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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää judollisten harjoitteiden vaikutusta ikäänty-
vien työikäisten (tässä selvityksessä 40-65v.) staattiseen ja dynaamiseen tasapai-
noon. Tutkimuksen toteutin kontrolloituna liikuntainterventiona, johon osallistui koe-
ryhmä (n = 11), sekä kontrolliryhmä (n = 11). Koeryhmä harjoitteli kerran viikossa 
tunnin kerrallaan 10 viikon ajan joustavalla judomatolla eli tatamilla. Tutkimuksessa 
käytin kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia menetelmiä. 
 
Koeryhmälle ja kontrolliryhmälle tehtiin staattisen- ja dynaamisen tasapainon alku- ja 
lopputestit. Molemmissa ryhmissä sekä alku- että lopputestiin osallistuneita oli 8 
henkilöä. Staattista tasapainoa mitattiin flamingotestillä ja dynaamista tasapainoa 
takaperinkävely-testillä (tandem), sekä kahdeksikkojuoksu-testillä. Arvioinnin ja seu-
rannan kohteena olivat sekä objektiivisesti mitattavat ominaisuudet että subjektiivi-
set kokemukset, joita arvioin koeryhmän täyttämän alku- ja loppukyselylomakkeen 
perusteella. Lomakkeen täytti 11 harjoitellutta henkilöä, joiden kaikkien vastaukset 
huomioin kvalitatiivisessa analyysissä. Kontrolliryhmä täytti vain alkukyselylomak-
keen. 
 
Koeryhmän testitulosten keskiarvo parani kaikissa testeissä. Takaperinkävely-testin 
tulokset paranivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0.012). Flamingotestissä ryhmien 
keskiarvot erosivat alkumittauksessa toisistaan merkitsevästi (p = 0.011), loppumit-
tauksessa (p = 0.074), ero ei ollut enää merkitsevä. Koehenkilöt paransivat testissä 
tulostaan enemmän kuin kontrolliryhmä, jolloin keskiarvoero pieneni alkumittauk-
seen verrattuna.  
 
Koehenkilöiden omat subjektiiviset kokemukset harjoittelun vaikutuksesta vastaavat 
hyvin objektiivisten mittausten tuottamaa tietoa. Koehenkilöistä yhdeksän ilmoitti 
havainneensa kehonhallinnassa / tasapainossa myönteistä kehitystä. Vaikka tilastol-
lisesti merkitsevä muutos tapahtuikin vain takaperin kävelyssä, niin henkilökohtaisel-
la tasolla tarkasteltaessa parannukset olivat monen kohdalla huomattavia. 
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The aim of this thesis was to study the effects that judo-like exercises have on the 

static and dynamic balance of ageing people who are still working (40-65 years old). 

The study was implemented as a controlled exercise intervention with a test group 

(n= 11), and a control group of 8. The test group exercised once a week for an hour 

at a time for 10 weeks on a flexible judo mattress (tatami). Both quantitative and 

qualitative methods were used in this study. 

Both the test group and the study group were tested for static and dynamic balance 

at the start and again at the end of the experiment. Both groups had 8 participants in 

both tests. Static balance was tested with a flamingo test and dynamic balance by 

walking backwards (tandem), and with a figure eight running test. The object of the 

study and the evaluation were the objective properties and the subjective experi-

ences which I evaluated using forms that were completed before and after the exer-

cise period. Eleven (11) people completed the forms and all the answers were used 

in the evaluation. The control group only completed the form before the exercise. 

The results of the test group corresponded in all aspects. There was noticeable pro-

gress (p = 0.012) in the backwards walking. The mean value of flamingo tests be-

fore the study differed from each other noticeably (p = 0.011), but in the tests after 

the study the difference was not noticeable anymore (p = 0.074). The test group 

corresponded in their results more than the control group diminishing the mean 

value of the tests during the study.  

The study group’s subjective experiences of the impact of the exercises matched 

well with the objective data produced in the study. Nine persons of the study group 

announced an improvement in their control over their body/balance. Although the 

statistically noticeable improvement only took place in the backwards walk, on the 

subjective level the improvements were remarkable. 
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 1 JOHDANTO 

 

Työelämän vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja samanaikaisesti myös eläke-

ikä on nousussa. Tämän vuoksi panostaminen jo varhaisessa vaiheessa 

työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn on kannattavaa. Panostus näkyy positii-

visesti työn laadussa ja tuottavuudessa sekä vähenevissä sairauspoissa-

oloissa. Tasapainon ja kehonhallinnan kehittäminen on yksi tärkeä osa-alue 

tässä työssä. 

Kaatumistapaturmien määrä on ollut viime vuosien aikana jatkuvassa kas-

vussa eliniän pidetessä ja iäkkäiden ihmisten määrän kasvaessa. Kaatumiset 

lisääntyvät iän myötä ollen eläkeiässä jo varsin yleisiä. Työelämässä kaatu-

mistapaturmien vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu jopa 400 miljoonaa 

euroa. Ikääntymisen myötä ja liikunta-aktiivisuuden vähentyessä tasapainon 

hallintaan osallistuvissa elinjärjestelmissä tapahtuu muutoksia, jotka heiken-

tävät tasapainon hallintaa eri tilanteissa.  Tutkimusten mukaan liikunnalla ja 

harjoittelulla, joka kohdistuu monipuolisesti tasapainoa ylläpitäviin elinjärjes-

telmiin, voidaan pienentää kaatumisriskiä. (Pajala - Sihvonen - Era 2008, 

Rinne 2010a.)  

Fyysisesti inaktiivisen elämäntavan vaikutukset, työikäisen väestön keski-iän 

nousu sekä odotettavissa oleva eliniän piteneminen tekevät erityisen tärke-

äksi löytää keinoja, joiden avulla pysyisimme yhä pidempään työ- ja toiminta-

kykyisinä. Tästä syystä pitäisi kiinnittää huomiota yhä aikaisemmin liikuntaan, 

jossa tasapaino ja liikehallinta kehittyvät. (Sihvonen 2008.)  Rinne toteaa 

myös tutkimuksessaan ( 2010a), että  aikuisiällä olisi suositeltavaa harrastaa 

koko kehon ja raajojen koordinaatiota ja liikenopeutta sisältäviä lajeja, sillä 

nopeus ja ketteryys ovat ominaisuuksia, jotka erityisesti heikentyvät iän myö-

tä. Useinhan tasapaino menetetään yllättävässä tilanteessa esimerkiksi 

kompastumisen tai liukastumisen yhteydessä, jolloin pystyssä pysyminen 

edellyttää nopeaa asennon korjaamista.  

Tasapainoon liittyviä tutkimuksia on tehty paljon iäkkäille henkilöille ja lähinnä 

tasapainon säilyttämisen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli et-

siä uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja ennen kaikkea dynaamisen tasapainon 
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ja liikehallinnan kehittämiseen sekä harjoittamiseen jo työikäisenä. Judo on 

liikuntamuoto, joka kehittää kaikkia liike-hallinnan osa-alueita ja vaatii nopeita 

liikkeitä sekä suunnanvaihtoja. Suunnittelin harjoittelun lajiominaisuuksiin 

pohjaten ja niitä hyödyntäen. Tutkimuksessani selvitin, voidaanko ju-

donomaisella, kerran viikossa 10 viikon ajan tapahtuvalla harjoittelulla vaikut-

taa tasapainoon. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, onko tulok-

sissa eroa staattisen ja dynaamisen tasapainon välillä ja vastaavatko testitu-

lokset ja koehenkilöiden subjektiiviset kokemukset toisiaan. 
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2 IKÄÄNTYVIEN TYÖIKÄISTEN TASAPAINO-ONGELMAT 

2.1 Väestön ikärakenne ja kaatumistapaturmat Suomessa 

Tilastokeskuksen (2010) mukaan Suomen väkiluku on lähes 5,4 miljoonaa 

henkilöä. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen iäkkäiden määrä kas-

vaa ja työikäisen väestön keski-ikä nousee (taulukko 1). Tämä muutos on 

yhteiskunnallisesti tulevaisuuden suuri haaste, koskettaen erityisesti sosiaali- 

ja terveysministeriön hallinnonalaa. (Miettinen, 2008,14). Vuonna 2010 Suo-

men väestöstä työikäisiä (15 – 74-vuotiaita) oli 4 043 000 henkeä. Eniten 

kasvoi 55 – 64-vuotiaiden osuus, nämä muodostivatkin työikäisten suurim-

man ikäryhmän. (Tilastokeskus 2010).   

Taulukko 1 Väestöennuste vuoteen 2060 (Tilastokeskus 2009) 

 Yksikkö 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Väkiluku 1 000 5 378 5 636 5 850 5 985 6 090 6 213 

 0–14 v. % 16 17 16 15 16 15 

15–64 v. % 66 60 58 58 57 56 

65– v. % 18 23 26 27 28 29 

 

Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, 

joista lähes puolet johtaa lääkäri- tai sairaalahoitoon. Kaatumiset ja putoami-

set olivat vuonna 2010 sekä naisilla että miehillä yleisin kuolemaan johtanut 

tapaturma, näihin kuoli yhteensä 1 185 henkilöä, kaikkiaan tapaturmaisesti 

kuoli yhteensä 2 856 henkilöä. Erilaisia loukkaantumisia, kuten murtumia, 

venähdyksiä ja ruhjeita sattuu kuolemiin verrattuna moninkertaisesti (THL 

2012).  

Kaatumistapaturmien yleisyyttä kuvaa myös se, että vuonna 2010 pelkästään 

talviaikaan sattuneista kaatumista arvioidaan vakuutusmaksuina ja yhteis-

kunnallisina menetyksinä aiheutuneen yli 600 miljoonan euron kustannukset. 

Talviaikaan liukastuu joka kolmas suomalainen ja puolet näistä on alle 30-

vuotiaita, yksi kaatumistapaturma maksaa keskimäärin 6000 euroa. (THL 

2012). Yhteiskunnalle kaatumistapaturmat aiheuttavat siten mittavia mene-

tyksiä työpanoksen, hoidon ja hyvinvoinnin kautta. Yksilölle tapaturman seu-

raukset voivat olla hetkellisiä tai vaikuttaa koko loppuelämään. Suomalaisten 
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yleisin tapaturmatyyppi, kaatumiset, tulee olemaan tulevaisuudessa mitä il-

meisemmin lisääntyvä ongelma iäkkäiden väestöryhmän kasvaessa.   

2.1.1 Työtapaturmat ja vapaa-ajan tapaturmat 

 

Työmatkoina tehdään päivittäin n. kaksi miljoonaa edestakaista matkaa, joten 

voidaan sanoa työmatkan-ajan olevan vaarallisin aika työpäivästä. Vuonna 

2009 työssä käyvistä miehistä 30 % ja naisista 39 % ilmoitti kävelevänsä tai 

pyöräilevänsä vähintään 15 minuuttia päivässä työmatkoillaan. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2011). Työmatkatapaturmia sattuu vuosittain noin 15 000 - 

20 000 ja niissä kuolee 20 - 40 ihmistä. Lähes neljä viidestä (78 %) vuonna 

2009 työmatkalla sattuneesta tapaturmasta oli seurausta kaatumisesta tai 

liukastumisesta (Suomen virallinen tilasto 2009). Vaikka tällaiset tapaturmat 

saattavat kuulostaa vaatimattomilta, niin ne voivat johtaa pitkiin sairaslomiin 

ja henkilökohtaisiin vaikeuksiin esim. pitkittyneisiin kiputiloihin. 

Varsinkin yli 50-vuotiaat naiset ovat vaarassa joutua työmatkatapaturmaan 

(taulukko 2). Työmatkatapaturman riski kasvaa sekä miehillä että naisilla iän 

mukaan, mutta naisten riski on silti miehiä korkeampi kaikissa ikäryhmissä. 

Tämä selittynee osin sillä, että miehet käyttävät omaa autoa työmatkaliikku-

miseen naisia useammin. 55–64-vuotiaiden naisten riski loukkaantua työmat-

kalla on yli 3-kertainen verrattuna nuorimpaan ikäryhmään. Miesten ja nais-

ten välinen suhteellinen ero on myös suurimmillaan vanhimmassa ikäryh-

mässä. (Suomen virallinen tilasto 2009). 

 

 

Taulukko 2 Palkansaajien työmatkatapaturmat liikkumistavan mukaan 2003 - 

2006 

Vuosi  Jalan Polkupyörällä   Autolla  Muut 

2003  9 829  3 820   2 123 682 

2004  9 156  3 702   2 337  624 

2005  10 269  3 901   2 810 851 

2006  10 238  4 040   2 919  1 085 TLASTOKATSAUS 
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Esimerkki kustannuksista: 

54-vuotias naissuunnittelija liukastui ja kaatui työmatkalla niin, että hänen 

vasen kätensä murtui. Seurauksena oli 59 sairauspäivää. Tapaturman kus-

tannukset työnantajalle olivat yli 11 000 euroa, josta tapaturmavakuutus kat-

toi runsaan kolmanneksen. Sairauskulujen lisäksi kustannuksia syntyi sijai-

sen palkkaamisesta ja perehdyttämisestä sekä tuotannon viivästymisestä. 

(Liikenneturva tilastokatsaus.) 

Työpaikkatapaturmia, jotka aiheuttivat vähintään neljän päivän työkyvyttö-

myyden, sattui palkansaajille vuonna 2009 lähes 43 000. Näistä miehille sat-

tui lähes 30 000. Useimmiten tapaturman kulun käynnistää liukastuminen tai 

kompastuminen. Noin kolmannes työtapaturmista oli seurausta kaatumises-

ta, hyppäämisestä, liukastumisesta tai putoamisesta. Työpaikkatapaturmasta 

aiheutuneen poissaolon keskimääräinen pituus oli 12 päivää vuonna 2009. 

Keskimääräinen tapaturmasta aiheutuneen poissaolon pituus kasvoi iän 

myötä sekä miehillä että naisilla. (Suomen virallinen tilasto 2009). Nämä luvut 

eivät sisällä maataloustyöntekijöille ja yrittäjille sattuneita työpaikkatapatur-

mia. 

Miesten työtapaturmariski on suurin nuorimmassa ikäryhmässä (15–24 v.), 

naisten tapaturmariski on korkein vanhimmassa, 55–64-vuotiaiden ikäryh-

mässä. Ikäryhmien väliset erot ovat naisilla kuitenkin varsin pieniä. Kaik-

kinensa riski alenee lähes tasaisesti iän myötä. (Suomen virallinen tilasto 

2009).  

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveyden ja -talouden ongel-

ma, niistä arvioidaan aiheutuvan vuosittain noin neljän miljardin euron kus-

tannukset. Vuosittain koti- ja vapaa-ajan tapaturmia sattuu noin 700 000 

suomalaiselle, näistä kuolemaan johtavia tapaturmia on noin 2100. Liikunta-

tapaturmien osuus kaikista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista on noin 29 %, 

kotitapaturmien n. 27 % ja muiden vapaa-ajan tapaturmien osuus noin 10 %. 

Miehillä liikuntatapaturmat sattuvat tyypillisesti joukkuepeleissä, naisilla taas 

useimmiten lenkkeilyssä ja kävelyssä. Kotona ja kotiympäristössä yleisimmät 

tapaturmat olivat kaatuminen ja liukastuminen.(Pelastustoimi 2006.) 
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2.2 Aikuisväestön liikuntasuositusten toteutuminen  

Heikentynyt lihasvoima ja tasapaino altistavat kaatumistapaturmille. Hyvällä 

kehonhallinnalla voidaan ehkäistä niin työ- kuin liikuntatapaturmiakin, joten 

liikehallinnan harjoittamisen merkitys kaatumisten ja muiden tapaturmien eh-

käisyssä voi olla hyvin merkityksellinen. (Rinne 2010a). 

 

 Suomen terveyspolitiikan yhdeksi tavoitteeksi on otettu fyysisen aktiivisuu-

den lisääminen kaikissa elämänvaiheissa ja väestöryhmissä. Fyysisen aktii-

visuuden suosituksia on tarkennettu kaikissa ikäryhmissä (kuvio 1), nyt ai-

kuisten uusissa suosituksissa korostetaan myös lihaskunnon, kehonhallinnan 

ja liikkuvuuden ylläpitoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011). 

. 

 

Kuvio 1 Liikuntapiirakka ( UKK- instituutti 2009) 

 

Aikuisten fyysisen aktiivisuuden viikoittainen minimisuositus sisältää kestä-

vyysliikuntaa 2 tuntia 30 minuuttia reippaasti (esim. reipas kävely) tai vaihto-

ehtoisesti 1 tunti 15 minuuttia rasittavasti (esim. juoksu) sekä lisäksi kaksi 

kertaa viikossa lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävän harjoituksen. Väestön 

elintapojen ja tottumusten muuttumisesta, mutta myös suositusten tarkentu-

misesta johtuen vain joka kymmenes aikuinen liikkuu terveysliikunnan suosi-
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tusten mukaan riittävästi ja monipuolisesti. Kestävyyskunnon osalta suosituk-

sen täyttää noin puolet työikäisistä, mutta vähemmän kuin joka viides harjoit-

taa lihaskuntoa ja kehonhallintaa riittävästi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2011). Fyysisesti inaktiivisen elämäntavan yleistyessä ja väestön ikääntyessä 

liikehallinnan kehittäminen liikunnallisin keinoin on entistä tärkeämpää (Rinne 

2010a, 6). 

Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suosituimpia liikuntalajeja olivat kä-

vely, pyöräily ja kuntosaliharjoittelu. Myös hiihto, uinti ja voimistelu olivat suo-

sittuja, ylittäen 500 0000 harrastajan määrän. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2011). Rinteen (2010a, 7) mukaan nämä ovat hyviä ja turvallisia liikuntamuo-

toja, mutta eivät juuri kehitä liikehallintakykyjä, joita tarvitaan myös kaatumi-

sen ehkäisemisessä.  

Liikehallintakyvyiltään vaativimpina lajeina asiantuntijat pitivät itsepuolustus-

lajeja, rullaluistelua ja laskettelua, jotka heidän mielestään vaativat kaikkia 

viittä liikehallintakykyä ja niitä myös tavoitteellisesti harrastettuna kehittävät. 

Palloilulajien harrastamisella on myös selvä yhteys liikehallintakykyyn ja 

yleensäkin ketteryyttä ja koordinaatiota on hyvä ylläpitää monipuolisella lii-

kunnalla. (Rinne 2010a 7-8).  
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3 LIIKEHALLINTA 

3.1 Käsitteen määrittelyä 

Käsitteitä tasapaino, asennon hallinta, liikehallinta, kehonhallinta, käytetään 

varsin kirjavasti. Niitä käytetään joskus toistensa synonyymeinä, toisinaan 

taas toistensa ylä- tai alakäsitteinä.  Terminologian valintaan vaikuttaa se 

näkökulma, jonka kautta  ilmiötä tutkitaan (Paksuniemi - Saira 2004, 6.) Rin-

ne (2010a, 6) ja Suni (2005a, 34) esimerkiksi esittävät tasapainon olevan 

yksi liikehallinnan osa-alueista, kun taas Paananen - Räty (2002, 21) esittä-

vät tasapainon olevan yläkäsite, jonka säilyttämiseen tarvitaan asennonhal-

lintajärjestelmää. Termejä asennon hallinta ja tasapaino käytetään yhtäläi-

sesti kuvaamaan toimintaa, jonka tavoitteena on palauttaa tai pitää keho lä-

hellä tasapainopistettä (Paksuniemi - Saira 2004, 6). Tässä työssä katson 

tasapainon olevan liikehallinnan alakäsite. En pidä tutkimuksessani tarkoituk-

sen mukaiseksi vetää tarkkaa rajaa yllämainittujen käsitteiden kesken, sillä 

mielestäni ne ovat usein päällekkäisesti toimivia taitoja. Tästä syystä käytän 

työssäni useampia näistä käsitteistä kuvaamaan käsittelemääni ilmiötä.   

 

Liikehallinta eli motorinen kunto, perustuu keskushermoston (isot aivot, pik-

kuaivot, selkäydin) toimintaan. Liikehallintakyvyt ovat toiminta- ja tehtä-

väsuuntautuneita, suhteellisen pysyviä kykyjä suorittaa tarkasti, tehokkaasti 

ja taloudellisesti monimutkaisia motorisia toimintoja. Liikkeitä säätää lihaksis-

ta, jänteistä ja iholta saapuva tuntopalaute. Lisäksi liikkeen aikana näköaistin 

kautta tuleva informaatio sekä tasapainoaisti ovat keskeisessä asemassa 

(kuva 2). Useimmiten eri liikehallintakykyjä tarvitaan yhtäaikaisesti eri liik-

keissä. Liikehallintakykyyn vaikuttavat myös kognitiiviset tekijät, liikuntahisto-

ria sekä ympäristö ja tapahtumatilanne. (Rinne 2010a,6.) 
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Liikehallinnan osa-alueet ovat seuraavat: 1.tasapaino 2. reaktiokyky 3. ryt-

mi-koordinaatiokyky 4. kinesteettinen erottelukyky 5. suuntautumiskyky.  

Näistä tasapaino on ihmiselle tärkein liikehallinnan muoto. (Rinne 2010a, 6.) 

Osa-alueista käyn läpi tarkemmin tasapainon.  

 

             LIIKKEIDEN HALLINTA 

   Tavoite                    TASAPAINO    

                        REAKTIONOPEUS  

          KOORDINAATIO

  

         ympäristö                  SUUNTAUTUMISKYKY 

          tilanne  LIIKEAISTIKYKY 

  

            

                                                  

 

Kuvio 2 Liikkeiden hallintaan vaikuttavat tekijät Rinnettä (2008b) mukaillen 

  

3.2 Tasapaino ja sen hallintaan osallistuvat järjestelmät 

Lyhyesti määriteltynä tasapaino on kykyä ylläpitää asentoja, sopeutua tah-

donalaisiin liikkeisiin sekä taitoa reagoida ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Usein 

tasapaino menetetään yllättävässä tilanteessa esimerkiksi kompastumisen 

tai liukastumisen yhteydessä, jolloin pystyssä pysyminen edellyttää nopeaa 

asennon korjaamista. Pystyasento ja tasapaino ovat useiden elinjärjestelmi-

en summa. (Rinne 2010b, 19.)  

 

Perinteisesti tasapaino on jaettu staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon, 

jolloin staattisella tasapainolla tarkoitetaan kykyä säilyttää asento ja dynaa-

minen tasapaino määritellään kyvyksi siirtyä ja vaihtaa asentoa. Era (1997) 

kyseenalaistaa tämän jaottelun, sillä asennon ylläpitäminen perustuu mo-

MOTORINEN KUNTO (LIIKEHALLINTA) 

Aistit 

Hermosto 

Lihaksisto 

kognitiiviset 

tekijät 

liikunta-

historia 
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lemmissa tilanteissa lähes samoihin aistitiedon lähteisiin ja korjausmekanis-

meihin. Keho on dynaaminen kokonaisuus, joka ei staattisessakaan tilan-

teessa ole jäykkä kappale (Era 1997). Samaan johtopäätökseen ovat tulleet 

myös Lampinen ja Peltola (2000, 8). Ahonen (2002) jaottelee tasapainon 

säätelyn kahteen järjestelmään: aistien ja hermojärjestelmän säätelemä ta-

sapaino sekä mekaaninen, fysiikan lakeihin perustuva tasapaino. Mekaani-

nen tasapaino jaotellaan sen mukaan miten massan painopiste sijoittuu tuki-

pisteeseen tai liikeakseliin nähden (Ahonen 2002,124-126.) 

Tasapainoon vaikuttavat myös yksilön fysiologiset ominaisuudet, suoritettava 

tehtävä ja sen asettamat vaatimukset, sekä ympäristö ja tilanne jossa tehtävä 

suoritetaan. Tasapainoon liittyy myös nopeusvoima sekä reaktiokyky, joita 

ihminen tarvitsee asentoa korjatessaan äkillisissä ja nopeutta vaativissa tilan-

teissa. (Suni 2005a, 36-37.)  

Tasapainon hallinta on monitahoinen järjestelmä, joka voidaan karkeasti ja-

kaa seuraavasti:  

1. Aistijärjestelmät (sensoriset järjestelmät) 

2. Keskushermoston tietojen käsittely ja toiminnan suunnittelu 

3. Liikkeen tuottaminen (motoriset järjestelmät) 

Passiiviset rakenteet kuten nivelsiteet ja muut sidekudosrakenteet avustavat 

pystyasennon hallintaa. Liikkuessa tasapainon hallintaan sekä liikkeiden tar-

koituksenmukaiseen säätelyyn osallistuvat keskushermoston lisäksi myös 

hermo-lihasjärjestelmä ja aistit, joista tasapainoa säätelevät välikorvan yh-

teydessä oleva tasapainoelin sekä näkö-, tunto-, asento- ja liikeaistit (kuvio 

3). Tasapainoelimen avulla tiedostamme pään ja kehon asennon ja liikkeet 

suhteessa painovoimaan. Silmien avulla saamme tietoa ympäristöstä, kehon 

sijainnista sekä liikkeestä tilassa. Tuntoaistin (proprioseptiikka) välittämänä 

saamme aivoihin tiedon esimerkiksi seisonta-alustasta ja aistituntemukset 

jalkapohjien painereseptoreiden sekä niveltunnon kautta. (Rinne 2010b, 18.) 
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Kuvio 3 Asennonhallintajärjestelmä (Mäkelä 2005, 8) 

 

3.2.1 Aistijärjestelmät eli sensoriset järjestelmät 

 

Aistit välittävät meille tietoa ympäristöstä sekä kehosta, saaden aikaan sub-

jektiivisia kokemuksia ja tuntemuksia. Nämä saavat kuitenkin merkityssisäl-

lön vasta, kun ne tulkitaan muistissa olevien havaintomallien avulla. Ympäris-

tön ja oman kehon havaitseminen tapahtuu moniaistisesti ja havaintojen syn-

tymiseen vaikuttavat mm. tilanteet, tunteet, kokemukset sekä tarkkaavaisuu-

den suuntaaminen. (Sandström - Ahonen 2011, 27.) 

Tasapainon kontrollointiin osallistuvat aistijärjestelmät näkyvät taulukossa 3 

ja ne esitellään tarkemmin alla. 

 

 

 

Aistimus kehon 

asennosta 

Tarvittavan motorisen 

vasteen valinta 

Vertaa valitsee ja yhdistää eri 

aistikanavista tulevan informaation 

Sopivan motorisen vasteen 

tuottamisstrategia 

Vestibulaari 

järjestelmä 

Somatosen-

soriikka 

Alaraajan 

lihakset 

Vartalon 

lihakset 

Niskan 

lihakset 

Vuorovaikutus         

ympäristön kanssa 
Kehon liikkeiden 

tuottaminen 

Näkö 
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Taulukko 3 Tasapainon kontrolliin osallistuvat aistijärjestelmät (Valtonen 

2005, mukailtu) 

Järjestelmä Reseptorit 

Visuaalinen     

(näköaisti) 

silmä 

Vestibulaarinen 

(tasapainoelinjär-

jestelmä) 

Tasapainoreseptorit 

sisäkorvassa 

Somatosensorinen 

(tuntojärjestelmä) 

Nivelreseptorit 

Lihasreseptorit   

Ihoreseptorit 

 

Visuaalinen järjestelmä 

Näköaisti on tärkeä tasapainon ylläpitäjä, se tuottaa tietoa ympäristöstä ja 

yksilön sijainnista siinä. Näköaistin kautta saamme tietoa myös siitä, kuinka 

kehon eri osat ovat suhteessa toisiinsa sekä myös liikkeen suunnasta ja no-

peudesta. Näköaisti antaa visuaalisia vihjeitä siitä, kuinka kehon asentoa olisi 

muutettava tasapainon säilyttämiseksi. (Valtonen 2005, 11.) Näköön tukeu-

tuminen tasapainon säätelyssä lisääntyy iän myötä (Pitkänen, 34). 

Vestibulaarinen järjestelmä 

Vestibulaarijärjestelmä tuottaa näköaistin antamista vihjeistä riippumatonta 

tietoa ja sillä on keskeinen vaikutus ihmisen jokapäiväiseen toimintaan. Jär-

jestelmä sisältää reseptoreita, jotka tuottavat tietoa pään liikkeistä. Vestibu-

laarijärjestelmä vakauttaa katsesuunnan ja säätelee asentoja sekä tasapai-

noa, ohjaa tilassa toimista ja tämän toimimisen aistimista sekä muistamista. 

Järjestelmää tarvitaan myös tavoitteellisen motoriikan suunnitteluun ja au-

tonomisten toimintojen suunnitteluun. Muiden aistijärjestelmien toiminnasta 

poiketen, emme yleensä ole tietoisia vestibulaarijärjestelmän vaikutuksista, 

muuten kuin silloin, jos  järjestelmän välittämien tietojen tulkinnassa on häiri-

öitä. Tämän oireina voivat oireina olla huimaus tai matkapahoinvointi. (Sand-

ström - Ahonen 2011, 28.) Mikäli keskushermoston aistijärjestelmiltä saama 
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tieto on ristiriitaista, menee vestibulaarijärjestelmän välittämä tieto muiden 

edelle (Pitkänen ,35). 

Sisäkorvassa sijaitseva vestibulaarijärjestelmä koostuu kahdesta eri järjes-

telmästä. Kolmen kaarikäytävän muodostama järjestelmä aistii kiihtyvyyksiä 

sekä hidastuvuuksia ja aktivoituu liikkeiden alku- ja loppuvaiheessa. Tasa-

painokivien avulla puolestaan saadaan tietoa pään asennosta suhteessa 

painovoimaan. (Sandström - Ahonen 2011, 28-29). 

Somatosensorinen järjestelmä 

Somatosensorinen järjestelmä koostuu eri reseptoreista, joiden aistimaa tie-

toa kehon asennosta ja liikkeestä tilassa, suhteessa tukipintaan, se välittää 

keskushermostolle. Se välittää myös tietoa kehon osien suhteesta toisiinsa.. 

(Sandström - Ahonen 2011, 37-42). 

3.2.2 Keskushermosto 

 

Tieto ihmisen asennosta ja liikkeistä kulkee aistijärjestelmien kautta kes-

kushermostoon, siellä tiedot yhdistetään ja laaditaan suunnitelma tarvittavista 

toimenpiteistä. Käskyt lähtevät lihaksille ja liikkeiden tuottaminen tapahtuu. 

Kun tapahtuneet liikkeet aistitaan taas aistijärjestelmien kautta, palautetieto 

lähetetään keskushermostolle, ja näin toiminta jatkuu. (Pitkänen 2008, 34.)  

Liikkumisen ja liikkeiden tuottamisesta vastaa iso aivojen otsalohkon taka-

osa. Isot aivot vastaavat lähinnä havaintomotoriikasta ja tiedon käsittelystä. 

Keskeisin tasapainoa säätelevä rakenne keskushermostossa on pikkuaivot, 

jotka säätelevät lihasten aktivoitumista sekä koordinaatiota. Erityisesti nope-

utta vaativissa liikkeissä sekä korjausliikkeissä pikkuaivojen merkitys koros-

tuu. (Rinne 2010a, 6.) Selkäytimestä jatkuvan ääreishermoston tehtävä on 

välittää käskyjä aivoista lihaksiin ja hermo-lihasjärjestelmä tuottaa tasapainoa 

ylläpitävät reaktiot ja tahdonalaiset liikkeet (Rinne 2010b, 18). 

Keskushermosto joko ennakoi tasapainon menetystä tai reagoi tasapainon 

muutoksiin valitsemalla sopivat motoriset strategiat eli liikkeet, jotta tasapaino 

säilyisi. Ennakoivassa kontrollissa aktivoidaan lihakset, joita tarvitaan tasa-
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painon säilyttämiseksi. Näköaistin merkitys on tässä suuri, koska sen avulla 

saadaan tietoa ympäristöstä ja sen muutoksista. Reaktiivisesta kontrollista 

puhutaan silloin, kun keho reagoi ulkoisten voimin aiheuttamalle massakes-

kipisteen tai tukipinnan muutokselle. (Jäppilä 2011, 9). 

3.2.3 Motoriset järjestelmät 

 

Motorinen järjestelmä vastaa tasapainon menettämisen uhkaan aikaansaa-

malla tarvittavan korjaavan liikkeen tasapainon säilyttämiseksi. Tuki- ja liikun-

taelimistö tuottaa lihastyön ja liikkeet, joita tasapainon hallintaan tarvitaan. 

Pystyasennon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä asentoa ylläpitäviltä lihaksil-

ta. Liikkeen aikana asennon hallinnan säätelyssä yhteistoiminnallisesti toimi-

via lihaksia on kyettävä aktivoimaan samanaikaisesti sekä kyettävä myös 

tuottamaan riittävästi lihasvoimaa asennon ylläpitämiseksi. (Era 1997, 49-

62.) Lihastyö ja liikelaajuus vaihtelevat tuskin huomattavasta jännityksestä 

isoihin ja nopeisiin koko kehossa tapahtuviin liikkeisiin, joita esimerkiksi liu-

kastumisesta selviytyminen edellyttää (Pitkänen, 35.)  

Motorisiin vasteisiin kuuluvat automaattiset strategiat, refleksit sekä tah-

donalaisen kontrollin vasteet, joiden avulla ihminen ylläpitää vakaata ja kont-

rolloitua asentoa, nämä määräytyvät suoritettavan toiminnon ja tilanteen 

asettamien vaatimusten mukaan (kuvio 4). Liikestrategiat, joilla ihminen 

yleensä pyrkii säilyttämään tasapainonsa yllättävissäkin tilanteissa, jaetaan 

usein nilkka-, lonkka-, painopisteen alentamis- ja askeleenottamisstrategiaan. 

Strategioita käytetään usein yhdistettyinä ja niiden valinta on tiedostamaton 

tapahtuma, jossa sensorisilla ja motorisilla osatekijöillä on suuri merkitys. 

(Jäppilä 2011, 10-12).  
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ylläpito  liikesuoritus   palauttaminen   

                                             Sensorinen järjestelmä 

                            havaitsee tasapainon 

                            menettämisen uhan 

   

                 Motorisen järjestelmän 

                   vaste tasapainon   

                 menettämisen uhalle 

 

 

 

    

 

 

Kuvio 4 Asennon hallintaa edellyttävät toiminnalliset tilanteet ja asennon hal-

linnan strategia Jäppilän (2004, 6) mukaan. 

 

 

 3.2.4 Liikestrategiat 

 

Kun tasapaino häiriintyy vain vähän ja tukialusta on vakaa, aktivoituu yleensä 

nilkkastrategia, jolloin säätely tapahtuu somatosensorisen järjestelmän anta-

man aistitiedon perusteella. Lonkkastrategiaa käytetään kun painopistettä 

joudutaan siirtämään nopeasti. Vestibulaarijärjestelmän antaman aistitiedon 

perusteella lonkan alueen lihasaktivaatio sekä laajat ja nopeat lonkkanivelen 

liikkeet mahdollistavat tasapainon hallinnan. (Talvitie – Karppi - Mansikkamä-

ki 2006, 232, 234.) Kolmas tapa tasapainon korjaamiseksi tai säilyttämiseksi 

on siirtää kehon massakeskipistettä alemmaksi, lähemmäksi tukipintaa, kou-

kistamalla samanaikaisesti lonkka- ja polviniveliä. Näin saadaan kehon pai-

nopiste siirtymään alemmaksi ja tarvitaan vähemmän lihasvoimaa tasapainon 

ylläpitämiseen. Tätä strategiaa esimerkiksi eri kamppailulajien harrastajat 

käyttävät. Askellusstrategiaa joudutaan käyttämään kaatumisen ehkäisemi-

seen, jos painopiste siirtyy tukipinnan ohi tai liike on niin nopea, ettei lonkka-

Asennon ylläpito Tahdonalaiset liikkeet 
Reaktio tasapainoa ulkoi-

sesti horjuttaviin tekijöihin 

TASAPAINON HALLINTA 

Tasapainon säilyttäminen paikallaan 

pysyen esim. nilkkastrategia,        

lonkkastrategia 

Tasapainon säilyttäminen liikkeen avulla esim. 

askeleen otto, tarttuminen 
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strategiasta ole hyötyä. Askelta ottaessa saadaan kehon painopiste siirty-

mään uudelleen tukipinnan sisälle ja tasapainon ylläpito helpottuu. (Jäppilä 

2011, 10 – 12). 

3.3 Kehollinen tietoisuus 

Liikkuessaan ihminen aistii, havaitsee sekä toimii monenlaisissa ympäristöis-

sä ja tilanteissa. Tällöin hän on tietoinen kehostaan sekä sen osien asennois-

ta ja liiketiloista. Tähän tarvitaan myös kehon sisäisten vertailumallien eli ke-

honkaavojen yhdistämää  ja tulkitsemaa  somatosensorista, vestibulaarista ja 

visuaalista tietoa. (Sandström - Ahonen 2011, 21-22, 51). 

Nykykäsityksen mukaan kehonkaavaa pidetään tietoisena havaintona kehon 

tai sen osien suhteesta toimintatilaan, tällöin kehonkaava antaa meille myös 

mahdollisuuden toimimiseen ja motoristen päämäärien saavuttamiseen. Ke-

honkaava on rakentamassa toimija-kokemusta, joka mahdollistaa käsityksen 

siitä, että toimijan keho kuuluu hänelle. Näin liikkuva ihminen kokee olevansa 

toimija eli omien tekojensa tuottaja. Syntymän jälkeinen liikkuminen ja 

elinympäristöstä saadut kokemukset rakentavat toimija-kokemusta sekä tie-

toisuutta kehon kuulumisesta itselle, myös kehon herättämät tunteet ja asen-

teet vaikuttavat kehonkuvaan. Elimistön fysiologisen tilan on viimeaikaisten 

tutkimusten perusteella myös katsottu muovaavan kehonkuvaa (Sandström - 

Ahonen 2011, 21-22). 

3.4. Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon 

Tasapaino on parhaimmillaan varhaisessa aikuisiässä ja heikentyy iän myö-

tä. Osa muutoksista voi johtua myös liikunnan ja harjoituksen vähenemises-

tä. Jäppilän (2011,17) mukaan Era ja Heikkinen(1985) ovat todenneet 50-55 

-vuotiaiden tasapainon olevan huonompi kuin 30-35-vuotiaiden. Era ym. 

(2006) havaitsivat myös Terveys 2000-tutkimuksen tasapainomittauksissa 

tasapainon heikkenemistä olevan selvästi havaittavissa jo keski-ikäisillä, he 

huojuivat selvästi nuoria enemmän yrittäessään pysyä paikallaan (Jäppilä 

2011, 42). 
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Ikääntymisen myötä tasapainon hallintaan osallistuvissa elinjärjestelmissä 

tapahtuu rappeutumista (taulukko 4). Keskushermoston toiminnan hidastumi-

sen ja aistihavaintojen tarkkuuden vähenemisen myötä kyky hallita pysty-

asentoa ja tuottaa sopivia lihasvasteita heikkenee. Reaktionopeuden hidas-

tuminen sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnon muutokset, kuten lihasvoiman 

sekä nopean voimantuoton heikkeneminen, ryhdin huononeminen ja nivelliik-

kuvuuden rajoittuminen, voivat myös heikentää tasapainon hallintaa. (Sihvo-

nen 2008, 121.)  

 

Taulukko 4 Ikääntymisen ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset hermolihasjär-

jestelmän toimintaan (Bäckmand - Vuori 2010, 60 - 61) 

Hermolihasjärjestelmän  
osatekijä 

                ikääntyminen                  harjoittelu 
 

Keskushermosto   

Koordinaatio heikkenee paranee 

Reaktioaika heikkenee ei vaikutusta / paranee 

Hermonjohtumisnopeus heikkenee paranee 

Aistit   

Näkö heikkenee ei vaikutusta 

Sisäkorvan tasapainoelin heikkenee ei vaikutusta / paranee 

Kosketustunto (pintatunto) heikkenee ei vaikutusta 

Asento- ja liikeaisti (syvätunto) heikkenee ei vaikutusta / paranee 

Motoriset yksiköt (ääreis-
hermo ja siihen liittyvät 
lihassolut) 

  

Koko suurenee ei vaikutusta 

Hermostollinen aktivointi, 
rekrytointi, syttymistaajuus 

heikkenee paranee 

Supistumisaika pitenee lyhenee / ei muutosta 

Relaksaatioaika pitenee lyhenee / ei muutosta 

Supistumisnopeus ei muutosta lisääntyy 

Lihas   

Lihasmassa vähenee  lisääntyy 

Lihassolut 
tyyppi I osuus %  
tyyppi I määrä                         
tyyppi II osuus % 
tyyppi II määrä 

                                              
lisääntyy  
ei muutosta  
vähenee 
vähenee                                                 

                                                 
ei muutosta 
lisääntyy 
ei muutosta 
lisääntyy 

Maksimaalinen lihasvoima heikkenee paranee 

Lihaksen voimantuottonopeus hidastuu nopeutuu 

Lihaksen venyvyys heikkenee paranee 

Lihasjäykkyys  lisääntyy lisääntyy (voimaharjoittelu) 
ei muutosta / paranee (venyt-
tely) 

Lihaksen venytyksen sieto heikkenee lisääntyy (venyttely) 

Teho alenee paranee 

Oksidatiivinen eli aerobinen 
kapasiteetti 

vähenee lisääntyy 

Glykolyyttinen eli anaerobinen 
kapasiteetti 

ei muutosta ei muutosta 

Kapillaaritiheys vähenee lisääntyy 

Nivelten liikkuvuus   

Liikelaajuus pienenee paranee / ei vaikutusta 

Sidekudoksen venyvyys  alenee paranee 
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3.5 Tasapainon harjoittaminen  

Tasapainon hallinta perustuu suurelta osin harjoittelulla opittuun motoriik-

kaan, joten sitä voidaan myös harjoittelemalla ylläpitää ja parantaa, kuten 

myös oman kehon ja asennon tuntemista (Sihvonen 2008, 122). Riittävän 

nopea ja virheetön havaintomotoriikka on sekä asennonhallinnan että tasa-

painon edellytys. Havaintomotoriikassa tapahtuu iän myötä huononemista. 

Tätä voidaan parhaiten hidastaa harjoittelemalla niitä toimintoja, joissa on-

gelmia ilmenee. (Vuori 2005, 177.)  

 

Rinteen (2010) mukaan tasapainokyvyn kehittämiseksi tarvitaan fysiologisten 

säätelyjärjestelmien eriytynyttä ja tavanomaisuudesta poikkeavaa, asteittain 

vaikeutuvaa sekä säännöllistä harjoittelua. Harjoitteiden tulee olla riittävän 

keveitä, jotta toistoja voidaan tehdä riittävästi motorisen oppimisen mahdollis-

tumiseksi. Harjoitteissa tulisi hyödyntää yhtäaikaisesti useiden eri aisti-

kanavien tuottamaa tietoa. Tasapainokykyä tulisi haastaa myös monensuun-

taisessa liikkeessä sekä äkillisissä tilanteissa, joissa ei itse pysty ennalta vai-

kuttamaan ulkoisiin heilahduksiin ja voimiin. Pään liikkeet ja epävakaat alusta 

harjoittavat myös tasapainoelimen toimintaa. (Rinne 2010b, 18-19.) 

 

Rinteen (2010b, 19) mukaan tasapainoharjoittelun tavoitteena on erityisesti 

eri järjestelmien yhteistyön harjoittaminen, kehon painopisteen hallinta paikal-

laan, erilaisilla alustoilla, asennoissa ja liikkeessä sekä liikkumiskyvyn har-

jaannuttaminen eri liikesuunnissa ja eri nopeuksilla. Ikääntyessä lihasvoiman 

väheneminen ja voimantuottonopeuden hidastuminen etenkin alaraajoissa, 

vaikeuttavat tasapainon hallintaa, varsinkin äkillisissä tilanteissa. Pystyasen-

non hallinnan kannalta tärkeitä lihasryhmiä ovat lonkan alueen, alaraajojen 

ojentajaketjun sekä nilkan seudun lihakset. Näiden harjoittamiseksi tarvitaan 

toiminnallisia harjoitteita tai muuta monipuolista liikuntaa, sillä esimerkiksi 

kuntosalilaitteilla istuen tehdyt alaraaja-harjoitteet eivät kehitä kehon tasapai-

noa. Nopeat suunnan muutokset ja käännökset ovat dynaamisen tasapainon 

harjoittamista, ja samalla voidaan harjoittaa nopeaa voimantuottoa. (Rinne 

2010b, 20, Sihvonen 2008, 122-23, Mälkiä 2002, 200.) 
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Tasapainon hallinnan kehittymistä harjoittelun seurauksena on selitetty ke-

hon hahmottamisen sekä asennonhallinnan symmetrian parantumisella, aisti-

tiedon käsittelyn tehostumisella ja sopivien motoristen vasteiden valinnan ja 

tuottamisen helpottumisella. On myös arveltu ihmisen oppivan käyttämään 

täydentävästi muiden aistikanavien tuottamaa tietoa, mikäli jossain niistä 

esiintyy ongelmia. Harjoittelun on todettu myös vähentävän kaatumispelkoa 

ja lisäävän omien rajoitteiden ja kykyjen tiedostamista. Ihmisiä on hyvä ohjata 

harjoittelemaan tasapainokykyä jo ennen kuin varsinaisia tasapaino-ongelmia 

ilmenee.(Sihvonen 2008, 124.) 

3.6 Tasapainoon liittyviä tutkimuksia   

Tasapainotutkimus on laajentunut ja kehittynyt Suomessa viimeisen 20 vuo-

den aikana. Ikääntyneiden tasapainoon liittyviä tutkimuksia onkin tehty varsin 

paljon, mutta keski-ikäisen väestön tasapainoon liittyvää tutkimusta löytyy 

hyvin vähän. Näkökulma on vähitellen laajentunut tarkastelemaan myös tuki- 

ja liikuntaelimistön vaivojen merkitystä tasapainon kannalta, tasapainokun-

toutusta sekä tasapainon merkitystä toimintakyvyn osana. (Era 2009.)  

 

Eri urheilulajien ja urheilijoiden tasapainoon liittyvää tutkimustietoa löytyy jon-

kin verran. Esimerkiksi asennon hallinnalle suuria vaatimuksia asettavien 

lajien, ammunnan, tanssin ja judon harrastajien tasapaino on tutkimuksissa 

raportoitu paremmaksi kuin ei-urheilijoiden (Paksuniemi - Saira 2004, 9).  

Paksuniemen ja Sairan (2004, 9) mukaan Perrot et al. (1998) ja Paillard et al. 

(2002) havaitsivat judokoiden pystyvän tasapainoa horjutettaessa palautta-

maan tasapainonsa nopeammin verrokkeihin nähden. Tutkimuksessa verrat-

tiin judoa kilpailumielessä harrastavia muita urheilulajeja harrastaviin.  

 

Rinteen väitöskirjassa (2010 esiteltiin liikehallinnan arviointiin soveltuvia tes-

tejä keski-ikäisille (41-49 v.) henkilöille. Testien avulla selvitettiin myös keski-

ikäisten liikehallintakykyjä ja verrattiin aiemman liikuntaharrastuksen vaiku-

tusta niihin. Parhaimmat tulokset saivat liikuntaa säännöllisesti vuosien ajan 

harrastaneet. Varsinkin dynaamisissa tasapainotesteissä ja ketteryydessä 

erot olivat selkeät. Monipuolista liikuntaa ja varsinkin pallopelejä, lihaskunto- 
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ja tanssilajien harrastajat saivat tilastollisesti parempia tuloksia kuin kestä-

vyystyyppisten lajien harrastajat tai liikuntaa harrastamattomat. Erikseen tar-

kasteltuna spesifeistä liikuntamuodoista pelilajit selitti dynaamista tasapainoa 

mittaavan etuperin tandem-kävelyn nopeampaa kävelyvauhtia.(Rinne 2010a, 

6-7; 2008a, 10-11.)  

 

Yhtenä osana em. väitöskirjaa kahdeksan liikunta- ja terveystieteen asiantun-

tijaa tekivät vaativuuden arvioinnin siitä, mitä liikehallintakykyjä tavallisimmin 

harrastetut liikuntalajit vaativat ja tavoitteellisesti harjoiteltuna kehittävät. Vä-

hiten liikehallintakykyä kehittäviksi arvioitiin kävely, hölkkä, kuntojumppa sekä 

juokseminen. Vaativimpina lajeina asiantuntijat pitivät rullaluistelua, laskette-

lua sekä itsepuolustuslajeja, jotka heidän mielestään vaativat kaikkia viittä 

liikehallintakykyä. Väitöskirjan osatyöt osoittivat, että monipuolisella liikunta-

harrastuksella voidaan saada tuloksia liikehallintaan, kunhan liikunta on riittä-

vän ripeää ja reipasta. (Rinne 2010a, 7.) 

 
Punakallion (2004) tutkimuksissa huomattiin yli 49-vuotiaiden palomiesten 

tasapainon hallinnan olevan heikompi kuin nuorempien. Erot korostuvat var-

sinkin jos työtehtäviin liittyy näönhäirinnän lisäksi muita tasapainon säätely-

järjestelmää kuormittavia tekijöitä. Samassa tutkimuksessa todettiin hyvän 

dynaamisen tasapainon vähentävän liukastumisriskiä. Saman suuntaisia tu-

loksia raportoi myös Laakso (2010), jonka mukaan tasapaino ja ketteryys 

heikkenevät jo 30 – 40-vuotiailla palomiehillä. 

 

Ikääntyville suunnatussa toimintatutkimuksessa (Soila – Pietiläinen – Hirven-

salo 2008) selvitettiin itsepuolustusharjoittelun soveltuvuutta ikääntyvien ih-

misten liikuntamuodoksi. Kurssi sisälsi itsepuolustus- ja kaatumisharjoitteita 

sekä lihaskunto-, liikkuvuus-, ja tasapainoharjoitteita. Parhaiten ikääntyvien 

liikuntaan soveltuva kurssin osa-alue oli tasapainoharjoittelu, joka sisälsi 

muun muassa erilaisia kävelyjä, suunnanmuutoksia sekä parin kanssa suori-

tettuja veto-, työntö- ja väistöliikkeitä. Myös liikesarjojen harjoittelua sekä 

kaatumisharjoittelua pidettiin hyvinä harjoitteina ikääntyvien tasapainon kehit-

tämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.  
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Karinkanta ym. (2004) päätyivät tutkimuksessaan johtopäätökseen, että 

ikääntyneillä naisilla harjoittelu, joka sisältää sekä voima-, tasapaino- sekä 

hyppelyharjoitteita, pystytään tehokkaasti parantamaan lihasvoimaa ja –

tehoa sekä dynaamista tasapainoa ja ketteryyttä. Kaatumisen ennaltaehkäi-

semiseksi olisi heidän mukaansa tärkeää tunnistaa ne harjoittelumuodot, jot-

ka parantavat lihasvoiman ja tasapainon lisäksi myös voimantuottotehoa ja –

nopeutta. (Karinkanta – Heinonen – Sievänen – Uusi-Rasi - Kannus 2004, 

39). 
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4 JUDOSSA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA 

4.1 Judon tekniikat ja fyysiset vaatimukset  

Judo on kamppailulaji ja liikuntamuoto, jonka yhteiskunta- ja kasvatustieteilijä 

Jigoro Kano kehitti vanhoista japanilaisista taistelumuodoista poistaen samal-

la tekniikkavalikoimasta vaarallisimmat liikkeet, kuten iskut ja potkut sekä 

muokkaamalla muita tekniikoita niin, että ne eivät vahingoita vastustajaa. Ju-

do voidaan kääntää suomeksi sanoin pehmeä taito, jossa pehmeys osoittaa 

periksi antamista: vastustajan voimaa ei vastusteta voimalla vaan käytetään 

vastustajan voimaa, hänen liikettään hyväksi. Judoa harjoitellaan paljain ja-

loin tatamilla (judomatolla), joka joustavana alustana luo lisähaasteita myös 

harjoittelijoiden tasapainolle. (Jensen 1972, Myllylä - Pilviö 1994). Judoa voi-

vat harjoitella lähes kaikki ikään tai sukupuoleen katsomatta. Judoharjoituk-

sissa näkee niin vanhuksia kuin pikkulapsia sekä erityisryhmiä aistivammai-

sista liikuntarajoitteisiin. (Korpiola - Korpiola, 2010, 18.) 

Judon tekniikat jaotellaan karkeasti kaatumiseen, heittoihin, sidontoihin, käsi-

lukkoihin ja kuristuksiin.  Heittotekniikat jaetaan käsi-, jalka-, lonkka- ja uhrau-

tumisheittoihin niiden pääasiallisen suoritustavan mukaan. Lisäksi käytetään 

erilaisia vasta- ja yhdistelmäheittoja. Judotekniikoita tehdessä on huomioita-

va tilanne missä tekniikka tehdään ja mikä tekniikka on sopiva tilanteeseen ja 

kyseiselle vastustajalle. Kaatumisen hallitseminen on turvallisen harjoittelun 

perusedellytys, joten sitä harjoitellaan säännöllisesti (Jensen 1972, Myllylä - 

Pilviö 1994.)  

Judo on taitolaji, jossa vaaditaan erittäin hyviä nopeus- ja voima- ja kestä-

vyysominaisuuksia. Judossa tarvitaan erityisesti reaktio- ja räjähtävää nope-

utta sekä nopeustaitavuutta ja valintareaktiota. Päätös ja valinnat, mitä, miten 

ja milloin tehdä, on tehtävä sekunnin murto-osissa ja usein on pystyttävä aa-

vistamaan ja ennakoimaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. (Pohja 2005, 6.) Lii-

ke- ja maksiminopeuden merkitys judossa piilee oleellisesti yksittäiseen liik-

keeseen ja yksittäiseen tilanteeseen liittyvänä tekijänä. Sitä vastoin ketteryys 

eli suunnanmuutosnopeus heijastelee judossa vaadittavaa tilannenopeutta. 

(Jääskeläinen 2001, 5.)  
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4.2 Liikehallintakyvyt ja niiden harjoittaminen judossa 

Kehon asento määrittää kyvyn liikkua ottelijoiden välisessä tilassa. Fyysiset 

ominaisuudet määrittävät pitkälti asennon sekä liikkumisen tason. Vartalon 

asento ja ryhti ovat tukena ja pohjana kaikelle toiminnalle. Päänasento on 

erityisen tärkeä, sillä vartalo seuraa pään liikkeitä. Hyvä asento mahdollistaa 

pystyssä pysymisen, asennon nopean vaihtamisen ja vapaan liikkumisen. 

Judossa erotellaan kaksi perusasentoa, joissa olennaista on lantion painopis-

teen laskeminen ja noin hartioiden levyinen asento, painon sijaitessa kevyesti 

päkiöillä. Asennot judossa ovat harvoin staattisia, vaan liike on jatkuvaa. Hy-

vän asennon ansiosta jalkojen liikuttaminen nopeasti ja kevyesti on mahdol-

lista. Nopeat askeleet lisäävät myös tasapainoisuutta, koska tällöin vältytään 

olemasta kauan yhdellä jalalla. (Pohja 2005, 4.) 

 

Kyky ja taito liikkua ovat judon tärkeä osa-alue, tulokselliseen hyökkäykseen 

tai väistöliikkeeseen vaaditaan nopeiden askelyhdistelmien eli ns. steppias-

keleiden käytön hallintaa. Painoa siirretään nopeasti jalalta toiselle ja nopein 

askelin tehdään suunnanmuutoksia ja väistöjä. (Pohja 2005, 5.) Judossa jou-

dutaan liikkumaan kolmiulotteisesti kaikkiin suuntiin, tämä edellyttää hyvin 

kehittynyttä liikeaistia ja hyvää tasapainonhallintaa (Korpiola - Korpiola 2010, 

18). Judo sisältää työntämistä, vetämistä, nostamista ja kiertämistä, näiden 

tarkoituksena on vastustajan tasapainon häiritseminen, oma tasapaino säilyt-

täen. Judokan tulee pysyä pystyssä ja kuitenkin samaan aikaan tavoitteena 

on kaataa toinen liikkeen avulla. Tämä edellyttää tarkkaa ajoitusta, koordi-

naatiota sekä nopeaa reagointia vastustajan liikkeisiin. (Pohja 2002, 15.) 

 

Judossa koordinaatiokyvyn merkitys on erittäin suuri. Hyvä koordinaatiokyky 

auttaa oppimaan erilaisia liikkeitä ja liikesarjoja nopeasti ja tehokkaasti sekä 

hallitsemaan motorisia toimintoja myös yllättävissä tilanteissa. (Pohja 2002, 

28). Yleisesti ottaen hyvä koordinaatiokyky auttaa esimerkiksi välttämään 

kaatumisia. Koordinaatiokyvyn harjoittamisessa tulee painottaa uusien ja 

monipuolisteiden harjoitteiden käyttöä  (Weineck 1982, 157-163).  



25 

 

  

Judo-ottelu on jatkuvaa rytmiltään vaihtelevaa ja yllätyksellistä liikettä. Herkät 

aistit, hyvä kinesteettinen erottelukyky sekä rytmikyky mahdollistavat nopean 

ja oikea-aikaisen reagoinnin tilanteen vaatimalla tavalla. Koska judo on täys-

kontaktilaji, jossa ollaan lähes koko ajan kosketuksessa vastustajaan, asen-

to-, liike ja kosketusanalysaattoreiden herkkyys on merkityksellinen nopeiden 

oivallusten ja reagoinnin kannalta. Ottelijan on myös jatkuvasti hahmotettava 

itsensä ja vastustajansa sijainti ottelualueeseen nähden. Monimutkaisten lii-

kesarjojen toteuttaminen vaatii käsien, jalkojen ja vartalon liikkeiden sovitta-

mista oikea-aikaisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Hyvän yhdistelykyvyn avul-

la judoka pystyy toteuttamaan näitä liikesarjoja käyttäen samalla vastustajan 

liikkeet hyödyksi omiin tarkoituksiinsa. (Pohja 2002,16-17.) 

Tasapaino ilmenee judossa tasapainoisena liikkumisena, turvallisena ottelu-

asentona ja ennen kaikkea tasapainon korjauskykynä. Tämä ilmenee vastus-

tajan yritysten jälkeisenä tasapainon palautumisena tai jopa menetetyn tasa-

painon hyödyntämisenä omassa heittotilanteessa. Ilman hyvää tasapainoa 

on vaikea hallita ja korjata heittotekniikkaa, jossa oman kehon lisäksi on kan-

nateltava myös vastustajan kehon painoa. (Mukkula 2009, 12.)  

Yleiskoordinaatio on pohjana erikoiskoordinaatiolle ja sitä voidaan harjoitut-

taa mm. akrobatialla, telinevoimistelulla, pallopeleillä sekä erilaisilla rytmihar-

joitteilla. Erikoiskoordinaatio (lajikoordinaatio) harjoitteina käytetään la-

jinomaisia yksilö- ja pariharjoitteita, jumppia, reaktioharjoitteita sekä ottelu-

maisia tekniikkaharjoitteita ja kamppailutilanteita. (Mukkula 2009,13-14.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

5.1 Opinnäytetyön tavoite 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää voidaanko 10 viikon pituisella, kerran vii-

kossa tapahtuvalla, judollisin harjoittein suoritetulla interventiolla vaikuttaa 

työikäisten ikääntyvien (tässä 40-65v.) henkilöiden staattiseen ja dynaami-

seen tasapainoon. Lisäksi halusin selvittää vastasivatko henkilöiden subjek-

tiiviset kokemukset testituloksia. Suunniteltua ja kokeiltua harjoitusohjelmaa 

on tarkoitus hyödyntää Judoseura Pikadon ry:n kurssitarjonnassa. Pikadon 

osallistuu vuosittain Judoliiton kaatumisen vastaiseen kampanjaan (Suomen 

Judoliitto). 

5.2 Opinnäytetyön tutkimusongelmat 

Hain vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin: 

1. Minkälaisia vaikutuksia judollisin harjoittein saadaan työikäisten ikään-

tyvien tasapainoon 10 harjoituskerran interventiolla? 

Alaongelmat: 

1.1  Onko eroa staattisen ja dynaamisen tasapainon kehittymisen välil-

lä? 

1.2  Vastaavatko testitulokset ja koehenkilöiden subjektiiviset tunte-

mukset toisiaan? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Liikuntainterventio tutkimus 

Opinnäytetyöni oli kontrolloitu liikuntainterventio tutkimus, jossa käytettiin se-

kä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Kvalitatiivisen 

eli laadullisen mittauksen keinoin selvitin osallistujien subjektiivisia kokemuk-

sia harjoittelusta ja sen vaikuttavuudesta. Kvantitatiivisen eli määrällisen mit-

tauksen avulla sain numeraalista tietoa tutkittavasta asiasta. Kun tutkittavaa 

ilmiötä lähestytään useista näkökulmista, voidaan tavoittaa monipuolista tie-

toa ja lisätä siten ymmärrystä ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista kuin 

ilmiön luonteestakin. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmärtämään uutta ilmiö-

tä ja tutkimuskohdetta. (Saaranen-Kauppinen - Puusniekka 2006). Tuomen 

(2007, 97) mukaan kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankin-

taa, jossa kerätty tieto liittyy ihmisten tuottamiin merkityksiin. Tutkimusjoukon 

pienuudesta johtuen opinnäytetyöni painottui enemmän kvalitatiiviseen tutki-

mukseen. 

6.2 Kohderyhmä 

Koeryhmän kokosin Pieksämäen kaupungin liikuntatoimen avustuksella. 

Ryhmäläiset olivat kaupungin eri työtehtävissä toimivia, iältään 47-60 vuotiai-

ta henkilöitä (n=11). Toiminta oli heille vapaa-ajalla toteutettua tyky-liikuntaa. 

Ryhmässä oli kaksi miestä ja kuusi naista. Kontrolliryhmä muodostui vapaa-

ehtoisesta ”puskaradion” kautta kootusta joukosta, iältään 40-60 v (n=11). 

Kontrolliryhmäläiset olivat naisia, jotka työskentelivät pääosin erilaisissa pal-

veluammateissa. 

Osallistujia informoitiin etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta, sisällöstä ja 

kulusta. Koe- ja kontrolliryhmäläiset täyttivät ennakkoon esitietolomakkeen 

(liite 1), jolla kartoitettiin liikuntasuorituksiin ja testaukseen vaikuttavaa ter-

veydentilaa, liikuntaharrastuneisuutta sekä heidän sen hetkistä arviota tasa-

painostaan. Samalla he myös antoivat kirjallisen suostumuksensa alku- ja 

lopputestaukseen sekä mahdolliseen harjoittelun videointiin. Heille kerrottiin 

myös, että he ovat vapaita keskeyttämään osallistumisen milloin tahansa ja 
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että kaikkia tietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja yksityisyyden 

suoja säilyttäen. 

Koeryhmäläisille tehtiin tasapainon alku- ja lopputestit. Kymmenen harjoitus-

kerran jälkeen koeryhmäläiset täyttivät loppukyselylomakkeen (liite 2), missä 

kysyttiin subjektiivista arviota harjoittelun vaikutuksista sekä mielipidettä har-

joituskokonaisuudesta. Kontrolliryhmälle suoritettiin ainoastaan alku- ja lop-

putestit. Koeryhmäläisten alkutesti oli maaliskuussa ja lopputesti toukokuus-

sa 2011. Kontrolliryhmän alkutesti oli syyskuussa ja lopputesti joulukuussa 

2011. Ajallisesti kontrolliryhmän alku- ja lopputestien välinen aika oli yhtä pit-

kä kuin koeryhmälläkin. Molempia ryhmiä ohjeistettiin harrastamaan liikuntaa 

testien välillä samalla tavalla kuin ennen interventiota.  

Esitietolomakkeista ilmeni seuraavia asioita: 

Koeryhmässä kolmella oli diagnosoitu tuki- ja liikuntaelinvamma, joka vaikutti   

joidenkin harjoitteiden suorittamiseen. Henkilöt itse ymmärsivät rajoitteensa 

ja huomioivat ne suorituksissaan.  

Koeryhmäläisistä viisi harrasti liikuntaa 3-4 kertaa viikossa, kolme 1-2 kertaa 

viikossa ja yksi vähemmän kuin kerran viikossa. Aktiivisimmat harrastivat 

monipuolisemmin liikuntaa mm. kuntosali, tanssilliset jumpat, hiihto, sauva-

kävely, kuntonyrkkeily. Harvemmin liikkuvat kävelivät tai kävivät kuntosalilla. 

Kahdella oli aikaisempi pitkä lajiharrastus takana. 

Kontrolliryhmäläisistä kaksi liikkui useammin kuin 4 kertaa viikossa ja kaksi 3-

4 kertaa viikossa. Neljä harrasti 1-2 kertaa viikossa liikuntaa ja yksi vähem-

män kuin kerran. Ryhmästä kolmella aktiivisella liikkujalla oli vahva palloilu-

harrastus ja -tausta sekä lisäksi he harrastivat myös muita liikuntamuotoja 

kuten juoksu ja kuntosali. Muiden liikunta oli pääosin lenkkeilyä, hiihtoa ja 

tanssillisia jumppia.  

Koeryhmäläisistä viisi arvioi tasapainonsa huonontuneen viimeisen viiden 

vuoden aikana ja kuusi ryhmäläisistä oli kaatunut viimeisen vuoden aikana. 

Tasapainonsa arvioi hyväksi viisi henkilöä, kohtalaiseksi viisi ja yksi arvioi 

tasapainonsa huonoksi. Kontrolliryhmäläisistä kaksi arvioi tasapainonsa hei-
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kentyneen viiden viimeisen vuoden aikana, mutta kukaan heistä ei ollut kaa-

tunut viimeisen vuoden aikana. Tasapainonsa heistä arvioi erittäin hyväksi 

yksi, hyväksi neljä ja kohtalaiseksi viisi henkilöä. 

Koeryhmän kaikki 11 vastasivat loppukyselyyn, mutta terveydellisistä syistä 3 

oli estynyt tulemaan lopputestiin. Myös kontrolliryhmästä kolme henkilöä ei 

terveydellisistä syistä kyennyt osallistumaan lopputestaukseen. Sekä koe- 

että kontrolliryhmästä osallistui sekä alku- että lopputesteihin siis 8 henkilöä. 

Vain molempiin testauksiin osallistuneet otettiin mukaan kvantitatiiviseen 

analyysiin. Kvalitatiivisessa arvioinnissa huomioitiin kaikkien yhdentoista lop-

pukyselyyn vastanneen koeryhmäläisen vastaukset.  

6.3 Menetelmät  

Opinnäytetyöni tutkimuksellinen osa ajoittui maalis-toukokuulle 2011. Tutki-

musaineiston keräsin alku- ja loppumittausten sekä kyselylomakkeiden avul-

la. Mittausten välissä suoritettiin suunnittelemani ja ohjaamani judollisia har-

joitteita tasapainon harjoittamisessa hyödyntävä 10 viikon mittainen harjoitus-

jakso. Ennen varsinaisia alkumittauksia tutkimusaineiston keräämisessä käy-

tetyt mittarit esitestattiin. Toisena testaajana itseni lisäksi toimi paikallisen 

judoseuran edustaja. Näin varmistettiin mittausmenetelmien toimivuus sekä 

testaajien ammattitaito ja yhtenäinen käytäntö mittaustilanteessa.  

Varsinaiset alkumittaukset suoritettiin viikkoa ennen harjoitusjakson alkua, 

testattaville lähetettiin etukäteen testiohjeet (Suni 2005, 7). Testeissä oli par-

kettialusta, poiketen harjoittelualustana toimineesta joustavasta tatamista 

(judomatto). Vielä paikan päällä heitä informoitiin testaukseen liittyvistä ris-

keistä sekä testaustilanteesta. Ennen testejä ei suoritettu varsinaista lämmit-

telyä, vaan toimittiin UKK-terveyskuntotestistön ohjeistuksen mukaan (Suni 

2005b, 3-7). Loppumittaukset suoritettiin kahden päivän kuluttua viimeisestä 

harjoituskerrasta samoissa olosuhteissa ja samalla tavalla kuin alkumittauk-

setkin. Koehenkilöitä muistutettiin myös, että loppumittauksissa tuli olla sa-

mat kengät kuin alkumittauksissa. Näillä pyrittiin varmistamaan toistettavuu-

den toteutuminen ja mittausten luotettavuus. 
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Tutkimuksen ydinasia on kerättyjen aineistojen analyysi, tulkinta sekä johto-

päätösten teko. Analyysivaiheessa selviää, millaisia vastauksia tutkija saa 

ongelmiin. (Hirsijärvi ym. 2009, 221.) Testitulosten analysoinnissa käytin 

SPSS tilasto-ohjelmaa. Koe- ja kontrolliryhmän välisten keskiarvoerojen ver-

tailuun valitsin ei-parametrisen Mann-Whitneyn U-testin, koska tutkittava 

joukko oli pieni eikä muuttujien normaalijakautuneisuus ole edellytys testin 

luotettavuudelle (Metsämuuronen 2005, 361). Sekä koeryhmän että kontrolli-

ryhmän alku- ja lopputestien välisiä eroja tarkastelin Wilcoxonin merkittyjen 

sijalukujen testillä (Metsämuuronen 2005, 594). Tulosten tilastollista merkit-

sevyyttä tarkastelin merkitsevyystasolla p<0.05 melkein merkitsevä, p<0.01 

merkitsevä ja p<0.001 erittäin merkitsevä. Alku- ja lopputestien tulokset saa-

tiin kahdeksalta koe- ja kahdeksalta kontrolliryhmän jäseneltä. 

Koe- ja kontrolliryhmien tulisi olla mahdollisimman paljon toistensa kaltaisia 

jolloin vain harjoittelu erottaa nämä ryhmät toisistaan. Kokeen tulos ei myös-

kään voi olla täysin varma, ellei ryhmiin valikoitumista ole satunnaistettu. 

(Metsämuuronen 2005, 1136-1137.) Tässä tutkimuksessa ei ryhmiä satun-

naistettu. 

Jokainen harjoitus toteutettiin yhtä kertaa lukuun ottamatta ohjaamanani, jol-

loin pystyin seuraamaan koehenkilöiden suorituksia, harjoituksiin osallistu-

mista sekä kuuntelemaan mielipiteitä mm. harjoitteista. Kerralla, jolloin olin 

itse opiskelemassa, harjoituksen ohjasi suunnittelemani ohjelman mukaan 

testauksessa mukana ollut judoseuran edustaja. Harjoitusohjelman toimivuu-

desta saatiin tietoa myös koehenkilöiden havainnoinnin, videoinnin ja loppu-

kyselylomakkeen avulla.  

6.4 Käytetyt mittarit ja niiden luotettavuus 

Kenttätestien etuna on käytännöllisyys ja helppous. Niillä saadaan testattua 

suuriakin joukkoja ilman erikoisvälineitä, rajallisessa ajassa ja ilman erikoisti-

loja (Keskinen 2005, 113). Tästä huolimatta myös kenttätestien tulokset voi-

vat olla luotettavia, toistettavia sekä objektiivisia, kunhan testaajat ovat 

asianmukaisesti koulutettuja (Oja 2005, 97).  
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UKK –instituutissa on kehitetty tieteellisen tutkimussarjan pohjalta liikehallin-

takykyjen arviointiin soveltuvia testejä keski-ikäisen väestön ominaisuuksien 

mittaamiseen. (Suni 2005b, 2). Rinteen (2008a; 2008b) väitöskirjassa esitet-

tyjen tulosten mukaan kyseisissä testeissä näkyi myös aikaisemman liikunta-

aktiivisuuden yhteys testituloksiin. Erot näkyivät erityisesti dynaamisissa ta-

sapainotesteissä sekä ketteryydessä, joista varsinkin monipuolisesti eri lii-

kuntahallintakykyjä vaativia lajeja harrastaneet pärjäsivät parhaiten.  

Tasapainotestejä ja -mittareita on monia erilaisia. Sopivan mittausmenetel-

män valinta riippuu tavoitteista ja päämääristä, joihin pyritään. Tavoitteenani 

oli, että mittavälineistöä olisi vähän, se olisi helposti liikuteltavissa ja mitta-

usmenetelmät olisivat luotettavia (reliabiliteetti), päteviä (validiteetti) sekä 

testattavien ikäryhmälle soveltuvia. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten 

toistettavuutta. Esimerkiksi samankaltaiset tulokset aiempien samaa asiaa 

tutkineiden tutkimusten kanssa lisäävät reliaabeliutta.  Validiteetti tarkoittaa 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri tutkittavaa ominaisuutta. 

(Hirsijärvi – Remes – Sajavaara 2009, 231.) Työni yhtenä ajatuksena on ni-

menomaan judon lajianalyysiin pohjautuvien tasapainonhallintaan perustuvi-

en ominaisuuksien testaaminen. Judossa tarvitaan nimenomaan dynaamista 

tasapainoa ja harjoittelu sisältää pääosin jatkuvaa liikkeessä tapahtuvaa ta-

sapainon siirtoa. Tästä syystä halusin useamman testin mittaamaan dynaa-

mista tasapainoa. Opinnäytetyössäni päädyin valitsemiini UKK-instituutin tes-

teihin edellä esitettyjen seikkojen perusteella. 

6.4.1 Testit 

 

Kaikissa testeissä käytettiin kenkiä, jotka olivat samat alku- ja lopputesteissä. 

Testit kellotettiin käsiajanotolla. Staattista tasapainoa mitattiin flamingotestil-

lä. Testattava seisoo kengät jalassa yhdellä jalalla, vapaan jalan kantapää 

tukijalan polvinivelen kohdalla. Tavoitteena on pysyä tässä asennossa 60 

sekuntia. Testiin kuuluu kaksi suoritusta, paitsi jos ensimmäisen suorituksen 

aika on 60 sekuntia, joka jää tulokseksi. 

Mikäli testattava sai flamingotestistä 60 sekuntia täyteen, hän suoritti myös 

kapealla palkilla seisomisen. Testattava seisoo kapealla palkilla yhdellä jalal-
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la minuutin ajan. Joka kerta, kun testattava menettää tasapainonsa ja toinen 

jalka koskettaa maata, kello pysäytetään. Kosketukset minuutin ajalta merki-

tään muistiin, mitä harvemmin joutuu vapaalla jalalla koskettamaan lattiaa, 

sitä parempi tulos.  

 

Dynaamista tasapainoa mitattiin takaperinkävely- ja kahdeksikkojuoksutes-

teillä. Testattavan oli käveltävä takaperin mahdollisimman nopeasti, mutta 

virheettömästi lattiaan merkitty 6 metrin matka varvaskanta-askelin (tandem). 

Testiin kuului kolme suoritusta, joista paras jäi tulokseksi. Kahdeksikkojuoksu 

testi mittaa dynaamista tasapainoa sekä ketteryyttä. Testattava juoksee kah-

deksikon muotoisen radan, pyrkimyksenä kiertää toisistaan 10 metrin etäi-

syydellä olevat kartiot mahdollisimman nopeasti. Kahdesta yrityksestä paras 

tulos jää voimaan. Yllä olevat kolme testiä olivat tutkittuja, luotettavaksi todet-

tuja tasapainoa mittaavia testejä (Rinne 2010, Suni 2005.)  

6.4.2 Loppukyselylomake 

 

Toisena aineiston keruumenetelmänä käytin palautekyselyä, sen avulla oli 

mahdollista saada harjoitteluun osallistuneilta henkilöiltä kokemusperäistä ja 

omakohtaista tietoa harjoittelusta ja sen vaikuttavuudesta. Halusin tätä tietoa 

verrattavaksi testitulosten antaman tiedon kanssa, sekä harjoituskokonaisuu-

den arvioimiseksi.  Useampi lähestymistapa tutkittavaan asiaan antaa moni-

puolisempaa tietoa asiasta.  Kyselylomake sisälsi avoimia- ja monivalintaky-

symyksiä. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuuden omin 

sanoin kertoa havainnoistaan, kokemuksistaan sekä mielipiteistään harjoitte-

luun liittyen. Monivalintakysymyksillä halusin selkeitä vertailtavia vastauksia.  

(Hirsijärvi ym. 2009, 196-97, 201.) Vastaajat saivat lomakkeen viimeisellä 

harjoituskerralla ja palauttivat nimettömänä lopputestauksessa. Kysymyslo-

makkeen kokeilu eli pilotointi on tärkeää, sillä sen avulla voidaan korjata ja 

tarkentaa kysymyksiä ennen varsinaista tutkimusta (Hirsijärvi ym. 2009, 196-

97.) Henkilöt, joilla ei ollut liikunta-alan eikä judon tarkempaa tuntemusta, 

koetäyttivät loppukyselylomakkeen ennen varsinaista tutkimusta. Näin testa-

sin kysymysten selkeyden ja ymmärrettävyyden. 
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6.4.3 Havainnointi 

 

Ohjasin harjoitukset yhtä poikkeusta lukuun ottamatta itse. Tämä antoi mah-

dollisuuden havainnoida osallistujien suorituksia ja niissä mahdollisesti ta-

pahtuvaa kehitystä. Jokaisen harjoituskerran jälkeen kirjasin tekemiäni ha-

vaintoja ylös myöhempää tarkastelua varten. Minulla on 37 vuoden monipuo-

linen kokemus judosta kilpailijana, harrastajana ja opettajana, sekä pitkä ko-

kemus kuntohoitajan työstä. Uskon näiden antavan minulle asiantuntemusta 

ja kykyä tarkastella laadukkaasti harjoittelijoiden kehonhallintaa ja liikehallin-

takykyjä harjoitteita tehtäessä. Tilanteet harjoiteltaessa ovat nopeita. Videoi-

malla samojen harjoitteiden suorittamisen intervention alussa ja lopussa, oli 

myöhemmin mahdollista rauhassa katsoa ja vertailla näkyikö harjoittelijoiden 

suorituksissa tapahtuneen kehitystä.   

6.4.4 Tutkimuksen laatu 

 

Koe- ja kontrolliryhmään valikoitumista ei satunnaistettu. Koeryhmään hakeu-

tui todennäköisesti enemmän henkilöitä, jotka olivat kiinnittäneet huomiota 

tasapainoonsa ja sen mahdolliseen heikkenemiseen. Kontrolliryhmäläiset 

koostuivat henkilöistä, jotka ilmoittautuivat mukaan lähinnä harrastusryhmien 

tai työpaikkojen perusteella. Tässä tutkimuksessa kontrolliryhmään sattui 

esimerkiksi kolme salibandyn pelaajaa, joiden tulokset olivat jo alkutestauk-

sessa huomattavasti parempia kuin muiden testattavien. Metsämuurosen 

(2005) mukaan kokeen tulos ei voi olla täysin varma, ellei ryhmiä ole satun-

naistettu. 

Koeryhmän testiajankohdat sattuivat maalis- ja toukokuulle. Harrasteryhmistä 

suurin osa toimii huhtikuun loppupuolelle ja jää kesätauolle. Muutamaa poik-

keusta lukuun ottamatta koeryhmäläisistä liikkui näissä harrasteryhmissä, 

jolloin oletettavasti liikunta-aktiivisuus myös loppukeväästä väheni tai muuttui 

omatoimiseksi liikunnaksi. Kontrolliryhmäläisistä myös suuri osa liikkui har-

rasteryhmissä, heillä testaukset olivat syys- ja joulukuussa. Tällöin he tulivat 

alkutestiin kesän jälkeen, jolloin liikkuminen on ollut lähinnä omatoimisuuden 

varassa. Lopputestiin tullessaan heillä oli ollut koko syksy aikaa harrastaa 
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liikuntaa harrasteryhmissä. Tällä asetelmalla on voinut olla jotain vaikutusta 

testituloksiin. 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta paransi se, että käyttämäni testit ovat 

tutkitusti soveltuvia mittaamaan työikäisten dynaamista ja staattista tasapai-

noa. Lisäksi mittaustapahtumat toteutettiin mahdollisimman identtisinä. Staat-

tinen tasapainotesti ei ollut tässä tutkimuksessa sopiva vertaamaan koe- ja 

kontrolliryhmää toisiinsa, koska kontrolliryhmäläisille tämä oli liian helppo tes-

ti. He eivät pystyneet kyseisessä testissä enää parantamaan tulostaan yhtä-

lailla koeryhmäläisten kanssa.  

Kyselylomakkeet oli esitestattu ymmärrettävyyden varmistamiseksi. Avointen 

kysymysten analysointivaiheessa tapahtunut pelkistäminen ja ryhmittely oli-

vat oman tulkintani varassa, tämä heikentää tutkimuksen luotettavuutta ja 

toistettavuutta. Käytin tulosten esittämisessä suoria lainauksia tuodakseni 

koehenkilöiden mielipiteitä luotettavasti esille ja antaakseni lukijalle mahdolli-

suuden omaan tulkintaan. Harjoittelun havainnointiin tuo varmuutta koke-

mukseni sekä läsnäoloni yhtä kertaa lukuun ottamatta kaikilla harjoituskerroil-

la. Havaintojen luotettavuuden varmistamiseksi tarkastelin videoilta harjoituk-

sista kirjaamiani havaintoja. 

Tutkimustulokset ovat tutkimusotoksen pienuuden vuoksi vain suuntaa-

antavia, eikä tutkimustuloksia voida yleistää. Monipuolinen tutkimusmenetel-

mien käyttö lisää kuitenkin tulosten luotettavuutta. 

6.5 Harjoittelun toteutus  

Vain koeryhmä osallistui harjoitusinterventioon. Harjoitusjakson pituus oli 10 

viikkoa sisältäen tunnin pituisen harjoituksen kerran viikossa.  Harjoittelu ta-

pahtui Pieksämäen judoseura Pikadonin judosalilla (dojo) ja harjoittelualusta-

na oli joustava tatami (judomatto). Alustan joustavuus jalan alla toi luonnolli-

sesti lisähaastetta tasapainon hallinnalle. Harjoittelu tapahtui paljain jaloin 

kuten judomatolla aina. Jalkineiden käyttö tatamilla on kielletty, jotta se säi-

lyisi ehjänä. Tämä on myös turvallisuuskysymys, sillä sukat tai tossut voivat 

luistaa tatamilla. Lisäksi paljaat jalkapohjat avaavat uuden aistikanavan alus-

taan jalkineisiin tottuneille henkilöille. 
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Tasapainonhallinta sekä mukautuminen tehtävän ja ympäristön haasteisiin 

on vaativaa ja monipuolista. Se edellyttää eri aistikanavien kautta saadun 

sensorisen tiedon integrointia kehon asennon ja liikkeen määrittämiseksi se-

kä kykyä tuottaa oikeita vasteita. Tämän edellytyksenä on hyvä hermojärjes-

telmän sekä tuki- ja liikuntaelimistön yhteistoiminta. (Mäkelä 2005,1). Näiden 

harjoittaminen onnistuu Rinteen (2010a, 6) mukaan monipuolisissa ja koordi-

naatiota vaativissa liikuntamuodoissa, joihin myös judo luokitellaan. 

6.5.1 Judoharjoittelu perustana kurssin sisällölle 

 

Judoharjoittelu sisältää jatkuvaa oman ja parin asennon vaihtelua sekä tun-

tumaa pariin ja joustavaan alustaan. Kyetäkseen toimimaan onnistuneesti 

täytyy hahmottaa oma asento suhteessa pariin sekä tilaan. Epäonnistunees-

ta liikevasteesta tulee yleensä välitön palaute esim. parin suorittamana heit-

tona tai tasapainon menetyksenä. Myös heittojen liikeratoja harjoiteltaessa 

on asentojen ja voimankäytön hahmottaminen merkityksellistä tasapainon 

säilyttämiseksi sekä suoritusten onnistumisen kannalta. Suorituksen onnis-

tuminen vaatii myös lihaksiston nopeaa oikea-aikaista aktivoitumista. Judo- 

harjoittelun voisi sanoa olevan lähes jatkuvaa horjutuksessa olemista, jolloin 

merkittäviksi tekijöiksi nousevat asennon ylläpito, asennon sovittaminen liik-

keisiin sekä reagointi ulkoisiin ärsykkeisiin. Nämä tekijät liittyvät Bergin 

(1989) mukaan (Roine 1998) toiminnalliseen tasapainoon.  

Pystyjudo sisältää heittotekniikoita, joissa ollaan joko yhden tai kahden jalan 

varassa. Jalkatekniikoissa pyritään pyyhkäisemään tai koukkaamaan omalla 

jalalla vastustajan jalkaa, ja näin kaatamaan hänet. Lonkkaheitoissa pyritään 

asettumaan kyykistymällä vastustajan painopisteen (lantion) alapuolelle ja 

sieltä nostaen ja vartaloa kiertämällä heittämään hänet mattoon. Tämä voi 

tapahtua myös yhdellä jalalla seisten toisen jalan ”niittäessä” vastustajaa nu-

rin. Tässä vain muutama yleinen esimerkki siitä, minkä tyyppisiä liikkeitä heit-

tojen harjoittelu sisältää. Harjoitteluinterventiossa käytin lonkka- ja jalkaheitto-

jen tekniikoita. Näissä tekijän oma suunta oli joko kasvot pariin päin (edessä 

tai sivulla seisten) tai selkä parin vatsaa kohti (kääntyminen eli tai-sabaki).  
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Liikkeiden harjoittelu voi tapahtua yksin (tandoku-renshu) tai parin kanssa 

toistoharjoitteluna (uchi-komi), jolloin ei tehdä heittoa vaan pelkkä sisääntulo 

(tsukuri) heittoasentoon. Ennen sisääntulovaihetta suoritetaan aina horjutus-

vaihe vastustajan saamiseksi pois tasapainoisesta asennosta. Lisäksi judos-

sa on erilaisia heittoharjoittelumuotoja. Heittoihin harjoitellaan myös väistö- 

tai vastaliikkeitä, joiden suorittaminen vaatii usein ennakointia, nopeaa rea-

gointia ja oman sekä vastustajan liikkeen, asennon sekä voimankäytön hah-

mottamista. Judoharjoituksiin kuuluvat yleensä myös erilaiset pelit, kisailut ja 

kamppailut, lihaskunto ja akrobatia osuudet sekä tietysti kaatumisen (ukemi) 

harjoittelu. 

6.5.2 Judollisen harjoittelun sisältö 

 

Harjoittelun yhtenä tarkoituksena oli opettaa koeryhmäläisiä kontrolloimaan 

painopistettä dynaamisten liikkeiden aikana sekä saavuttamaan hallittu lop-

puasento. Harjoitteiden avulla pyrittiin lisäämään nilkan ja lonkan alueen toi-

mivuutta, joiden merkitys tasapainon hallinnassa on varsinkin ikääntyessä 

suuri. Judoheittoihin tyypillisesti liittyvä pään kiertyminen (katse) heiton suun-

taan, huomioitiin harjoitteissa, näin pyrittiin vaikuttamaan vestibulaarijärjes-

telmään. (Mälkiä 2002, 200.) Harjoitteet kuormittivat koko asennonhallintajär-

jestelmää monipuolisesti.  

Harjoittelun tavoitteena ei ollut tekniikoiden hyvä oppiminen, vaan ne toimivat 

apuvälineinä em. harjoitusvaikutusten saamiseksi. Ajatukseni ei ollut niinkään 

tasapainon harjoittelu, vaan pikemminkin jatkuvan ”horjutustilan” ylläpito. Tä-

hän pyrin pitämällä harjoittelijat liikkeessä, vaihtamalla harjoitteita ja tapoja 

tehdä niitä, teettämällä harjoitteita yksin, ryhmissä sekä eri parien kanssa jne.  

Erilaisten ja vaihtuvien harjoitteiden avulla pyritään estämään hermoston tot-

tuminen ärsykkeisiin ja näin kehittyminen on tehokkaampaa. (Taitovalmen-

nus 2009). Kymmenen kerran kokonaisuuden suunnittelin niin, että tarkensin 

karkeaa ohjelmarunkoa joka harjoitusta varten, harjoittelijoiden edistymisen 

mukaan. Näin vaikeusaste nousi harjoittelijoiden kykyjen mukaan.  

Harjoittelun ytimenä toimivat jalkaheitot (4), lonkkaheitto sekä kääntyminen 

(tai-sabaki) ja näiden ympärille muotoutuvat väistöliikkeet ja harjoitteet. Näitä 
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harjoiteltiin sekä paikaltaan, että liikkuen eteen, taakse, sivuttain tai pyöri-

vään liikkeeseen. Harjoitteita tehtiin välillä myös silmät kiinni. Liikesuoritusten 

rytmiä vaihdeltiin ja liikkeitä saatettiin harjoitella osina tai kokonaisliikkeenä. 

Heittotekniikoita harjoiteltiin ilman heittosuoritusta, lukuun ottamatta joitakin 

kamppeja tai pyöräytyksiä joissa pari saatettiin pehmeästi mattoon. Esimerk-

kinä kuva yhdestä käyttämästäni jalkaheittoharjoitteesta (kuvio 5). 

 

Kuvio 5 O-soto-gari, judossa käytettävä jalkaheitto (Kokkonen 1979) 

Harjoittelu sisälsi myös parin liikuttamista esimerkiksi työntämällä tai vetämäl-

lä sekä kisailuja, pelejä ja kamppailuja, joissa nopeat liikkeet ja reagointi yllät-

täviin tapahtumiin korostuivat. Näistä esimerkkinä ”läpsyottelu” parin kanssa. 

Siinä kumpikin yrittää saada ”läpsäistyä” vastustajaa olkapäähän, samalla 

kun suojaa omia olkapäitään - kolmesta läpsystä erävoitto. Vaikka lihasvoi-

maa pidetään oleellisena osana tasapainon säilyttämisessä (Rinne 2010b), 

en sisällyttänyt varsinaista lihaskunto-osiota harjoitteluun, sillä useat käyttä-

mistäni harjoitteista vaativat monen tyyppistä voiman käyttöä. Näin voimaa 

harjoitettiin siinä yhteydessä missä sitä käytetäänkin. 

Alkulämmittely sisälsi esimerkiksi yksin ja parin kanssa tehtyjä pyyhkäisy-, 

kääntymis- ja liikuttamisharjoitteita. Myös esimerkiksi pari-polttopallo ja erilai-

set ympyrässä tehdyt pujottelu-, kääntymis- ym. harjoitteet toimivat lämmitte-

lynä tai varsinaisina harjoitteina. Loppuverryttely ja – venyttely suoritettiin 

yksin tai parin kanssa, myös näissä huomioin tasapainon harjoittamisen. Kai-

kessa pyrin hyödyntämään lajinomaiset liikkeet, kuten esimerkiksi ouchi-garin 

(taaksepäin suuntautuva jalkakoukkaisu) väistöliikkeen käyttö lonkan dynaa-

misena venytyksenä. Kyseisessä liikkeessä vedetään polvi rintaa kohti, sa-

malla lonkkaa ulospäin kiertäen (lonkan avaus). 
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7 TULOKSET 

 

7.1 Mitatut vaikutukset  

 

Staattinen tasapaino: flamingotesti 

Flamingotestissä koeryhmän (n= 8) suoritusaika lopputestauksessa parani 

kolmella ja huononi kolmella mitattavalla, kahdella pysyi samana. Saman 

ajan saaneet henkilöt seisoivat yhdellä jalalla täydet 60 sekuntia. Tulosten 

keskiarvo oli alkumittauksessa 34,80 sekuntia ja loppumittauksessa 40,33 

sekuntia. Suurimmillaan henkilökohtainen parannus oli 42 sekuntia. Ryhmän 

suoritusajassa tapahtuneen muutoksen p-arvo 0.463 ei ole tilastollisesti mer-

kitsevä. 

 

Kontrolliryhmän (n = 8) suoritusaika parani yhdellä ja huononi yhdellä mitat-

tavalla, ajan pysyessä kuudella samana. Saman ajan saaneet henkilöt sei-

soivat yhdellä jalalla testiin vaaditut 60 sekuntia. Ryhmän tulosten keskiarvo 

oli alkumittauksessa 57,63 sekuntia ja loppumittauksessa 58,75 sekuntia. 

Suurimmillaan henkilökohtainen parannus oli 18,97 sekuntia. Suoritusajassa 

tapahtuneen muutoksen p-arvo 0.655 ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

 

Flamingotestissä ryhmien keskiarvot erosivat alkumittauksessa toisistaan 

merkitsevästi (p = 0.011), loppumittauksessa ero oli kaventunut (p = 0.074), 

eikä ollut enää merkitsevä. Koehenkilöt paransivat testissä tulostaan enem-

män kuin kontrolliryhmä, jolloin keskiarvoero pieneni alkumittaukseen verrat-

tuna (kuvio 6). Tähän varmasti vaikutti se, että kontrolliryhmäläisistä alkumit-

tauksessa seisoi täydet 60 sekuntia yhtä lukuun ottamatta kaikki, kun taas 

koeryhmässä vai kaksi henkilöä. 

 

Henkilöt jotka suoriutuivat flamingotestissä maksimiajan 60 sekuntia, tekivät 

haasteellisempana testinä myös kapealla palkilla seisomistestin. Koeryhmäs-

sä heitä oli vain kaksi, toisella tulos kapealla palkilla huonontui lopputestissä 

ja toisella aika parani. Kontrolliryhmäläisistä suoritustaan paransi 4 henkilöä. 
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Tätä testiä en syöttänyt lainkaan SPSS ohjelmaan, koska vain muutama koe-

ryhmäläisistä suoritti kyseisen testin. 
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 Kuvio 6 Flamingotestin keskiarvot 

 

Dynaaminen tasapaino: Takaperinkävely (tandem) 

 

Koeryhmässä kaikki paransivat loppumittauksessa tulostaan verrattuna al-

kumittaukseen. Alkumittauksen keskiarvo oli 31,24 sekuntia ja loppumittauk-

sen 20,88 sekuntia. Suurimmillaan parannus oli 19 sekuntia ja pienimmillään 

2, 85 sekuntia. Mittausten suoritusajassa tapahtuneen muutoksen p-arvo 

0.012 on tilastollisesti merkitsevä. 

 

Kontrolliryhmäläisistä myös kaikki paransivat suoritustaan. Alkumittauksen 

keskiarvo heillä oli 17,26 sekuntia ja loppumittauksen 14,27 sekuntia. Suu-

rimmillaan parannus oli 6,89 sekuntia ja pienimmillään 0,03 sekuntia. Myös 

heillä muutoksen p-arvo oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.012). 

 

Koe- ja kontrolliryhmän väliset keskiarvot alkumittauksessa erosivat toisis-

taan melkein merkitsevästi (p = 0.021). Loppumittauksessa ero oli kaventu-

nut selvästi (p = 0.093) eikä ollut enää tilastollisesti merkitsevä (kuvio 7). 

Tämä johtui siitä, että vaikka molemmat ryhmät paransivat suorituksiaan, 

koeryhmän parannukset olivat huomattavasti suurempia kuin kontrolliryh-

mäss 
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Kuvio 7 Takaperinkävelyn keskiarvot 

Dynaaminen tasapaino: 8-juoksu (10m) 

 

Koeryhmäläisistä kuusi paransi tulostaa verrattuna alkutestiin, kahdella aika 

huononi. Keskiarvo ryhmän alkutestissä oli 7,77 sekuntia ja lopputestissä 

7,20 sekuntia. Tilastollisesti muutos (p = 0.093) ei ole merkitsevä. 

 

Kontrolliryhmässä aika parani kahdella ja kuudella huononi. Keskiarvo alku-

testissä oli 7,02 sekuntia ja lopputestissä se oli 7,21. Muutos tapahtui siis 

huonompaan suuntaan, mutta sen p-arvo 0.058 ei ole tilastollisesti merkitse-

vä. 

 

Koe- ja kontrolliryhmän väliset keskiarvot eivät olleet alkumittauksessa (p = 

0.279) eivätkä loppumittauksessa (p = 0.721) tilastollisesti merkitseviä (kuvio 

8). Testien yhteenveto näkyy taulukoissa 5 (Wilcoxon) ja 6 (U-testi). 
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Kuvio 8 8-juoksun keskiarvot 
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Taulukko 5 Yhteenveto alku- ja loppumittaukset (Wilcoxonin merkkitesti) 

                 Koeryhmä (n=8)                                            Kontrolliryhmä (n=8) 

        ka          kh  p-arvo            ka              kh               p-arvo                               

         alkutesti      34,80 20,34           57,63          6,71     

Flamingotesti     0,463                         0,655 

         lopputesti      40,33 24,62            58,75          3,53 

         alkutesti      31,24 17,49           17,26 5,53 

Takaperinkävely    0,012**                        0,012** 

         lopputesti      20,88 12,87           14,27     4,12 

         alkutesti        7,77 1,36             7,02            0,85 

8-juoksu (10m)     0,093                          0,058 

         lopputesti        7,20 1,56             7,21            0,95 

 

Taulukko 6 Yhteenveto ryhmien välinen vertailu (Mann- Whitneyn U-testi) 

N=16        ka          kh  p-arvo                                              

         alkutesti      46,21 18,79 0,011**           

Flamingotesti                                  

         lopputesti      49,53 19,47 0,074      

         alkutesti     24,25 14,46   0,021* 

Takaperinkävely   

         lopputesti      17,57   9,84  0,093           

         alkutesti        7,40   1,16 0,248     

8-juoksu (10m)    

         lopputesti        7,20    1,25  0,674                

(p<0.001***= erittäin merkitsevä, p<0.01**=merkitsevä, p< 0.05*= melkein merkitsevä) 
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7.2 Koetut vaikutukset  

Loppukyselylomake: 

Koeryhmäläiset saivat kyselylomakkeen viimeisellä harjoituskerralla, ja pa-

lauttivat sen lopputestissä ennen suorituksia. Lomakkeella ryhmäläiset ar-

vioivat mm. omaa kokemustaan harjoittelun vaikuttavuudesta tasapainoon / 

kehonhallintaan, kehon asennon hahmottamiseen sekä kertoivat mielipitei-

tään harjoitteista sekä kurssin tarpeellisuudesta. Vaikka sekä alku- ja loppu-

testin suorittaneita oli kahdeksan henkilöä, niin vähintään 6 kertaa harjoituk-

sissa olleita oli yhteensä 11 henkilöä. Nämä kaikki palauttivat loppukyselylo-

makkeen, joten huomioin loppukyselyn analysoinnissa erikseen myös kolmen 

lopputestistä poissa olleen vastaukset. Analysointia varten ryhmittelin sa-

mankaltaiset asiat ja lomakkeet, joissa oli puuttuvia tietoja, analysoin täytetty-

jen tietojen osalta. 

 

Kahdeksasta testatusta henkilöstä seitsemän koki kehonhallinnassa / tasa-

painossa tapahtuneen muutosta parempaan päin. Näistä kahdeksasta neljä 

ilmoitti huomanneensa harjoittelun myönteisen vaikutuksen myös arjessaan. 

Kehon asennon hahmottamisen koki kolme kahdeksasta parantuneen harjoit-

telun aikana, neljä ei osannut sanoa ja yksi ei ollut huomannut muutosta ta-

pahtuneen. 

 

Kolmesta ei-lopputestatusta henkilöstä kaksi koki parannusta kehonhallin-

nassa / tasapainossa sekä oli myös havainnut harjoittelun myönteisiä vaiku-

tuksia arjessa. Kaikki ei- lopputestatut ilmoittivat huomanneensa kehon 

asennon hahmottamisen parantuneen harjoittelun aikana.  

 

Kaikkiaan siis yhdestätoista loppukyselyyn vastanneesta koehenkilöstä 9 

koki harjoittelun vaikuttaneen myönteisesti kehonhallintaan / tasapainoon. 

Tämän lisäksi 6 koki kehon asennonhahmottamisen kehittyneen ja myös 6 oli 

huomannut harjoittelun myönteisiä vaikutuksia arjessaan. 
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Alla joitakin vastaajien antamia esimerkkejä huomioistaan: 

 

”Liikkuminen varmempaa, jämäkämpää.” 

”Tukevan asennon löytäminen helpompaa ja pyörähtelyt sujuvat paremmin.” 

”Ei enää pelota liikkua.” 

”Tietyllä tavalla turvallisuuden tunne lisääntynyt ja uskallusta toimia liikkeiden 

äärirajoilla.” 

”Yhdellä jalalla pysyy paremmin pystyssä.” 

”Minulla on aina ollut koordinaatio-ongelmia, uskoisin siinä tapahtuneen pa-

rannusta.” 

”Opin käyttämään hyväksi polvia tasapainon parantajina.” 

”Mikäli kurssi olisi vielä jatkunut, kehon asennon hahmottaminen vain parani-

si, ts. harjoittelu tekee mestarin.” 

 

Loppukyselylomakkeessa kysyttiin omaa arviota tasapainosta, kuten esitieto-

lomakkeessakin. Mielenkiintoista on, että kolmen henkilön 11:stä, arvio tasa-

painostaan oli huonontunut esitietolomakkeen arvioon verrattuna. Kahden 

arvio oli parantunut ja kuusi arvioi tasapainonsa samalla tavalla kuin esitieto-

lomakkeessa. Tämä ilmiö voi mielestäni johtua suureksi osaksi siitä, että 

koehenkilöt ovat loppukyselyssä arvioineet tasapainoaan tehtyjen harjoittei-

den pohjalta. Esitietolomakkeeseen he ovat voineet arvioida tasapainoaan 

vain arkikokemuksen perusteella. 

 

Itselleen parhaiksi tasapainoa / kehonhallintaa kehittäviksi harjoitteiksi yhdes-

tätoista harjoittelijasta 9 ilmoitti erilaiset pyyhkäisyt ja muut yhdellä jalalla ta-

pahtuvat liikkeet. Muita mainintoja tuli pyörähdystä ja suunnan vaihtoa vaati-

vista liikkeistä sekä tukevan loppuasennon hakemisesta esim. heittoliikettä 

väistettäessä tai suoritettaessa. Silmät kiinni tapahtuneista harjoitteista tuli 

kaksi mainintaa. 

 

Pariharjoitteet koettiin yleisesti haastavammiksi kuin yksilöharjoitteet, sillä 

suorituksiin vaikuttivat myös parin ominaisuudet. Vastaajien mielestä parihar-

joitteet ”menettelivät” (6), kolmen mielestä ne olivatkin parhaiten kehittäviä ja 
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motivoivia, yksi ei pitänyt niistä. Pariharjoittelun hankaluutena koettiin lähinnä 

lähes vieraan ihmisen läheisyys ja epätasaisuus parien taidoissa tai koossa. 

Yleisesti käytetyt harjoitteet koettiin haastavuudeltaan sopiviksi tai haastavik-

si, oli myös niitä joiden mielestä ne olivat melko helppoja (3). 

 

Tatamia harjoittelualustana pidettiin haastavana, mutta 8 yhdestätoista ilmoit-

ti loppua kohti asian helpottuneen. Suurin osa harjoittelijoista piti avojaloin 

harjoittelua hyvänä, kaksi olisi toivonut sukkia jalkaan harjoittelun aikana. 

 

Kurssin kokonaispituus, viikoittainen harjoitusmäärä ja harjoituskerran pituus 

olivat osallistujien mielestä sopivia. Lähes kaikkien mielestä harjoittelu olisi 

tuloksellisempaa, mikäli kurssin kokonaispituus olisi suurempi ja harjoituksia 

olisi kaksi kertaa viikossa, mutta ajankäytöllisesti he eivät pitäneet itselleen 

mahdollisena sitoutua sellaiseen. 

 

Kurssin antina mainittiin myös mielihyvä ja stressin unohtaminen, sekä uudet 

tuttavuudet ja kuntoilu. Kehittämisehdotuksissa mainittiin taustamusiikinkäyt-

tö toisinaan, toivomuksia tuli lisäksi lihaskunto-osiosta ja pidemmästä venyt-

telyosuudesta. Myös henkilökohtaisen palautteen antamisesta kurssin jäl-

keen oli maininta. Kuusi henkilöä mainitsi myös toivomuksensa, että heidän 

ikäluokalleen (ja iäkkäimmille) pitäisi järjestää enemmän tasapainoa kehittä-

viä kursseja, he pitivät ehdottoman tärkeänä kiinnittää tasapainon harjoitta-

miseen huomiota myös yhteiskunnallisella tasolla. 

7.3 Havainnointi  

Kehonhahmottaminen pariin ja tilaan nähden kehittyi kurssilaisilla kurssin 

edetessä. Tämä näkyi selvästi esimerkiksi heittoon kääntymisharjoitteissa 

(tai-sabaki) sekä o-soto-garin (jalkaheitto) harjoittelussa parin kanssa. Oman 

painopisteen havaitseminen ja siirto hallitusti esimerkiksi yhden jalan varaan 

sujui paremmin kurssin loppupuolella kuin alussa. Rohkeus ja varmuus liik-

keiden suorittamisessa olivat näkyvästi lisääntyneet. Nämä asiat olivat näh-

tävissä myös kuvatussa videomateriaalissa. 
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7.4 Määrällisten ja laadullisten tulosten vertailu 

Vertailussa otin huomioon vain kaikki sekä alku- että lopputestiin osallistu-

neet koeryhmäläiset. Lopputestissä ryhmän kaikkien testien keskiarvot para-

nivat verrattuna alkutesteihin. Dynaamista tasapainoa mittaavien testien koh-

dalla kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki paransivat molempien testien 

tuloksia, staattista tasapainoa mittaavan flamingotestin tulosta paransi kolme 

henkilöä. Vaikka koeryhmässä tilastollisesti merkitsevä muutos tapahtuikin 

vain takaperin kävelyssä, niin ryhmien välillä flamingotestissä sekä takaperin 

kävelyssä alkumittauksessa olleet erot kapenivat selvästi. Tuloksia henkilö-

kohtaisella tasolla tarkasteltaessa parannukset olivat monen koehenkilön 

kohdalla huomattavia (liite 3, alku- ja lopputestausten tulokset). 

 

Koehenkilöiden omat subjektiiviset kokemukset harjoittelun vaikutuksesta 

vastaavat hyvin objektiivisten mittausten tuottamaa tietoa. Koehenkilöistä 

seitsemän ilmoitti havainneensa kehonhallinnassa / tasapainossa myönteistä 

kehitystä. Kun tähän lisätään myös lopputestiin osallistumattomien harjoitteli-

joiden loppukyselyn vastaukset, myönteisen kehityksen tasapainossa / ke-

honhallinnassa oli huomannut kaikkiaan 9 henkilöä. Tämän lisäksi näistä 6 

henkilöä ilmoitti huomanneensa kehittymisen myös arjen tilanteissa ja 6 hen-

kilöä oli huomannut asennon hahmottamisen kehittyneen. 

 

Näiden tulosten perusteella yhteenvetona ja vastauksina tutkimusongelmiin 

voin todeta seuraavaa: 

1. Judonomaisilla harjoitteilla oli positiivista vaikutusta koehenkilöiden mi-

tattuun sekä koettuun tasapainoon. Lisäksi koettuina vaikutuksina 

myös kehon asennon hahmottamiseen oli harjoittelulla positiivista vai-

kutusta. 

 

1.1 Dynaamisen tasapainon kehittyminen oli johdonmukaista kaikilla 

koehenkilöillä ja tilastollisesti merkitsevää. Staattisessa tasapai-

nossa kehitystä tapahtui vähän ja vain osalla testattavia. 

1.2 Koehenkilöiden ilmoittamat subjektiiviset kokemukset tukivat testi-

tulosten kertomaa objektiivista tulosta harjoittelun vaikutuksista. 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää judonomaisen harjoittelun vaikutuk-

sia ikääntyvien työikäisten henkilöiden tasapainoon. Tutkimukset osoittavat, 

että varsinkin yli 40-vuotiailla liikunnan harrastaminen ja teho vähenee, sa-

malla liikuntamuodot yksipuolistuvat. Tasapainon ja asennonhallinnan heik-

kenemisen myötä kaatumisriskin katsotaan lisääntyvän 50-60 ikävuodesta 

alkaen. Useissa tutkimuksissa on havaittu tasapainon heikkenemistä nuo-

rempiin verrattuna jo 30-40 -vuotiailla. Koeryhmäläisillä tyypillisin liikuntamuo-

to oli kävely ja kuntosaliharjoittelu ja kuusi heistä ilmoitti kaatuneensa viimei-

sen vuoden aikana. Näin suuri kaatuneiden määrä tässä ryhmässä selittynee 

osittain sillä, että tasapainoryhmään hakeutumisen syynä voi olla huoli tasa-

painon heikkenemisestä. Viisi ryhmäläisistä ilmoitti huomanneensa tasapai-

nonsa heikentyneen viimeisen viiden vuoden aikana. 

On tärkeää löytää keinoja, joilla yhä suurempi osa elinajasta voitaisiin elää 

terveenä ja toimintakykyisenä. Ikäihmisten tasapainoa on tutkittu sekä keino-

ja sen harjoittamiseen on etsitty ja kehitelty viime vuosina paljon. Mielestäni 

on syytä kiinnittää huomiota jo työikäisten tasapainon säilyttämiseen ja kehit-

tämiseen, jotta he pysyisivät ikääntyessään mahdollisimman pitkälle toimin-

takykyisinä. Liikunnan on todettu olevan vaikuttava ja kustannustehokas kei-

no kaatumatapaturmien vähentämiseksi. Kaatumistapaturmien väheneminen 

on yhteiskunnallisesti merkittävä taloudellinen säästö. 

Tasapainon harjoittaminen kurssimuotoisesti tai pelkästään itsenäisenä har-

joitteenaan ei mielestäni siirrä taitoa tehokkaasti arjen toimintoihin. Tasapai-

no menetetään useimmiten liikkeessä ja äkillisissä tilanteissa. Tasapainon 

säilymisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että se saa harjoitusta sään-

nöllisesti ja monipuolisesti. Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta 

on tärkeää löytää ja tutkia uusia mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja, joilla in-

nostaa ihmisiä harrastamaan liikuntaa, joka kehittää myös dynaamista tasa-

painoa.  

Judo on liikuntamuoto, jota harjoiteltaessa käytetään koko kehoa sekä mieltä. 

Samalla se kehittää kaikkien liikehallinnan osa-alueiden yhteistoimintaa luo-
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den hyvät edellytykset toiminnallisen tasapainon kehittymiselle. Judo mielle-

tään yleisesti lähinnä nuorille ja hyväkuntoisille sopivaksi lajiksi, jossa kisko-

taan vastustajaa puvusta ja viskellään näyttävillä heitoilla. Judo on kuitenkin 

laji, jossa jokainen voi itse määritellä tavan, jolla harjoittelee. Kuntoilijat har-

joittelevat omalla tasollaan ja tavallaan, näin jokainen voi hyödyntää lajin ke-

hittäviä ominaisuuksia myös ilman varsinaista heittelyä. Tutkimukseni harjoit-

teluinterventio antoi koehenkilöille tasapainoharjoittelun ohella mahdollisuu-

den saada tuntumaa heille vieraaseen liikuntamuotoon. Liikkeet ja niiden har-

joittelu olivat erikoisuudessaan naurua kirvoittavia. Liikuntamotivaation säilyt-

tämisen kannalta on tärkeää liikunnan ilo. Kun ihmisillä on mahdollisuus tu-

tustua ennakkoluulottomasti eri liikuntamuotoihin, voi yhä useammalle löytyä 

mieleinen tapa myös tasapainon harjoittamiseen.  

Tämän tutkimuksen perusteella näinkin lyhyellä harjoittelujaksolla näytti ole-

van positiivista vaikutusta tasapainoon. Etenkin dynaaminen tasapaino kehit-

tyi koehenkilöiden oman tuntemuksen sekä testitulosten perusteella. Staatti-

seen tasapainoon harjoitteluinterventiolla ei tutkimustulosten perusteella saa-

tu selkeitä muutoksia aikaan, vaan saadut testitulokset olivat ristiriitaisia. Har-

joitteet koostuivat pääosin dynaamisista liikkeistä ja suorituksista.  Kirjallisuu-

den mukaan positiivisimmat vaikutukset saadaan juuri harjoitettuun ominai-

suuteen. Tutkimuksessani ilmenneet vaikutukset dynaamiseen tasapainoon 

olivat samansuuntaiset tämän huomion kanssa.  

Takaperin kävelytestissä parannukset testituloksissa olivat selkeitä. Testiliike 

edellyttää voimakasta lantion kiertoa sekä hyvää alaraajojen asentotuntoa 

(Suni 2005b, 16). Tasapainon säilyttämisen kannalta lonkan ja alaraajojen 

liikkuvuus, riittävä voima ja voimantuottonopeus ovat tärkeitä. Judossa näi-

den harjoittaminen tapahtuu luonnostaan lajitekniikoihin ja harjoitteisiin sisäl-

tyen. Käyttämäni judomaiset harjoitteet olin suunnitellut niin, että ne kohdis-

tuivat erityisesti em. ominaisuuksiin. Harjoitteissa joudutaan siirtämään pai-

nopistettä usein toisen jalan varaan ja samanaikaisesti suoritetaan jotain tois-

ta liikettä. Tätä samaa asiaa tehdään myös parin kanssa, jolloin parin kehon-

paino tuo oman haasteensa suoritukseen ja sen hallintaan. On myös uskal-

lettava antaa painopisteen siirtyä tasapainoalueen yli ja ottaa hallitusti uusi 



48 

 

  

tasapainoinen loppuasento. Erityisesti erilaiset jalkakoukkaisut sekä niiden 

väistöliikkeet vaativat nopeutta ja uskallusta hallittuun siirtymiseen tasapai-

noalueen ulkopuolelle. Tällaiset harjoitteet opettavat ja antavat keinoja sekä 

uskallusta myös arkipäivän horjahdustilanteisiin.  Tasapainon ylläpito tai pa-

lauttaminen vaatii usein rohkeutta liikkeisiin, epävarma liike ei ole hallittu ja 

nopea, eikä tuota vakaata loppuasentoa. Kaatumispelko ja epävarmuus 

oman tasapainon ja liikkumisen suhteen lisäävät tutkitusti myös kaatumisris-

kiä. 

Harjoittelijoiden omat kokemukset kurssin vaikuttavuudesta olivat myönteisiä. 

Yhdeksän yhdestätoista harjoitteluun osallistuneesta koki tapahtuneen kehi-

tystä tasapainon, kehonhallinnan tai kehon asennon hahmottamisessa. Myös 

liikkumisvarmuuden lisääntymistä oli huomattu. Tasapainoon liittyvän sanas-

ton kirjavuus aiheuttaa niiden ymmärtämisessä eroavaisuutta. Toisaalta taas 

esimerkiksi kysyttäessä tasapainon ja kehonhallinnan kehittymistä, merkitys-

sisältö varmaankin ymmärretään samansuuntaisesti.  

Omat havaintoni kurssilaisten kehittymisestä ovat hyvin samankaltaisia hei-

dän omien huomioidensa kanssa. Alussa kurssilaisten oli hankala hahmottaa 

oman kehonsa asentoa tilassa ja pariin nähden. Tämä näkyi selvästi esimer-

kiksi heittoon kääntymisharjoitteissa (tai-sabaki) sekä o-soto-garin (jalkaheit-

to) harjoittelussa parin kanssa. Painonsiirto tukijalan päälle oli myös vaikeasti 

hahmotettava asia. Kurssin loppupuolella nämä asiat sujuivat selvästi pa-

remmin ja luonnollisemmin. Nämä asiat olivat nähtävissä myös videomateri-

aalista. Pariharjoitteiden avulla oman kehon ja asennon hahmottaminen tulee 

konkreettisemmaksi. On helpompi hahmottaa oman kehon asento kun on 

parin keho mihin peilata omaa sijoittumistaan. Samoin painopisteen hakemi-

nen konkretisoituu helpommin. Tasapainon hallinta edellyttää oman kehon ja 

painopisteen hahmottamista suhteessa ympäröiviin olosuhteisiin. Ihminen voi 

tällöin tietoisesti siirtää tai hallita tasapainoa. Tasapainoa tulisi harjoittaa sa-

manaikaisesti painonsiirron kanssa, sillä näin opitaan käyttämään ja muutta-

maan erilaisia strategioita tilanteen mukaan. 

Rohkeus ja varmuus liikkeiden suorittamisessa olivat myös näkyvästi lisään-

tyneet. Tähän varmasti osaltaan vaikutti se, että harjoitteet olivat tutumpia. 
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Toiseksi viimeinen harjoituskerta pidettiin aurinkoisen sään innoittamana ul-

kona. Tällöin harjoituspaikkana oli sivusuunnassa vino epätasainen nurmi-

alue harjoitussalin vieressä. Tällä alustalla sisätiloissakin haasteelliset harjoit-

teet sujuivat hämmästyttävän hyvin. Sopeutumiseen uskon vaikuttaneen sen, 

että harjoittelijat olivat tottuneet jatkuvaan muutokseen ja ”epävakauteen” 

harjoittelussaan näin luottamus omiin kykyihin ja uskallus liikkumiseen epä-

vakaalla alustalla oli lisääntynyt. 

Tutkimustulokset ovat tutkimusotoksen pienuuden vuoksi vain suuntaa-

antavia, eikä tutkimustuloksia voida yleistää. Monipuolinen tutkimusmenetel-

mien käyttö lisää kuitenkin tulosten luotettavuutta. Vaikka tutkimustulos ei 

olekaan yleistettävissä, antaa se käyttökelpoista ja tarkoituksenmukaista tie-

toa judollisten harjoitteiden vaikuttavuudesta kyseisen kohderyhmän tasapai-

non kehittämiseksi. Lisäksi se antaa hyödynnettävää tietoa kurssin sisällön ja 

kokonaisuuden toimivuudesta kurssilaisten kokemana. Näitä tietoja voi hyö-

dyntää judoseuroissa kurssitarjontaa kehitettäessä sekä liittotasolla Judoliiton 

kaatumisen vastaisissa kampanjoissa. 

Tietoa tarvitaan tehokaan tasapainoa kehittävän harjoittelun muodosta, kes-

tosta ja intensiteetistä. Lisääntyvä istumiskulttuuri heikentää lihasten voimaa, 

koordinaatiota sekä tasapainoa. Dynaamista tasapainoa kehittävät liikunta-

muodot ovat yksi mahdollinen keino kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä, 

vaikuttaen myös samalla muihin kunnon osa-alueisiin. Ikääntyneiden liikun-

nassa ei voida siinä määrin hyödyntää nopeita ja voimakkaita liikkeitä kuin 

nuorempien harjoittelussa, joten tästäkin syystä varhaisemmassa vaiheessa 

aloitettu reipas ja äkkiliikkeitä vaativa liikunta olisi suotavaa. 

Jatkossa voisi tutkia kuinka vuoden mittainen kuntojudoharjoittelu vaikuttaa 

työikäisten tasapainoon. Harjoittelun frekvenssi olisi kaksi kertaa viikossa. 

Tarpeellista on myös selvittää harjoittelun vaikutus nopeusvoima ominai-

suuksiin, sillä nopeaa voimantuottoa tarvitaan äkillisissä tilanteissa, kuten 

horjahtamiset.  
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     Liite 1 

    

ESITIETOLOMAKE 

Esitietolomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulko-

puolisille.   

Henkilötiedot 

Nimi       Ikä  

Osoite  

Puhelin     Sähköposti  

 

Laita merkki ”X” sopivimman vaihtoehtoehdon jälkeen ja kirjoita tarvittaessa 

selitys. 

 

Terveys / tasapaino 

1. Onko sinulla joku sairaus tai vamma, joka tulisi huomioida liikunnassa? 

a)    ei  b)    kyllä.     Mikä?:  

 

2. Pyörryttääkö sinua helposti tai kärsitkö huimauksesta? 

a)    ei  b)    kyllä.     Missä yhteydessä?:  

 

3. Onko sinulla lääkitystä, joka voi vaikuttaa tasapainoon? 

a)    ei  b)      kyllä.     Mikä?:  

 

4. Miten arvioit tasapainosi tällä hetkellä? 

1  erittäin huono 

2  huono 

3  kohtalainen 

4 hyvä 

5 erittäin hyvä        

Perustele valintasi:  
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5. Oletko huomannut tasapainosi heikentyneen viimeisen viiden vuoden aika-

na? 

a)     en  b)    kyllä.     Millä tavalla?:  

 

6.  Oletko kaatunut viimeisen vuoden aikana? 

a)    en  b)    kyllä.     Mitä tapahtui? Kuvaile lyhyesti:  

 

Fyysinen aktiivisuus 

7. Liikuntatottumuksesi viimeisen puolen vuoden aikana? 

Harjoitan liikuntaa   

a)    harvemmin kuin kerran viikossa 

b)    1-2 kertaa viikossa 

c)    3-4 kertaa viikossa 

d)    useammin kuin 4 kertaa viikossa 

   Millaista liikuntaa?:  

 

8. Muita fyysisen aktiivisuuden muotoja? (Esim. pihatyöt, marjastus jne.) Mitä ja 

kuinka  usein? : 

 

9. Onko työsi mielestäsi fyysisesti aktiivista? 

a)    ei  b)    kyllä.    Kuvaile lyhyesti:  

 

10. Aiempi liikunta- / urheilutausta. 

Oletko joskus harrastanut aktiivisesti jotain liikuntalajia? 

a)   en  b)     kyllä.    Mitä lajia? 

Montako vuotta?  Montako kertaa viikossa? :  

11. Haluaisitko vielä sanoa jotain muuta?: 

 

Harjoituskerrat ja testit tapahtuvat omalla vastuulla. Luvallanne ku-

vaamme harjoitustilanteita.  Materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille. 

a)     Saa kuvata           b)       Ei saa kuvata 

 

Olen lukenut esitietolomakkeen kysymykset huolellisesti ja vastannut 

niihin parhaan tietämykseni mukaan. Osallistun opinnäytetyön harjoi-

tuskertojen liikuntaan ja niihin liittyviin testeihin vapaaehtoisesti.  

Allekirjoitus:   
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Kiitos! 

     Liite 2 

HEI KURSSILAINEN!  

Kiitos osallistumisestasi tasapaino- ja kehonhallintakurssille. Pyydän, 

että autat minua vielä tehtävässäni täyttämällä tämän kyselykaavakkeen 

huolellisesti ja juuri sinun tuntemustesi mukaan. Saamani palaute kurs-

silaisten kokemuksista on kurssin kehittämisen ja oman toimintani 

kannalta äärimmäisen tärkeää. 

LOPPUKYSELY 

Loppukyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulko-

puolisille. 

Henkilötiedot 

Nimi    Ikä 

Osoite     

Puhelin    Sähköposti 

 

Rastita seuraavista vaihtoehdoista mielestäsi sopivin / vastaa kysy-

myksiin 

1. Jos olet kärsinyt huimauksesta, oletko huomannut muutosta siihen har-

joittelujakson aikana?  

a) En ole kärsinyt huimauksesta. 

          b) Ei muutosta   c) Kyllä, kuvaile muutosta. 

 

2. Millaiseksi arvioit tasapainosi tällä hetkellä? 

1. erittäin huono 

2. huono 

3. kohtalainen 

4. hyvä 

5. erittäin hyvä 

Perustele valintasi: 

 

3. Oletko huomannut harjoittelujaksosta olevan hyötyä arjessasi? 
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a. Ei  b. Kyllä. Kerro millä tavalla?  

4.  Koetko kehonhallinnassasi ja/tai tasapainossasi tapahtuneen muutos-

ta harjoittelujakson aikana? 

a. Ei   b. Kyllä. Kerro millä tavalla? 

 

 

5.  Koetko harjoittelujakson vaikuttaneen kehon asennon hahmottami-

seen? (esim. vartalon painopisteen siirto yhdelle jalalle, missä kehosi 

painopiste eri asennoissa on, oman vartalon asento harjoituspariin 

nähden tms.) 

 

 

6. Missä asioissa olet kokenut onnistuneesi ja / tai kehittyneesi harjoittelu-

jakson aikana? 

 

7. Mitkä harjoitteet mielestäsi olivat sinulle parhaita tasapainon ja varta-

lonhallinnan kehittämiseksi? 

 

8. Harjoittelu sisälsi paljon pariharjoitteita. Mitä ajattelet niistä? 

 

9. Millaisia harjoitteita olisit toivonut enemmän / vähemmän? Miksi? 

 

10. Millaiseksi koit harjoitteiden haastavuuden? 

 

 

11. Harjoittelu tapahtui tatamilla (judomatto), joka on joustavuutensa vuok-

si lattiaa epävakaampi alusta. Kuinka koit tämän vaikuttavan liikkeiden 

suorittamiseen kurssin alussa / lopussa?  

 

12. Harjoittelu tapahtui avojaloin, miltä se tuntui? 

 

 

13. Vastasiko kurssi odotuksiasi? Toivoisitko siihen jotain muuta lisäksi / 

pois? Mitä? 

 

14. Harjoittelun kesto 
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Oliko kurssin kokonaispituus (10krt) mielestäsi sopiva? 

a) Ei. Montako kertaa olisi ollut mielestäsi sopiva? Miksi? 

 

b) Kyllä. Miksi?  

 

Oliko yksi harjoituskerta viikossa sopiva määrä? 

a) Ei. Mikä olisi mielestäsi sopiva määrä? Miksi? 

 

b) Kyllä. Miksi? 

 

Oliko yhden harjoituskerran pituus sopiva (1h)? 

a) Ei. Mikä olisi mielestäsi sopiva harjoituskerran pituus? Miksi? 

 

b) Kyllä. Miksi? 

 

15.  Mikä oli kurssin anti sinulle (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset) – mitä 

opit, mitä sait? 

 

 

16. Millaisia vinkkejä antaisit ohjaajan toimintaan? Mihin olisi hyvä kiinnit-

tää huomiota / tehdä toisin? 

 

 

17. Olisiko sinulla vielä jotain muuta sanottavaa kurssiin liittyen? Kehitys-

ehdotuksia? Tarpeellisuus? Mitä mieleesi juolahtaa? 

 

 

KIITOS AJASTASI SEKÄ VAIVANNÄÖSTÄSI JA MUKAVAA KE-

SÄÄ! 

 

Eira Kähkönen 
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     Liite 3 

KOERYHMÄN ALKU- JA LOPPUTESTIN TULOKSET 

   

 Flamingo alku /loppu           Takaperink. alku/loppu   8-juoksu 10m alku/loppu 

11,56 9,72 71,00 52,00 10,53 10,88 

26,00 6,00 38,00 21,00 8,22 7,25 

60,00 60,00 17,51 14,23 6,07 6,48 

28,00 60,00 15,82 12,97 6,84 6,00 

60,00 60,00 26,00 15,00 8,01 7,30 

7,00 49,00 25,75 14,59 7,32 7,00 

37,57 60,00 29,56 18,41 8,31 6,19 

48,26 17,88 25,91 18,84 6,87 6,47 

 

KONTROLLIRYHMÄN ALKU- JA LOPPUTESTIN TULOKSET 

 

 Flamingo alku/loppu Takaperink. alku/loppu 8-juoksu 10m alku/loppu 

   

60,00 50,00 21,35 20,57 6,72 7,22 

60,00 60,00 13,41 13,38 7,56 7,72 

60,00 60,00 27,00 20,53 8,37 8,81 

60,00 60,00 21,60 14,71 8,06 8,22 

60,00 60,00 17,16 11,06 6,37 6,34 

60,00 60,00 13,16 10,32 6,50 6,46 

60,00 60,00 12,85 12,37 6,22 6,25 

41,03 60,00 11,57 11,22 6,38 6,69 
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