauksesta toipuva tai leikkausjonossa oleva

• Ei arjen aktiivisuutta haittaavaa tautia, esim. syöpä

• Osaa käyttää tietokonetta ja kotona nettiyhteys

REACT REKRYTOINTI



Tiedotekirjeitä lähti 1474

272 (18,5%) vastasi alkukyselyyn

252 kutsuttiin tutkimukseen

231 osallistui alkumittauksiin

20 henkilöä, jotka jääneet 

eläkkeelle jo vuonna 2015 tai 

jäämässä vasta v.2019 lopussa
9 ei vastannut 

5 ei halunnut osallistua

3 sairastunut

3 vielä työelämässä

1 muuttanut toiselle 

paikkakunnalle

FLOW
DIAGRAM

Interventio Kontrolli



• Ominaisuudet:
• Päivittäinen aktiivisuustavoite (reippaampi liikunta täyttää nopeammin)
• Värinähälytys, 55 min paikallaanoloa, ”it´s time to move”
• Askeleet
• Kalorit
• Polar Flow ohjelma:

• 24h aktiivisuuden jakautuminen
• Päiväkirja
• Edistyminen
• Palaute aktiivisuudesta/istumisesta
• Unianalyysi

• Aktiivisuusrannekkeen ja tilin käyttö jatkuu omaehtoisesti 
seurannan jälkeen.

• Kontrolliryhmäläiset saavat Polar Loop 2 rannekkeen kiitoksena 
seurannan päätyttyä.

12 kk interventio: Polar Loop 2
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REACT MITTAUKSET / KAIKKI

• Valveilla oloajan aktiivisuus (sisältäen sedentaarisuuden) ja 
uni liikemittarilla

• Viikon mittaus, päiväkirja

• Pituus, paino, vyötärönympärys, kehonkoostumus, 
verenpaine ja alaraajojen kunto (10 x tuolilta nousutesti)

• Paastoverinäyte metabolisia terveysmarkkereita varten 
(kolesterolit, triglyt, paastoverensokeri, HbA1C, herkkä crp)

• Koettu terveys, toimintakyky, hyvinvointi, sairaudet, 
tupakointi, alkoholin käyttö, ravitsemus, liikunta, istuminen, 
liikuntapaikat, sosiaalinen tuki, liikuntamotivaatio



• Liikuntaympäristö

• Aktiivisuusrannekkeen käytettävyys
• Mikä motivoi eniten/vähiten/ongelmat

• Loppuhaastattelut
• Miksi lisäsi liikuntaa/miksi ei?

• Aktiivisuus (dose)
• Polar flow ohjelmasta askeleet/onnistuminen/pito

REACT MITTAUKSET / INTERVENTIORYHMÄ 



2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

A1 (38) T0 P T3 T6 T12

A2 (49) T0 P T3 T6 T12

A3 (51) T0 P T3 T6 T12

A4 (43) T0 P T3 T6 T12

A5 (50) T0 P T3 T6 T12

REACT AIKATAULU



• 190 naista, 41 miestä

• Keski-ikä 64,5 vuotta (61-67)

• BMI 27,2 kg/m2 (16,4-44,3) 

• 176 liikkui liikuntasuositusten mukaisesti (kyselyssä ≥14 MET 
tuntia/viikko), 55 inaktiivisia

• RZ: 117 interventioryhmään, 114 kontrolliryhmään

• Keskeyttäneitä 5, joista 4 interventioryhmästä

REACT TUTKITTAVAT



Interventioryhmän liikuntamäärä (Polar)
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Seurantakuukausi

Päivittäiset askeleet / kk (n=68)

KA (SD) 10050 ± 3682 askelta / pvä





Kiitos!

Tuija.leskinen@utu.fi

www.utu.fi/firea

mailto:Tuija.leskinen@utu.fi

