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Case Peurunka

n 8 ryhmähaastattelua (N=41)
• miehiä 14, naisia 27
n online-kysely (N=298)
• 35% vastaajista kuului tutkimuksen

kohderyhmään 50-65 v.
n Arvostukset ja motiivit

hyvinvoinnintavoittelun
ja wellness-kulutuksen
suhteen
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Liikunta

Ravinto

Kauneuden- ja
kehonhoito

Fyysinen
terveysRentoutuminen/

stressinhallinta

Oppiminen/
henkinen

kasvu

Ympäristö

4

Yksilön
vastuu

- Hygienia
- Luonnollisuus
- Tuotteet ja

palvelut
- Naiseuden ja

miehuuden
ylläpitäminen

- Terveellisyys
- Nautinnot
- Ulkona syöminen
- Vitamiinit ja

terveysvaikutteiset
elintarvikkeet

- Luonnossa liikkuminen ja perinteiset
liikuntalajit

- Ohjattu liikunta ja uudet aluevaltaukset
- Entisestä taitotasosta luopuminen
- Toimintakyvyn ylläpito
- Mielen ja kehon tasapaino

- Voimaa ja rauhaa
luonnosta

- Luontoelämykset
- Ekologisuus
- Luontoharrastukset

(kalastus ym.)
- Luonnossa olemisen

merkityksen kasvu

- Liikunta ja painonpudotus
- Kuntoutus
- Vaihtoehtohoidot ja hieronnat
- Terveillä elämäntavoilla

lisää elinvuosia

- Lepo
- Harrastukset
- Aistinautinnot
- Lomat ja

lomamatkat
- Itsensä

hemmottelu

- Työ
- Elämänkoke-

mus
- Itsetuntemus
- Harrastukset,

joissa näkee
työn jäljen

- Meditaatio,
mietiskely,
jooga ym.

Wellness Peurungan 50+
asiakkaiden puheissa

Kuvio mukailtu: Grénman, M., Räikkönen, J. & Wilska, T. 2014.
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50+ Wellness-kuluttajat

n Iän ja elämänvaiheen yhteys
hyvinvoinnintavoitteluun:

- fyysisesti koettu ikääntyminen
- elämän taitekohta
- tulevaisuuden odotushorisontti
n Arvostavat yksilöllisiä, itselle räätälöityjä

vaihtoehtoja: ohimenevät trendit vs. itsetuntemus ja
elämänkokemus

n Naiset korostavat wellness-palveluiden ja tuotteiden
moniaistillisuutta, miehet konkreettista tekemistä
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Kohti aktiivista kolmatta ikää

n Ikääntymisen uudet käsitteistöt: ”active ageing”,
”successfull ageing”, ”productive ageing”, ”positive
ageing” (esim. Katz 2005)

n Ikäännytään erilaisilla odotuksilla kuin ennen:
´kolmas ikä´ mahdollisuutena

n Keski-iässä varaudutaan aktiiviseen kolmanteen
ikään (Kornadt & Rothermund 2014)

• Keskiössä lisääntynyt kiinnostus omaan terveyteen
ja hyvinvointiin
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”Mä oon aatellu, että mun pitää jaksaa vähintään
kakskytkuus vuotta viel täst eteenpäin tanssii ja

humpata.” - Mies 60-v.

n Haastatteluissa puhetta siitä, miten monipuoliset
hyvinvointitaidot mahdollistavat onnistuneen
ikääntymisen:

• ’fyysiset taidot’ (terveet elämäntavat)
• ’mentaalitaidot’ (henkinen kapasiteetti)

n Wellness-kulutuksessa kiinnostavat sekä mielen että
ruumiin harjoitteet; wellness-kulutus yksi tapa
harjoittaa hyvinvointitaitoja
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Wellness-teknologiat

n Megatrendi, tuotetaan yksityiseen käyttöön
tukemaan terveitä elintapoja, hyvinvointia ja
elintapamuutoksia

n Kehon tarkkailu, mittaaminen ja monitorointi osana
henkilökohtaista hyvinvoinnintavoittelua

- mm. aktiivisuusranneke, mobiilisovellukset,
exergames

n Myös viihdetarkoitus ja
elämyksellinen hyvinvointikulutus

n Wellness-teknologia on
’wellnestä’: erityistä ja luksusta
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50+ ja wellness-teknologiat

n Suhtautuminen avoimen kriittistä (puntarissa arvo, hyöty,
kustannus, oikea tarve, hallinta jne.)

n Teknologia vs. itsetuntemus: korvaako laite
itsereflektion?

n Wellness-teknologioiden käyttö rinnastuu:
- yhteiskunnassa pärjäämiseen;  kehityksessä mukana

pysyminen
- turvallisuuteen; arjen tuki ja kodin automaatio
- pinnallisuuteen; ’terveyshifistely’ ja suorituskeskeisyys
- muoti-ilmiöihin; ohi menevä trendi
- viihteeseen; käytön leikkisyys, luovuus ja omaehtoisuus
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Yhteenvetoa

n Wellness-kulutuksen kaksi puolta:
- kehon (ikääntymisen) haltuunottoa ja hallintaa
- itsensä hemmottelua ja elämästä nauttimista
n Wellness näkyvä osa ”ajan henkeä”
- Wellness-kulutuksen pariin ajaudutaan, kun etsitään

(uusia) tapoja huolehtia kehon kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista

n Wellneksen markkinointi ei puhuttele 50+ kuluttajaa
- Ohimeneviä trendejä ja huuhaa-juttuja
- Itsetuntemus ja yksilölliset kulutusvalinnat

”Mä voin mielummin hyvin, kun voin well [naurua]”  -Nainen 52-v.
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