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Prader-Willin oireyhtymän hyvään hoitoon kuuluu tärkeänä osa-
na riittävä liikunta. Liikunta auttaa parantamaan PWS-henkilöiden 
elämänlaatua ja varmistamaan omatoimisuuden myös vanhem-
malla iällä. Tämän oppaan on tarkoitus tukea PWS-henkilöiden 
liikunnallista elämäntapaa ja tarjota tietoa sekä käytännön väli-
neitä PWS-henkilöiden ohjaajille ja perheenjäsenille.

Oppaassa käsitellään liikunnan keskeisiä hyötyjä, annetaan neu-
voja liikunnan ohjaamiseen ja järjestämiseen sekä käydään läpi 
harjoituksia, joiden avulla jokainen voi aloittaa PWS-henkilön lii-
kunnan ohjaamisen.

 
Opas on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Prader-Willin oireyhtymä ja liikunta 
opas ohjaajille ja läheisille
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1 Liikunnan terveysvaikutukset

 
Liikunta terveyden ylläpitäjänä
 
Liikunta ylläpitää elimistön rakenteellista, toiminnallista ja ai-
neenvaihdunnan terveyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että ilman liikuntaa elimistö rapistuu nopeasti; lihasmassa kato-
aa, luut haurastuvat ja toimintakyky heikkenee. Liikunnan vaiku-
tukset eivät juurikaan varastoidu, joten liikunnan on toistuttava 
säännöllisesti, mieluiten päivittäin.

Säännöllisen liikunnan tärkeyttä ei PWS-henkilön kohdalla 
voi liikaa korostaa. Prader-Willin oireyhtymään liittyy useita 
tekijöitä, joiden vuoksi liikuntaa olisi syytä harrastaa moni-
puolisesti ja säännöllisesti. Alhainen lihasjänteys ja pieni li-
hasmassan määrä, keskimääräistä hauraampi luusto, painon-
hallinnan ongelmat, heikko tasapaino, sekä matala lihasvoima 

ja lihaskestävyys ovat kaikki seikkoja, joihin liikunnalla voidaan 
vaikuttaa suoraan, ja joihin liittyviä ongelmia PWS-henkilöillä 
usein esiintyy.
Liikunta vaikuttaa pääasiassa vain niihin elinjärjestelmiin, joi-
ta liikunnan aikana kuormitetaan. Esimerkiksi toistuva kävely 
tasaisessa maastossa ylläpitää erityisesti alaraajojen sekä ve-
renkiertoelimistön toimintaa. Toistuessaan jatkuvasti saman-
laisena se ei kuitenkaan ole kehittävää vaan ylläpitävää. Kävely 
tasaisella ei myöskään juuri ylläpidä tai kehitä muita alueita, 
kuten ylävartalon lihasvoimaa tai tasapainoa. Jotta kehon eri 
alueet tulevat huomioiduksi on liikunnan tärkeää olla moni-
puolista ja riittävän haastavaa.
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Liikunnan positiiviset vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan fyysisen 
kunnon paranemiseen tai suoraan liikunnan aiheuttamaan hy-
vänolon tunteeseen. Vaikka liikunta ei itsessään edes tuntuisi mie-
lekkäältä, sitä olisi hyvä harrastaa monien muiden hyötyjen vuoksi. 
Liikunta ylläpitää ja parantaa toimintakykyä sekä ehkäisee vammau-
tumista ja useita sairauksia. Sen on osoitettu myös pidentävän elin-
ikää ja lisäävän erityisesti vuosia, joina elämänlaatu on hyvä.

Ihmisten yleisimmin mainitsemia hyvää elämänlaatua kuvaavia 
tekijöitä ovat hyväksi koettu terveys, mahdollisuus autonomiseen 
elämään sekä tyydyttävät sosiaaliset suhteet. Liikunta parantaakin 
elämänlaatua vaikuttamalla suoraan tai välillisesti kaikkiin näihin 
seikkoihin. Riittävän hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa 
oleva ihminen voi esimerkiksi olla avuksi ystävilleen, osallistua hyö-
dylliseksi kokemaansa toimintaan, kuten työhön, sekä suoriutua ar-
kipäivän askareista ilman jatkuvaa apua.

Liikunta ikäkausittain
Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen lapsesta asti on hyödyllis-
tä. Pienelläkin lapsella liikunta auttaa kehittämään aisteja, kehonhal-
lintaa ja tasapainoa. Motoriset perustaidot ja erityistaidot vaativat 
kehittyäkseen runsaasti monipuolista liikuntaharjoittelua ja paljon 
toistoja. Lapsilla liikunnan monipuolisuus on perustaitojen oppimi-
sen ehto. Perustaitojen automatisoituminen on pitkä prosessi ja 
vaatii tuhansia toistoja. Kun lasta rohkaistaan liikkumaan mahdolli-

Liikunnan vaikutuksia
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simman monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ja maastoissa, vah-
vistuvat perustaidot samalla. Automatisoituminen vapauttaa lapsen 
aistit uusien asioiden havainnointiin ja yhä erikoistuneempien taito-
jen oppimiseen. 

Lapsen kasvaessa liikunnan säännöllisyydestä kannattaa pitää 
huolta siten, että liikunnasta tehdään osa normaaleja päivit-
täisiä arkirutiineja. Lapsena opitut liikuntatottumukset vaikut-
tavat paljon myös vanhempana harrastetun liikunnan määrään 
ja siihen, kuinka mielekkääksi liikunta koetaan. Erilaisia lajeja 
on hyvä kokeilla paljon ja huolehtia, että myös arkiliikuntaa 
tulee riittävästi. Ilman asiasta huolehtimista PWS-henkilöt liik-
kuvat tavallisesti varsin vähän, ja liikunta alkaa helposti tuntua 
hankalalta ja epämukavalta. 
Nuoruudessa ja aikuisuudessa leikkiminen ja touhuaminen 
jäävät usein kuin itsestään vähemmälle; lapsuuden liikunta-
harrastukset unohtuvat ja korvaantuvat usein vähemmän lii-
kunnallisella ajankäytöllä. Nykyisellään PWS-henkilöiden arki 
sisältää harvoin tilanteita, joissa sydämen syke nousee kunnol-
la. Onkin tärkeää huolehtia, että jokaisen PWS-henkilön arki-
päivään kuuluu myös riittävä määrä liikuntaa. Tämä tarkoittaa 
niin ohjattuja liikuntatuokioita ja liikunnallisia harrastuksia 
kuin arkiliikuntaakin. Lapsuudessa omaksuttu liikunnallinen 
elämäntapa ja perustaidot helpottavat eri lajien omaksumista 
myös aikuisuudessa.

Esimerkki  voimaharjoittelun vaikutuksesta

Esimerkki harjoittelun vaikutuksesta voimareserviin
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Ikääntymisen myötä ihmisen voimatasot laskevat luonnostaan. 
Erityisesti nopeiden ja paljon voimaa vaativien liikkeiden suoritta-
minen vaikeutuu. Harjoittelemalla ikääntymismuutoksia voi kui-
tenkin pyrkiä hidastamaan. Myös aiemman harjoittelun vaikutus 
on suuri, sillä liikunnallisilla ihmisillä on tavallisesti kertynyt suu-
rempi voimareservi. Kun lähtötaso on korkea, ei voimien hupe-
neminen ikääntymisen tai esimerkiksi onnettomuuden johdosta 
johda niin helposti omatoimisuuden menettämiseen. 

Liikunnan merkitys elintoiminnoittain

Mielenterveys

Liikunta vaikuttaa mielenterveyteen monella tavalla. PWS-henkilöiden 
kannalta tärkeintä lienee se, että liikunta pitää kehon riittävä hyvässä 
kunnossa arkitoimista, opiskelusta, työstä sekä harrastuksista selviä-
miseen. Riittävä liikuntakyky tekee mahdolliseksi myös vastavuorois-
ten sosiaalisten kontaktien luomisen ja ylläpitämisen. Ilman riittävää 
toimintakykyä elämänpiiri supistuu, mielekkäitä asioita ei voi harras-
taa, ja mielenterveysongelmien todennäköisyys lisääntyy.

Liikunnalla on myös todettu olevan välittömiä vaikutuksia ahdis-
tuneisuuden ja masentuneisuuden ehkäisemisessä. Liikunnan 
on havaittu lievittävän ahdistusta sekä suorituksen aikana, että 
pari tuntia sen jälkeen. Samoin ainakin lievissä ja keskivaikeissa 
masennustiloissa säännöllisesti harrastettu liikunta vähentää oi-
reita. Liikunta onkin muun hoidon ohella yksi suositeltava väline 
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erilaisiin ahdistuneisuus- ja masennustiloihin. Tehokkaimman mie-
lialaoireita lievittävän liikuntamuodon arvioidaan olevan pitkäkestoi-
nen aerobinen liikunta. Valitettavasti liikunnan ahdistusta lievittävä 
vaikutus ei kuitenkaan kestä pitkään, joten ahdistuksen hoidossa 
liikuntaa on harrastettava säännöllisesti.

Tuki- ja liikuntaelimistö

Tuki- ja liikuntaelimistö (TULE) muodostuu luista, nivelistä, side-
kudoksesta, jänteistä ja lihaksista. Sen tehtävänä on sekä suoja-
ta, että mahdollistaa liikkuminen. Normaalipainoisella aikuisella 
tuki- ja liikuntaelinten paino on hieman yli puolet kehon painosta. 
PWS-henkilöillä TULE:n osuus kehonpainosta on kuitenkin taval-
lisesti muuta väestöä pienempi johtuen lihasten pienestä koosta 
ja rasvan määrästä.

TULE sopeutuu rasitukseen siten, että se pyrkii kasvamaan ja ke-
hittymään rasituksen mukaisesti. Ne TULE:n osat, joihin kohdiste-
taan rasitusta, pyrkivät vahvistumaan ja vastaamaan tällä tavoin 
rasitukseen. Vastaavasti ne osat, joille rasitusta ei aiheuteta, heik-
kenevät. Nuorempana TULE:n kehitys on nopeampaa, ja myös 
vauriot korjautuvat nopeammin.

Keskimäärin noin kolmenkymmenen vuoden iässä ihmisten TULE 
alkaa heiketä vähitellen, joskin harjoittelun hidastaa heikkene-
mistä merkittävästi. Kaikissa ikäryhmissä harjoittelulla on pystyt-
ty kehittämään TULE:n kuntoa, eivätkä PWS-henkilöt ole tässä 
suhteessa poikkeus.
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Luut ovat TULE:n herkin osa ikääntymisen suhteen. Luiden kestä-
vyys määräytyy pääasiassa lapsuudessa ja teini-iässä, jolloin luut 
kasvavat ja kehittyvät. Iän myötä luusto alkaa hitaasti heiketä, 
heikkenemisen kiihtyessä neljänkymmenen vuoden paikkeilla. 
Luuston kehitykselle edullinen nuoruus tuleekin siis käyttää te-
hokkaasti hyödyksi, sillä myöhemmällä iällä luustoa on vaikea 
enää kasvattaa. Luuston kunnossa pysymiseen vaikuttaa merkit-
tävästi harrastettu liikunta. Mikäli luustoa ei kuormiteta, alkaa 
vahvakin luusto heikentyä nopeasti. 

PWS-henkilöillä luuston kehitys on poikkeavaa, eikä sii-
tä ole vielä olemassa kattavaa tutkimustietoa. Myös näyt-
tö kasvuhormonihoidon hyödyllisyydestä luuston suhteen 
on vielä puutteellista, vaikka osassa tutkimuksista sen on 
todettu lisäävän luuston mineraalitiheyttä merkittävästi. 
Selvää kuitenkin on, että PWS-henkilöiden luuntiheys on keski-
määräistä matalampi, ja useilla henkilöillä todetaan osteopo-
roosi jo nuoruusiällä.  Matalasta luuntiheydestä johtuen PWS-
henkilöiden luuston vahvistamiseen on syytä keskittyä heti 
pienestä pitäen luita kuormittavalla monipuolisella liikunnalla.  
 
Nivelet, sidekudos ja jänteet sitovat elimistön luut ja lihakset 
toisiinsa kiinni. Nivelet, kuten vaikkapa polvinivel tai olkapääni-
vel, ovat taipuisia kohtia, joita pitää koossa sidekudos. Jänteet 
puolestaan toimivat välikappaleena luiden ja lihasten välillä. Ne 
vetävät luita toisiaan kohti lihasten supistuessa, ja aiheuttavat 
siten liikkeen. Jänteet ovat taipuisia ja kulkevat nivelten ohitse. 

Normaali luun massan kehitys
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Esimerkiksi hauis-lihaksesta lähtevät jänteet ohittavat kyynärni-
velen kiinnittyen käsivarteen. Nivelten liikkuvuus ja niveliä tu-
kevien sidekudosten vahvuus, kuten myös jänteiden kestävyys, 
riippuvat harjoituksesta. Hyväkuntoiset nivelet kestävät rasitusta 
ja ulkopuolisia voimia harjoittamattomia enemmän. Mikäli jon-
kin alueen lihakset ja nivelet ovat olleet vähällä rasituksella, on 
ennen kovatehoisen voimaharjoittelun aloittamista suositelta-
vaa pyrkiä vahvistamaan sidekudoksia ja jänteitä kevyemmällä 
harjoittelulla muutaman kuukauden ajan. Etenkin ylipainoisilla 
PWS-henkilöillä alaraajojen nivelet voivat joutua varsin kovalle 
rasitukselle yhtäkkisessä rasituksessa.

Lihakset mahdollistavat liikuntakyvyn sekä ylläpitävät terveyt-
tä myös monella muulla tavalla. Ne toimivat iskuilta suojaavina 
rakenteina sekä ehkäisevät insuliiniresistanssia ja verisuonten 
kalkkeutumista. Lihakset myös auttavat painonhallinnassa kulut-
tamalla runsaasti energiaa.

Lihasten kokoon ja ominaisuuksiin vaikuttavat paljon paitsi pe-
rintötekijät, myös harjoittelu. Kaikki voivat vahvistaa lihaksiaan, 
mutta harjoittelun vaikutus ei ole kaikille sama. Perintötekijät 
määrittävät paljolti, miten harjoittelu vaikuttaa kunkin henkilön 
kohdalla, ja tämä pätee myös PWS-henkilöihin. PWS-henkilöillä 
lihasmassaa kertyy keskimääräistä vähemmän, ja tulokset näky-
vät tavallista hitaammin. Vaihtelua on luonnollisesti myös PWS-
henkilöiden välillä, ja samanlaisista harjoitusohjelmista huoli-
matta toiset kehittyvät toisia nopeammin.

PWS-henkilön maksimivoima on noin puolet  
normaaliväestön maksimivoimasta



Lihaksen tuottamaan voimaan vaikuttaa kaksi keskeistä tekijää: 
lihaksen koko sekä hermoston kyky hyödyntää olemassa olevia 
lihaksia tehokkaasti. Harjoittelun alkuviikkoina kehitys on usein 
nopeaa, mikä johtuu juuri hermoston kehittymisestä. Hermosto 
oppii rekrytoimaan suuremman määrän lihassoluja oikea-ai-
kaisesti. Harjoittelun jatkuessa nousujohteisena lihasten koko 
alkaa kasvaa. Tällöin kehitys on hitaampaa, mutta kehon koos-
tumus muuttuu edullisemmaksi. Erityisesti kestävyysharjoitte-
lussa kasvaa myös lihasten hapenottokyky, mikä tarkoittaa sitä, 
että lihakset pystyvät tekemään aerobista lihastyötä kovemman 
rasituksen alaisena ilman, että lihakset kipeytyvät maitohapon 
kertyessä. Käytännön elämässä tarvitaan usein myös nopeus-
voimaa, jolla tarkoitetaan kykyä tuottaa mahdollisimman suuri 
määrä voimaa mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Sydän ja verenkiertoelimistö

Sydämen ja verenkiertoelimistön keskeisenä tehtävänä on kul-
jettaa ravintoaineita ja happea kehon käyttöön. Verenkierron 
kautta kulkevat myös useat muut kehon toimintaan vaikuttavat 
ainesosat, kuten hormonit ja lääkeaineet. Sydämen ja verenkier-
toelimistön hyvä kunto onkin keskeinen tekijä terveyden ylläpi-
tämisessä. Tavallisimmat sydämen tai verenkiertoelimistön on-
gelmat johtuvat verisuonten tukkeutumisesta, mikä johtaa ve-
renkierron häiriöihin eri alueilla. Vaarallisimpia ovat tukkeumat 
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aivojen, keuhkojen ja sydämen verisuonissa. Myös erilaiset sydä-
men rytmihäiriöt voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa äkkikuoleman 
riskin. Sydämen ja verenkiertoelimistön kunto on syytä tarkistaa 
säännöllisesti, sillä useita vaaratekijöitä, kuten korkeaa verenpai-
netta tai joitakin rytmihäiriöitä, on vaikea huomata itse. 

Säännöllinen liikunta edesauttaa sydämen ja verenkiertoeli-
mistön toimintaa monin tavoin. Liikunta vahvistaa sydäntä sekä 
laskee verenpainetta välittömästi liikunnan harrastamisen jäl-
keen. Säännöllinen liikunta parantaa myös veren kolesteroli-
arvoja ja ehkäisee tätäkin kautta verisuonten tukkeutumista. 
Liikunta vähentää myös turvotusta edistämällä veren liikkumis-
ta laskimoissa. 

Liikunnan lisäksi verenkiertoelimistön kunnosta huolehditta-
essa painonhallinta ja ravitsemus ovat keskeisessä asemassa. 
Ylipaino sekä suolainen ja paljon kovaa rasvaa sisältävä ravin-
to rasittavat ja heikentävät sydämen ja verenkiertoelimistön 
toimintaa.

Ennen raskaan liikuntaharjoittelun aloittamista on suositel-
tavaa, että etenkin vanhemmat ja vaikeasti ylipainoiset PWS-
henkilöt ottavat yhteyttä lääkäriin tai terveydenhoitajaan, joka 
voi arvioida, onko esimerkiksi rasituskokeen tekeminen tar-
peellista. Tällä tavoin voidaan sulkea pois liikunnan aikana tai 
sen jälkeen ilmenevien vaarallisten rytmihäiriöiden vaara. 
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Aistitoiminnot

Ihmisen aistitoiminnot ja aistielinten välittämiin tietoihin reagoi-
minen vaatii harjaannuttamista. Tunto- näkö- kuulo- ja asentoais-
timukset mahdollistavat yhdessä kontrolloidun toiminnan, kuten 
pystyssä pysymisen ja kävelemisen. Erilaisiin ärsykkeisiin reagoimista 
ja tasapainoa voi merkittävästi harjaannuttaa säännöllisellä harjoit-
telulla. Kävely tasaisella maalla ylläpitää motorisia minimivalmiuksia, 
mutta paljon tehokkaammin motoriikkaa kehittää kävely metsäs-
sä epätasaisessa maastossa tai erilaisten pelien pelaaminen.
Aistitoimintojen ylläpidolla ja parantamisella pystytään ehkäi-
semään kaatumisia ja vammautumisia. Hyväkään lihaskunto ei 
itsessään ole riittävä suoja kaatumisia vastaan, jos keho ei ole 
oppinut reagoimaan esimerkiksi liukastumisiin, kompastumisiin 
tai pinnan muutoksiin. PWS-henkilöiden tasapaino on usein kes-
kimääräistä heikompi erityisesti aistitoimintojen häiriöistä johtu-
en. Myös vähäinen lihasvoima vaikuttaa tasapainoon. Usein ta-
sapainoa heikentää myös kaatumisten ylenmääräinen varominen 
ja tasapainoa haastavien tilanteiden välttäminen. 

Lymfakierto

Kehossa on verisuoniston lisäksi myös imusuonisto, jossa kier-
tää imunesteeksi tai lymfanesteeksi kutsuttu neste. Imuneste 
on kudosnestettä, joka tihkuu pienistä hiusverisuonista solujen 
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väliseen tilaan ja edelleen imusuonistoon. Lymfaneste puhdis-
tuu imusolmukkeissa, jotka poistavat nesteestä bakteereita ja 
viruksia. Puhdistuksen jälkeen imuneste palaa takaisin veren-
kiertoon. Lymfanesteessä kulkee myös rasvoja suolistosta ve-
renkiertoon ja eteenpäin solujen käyttöön. 

Verenkierrosta poiketen imusuonistossa ei ole sydämen kaltais-
ta ”pumppua”. Imuneste liikkuu itsestään imusuonten rytmisen 
liikkeen ansiosta, mutta sen kiertoa voi merkittävästi parantaa 
liikunnalla. Liikunta pumppaa kertynyttä imunestettä tehok-
kaasti eteenpäin imusuonistossa ja johdattaa sitä kohti aukkoja, 
joista se palaa verenkiertoon.

PWS-henkilöillä on usein turvotusta erityisesti alaraajoissa. Tämä 
johtuu suurelta osin siitä, että PWS-henkilöiden imunesteen kier-
to ei ole yhtä tehokasta kuin normaaliväestöllä ja neste kertyy 
etenkin kehon alaosiin. Tilannetta voi helpottaa liikunnalla, joka 
auttaa poistamaan nestettä. Myös tukisukat, jotka ehkäisevät 
nesteen kertymistä, ovat avuksi. 
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pohjalta on hyvä alkaa rakentaa harjoitussuunnitelman suuntavii-
voja ja asettaa tavoitteita. Liikunnan suunnitteluun on aina syytä 
ottaa mukaan myös PWS-henkilö itse. Ylhäältä ilmoitettu liikun-
taohjelma ei ole hyvä tapa herättää kiinnostusta liikuntaa koh-
taan. Kuntotason mittaus on hyvä toistaa esimerkiksi muutaman 
kerran vuodessa, jotta nähdään mihin suuntaan kehitys etenee. 
Kehittyminen on luonnollisesti myös motivoivaa ja siitäkin syystä 
tulosten seuraaminen on hyväksi. PWS-henkilöiden osalta olisi 
erityisesti huolehdittava, että liikunta sisältää riittävästi tasapai-
no-, liikkuvuus- ja nopeusvoimaharjoitteita.
Liikunnan rasittavuutta ja tasapainoharjoitusten haastavuutta 
on varsinkin alkuvaiheessa muistettava kasvattaa vähitellen tu-
losten parantuessa. Keho tottuu rasitukseen ja kehitys pysähtyy. 
Saavutettu taso kyllä säilyy, mutta suorituskyky ei enää parane. 
Kestävyyskuntoa harjoitettaessa tämä tarkoittaa matkojen piden-
tämistä tai nopeuden kasvattamista. Voimaharjoituksissa puoles-
taan on lisättävä vastusta tai sarjojen pituutta. Useissa liikuntala-
jeissa teho kuitenkin lisääntyy itsestään, kun kunnon ja taitojen 
karttuessa tulee harjoitettua lajeja kovemmalla tempolla.

2 Riittävä ja tehokas liikunta

Liikunnan toteutuminen vaatii vastuunottoa. Jonkun on otettava 
vastuu siitä, että PWS-henkilön elämässä on riittävästi liikuntaa 
ja että se on tavoitteellista ja monipuolista. Liikunnasta vastaa-
van henkilön ei välttämättä tarvitse itse ohjata liikuntaa, mutta 
hänen on ymmärrettävä liikunnan merkityksellisyys ja vastatta-
va kokonaisuudesta. Hänen tulee myös olla perillä siitä, milloin 
PWS-henkilön liikunta tapahtuu, kuka sitä ohjaa ja mitkä ovat ta-
voitteet. Vastuuhenkilön tärkeä tehtävä on myös huolehtia kehi-
tyksen seuraamisesta ja kirjaamisesta, sillä liikunnan vaikutukset 
näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.

Jos vastuuhenkilöä ei ole, liikunta jää helposti tehottomaksi ja sitä 
on liian vähän. Silloin kun liikuntavastaava ei itse ole liikunta-alan 
ammattilainen, olisi erittäin hyödyllistä, että hänellä olisi kontakti 
esimerkiksi fysioterapeuttiin tai muuhun tukitahoon, joka voisi 
auttaa häntä suunnittelutyössä.

Jotta liikunta olisi tuloksellista, on liikuntaohjelman sisältöä suun-
niteltava. Selkeintä on, jos aluksi mitataan kuntotaso ja katso-
taan mitkä alueet tarvitsisivat erityisesti kehittämistä. Mittauksen 

Tavoitteellisuus
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• koordinoi PWS-henkilön liikuntaa

• � etää, mitkä ovat tavoi� eet

• huoleh� i, e� ä liikunta on 
tehokasta ja monipuolista

• sopii liikunnasta PWS-henkilön kanssa

• aikataulu� aa liikunnan päiväohjelmaan

• kirjaa ylös etenemisen

Liikuntavastaava

Käytännön pitkän aikavälin tavoitteena voi PWS-henkilöllä olla 
esimerkiksi normaaliväestöön verrattuna tyydyttävän kuntota-
son saavuttaminen sekä normaalipainoisuus. Kun nämä on saa-
vutettu, on PWS-henkilö omaan viiteryhmäänsä nähden erin-
omaisessa kunnossa, ja tämän kuntotason ylläpitäminenkin on 
itsessään jo hyvä tavoite. 

Tämän kirjasen loppupuolella on mittaristo, jonka avulla PWS-
henkilön kuntotasoa voi pyrkiä seuraamaan esimerkiksi yhdes-
sä asuntolan ohjaushenkilökunnan kanssa tai kotona. Jos PWS-
henkilöllä on mahdollisuus fysioterapeutin tai muun liikunta-alan 
ammattilaisen käyttöön, on tätä tietenkin hyvä hyödyntää tarkas-
tuksissa, mittauksissa ja tavoitteiden asettamisessa.

Liikunnan määrä
Liikunnan määrästä on annettu erilaisia suosituksia, joissa yhteis-
tä on liikunnan monipuolisuus ja riittävyys.

Aikuisväestölle  suunnatuista suosituksista tunnetuin on suomalai-
sen UKK-instituutin piirakkamuotoon laatima terveysliikuntasuosi-
tus. Sen mukaan terveyden ylläpitämiseksi tulisi viikoittain harras-
taa vähintään kaksi ja puoli tuntia reipasta kestävyysliikuntaa (esim. 
pyöräily, sauvakävely) sekä vähintään kahdesti viikossa lihaskuntoa ja 
liikehallintaa kehittävää liikuntaa (esim. kuntosali, tasapainoharjoit-
telu). Lasten ja nuorten tulisi liikkua vielä enemmän; Nuori Suomi ry:n 
liikuntasuositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi harrastaa joka päi-
vä vähintään kaksi tuntia liikuntaa, josta puoli tuntia kovalla teholla. 

Liikuntavastaavan verkosto
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Liikuntapiirakkaa ja Nuoren Suomen suositukset ovat hyvä läh-
tökohta myös PWS-henkilön liikuntaa suunniteltaessa. Ne koros-
tavat liikunnassa monipuolisuutta ja säännöllisyyttä. Riittävään 
liikunnan määrään vaikuttaa kuitenkin varsin moni seikka, kuten 
henkilökohtaiset ominaisuudet, millä teholla harjoitukset teh-
dään, mitä tavoitellaan ja mikä on arkiliikunnan määrä.  

Käytännössä PWS-henkilöiden olisi hyvä käyttää liikuntaan nor-
maaliväestöä enemmän aikaa. PWS-henkilöillä harjoitusten kul-
ku on usein hitaampaa ja harjoitustehot jäävät matalammiksi. 
Oireyhtymästä johtuen liikunta on PWS-henkilöille myös muuta 
väestöä tärkeämpi toimintakyvyn ylläpitäjä. 

Ohjesääntönä PWS-henkilöille voi suositella päivittäin vaihtelevaa 
lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua sekä kestävyyskuntoa kehittä-
vää harjoittelua esimerkiksi metsälenkkeilyn tai hiihdon muodos-
sa. Osan kestävyyskuntolenkeistä tulisi olla kovatehoisia. Edellä 
mainitun lisäksi tulisi päiväohjelma pyrkiä suunnittelemaan siten, 
että se sisältäisi runsaasti arkiliikuntaa. Yhteensä liikuntaa olisi 
kerryttävä päivittäin vähintään kaksi tuntia, mieluusti enemmän.

Aikataulutus
Jotta suunniteltu liikunta toteutuisi käytännössä, on sille syytä et-
siä säännölliset paikat arjesta. Rutiini helpottaa liikunnan toteutta-
mista ja tekee siitä luonnollisen osan päivää. Jos aikataulutusta ja 
säännöllisyyttä ei ole, liikunta jää usein toteutumatta. Liikunnan 
onnistumisen kannalta tärkeää on, että aikatauluista pidetään 

• Liikuntavastaavan valinta
• Mielenkiinnon kohteiden selvi� äminen
• Kuntotason mi� aaminen1
• Ohjaajien ja harrastusten etsiminen
• Tavoi� eiden ase� aminen ja aikataulu� aminen2
• Liikunnan juurru� aminen
• Eri lajien kokeileminen3
• Säännölliset kuntotason mi� aukset
• Vastuksen ja haastavuuden kasva� aminen tarvi� aessa
• Päivite� y liikuntasuunnitelma4

Säännöllisesti

 » liikunnalliset harrastukset
 » kovempitehoinen kestävyysharjoitus

Päivittäin vähintään 2 h liikuntaa johon sisältyy vähintään:

 » 1/2  h lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa
 » 1/2  h kestävyysliikuntaa

Liikuntasuositus PWS-henkilölle

Liikunnan toteutuksen vaiheet
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kiinni mahdollisimman hyvin. Vaikka liikuntahaluja ei liiemmin 
olisi, on tärkeää että liikuntaan varattu aika kuitenkin käytetään 
johonkin liikunnalliseen. Vähintäänkin käydään venyttelemässä 
liikuntatilassa.

Käytännön kokemusten perusteella liikuntaa olisi hyvä upottaa 
koulu- tai työpäivään. Esimerkiksi kävely töihin ja töissä suori-
tettu päivittäinen liikuntatuokio riittävät kattamaan suuren osan 
liikunnan tarpeesta. Kun liikunta tapahtuu suurimmaksi osaksi 
työpäivän aikana, jää illalla aikaa myös muihin ei-liikunnallisiin 
harrastuksiin ja rentoutumiseen. Luonnollisesti työ- tai opiskelu-
paikkaakin varten on suunniteltava säännöllinen liikuntaohjelma 
ja katsottava, että kyseisestä paikasta löytyy sopiva henkilö tuke-
maan sen suorittamista. Usein etenkään työpaikoilta ei löydy eri-
tyisiä liikuntatiloja, -välineitä tai erityistä ammattitaitoa liikunnan 
ohjaukseen. Pienellä suunnittelulla lähes jokaiseen työpaikkaan 
voidaan kuitenkin saada aikaiseksi jonkinlainen liikuntaohjelma. 
Tarvittaessa työpaikalle voi myös viedä jonkin yksinkertaisen kun-
tovälineen, esimerkiksi crosstrainerin. Tärkeää on myös katsoa, 
että työpaikan tai oppilaitoksen henkilökunta ymmärtää sitoutu-
misen merkityksen ja kannustaa liikkuvaa PWS-henkilöä.
Mikäli säännöllistä liikuntaa aloitellaan ensimmäistä kertaa, on 
aloittamisessa syytä varautua myös takapakkeihin. Varsinkin 
aloitusvaiheessa on oltava varsin pitkäjänteinen, eikä liikunnan 
tehokkuudesta kannata aluksi liikaa huolehtia. Tärkeintä on, 
että liikunnan harrastamisesta ja liikuntaan osallistumisesta tu-
lee tapa ja tottumus. Etenkin aluksi on huolehdittava, ettei lii-
kunta ole liian vaikeaa, vaan että positiivisia kokemuksia syntyy. 

Kello Tapahtuma Liikunta
7 Herätys ja aamutoimet
8:15 Reipas kävely bussipysäkille 15 min
9:00 Oppitun	  1
9:45 Välitun	  (jalkapallo) 10 min
10:00 Oppitun	  2
10:30 Liikuntatun	  (tasapainoharjoi� elu) 25 min
11:00 Oppitun	  3
11:45 Lounas
12:15 Oppitun	  4 
13:00 Reipas kävely bussipysäkiltä ko	 in 15 min
14:00 Läksyt, päivälepo ja välipala
16:00 Kuntosalille pyöräily 20 min
16:30 Kuntosali 45 min
17:30 Pyöräily ko	 in 20 min
18:00 Päivällinen ja tv:n katselua
19:30 Tasapainoharjoi� elua 15 min
21:00 Iltatoimet ja nukkumaan
Yhteensä liikuntaa 2 h 45 min

Esimerkki liikunta-aikataulusta

• Alkuverry� ely vastuskuminauhalla

• Tasapainoilua tasapainolevyllä

• Portaiden kiipeäminen ylös / alas 20 kertaa

• Vatsalihasliikeitä 3 sarjaa

• Selkälihasliikkeitä 3 sarjaa

• Lopuksi ”pukkitappelua” lankun päällä

   30 minuutin liikuntatuokiosta
ESIMERKKI TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA
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Tekniikoiden ja liikuntalajien opettelussa voi mennä reilusti aikaa. 
Alussa keskeisintä on säännöllisyyden oppiminen.

Liikunnan ohjaaminen käytännössä
PWS-henkilön liikuntaa ohjaavat päivän mittaan usein varsin eri-
laiset tahot. Liikunnan ohjaamisessa ei kuitenkaan tarvitse olla 
liikunta-alan ammattilainen. Tärkeintä on edistää liikuntamo-
tivaatiota ja olla kannustava. Alkuun pääsee hyvin esimerkiksi 
metsässä lenkkeilyllä ja muutamalla perusliikkeellä, joita tässäkin 
oppaassa on esitelty. PWS-henkilöt eivät mene ”rikki” liikunnas-
ta, vaan heidän kanssaan voi turvallisesti harrastaa rasittavaa ja 
haastavaa liikuntaa.

PWS-henkilöiden liikunnanohjaajan on kuitenkin välttämätöntä 
omata jonkin verran tietoa PWS-oireyhtymästä ja erityisesti sii-
hen liittyvistä toisinaan haastavaista käyttäytymispiirteistä. Osa 
PWS-henkilöistä saattaa saada varsin pelottavalta vaikuttavia ja 
joskus vaarallisiakin kiukunpuuskia. Tällöin on osattava säilyttää 
oma maltti ja muistettava, että tilanteessa eivät järkipuheet auta. 
Oma rauhallisuus ja henkilön rauhoittaminen esimerkiksi eri tilas-
sa ratkaisevat usein tilanteen. Samoin on tavallista, että ajoittain 
henkilöt eivät suostu tekemään edes ennen mukavina pitämiään 
asioita vaan keksivät syitä sille, miksei liikkuminen ole mahdollis-
ta. Tilanteisiin ei kannata jumittua, sillä seuraavalla kerralla asia 
on usein jo unohtunut. Ohjaajan ei myöskään kannata pahoittaa 
mieltänsä haastavista tilanteista, vaan ymmärtää, että henkilön 
ei ole aina helppoa hallita omaa käytöstään. Tilanteen on usein 

Lihaskuntoa kehittävä liikunta
Termillä tarkoitetaan liikuntaa, joka lisää lihasten voimaa ja kokoa. Tähän 
päästään käy	 ämällä raskaita painoja ja vastuksia, joilla henkilö jaksaa tehdä 
vain alle kymmenen toiston sarjoja. 

Lihaskuntoa kehite	 äessä on muiste	 ava monipuolisuus, liian usein 
keskitytään vain muutamiin harvoihin liikkeisiin (rinta ja hauis) ja monet 
lihasryhmät jäävät huomio	 a.

Tasapainoharjoitukset
Tasapainossa on kyse ais� en ja lihasten yhteistoiminnasta. Sitä voi harjoitella 
ja kehi	 ää, kuten muitakin liikunnan osa-alueita.

Tasapainoa voi harjoitella esimerkiksi tasapainolaudalla tai kävelemällä 
epätasaisessa maastossa. Monet liikuntalajit myös kehi	 ävät tasapainoa 
muiden hyötyjen ohessa.

Kestävyysliikunta
Kestävyyskuntoa kehi	 ävä liikunta tarkoi	 aa lihasten ja elimistön kykyä kestää 
rasitusta pitkään. Tämä vaa� i lihasten kestävyyden ohella myös sydämen ja 
verenkiertoelimistön tehokasta toimintaa. 

Kestävyyskuntoa kasva	 aa pitkäkestoiset liikuntaharjoi	 eet joko 
kuntolai	 eilla tai esimerkiksi lenkkeillen. Kovempitehoinen kestävyysharjoitus 
on harjoitus, jossa syke on vähintään 80% maksimista.
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aiheuttanut jokin täysin ohjaajasta riippumaton tai ennalta arvaa-
maton asia, vaikka PWS-henkilö purkaakin syyt ohjaajan niskoille.

Tehokkaan liikunnan onnistumiseksi ohjaajan on oltava sa-
maan aikaan sekä jämpti että motivoiva. Ohjaajan on osat-
tava vaatia, että sovitusta liikuntaohjelmasta pidetään kiinni, 
ja osattava kannustaa PWS-henkilöitä ylittämään oma muka-
vuusalueensa. Harjoitteissa PWS-henkilöitä saa usein kan-
nustaa melko paljon, jotta esimerkiksi kuntosalilla liikkeet 
tehdään kunnolla ja tehokkaasti, tai että lenkillä edetään 
hengästyttävää vauhtia. Toisaalta ohjaajalla on tarvittaessa 
oltava myös herkkyyttä antaa periksi ja muuttaa suunnitel-
maa, jos tilanne sitä vaatii. Pakolla ja määräämällä ohjaami-
nen ei ole tehokasta eikä motivoivaa. Ohjaajan on myös aina 
syytä pohtia, mikä mahdollisesti on syynä, jos jokin liikun-
tamuoto ei kiinnosta. Läheskään aina kyse ei ole laiskuudesta, 
vaan annetut tehtävät saattavat tuntua esimerkiksi liian vaikeilta 
tai pelottavilta.

Kunkin liikuntalajin ohjaajalla on oltava takaraivossa tieto siitä, 
miksi liikuntaa harrastetaan ja mitkä ovat kyseisen liikuntalajin 
tai –tuokion tavoitteet. Parasta olisi, että PWS-henkilön liikun-
taa koordinoiva liikuntavastaava muistaisi huolehtia siitä, että 
kukin liikunnanohjaaja saa tarvitsemansa tuen tehtävässään. 
Tulokset paranevat ja ohjaajia helpottaa, jos liikuntaharras-
tuksen tueksi on saatavilla apua ja neuvoja. Lisäksi säännöl-
lisen ulkopuolisen henkilön antaman tuen ja ohjauksen on 
todettu auttavan myös liikuntaa harrastavaa PWS-henkilöä. 

• ole rauhallinen ja turvallinen, mu� a � ukka
(myös eleiltäsi ja olemukseltasi)

• tarvi� aessa vie henkilö muualle
rauhoi� umaan

• pyri ohi� amaan asia nopeas�  
ja unohda se si� en, jos mahdollista

• älä ala väitellä tai perustella

• älä anna periksi

• älä vaikuta vihaiselta tai järky� yneeltä

• älä puhu menneestä tai tulevasta

• älä yritä ratkaista � lanne� a palkinnolla

• älä uhkaile

Toiminta 
kiukunpuuskan
saaneen PWS-henkilön kanssa
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Kun esimerkiksi ulkopuolinen fysioterapeutti käy silloin tällöin 
katsomassa miten liikunta sujuu, tukee se sekä ohjaajaa että 
liikkujaa.

Hyvää neuvontaa liikuntaohjelman suunnitteluun on mahdol-
lista saada esimerkiksi fysioterapeuteilta tai liikunnanohjaajil-
ta. Myös kuntosaleilta löytyy usein mahdollisuus ammattilaisen 
tekemän liikuntasuunnitelman ostamiseen. Fysioterapeutilla 
on koulutuksensa puolesta parhaat mahdollisuudet ymmärtää 
PW-oireyhtymää ja huomioida esimerkiksi mahdolliset virhe-
asennot ja muut erityispiirteet. Kuitenkin on syytä huomioida, 
että fysioterapeuttienkin vastaanotolla PWS on erittäin harvi-
nainen oireyhtymä, ja harvalla on siitä kokemusta. Tästä syystä 
on hyvä kertoa fysioterapeutille etukäteen, että kyseessä on 
PW-oireyhtymän omaava henkilö, jolloin fysioterapeutti voi 
valmistautua neuvontatilanteeseen.

Vähän käytetty mutta hyödyllinen tukimuoto liikunnan 
toteuttamisessa on henkilökohtaisen avustajan hyödyn-
täminen. Tavallisesti PWS-henkilöillä on oikeus kunnan 
kustantamaan henkilökohtaisen vapaa-ajan avustajaan 
kolmeksikymmeneksi tunniksi kuukaudessa. Avustajan 
ei voi edellyttää ohjaavan liikuntaa, mutta häntä voi hyö-
dyntää esimerkiksi kuntosali- tai lenkkikaverina. PWS-
henkilö saa itse määrittää, mitä hän haluaa avustajan-
sa kanssa tehdä, mutta hän tarvitsee tähän usein tukea.  
Useissa kunnissa avustajien palkkaamisesta ja välittämisestä 
huolehtii joko kunta itse tai kunnan järjestämä toimija. Etenkin 

Hyvä ohjaaja

 » pitää kiinni liikunnan toteutumisesta
 » on pitkäjänteinen
 » kannustaa ja rohkaisee
 » huomioi ja kirjaa ylös onnistumiset
 » ei pakota
 » keksii vaihtoehtoja
 » huolehtii liikunnan haastavuudesta
 » muistaa, että kyse on koko elämän jatkuvasta 
projektista, ei vain tästä päivästä tai ensi viikosta
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pienemmissä kunnissa vammaiset henkilöt voivat kuitenkin läh-
tökohtaisesti joutua itse toimimaan työnantajina ja huolehtimaan 
kaikista työnantajan velvoitteista. 

Tällöin henkilökohtaista avustajaa haettaessa on muistettava sel-
vittää, että PWS-henkilöllä ei ole kykyä toimia työnantajana, vaan 
myös siihen tarvitaan tukea.

Liikunnan turvallisuudessa  
erityisesti huomioitavat seikat

PWS-oireyhtymä ei aiheuta mitään yksittäistä syytä, joka estäisi 
liikunnan harrastamisen tai tekisi sen vaaralliseksi. Tietyt seikat 
on kuitenkin hyvä huomioida.

Virheasennot

PWS-henkilöillä on usein virheasentoja alaraajoissa sekä selässä. 
Nämä voivat aiheuttaa kulumia sekä kipeytymistä rasitettaessa. 
Virheasentojen aiheuttamista rajoitteista on hyvä keskustelle esi-
merkiksi fysioterapeutin kanssa.
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Vaikea ylipaino

Ylipaino kuluttaa niveliä (etenkin virheasentojen yhteydessä) ja 
lisää useiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ris-
kiä. Terveystarkastus ennen rasittavan liikunnan aloittamista on 
suositeltavaa.

Aistipoikkeavuudet

PWS-henkilöiden lämpö- ja kipuaistimukset saattavat poiketa 
normaalista. Toisinaan kovakin kipu voi jäädä henkilöltä ilmoit-
tamatta, jos hän on keskittynyt suoritukseen. Myöskään kylmä ja 
kuuma eivät välttämättä tunnu, joten kylmettymisen ja liikaläm-
mön riski on tavallista suurempi

Tasapaino
Tasapaino ja koordinaatio ovat PWS-henkilöillä usein varsin heik-
koja. Ennen kuin tuntee ohjattavan henkilön rajat, kannattaa va-
rautua kaatumisiin.

Selän lihakset
Selän ja keskivartalon lihakset ovat PWS-henkilöillä usein heikot, 
joten etenkin punnerruksissa ja vastaavissa liikkeissä on huoleh-
dittava, että henkilö jaksaa tukea selkäänsä eikä se mene notkolle.
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Liikunnallinen elämäntapa

Liikunnallinen elämäntapa olisi motivaation kannalta hyvä 
omaksua mahdollisimman varhain. Lapsena aloitettu liikunta 
tukee koko elimistön kehittymistä ja helpottaa liikuntalajien 
omaksumista myöhemmin. Liikunnassa vanhempien, läheis-
ten ja mahdollisten ohjaajien esimerkillä on merkittävä vai-
kutus lapsen ohjaamisessa liikunnallisten harrastusten pariin. 
Lapsena liikkuvat lapset ovat liikunnallisempia myös aikuisina. 
Samoin liikuntaa harrastavista ja liikuntaan kannustavista per-
heistä tulevat lapset ovat muita liikunnallisempia koko elämän-
sä ajan. 

Heti lapsuudessa ja varsinkin koululiikuntaan osallistuttaessa on 
hyvä huomata, että PWS-henkilöt saattavat tarvita muita enem-
män kannustamista ja motivoimista. Aistitoimintojen ja lihasvoi-
man poikkeavuus saattaa aiheuttaa sen, että pärjääminen oman 
ikäryhmän mukaisissa harrastuksissa ei onnistu ja liikunta alkaa 
tuntua ikävältä asialta. Mielekkäiden harrastusten etsiminen ja 

harrastuksissa tukeminen ovat tärkeässä roolissa. Liikunnan ei 
lapsuudessa tarvitse olla erityisen tavoitteellista. Tärkeintä on 
monipuolisuus ja liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen. 
Erityisesti olisi varottava tilannetta jossa lasta suojellaan lii-
kunnan vaaroilta tai jätetään liikunta pois, kun lapsi ei koe sitä 
mielekkäänä.  

Vaikka liikunta onkin helpompaa niille, jotka ovat sitä pienestä 
pitäen harrastaneet, ei tilanne ole mitenkään toivoton vanhem-
pienkaan PWS-henkilöiden kohdalla. Vanhemmilla liikkumatto-
milla henkilöillä liikuntaan liittyy kuitenkin usein huonommuu-
den ja epäonnistumisen kokemuksia, joka täytyy huomioida. 
Arka ja vastentahtoinenkin suhtautuminen on tilanteessa luon-
nollista, ja positiivisten kokemusten saaminen on erityisen tär-
keää. Varovaisella aloituksella, mielekkäillä lajeilla, säännölli-
syydellä ja liikunnan vähittäisellä lisäämisellä myös vähemmän 
liikkuneet voivat pikkuhiljaa motivoitua liikkumaan.

3 Motivointi
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Motivointi käytännön työssä
Ohjatussa liikunnassa PWS-henkilöitä motivoi liikunnan haus-
kuuden ohella erityisesti liikuntataitojen oppiminen, pätevyyden 
ja turvallisuuden kokeminen, viihtyminen sekä ohjaajan antama 
positiivinen huomio. Myös tunne siitä, että voi vaikuttaa liikunta-
ohjelmaan, lisää motivaatiota. Liikuntamotivaatiota puolestaan 
vähentävät painostaminen ja pakottaminen, liiallinen korkeat ta-
voitteet, liian vaikeat tehtävät, epävarmuus omasta osaamisesta 
sekä turvattomuus.

Jotta liikunta olisi hauskaa ja motivaatio säilyisi, on aina välillä 
tärkeää yhdessä miettiä, minkälaisesta liikunnasta kukakin pitää. 
Mahdollisuus vaikuttaa liikuntaohjelmaan on keskeinen motivaa-
tiotekijä ja samoihin tuloksiin voi päästä useilla eri harjoitusmuo-
doilla. PWS-henkilön kanssa kannattaa siis yhdessä sopia tavoit-
teista ja suunnitella liikuntaohjelmaa. Toisinaan kyse on enem-
mänkin vaihtoehtojen esittelystä, mutta yhtä kaikki, on tärkeää 
että PWS-henkilö saa olla tässä mukana. 

Jos liikuntalajit ovat henkilön mielestä epämiellyttäviä tai liikun-
taohjelma ”pakotusta”, on motivaatiota vaikea herättää. Kun 
ohjelmasta on saatu sovittua, tulee aikatauluista ja harjoitteista 
pitää kiinni mahdollisimman tiukasti, jotta rutiini syntyy ja liikunta 
käytännössä toteutuu.

Myös liikunnasta puhuminen ja liikunnan hyötyjen esille tuomi-
nen on usein osa liikuntaohjelman suunnittelua ja päivittäistä 
motivointia. Vaikka harva PWS-henkilö jaksaa liikkua pelkästään 
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Lisää motivaatiotekijöitä

 » hallinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuden tunteet
 » pätevyyden kokemukset
 » Ohjaajan positiivinen huomio ja esimerkki
 » turvallisuuden tunne ja epäonnistumisen hyväksyminen
 » hauskat ja vaihtelevay liikuntalajit

Vähennä motivaation esteitä

 » liian nopea eteneminen ja vaikeat tehtävät
 » sairaudet ja ylipaino jotka tekevät liikkumisen vaikeaksi
 » pakottaminen ja tiuskiminen
 » epärealistiset tavoitteet
 » ahdistusta aiheuttavat “epävarmat” palkinnot
 » täyteen ahdettu päiväohjelma

oman terveytensä ylläpitämiseksi, on terveyshyötyjä hyvä ha-
vainnollistaa. Hitaasti ilmenevät positiiviset terveysvaikutukset 
eivät näyttäydy arkipäivässä, joten niistä pitää muistaa puhua. 
Erilaiset kuvat ja esille jätettävät julisteet ovat myös hyödyllisiä.

Kuten kaikkia ihmisiä, myös PWS-henkilöitä motivoi erityisesti se, 
että he onnistuvat ja kokevat olevansa päteviä. Liikunnassa tämä 
tarkoittaa kehittymisen ja osaamisen kokemuksia. Onnistumisten 
huomioiminen ja kehityksen seuranta onkin tärkeä osa motivoin-
tia. PWS-henkilöille tulee antaa mahdollisuuksia näyttää kuinka 
taitavia he ovat ja kuinka he ovat edistyneet. Kehityksen ylös kir-
jaaminen PWS-henkilön ymmärtämällä tavalla on myös tärkeää. 
Ohjaajan merkitys on tässä suuri, sillä kannustamisellaan hän on 
suurelta osin luomassa kokemusta pätevyydestä ja osaamisesta. 

Liikuntaa ohjaavien henkilöiden oma asennoituminen liikuntaan  
on myös erittäin merkityksellistä. Mukana tekeminen saa PWS-
henkilöt itsekin liikkumaan. Erityisesti silloin, kun henkilö ei ole 
tottunut liikkumaan ja liikuntaa aloitellaan ensimmäistä kertaa on 
muistettava jatkuvasti kannustaa, olla itse aktiivisesti mukana liik-
kumassa ja tuoda esiin pienetkin onnistumiset ja edistysaskeleet.

Kun liikunta koetaan epämiellyttäväksi on varsin tavallista, että 
PWS-henkilö vetoaa erilaisiin vammoihin, kipuihin tai operaa-
tioihin, jotta liikuntaa ei tarvitsisi suorittaa. Erityisesti uuden 
lajin tai harjoituksen kohdalla ilmiö on tavallinen.  Syynä on 
usein se, että liikunta koetaan vaaralliseksi tai liian vaikeaksi. 
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PWS - HENKILÖN LIIKUNNANOHJAAJA

 joutuu toisinaan poh� maan,onko ylipäänsä ee�  ses�  
oikein pyrkiä liiku
 amaan henkilöä, jolle liikunta ja 
itsensä haastaminen on selväs�  epämielly
 ävää tai 
toisinaan jopa kivuliasta. Mikäli liikunta jää kipujen vuoksi 
kokonaan harrastama
 a, ovat seuraukset toimintakyvyn 
kannalta kuitenkin yleensä paljon huonommat. 
Ylivarovaisuus ja liikuntaan lii
 yvät vammautumispelot 
johtavat liikkuma
 omuuteen, joka takaa toimintakyvyn 
romahtamisen.

Pelkona saattaa myös olla esimerkiksi naurunalaiseksi joutumi-
nen. Riittävä kannustaminen auttaa usein, mutta ketään ei saa 
pakottaa liikkumaan. Pakottaminen vie lähes varmasti kaiken 
liikuntamotivaation ja on eettisesti väärin. Parempi tapa on 
helpottaa harjoitusta ja selvittää perinpohjaisesti, mikä harjoi-
tuksesta tekee pelottavan tai liian vaikean. Erityisen pitää vält-
tää tilannetta, jossa henkilö kokee, että häneen kohdistetaan 
voimakkaita odotuksia, joita hän ei pysty täyttämään. 

Liikuntamotivaatioon vaikuttavat luonnollisesti myös henkilön 
paino ja terveydentila. Erilaiset kivut ja vammat on huomioi-
tava, jotta ne eivät muodostu liikkumisen esteeksi. Etenkin vir-
heasennot ovat tavallisia ja voivat aiheuttaa kipuja ja kulumia. 
Tavallisimmin liikuntaa vaikeuttavat ylipaino ja epäedullinen 
kehonkoostumus. Ruokavalio on merkittävin seikka tämän on-
gelman hoitamisessa, mutta myös liikunnan mukanaan tuoma 
lihasvoiman kasvu helpottaa asiaa ajan myötä.

Palkitseminen
PWS-henkilöiden palkitsemiseksi liikuntasuorituksista on käy-
tännön työssä kokeiltu useita erilaisia tapoja. Ulkoiset palkinnot 
(kuten lahjat tai palkintoretket) eivät ole osoittautuneet erityisen 
tehokkaaksi motivointitavaksi ja niihin liittyy erityyppisiä ongel-
mia.  Mikäli liikuntaan osallistumisesta on tarjolla palkinto, saat-
taa liikunta helposti muuttua pelkäksi palkinnon tavoitteluksi. 
Lisäksi palkintoihin liittyy usein pelko palkinnon menettämisestä, 
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mikä aiheuttaa ahdistusta ja voi viedä liikunnasta ilon. Erityisesti 
ryhmäliikunnassa ongelmat korostuvat, kun osallistujat vertaile-
vat toistensa mahdollisuuksia palkinnon saavuttamiseen. Olisikin 
hyvä saada PWS-henkilöt nauttimaan liikunnasta ilman mitään 
erityisiä palkintoja. Pienetkin edistysaskeleet on syytä huomioida 
ja ne on hyvä kirjata, jolloin edistys itsessään tuntuu palkitseval-
ta. Jos ulkoisia palkintoja haluaa tarjota, on niiden kokemusten 
mukaan hyvä liittyä jollakin tavalla liikuntaan. Palkinto voi olla 
vaikkapa uuden liikuntalajin kokeileminen tai uusi liikuntaväline. 

Liikuntaan liittymättömät palkinnot luovat helposti mielikuvaa 
siitä, että liikunta on pakkopullaa ja että sen suorittamisesta on 
saatava korvaus. Kokemus on myös opettanut, että palkinnot on 
järkevää antaa ”yllätyksinä”, eikä niitä kannata sitoa mihinkään 
saavutuksiin.
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sia. Harrastamalla laihduttamisen yhteydessä liikuntaa, voi-
daan huolehtia siitä, että lihasmassa ei katoa.

On myös hyvä muistaa, että paino ei yksistään riitä kertomaan 
henkilön terveydentilasta. Kaksi samanpituista ja samanpai-
noista henkilöä voivat olla täysin eri kunnossa; toisen kehos-
sa ylipaino saattaa syntyä pääasiassa rasvasta, kun toisella 
korkean painon aiheuttavat isot lihakset. Erityisesti on syytä 
välttää tilannetta, jossa henkilö ensin laihduttaa menettäen 
merkittävän osan lihasmassastaan ja tämän jälkeen lihoo en-
tiseen painoonsa ilman, että lihasmassa palautuu. Tällöin ke-
hosta on kadonnut merkittävästi lihasta ja se on korvautunut 
rasvalla; vaikka puntari näyttääkin entistä lukemaa, on tilan-
ne terveyden, eliniänodotteen ja toimintakyvyn kannalta 
merkittävästi heikompi.

Liikkumalla laihaksi?

Painonhallinta pelkän liikunnan avulla ei ole erityisen tehokas-
ta. Tutkimusten mukaan pelkkä liikunnan määrän lisääminen 
ei yleensä ole merkittävästi laskenut henkilön painoa. PWS-
henkilöillä, kuten muullakin väestöllä, suurin osa energianku-
lutuksesta syntyy lepoenergiankulutuksesta, ja liikuntaa on 
vaikea lisätä niin paljon, että se yksin riittäisi laihduttamaan.

Ilman minkäänlaista liikunnan harrastamista PWS-henkilöt 
kuluttavat noin 5-6 MJ energiaa vuorokaudessa. Yksi kehon 
rasvakilo sisältää noin 30 MJ energiaa, kun esimerkiksi tunnin 
kävelylenkillä energiaa kuluu noin 1,5 MJ. Tämä tarkoittaa, että 
kuluttaakseen yhden rasvakilon, henkilön tulisi lenkkeillä 20 
tuntia kasvattamatta syödyn ruuan määrää.Liikunnan merkitys 
on kuitenkin laihduttamisenkin aikana suuri. Merkityksellistä 
on erityisesti se, että laihduttaminen syö rasvan lisäksi lihak-

4 Liikunta, ravitsemus ja painonhallinta
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Liikkujan ravitsemus
Kaikkien PWS-henkilöiden ruokavalion olisi hyvä olla ravitsemus-
alan asiantuntijan suunnittelema. Koska ruokavalio on varsin 
matalaenerginen, on varmistettava, että se sisältää kaikki tar-
vittavat suojaravinteet ja siinä on riittävästi lihasten tarvitsemia 
proteiineja. Suositus on, että ravinnosta tulisi saada päivittäin 
1g proteiinia painokiloa kohden. Liian vähäinen proteiinimäärä 
tekee lihasten kasvattamisen mahdottomaksi ja aiheuttaa jopa 
lihaskatoa. Ylimääräisiin proteiinilisiin ei kuitenkaan yleensä ole 
tarvetta, sillä hyvin suunnittelemalla tavallisesta ruuasta saa riit-
tävän proteiinimäärän

Kun PWS-henkilöiden ravintoa joudutaan täydentämään lisära-
vinteilla, on tavallisesti kyse D-vitamiini- ja kasiumlisästä, jolla 
pyritään ehkäisemään luukatoa.

Liikkuvan henkilön on myös muistettava juoda riittävästi. Päivittäin 
tulisi juoda vettä vähintään litra. Lisäksi kuuma ilma ja liikunta li-
säävät nesteen kulutusta. Ehdottomasti paras janojuoma on vesi. 
Vesi ei sisällä energiaa tai haitallisia aineita, joten sitä voi juoda 
huoletta.  PWS-henkilöiden kohdalla olisi erityisesti vältettävä 
sokeroituja ja happamia juomia, jotka aiheuttavat ylipainoa ja 
kuluttavat hampaita. 
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Tasapainolevy

Tasapainolevy on nimensä mukaises�  levy, joka yritetään pitää 
tasapainossa sen päällä seisomalla tai siinä istumalla. Levyn alla on 
yllensä puolipallon muotoinen kappale, johon levy on ruuva� u kiinni. 

Tasapainolevyjä on olemassa eri vaa� vuusasteisia ja sellaisen 
voi tehdä melko helpos�  myös itse.

Mikäli tasapainolevy on henkilölle liian haastava, on olemassa myös 
tasapainotyynyjä, jotka ovat usein ilmalla täyte� äviä. Niitä käytetään 
levyn tavoin, mu� a niissä on helpompi säily� ää tasapaino.

Harjoitusvälineitä
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5 Liikuntaohjeita

Kuminauha

Kuminauha on monipuolinen, useaan harjoi� eeseen soveltuva väline. 
Eri harjoi� eissa tarvitaan eri tavoin joustavia kuminauhoja, joten niitä 
on hyvä olla muutamia erilaisia.

Harjoiteltaessa kuminauhasta otetaan kiinni siten e� ä se on  rii� ävän 
kireällä, jonka jälkeen se pyöräytetään muutaman kerran käden ympäri. 

Harjoituksen vastusta voi lisätä käy� ämällä jäykempää kuminauhaa 
tai pitämällä kuminauhaa kireämmällä.

Jumppapallo on myös moneen harjoi� eeseen sopiva väline. 
Jumppapalloja on eri muotoisia ja eri kokoisia. Yleensä monikäy� öisin 
on rii� ävän iso, täysin pyöreä jumppapallo. Sopivan kokoisessa 
jumppapallossa jalat ovat polvesta 90 asteen kulmassa, kun sen päällä 
istutaan selkä suorassa.

Jos henkilöllä on erityisen huono tasapaino tai liikkuminen on muuten 
vaikeaa, voi puolipallon muotoinen jumppapallo olla hyvä, sillä se 
pysyy paikallaan la�  alla.

Jumppapalloa ei tule pumpata ”kivikovaksi” vaan se saa olla 
aavistuksen löysä.

Jumppapallo
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Harjoituksia

Tasapainoharjoittelu
Tasapainoon vaikuttavat sekä aistit, liikkuvuus että lihaskunto. 
Tasapaino kehittyy itsestään useissa liikuntalajeissa, sekä arjessakin, 
jos sille annetaan mahdollisuus. Tasapainoa on kuitenkin mahdollis-
ta harjoitella tehokkaasti myös yksinkertaisin harjoittein, joista tässä 
esitetään muutamia esimerkkejä. Lähes kaikkia tasapainoharjoituksia 
on mahdollista vaikeuttaa peittämällä silmät, sillä näköaisti on keskei-
nen tekijä tasapainossa.

Tasapainoharjoituksia
Kävellään maahan asetettua lankkua pitkin ja käydään kääntymässä 
lankun päässä. Aluksi voidaan ottaa tukea seinästä tai vierellä kulkevas-
ta avustajasta. Harjoitusta voidaan vaikeuttaa kävelemällä lankkua ta-
kaperin, käyttämällä kapeampaa lankkua tai tekemällä lankuista rata. 
Kehittää erityisesti: tasapaino.
 
Metsään viritetään naru, jota seurataan silmät kiinni. Naru laitetaan 
kulkemaan siten, että reitillä on paljon tasapainoa haastavia kohtia 
kuten kiviä.  
Kehittää erityisesti: tasapaino, alaraajojen voima. 
 
Seistään tasapainolevyn päällä ja pyritään säilyttämään tasapaino 
ilman tukea. Kun tehtävä onnistuu, pyritään menemään kyykkyyn 

Tasapainoharjoitus
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ja nousemaan ylös tasapainoa menettämättä. Jos harjoitus tuntuu 
liian vaikealta, voi avustaja aluksi tukea pitämällä kädestä - ja myö-
hemmin yhdestä sormesta kiinni. 
Kehittää erityisesti: tasapaino.

Istutaan jumppapallolla ja nostetaan jalat irti maasta. Pyritään pi-
tämään jalat ilmassa mahdollisimman kauan säilyttäen tasapaino. 
Kehittää erityisesti: tasapaino, keskivartalon lihakset. 
 
Istutaan tuolilla tasapainotyynyn päällä irrottaen jalat lattiasta. 
Harjoitusta voi vaikeuttaa lisätehtävillä. Tasapainoilevalle henki-
lölle voi esimerkiksi heitellä hernepusseja, joita hän ottaa kiinni. 
Kehittää erityisesti: tasapaino.

Voimaharjoittelu
Periaatteessa kaikki lihaskuntoa kehittävä tai ylläpitävä harjoit-
telu on voimaharjoittelua jossain mielessä. Useimmiten kun-
tosalilla tehtävä harjoittelu tähtää maksimi- tai nopeusvoiman 
kehittämiseen.

Maksimivoimaharjoittelu tarkoittaa sitä, että kehitetään voima-
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat suuren lyhytaikaisen voi-
mantuoton. Maksimivoimaa kasvattaa harjoittelu, joka tehdään 
lyhyillä toistomäärillä voimien äärirajoilla. Painoja käytettäessä 
voidaan tehdä 5 – 10:n toiston sarjoja, joissa painojen tulee olla 
niin raskaat, että toistoja ei jakseta tehdä enempää. Sarja voidaan 
toistaa pienien taukojen kera esimerkiksi kolmesti. 

Tasapainoharjoitus jumppapallolla
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Voimaharjoittelun yhteydessä puhutaan myös nopeusvoimas-
ta, joka tarkoittaa sitä, että tuotetaan mahdollisimman lyhyessä 
ajassa mahdollisimman paljon voimaa. Tällaista voimaa tarvitaan 
esimerkiksi horjahtaessa, jolloin lihasten on kyettävä reagoimaan 
nopeasti ja suurella voimalla tasapainon säilyttämiseksi.

Käytännössä PWS-henkilöiden ohjatussa lihaskunto-harjoittelus-
sa on hyvä pyrkiä monipuoliseen maksimivoima- ja nopeusvoima-
tasojen kasvattamiseen. Erilaiset pelit ja kuntopiirit puolestaan 
ovat hyviä lihaskestävyyden kasvattajia.

Ylävartalon harjoituksia
Asetetaan kuminauha puolapuihin rinnan korkeudelle, jonka jäl-
keen kuminauhaa vedetään käsiä koukistamatta taakse polvien 
ohi. Tärkeää on huolehtia hyvästä   ryhdistä  liikettä  tehtäessä. 
Kehittää erityisesti: yläselän lihakset, ojentajat. 

Asetetaan kuminauha jalkojen alle, jonka jälkeen käsiä  
koukistetaan. 
Kehittää erityisesti: hauislihakset.
 
Tehdään punnerruksia joko polvet maassa, tai mikäli voimaa 
riittää, oikeassa punnerrusasennossa. Alaselkä ei saa notkistua 
liikkeessä. 
Kehittää erityisesti: rintalihakset.

Ylävartalon harjoitus puolapuilla ja kuminauhalla

Ylävartalon harjoitus kuminauha jalkojen alla.

43

Ylävartalon harjoitus jumppapallolla maaten

 
Asetutaan vatsalleen jumppapallon päälle ja lähdetään käsillä 
kävellen etenemään jumppapalloa pitkin niin pitkälle kuin pääs-
tään. Parhaimmillan vain nilkat ovat jumppapallon päällä. Lopuksi 
kävellään käsillään jälleen alkuasentoon. Tarvittaessa avustaja voi 
tuke pallolla pysymisessä. Alaselkä ei saa notkistua liikkeessä! 
Kehittää erityisesti: ylä- ja keskivartalo.

Jumppapallo nostetaan maasta pään yläpuolelle. 
Kehittää erityisesti: selän lihakset.

Vatsalihasharjoituksia
Asetutaan selinmakuulle jalat polvista 90 asteen kulmassa, avus-
tajan pitäessä kiinni nilkoista. Kevennetyssä versiossa liu’utetaan 
käsiä reisiä pitkin ja pyritään koskettamaan polvia. 

Tavallisessa versiossa ristitään kädet rinnalle ja noste-
taan ylävartaloa niin, että kyynärpäät koskettavat reisiä. 
Vaativimmassa versiossa laitetaan kädet niskan taakse ja kos-
ketetaan ensin vasemmalla kyynärpäällä oikeaa polvea ja sitten 
päinvastoin.
Kehittää erityisesti: suora vatsalihas, vinot vatsalihakset. 

Maataan selällään ja nostetaan suoria jalkoja ylös 90 asteen kul-
maan. Avustaja voi tönäistä jalat takaisin alas. 
Kehittää erityisesti: suora vatsalihas. Vatsalihasharjoitus
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Selkä- ja hartiaharjoituksia
Vedetään jalkojen alle asetettua kuminauhaa kohti leukaa. 
Pidetään kädet kosketuksissa toisiinsa ja huolehditaan etteivät 
olkapäät nouse.
Kehittää erityisesti: hartialihaksisto.

Maataan vatsallaan lattialla ja nostetaan ylävartalo hitaasti 
maasta noin 5cm. Kädet pysyvät niskan takana, olkapäät sivuil-
la. Liike tehdään rauhallisesti varoen liian korkealle nostamista. 
Kehittää erityisesti: selän lihaksia.

Istutaan alas tuolille ja asetetaan kuminauha puolapuihin rin-
nan korkeudelle. Vedetään kuminauhaa käsiä koukistamatta 
mahdollisimman sivulle ja ylös, vuorotellen molemmilla käsillä. 
Tärkeää on pitää käsi ulkokierrossa, eli peukalo kohden kattoa. 
Vartalo pidetään suorana.
Kehittää erityisesti: olkapäät.

Alaraajojen harjoituksia
Asetetaan maahan jakkara tai taso, johon henkilö pää-
see nousemaan ilman tukea. Nostetaan jalkoja vuo-
rotellen tasolle tai noustaan tason päälle seisomaan. 
Kehittää erityisesti: alaraajojen voima, tasapaino.

Olkapääharjoitus

Hartialihasharjoitus
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Viivahyppy

 
Noustaan tuolilta ylös ja laskeudutaan jälleen istumaan  
käyttämättä käsiä tukena.
Kehittää erityisesti: alaraajojen voima. 

Tehdään maahan viivoja joilta hypitään aina seuraavalle. 
Suoritus lähtee kyykystä, jossa kosketetaan maassa olevaa vii-
vaa (tai jos liian vaikeaa, hieman korkeammalla olevaa esinettä). 
Kehittää erityisesti: alaraajojen voima, tasapaino

Kestävyysvoimaharjoittelu

Kestävyysvoimasta puhuttaessa tarkoitetaan voimaominaisuuksia, 
jotka mahdollistavat pitkäaikaisen lihastyön. Kestävyysvoimaa har-
joitettaessa tehdään esimerkiksi pitkiä sarjoja kevyellä vastuksella tai 
harjoitellaan lenkkeillen. Kestävyysvoimaharjoituksissa kehittyy myös 
sydän- ja verenkiertoelimistö, mikäli harjoitus on riittävän tehokasta. 
Sopiva teho on noin 80% maksimisykkeestä. Tämä tarkoittaa 20-vuo-
tiaalla henkilöllä sykettä, joka on noin 160 lyöntiä minuutissa. 

Crosstrainer on hyvä ja myös ylävartaloa kehittävä, sekä nivelille 
kohtalaisen hellä kuntolaite. Jos henkilön tasapaino ja liikkuvuus 
sallivat crosstrainerin käytön, voi sillä kehittää kestävyyskuntoaan 
vaikkapa päivittäin. Crosstrainerin vastus pitää huomata säätää 
sopivalle, kuormittavalle tasolle.
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Kävely ja juoksulenkit sekä lumikenkäily ja hiihto ovat hyvä tapa 
ylläpitää kestävyyskuntoa ja verenkiertoelimistöä. Siirtämällä 
lenkit haastavaan maastoon, kuten metsään, kehittyy samalla 
myös tasapaino. Lenkeillä kannattaa pyrkiä pitämään yllä riittä-
vää, hieman hengästyttävää vauhtia.

Pyöräily ja kuntopyöräily ovat lähes kaikille sopivia kuntoilumuo-
toja. Penkin oikea korkeus on hyvä huomioida – ala-asennossa 
jalan tulisi koukistua vain hieman.

Uinti ja vesijuoksu ovat etenkin ylipainoisille tai virheasennoista 
kärsiville hyviä lajeja sikäli, että ne eivät juuri rasita niveliä. Vesi 
on myös miellyttävä ja pehmeä vastus.

Erilaisia pelejä ja urheilulajeja

Kuten liikunnassa yleensäkin, PWS-henkilöt tarvitsevat eri 
urheilulajeissa paljon ohjausta. PWS-henkilöille soveltuvat 
erilaiset pelit ja urheilulajit siinä missä muullekin väestölle, 
kunhan vain oman tasoinen ohjattu liikuntaryhmä löytyy. 
Yksilölajeja voi puolestaan harrastaa esimerkiksi yhdessä hen-
kilökohtaisen avustajan ohjaamana.

Kiipeily on PWS-henkilöille hyvin soveltuva urheilulaji. 
Riittävän helpoilla kiipeilyseinillä aloittelijatkin voivat pääs-
tä haastamaan tasapainoaan ja ketteryyttään sekä voimista-
maan ylävartalonsa lihaksia. Kiipeily auttaa myös vahvista-

Seinäkiipeily
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maan tunnetta oman kehon hallinnasta tasapainoa vaativissa 
tilanteissa.

Pallopelit ovat erinomaisia ketteryyden, tasapainon ja nopeus-
voiman kasvattajia. Pitkissä pelirupeamissa myös kestävyyskun-
to kasvaa. Erityisesti perinteiset sähly ja jalkapallo ovat suosit-
tuja lajeja, sillä niitä pystyy samaan aikaan pelaamaan useampi 
eritasoinen henkilö. Myös jääkiekko on hyvä laji, mikäli luistelu 
onnistuu.

Frisbee-golf on hyvä laji liikunnallisen päivän viettoon. Laji ei ole 
erityisen raskas, mutta vaatii koordinaation harjoittamista. Mikäli 
frisbeen heitto ei suju, voi heittovälineenä käyttää esimerkiksi 
tennispalloa tai hernepussia. Myös rata on helppo tehdä lähipuis-
toon vaikkapa ämpäreistä.

Mikäli lähellä on metsä tai muu sopiva alue, voi sinne helposti 
rakentaa toimintaradan. Radalle voi asettaa erilaisia rasteja, ku-
ten kiveltä kivelle hyppääminen, hula-hula renkaan läpi kömpi-
nen, narun alitus, lankkukävely jne. Päivittäin harjoitettuna toi-
mintarata haastaa koko kehoa huomattavasti tavallista kävelyä 
enemmän.

Koululiikunnan jälkeen useat pelit ja leikit, kuten polttopallo, ruu-
tuhyppely tai hyppynaruhyppely unohtuvat usein. Nämä ovat kui-
tenkin monipuolisia ja monien mielestä mukavia pelejä.
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• Puristusvoimami� ari

• Mi� anauha

• Kaksi kar ota

• Sekun kello

• Leveää teippiä

• Magnesiumjauhe� a

• Musta paperi

• 10 kpl 4x4x15 cm kokoisia puukalikoita

• Päälaen korkeudella oleva hylly

Tarvittavat testivälineet
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Tätä liikuntatestiä voi käyttää PWS-henkilön kuntotason arvi-
ointiin. Testillä voi esimerkiksi mitata aloitustason liikuntasuun-
nitelmaa tehtäessä ja seurata kunnon kehittymistä harjoittelun 
myötä. Testin tulokset ovat aina suuntaa antavia, sillä erityisesti 
testihetken motivaatio vaikuttaa PWS-henkilöillä tuloksiin mer-
kittävästi. Jokaisen osion tulokset tulee kirjata ylös ja arvioida, 
mikä on kuntotaso kyseisellä osa-alueella. Jos jollain alueella 
menee erityisen heikosti, on siihen syytä kiinnittää huomiota. 
 
Testin loppuun on liitetty tavoitearvot, jotka PWS-henkilön 
olisi syytä vähintään saavuttaa. Niiden keskeinen tarkoitus 
on auttaa suhteuttamaan, mikä henkilön kuntotaso milläkin 
alueella on. Arvot vastaavat tasoa, jonka normaalipainoinen 
PWS-henkilö pystyy yleensä saavuttaman kohtalaisella tavoit-

teellisella harjoittelulla. Tavoitearvoja ei kannata kuitenkaan 
tuijottaa liiaksi, sillä henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat 
paljon siihen, miten helppo ne on saavuttaa. Arvojen ei pidä 
myöskään antaa olla ”riittävä taso”, sillä normaaliväestöön ver-
rattuna ne ovat melko alhaiset, ja useat PWS-henkilöt pysty-
vät saavuttamaan myös huomattavasti paremman kuntotason. 
Toisinaan henkilön rajoitteet voivat tehdä jonkin testin osan to-
teuttamisen vaikeaksi tai vääristää tuloksia. Tällöin on hyvä kek-
siä vaihtoehtoinen testimuoto, joka mittaa samaa ominaisuutta. 
Esimerkiksi kävelytesti saattaa olla joillekin PWS-henkilöille lon-
ken virheasennosta johtuen hankala. Tällöin kestävyyskuntoa voi 
mitata esimerkiksi kuntopyörää polkemalla. Testit aloitetaan aina 
tasapainotesteistä, ja kävelytesti tulee viimeiseksi. Suorituksia ei 
saa harjoitella testitilanteessa etukäteen, ellei muuta mainita.

Liikuntakykytesti
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Yhdellä jalalla seisominen

Ketteryystesti

Ketteryystesti (liikkeenhallinta, tasapaino)

Maahan piirretään tai teipataan vierekkäin toisistaan 60 cm etäi-
syydelle kaksi viivaa, joille asetetaan molemmille puolille 6cm 
välein viisi palikkaa. Palikoiden koko on 4 cm x 4 cm x 15 cm. 
Testattava asettuu seisomaan keskelle viivojen väliin siten, että 
kantapäät ovat ensimmäisten palikoiden kohdalla ja jalat haara-
asennossa 15 cm päässä toisistaan. Testattava kerää jalkoja liikut-
tamatta kaikki palikat ja asettaa ne edessään päälaen korkeudella 
olevalle hyllylle. Palikoiden keräys tapahtuu siten, että oikealla kä-
dellä poimitaan vasemmanpuoleisella viivalla olevat palikat ja päin-
vastoin. Hyllyn etäisyys testattavan varpaista on 30 cm. Testattava 
harjoittelee testiä kerran hahmottaakseen suorituksen.

Yhdellä jalalla seisominen  
(liikkeenhallinta, tasapaino)
Testattava seisoo yhdellä jalalla ottamatta tukea. Ensin vasem-
malla, sitten oikealla jalalla. Testaaja mittaa kellosta aikaa.

Tandemseisominen  
(liikkeenhallinta, tasapaino)

Maahan tehdään leveällä teipillä metrin mittainen viiva. Testattava 
asettuu seisomaan viivalle jalat peräkkäin siten, että hänen mo-Tandemseisonta
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lemmat jalkansa ovat täsmälleen viivan suuntaiset, ja toisen jalan 
varpaat koskettavat toisen jalan kantapäitä. Testattava pyrkii pitä-
mään asennon 30 s tai mahdollisimman kauan. Jalkojen järjestys 
vaihdetaan kerran. Ennen testiä testattava saa harjoitella suori-
tusta kerran hahmottamisen helpottamiseksi. 

Jos testattava ei pysy asennossa ilman tukea, kirjaa

pystyykö hän ottamaan asennon vaikkei pysykään siinä 
jos ei

pystyykö hän asettamaan jalat peräkkäin viivalle ilman että ne 
koskettavat toisiaan ja mittaa aika, jos ei

pystyykö hän asettamaan jalat viivalle peräkkäin viivalle ilman 
että ne koskettavat toisiaan.

8-juoksu (liikkeenhallinta, tasapaino)

Juostaan 20 metriä pitkä kahdeksikon muotoinen rata. Rata mer-
kitään kahdella kartiolla, jotka ovat kymmenen metrin päässä 
toisistaan. Lähtö- ja maaliviiva on toisen kartion vieressä. Ennen 
testiä reitti kävellään yhdessä hahmottamisen helpottamiseksi. 
Testattavalla on kaksi yritystä, joista parempi huomioidaan.

Kahdeksikkojuoksu
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Ponnistushyppy

Muunneltu punnerrus

Puristusvoima (lihasvoima)
Testattava puristaa puristusvoimamittaria (eli käsidynamomet-
ria) kerran sekä vasemmalla, että oikealla kädellä mahdollisim-
man voimakkaasti. Mittaria puristetaan tasaisella lyhyellä puris-
tuksella, käsivarsi suorana hiukan irti vartalosta. Puristus alkaa 
testaajan käskystä ”purista”. Ennen testiä tehdään yksi harjoitus-
puristus. Vahvemman käden tulos lasketaan.

Ponnistushyppy (lihasvoima)
Testattava henkilö kastaa sormensa magnesiumjauheeseen tai 
muuhun sopivaan merkkiaineeseen. Seinään kiinnitetään tumma 
paperi noin kahden metrin korkeudelle. Testattava asettuu kylki sei-
nää vasten ja kurottaen koskettaa paperiin niin korkealle kun pystyy. 
Tämän jälkeen testattava hyppää mahdollisimman korkealle ja 
koskettaa lakipisteessä paperia. Seinään piirtyneiden merkkien 
väli mitataan. Ponnistettaessa kantapäät eivät saa irrota maasta.
Kolme yritystä, joista paras kirjataan.

Muunneltu punnerrus (lihaskestävyys)
Testattava asettuu maahan punnerrusasentoon siten, että polvet 
ja otsa koskettavat maata. Tästä asennosta hän punnertaa ylös 
ja siirtää toisen käden toisen päälle, jonka jälkeen hän laskeutuu 
alas punnerrusasentoon. Aikaa suoritukseen on 1 minuutti.

Puristusvoima
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Askeltaminen

Kävelytesti

Vartalon koukistajat (lihaskestävyys)
Testattava asettuu selälleen makuulle polvet 90 as-
teen kulmaan. Testaaja pitää kiinni testattavan nilkoista.  
Ensimmäiset viisi toistoa: testattava liu’uttaa käsiään reisiään 
pitkin ja koskettaa polvilumpioiden keskiosaa.

Toiset viisi toistoa: testattava ristii kädet rinnalle ottaen kiinni ol-
kapäistään ja kurottaa niin, että kyynärpäät koskettavat reisiä. 
Viimeiset viisi toistoa: testattava koskettaa käsillään korvalehti-
ensä yläosaa ja kurottaa niin, että kyynärpäät koskettavat reisiä. 
Jokaisen toiston jälkeen testattava asetuu makuulle ja koskettaa 
kyynärpäillä maata.

Askeltaminen (lihaskestävyys)
Testattava henkilö nostaa vuorotellen jalkojansa 20 cm korkealle 
portaalle. Aikaa suoritukseen on 20 s.

Kävelytesti (kestävyyskunto)
Kävellään tasaisessa maastossa (ei ylä/alamäkiä) kahden kilomet-
rin matka niin nopeasti kuin mahdollista. Juosta ei saa. Kävelyaika 
mitataan kellolla.

 

Vartalon koukistajat
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Puristusvoiman vähimmäistavoitearvot

Miehet / ikä Naiset/ ikä

  16  -  40    v 33 kg 16  -  40    v 25 kg
  41- 49   v 29 kg  41- 49   v 22 kg
 50 - 59   v 26 kg    50 - 59   v 19 kg
    60+    v 24 kg     60+    v 18 kg

Muunnellun punnerruksen vähimmäistavoitearvot

Miehet / Punnerruksia Naiset/ ikä Punnerruksia 

  16  -  40    v 15 16  -  40    v 12
  41- 49   v 10  41- 49   v 8
 50 - 59   v 7    50 - 59   v 5
    60+    v 5     60+    v 4

Vartalon koukistamisen vähimmäistavoitearvot

Miehet / ikä Koukistus kertaa Naiset/ ikä Koukistus kertaa
  16  -  40    v 15 16  -  40    v 15

  41- 49   v 15   41- 49   v 11

 50 - 59   v 12  50 - 59   v 10

    60+    v 11       60+    v 10

Askeltamisen vähimmäistavoitearvot

Ikä

16  -  40 v 15 kertaa
41-49   v 12 kertaa
50-59   v 10 kertaa
 60 +   v  8 kertaa

Kahden kilometrin kävelyn vähimmäistavoiteajat

Miehet / ikä Naiset/ ikä

  16  -  40    v alle 16 min 16  -  40    v alle 17 min 45 s
  41- 49   v alle 16 min 30 s  41- 49   v alle 18 min 10 s
 50 - 59   v alle 17 min 30 s    50 - 59   v alle 18 min 30 s
    60+    v alle 18 min 15 s     60+    v alle 20 min

Ketteryystestin vähimmäistavoiteajat

Ikä Aika

16  -  40   v 25  s
41-49   v 30  s
50-59   v 45  s
 60 +   v 50  s

Paremman jalan tuloksen alimmat tavoitearvot/
yhdellä jalalla seisonta

Ikä Aika
16  -  40   v 10  s
 41+ v 7  s

Tandem-seisomisen vähimmäistavoiteajat

Ikä Aika

16  -  40  v 2 x 30  s
 41+ v 1x 30  s  +  1x15 s

Kahdeksikkojuoksun vähimmäistavoiteajat

Miehet / ikä Naiset/ ikä

  16  -  45 v    8 s 16  -  45 v   9 s

  46 +  v 10 s  46 + v 11 s

Ponnistushypyn alin tavoitekorkeus

Miehet / ikä Hypyn korkeus Naiset/ ikä Hypyn korkeus

  16  -  40    v 32  cm 16  -  40    v 25  cm
  41- 49   v 27  cm   41- 49   v 20  cm
 50 - 59   v 24  cm  50 - 59   v 16  cm
    60+    v 20  cm       60+    v 15  cm

Muunnellun punnerruksen vähimmäistavoitearvot

Miehet / Punnerruksia Naiset/ ikä Punnerruksia 

  16  -  40    v 15 16  -  40    v 12
  41- 49   v 10  41- 49   v 8
 50 - 59   v 7    50 - 59   v 5
    60+    v 5     60+    v 4

Askeltamisen vähimmäistavoitearvot

Ikä

16  -  40 v 15 kertaa
41-49   v 12 kertaa
50-59   v 10 kertaa
 60 +   v  8 kertaa

Kahden kilometrin kävelyn vähimmäistavoiteajat

Miehet / ikä Naiset/ ikä

  16  -  40    v alle 16 min 16  -  40    v alle 17 min 45 s
  41- 49   v alle 16 min 30 s  41- 49   v alle 18 min 10 s
 50 - 59   v alle 17 min 30 s    50 - 59   v alle 18 min 30 s
    60+    v alle 18 min 15 s     60+    v alle 20 min
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