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1 JOHDANTO 

Keho on luotu liikkumaan. Jos kehoa ei käytetä riittävän monipuolisesti liikera-

dat heikkenevät, eli liikkuvuus vähenee. Liikkuvuudesta voi huolehtia yksinker-

taisimmillaan liikkumalla ja liikuttelemalla kehon osia (Mikkonen & Kukkonen 

2017, 133.) Erityisesti liikkumisen merkitys korostuu ikäihmisten ja muistisai-

raiden kohdalla. Vanhuus ei ole sairaus, eikä liikuntakyvyttömyys kuulu van-

huuteen. Aktiivisuus ja omatoimisuus arjessa ylläpitävät toimintakykyä kai-

kissa sairauden vaiheissa, ja pienet haasteet ovat hyväksi. (Matila 2014.) 

 

Muistisairaudet luetaan Suomessa kansantaudiksi. Muistisairaita on arvioitu 

Suomessa olevan n. 190 000, ja suurin osa sairastuneista on yli 80-vuotiaita. 

(THL s.a.a.) Muistisairaus vaikuttaa koko perheeseen, ja se heijastuu per-

heenjäsenten keskinäisiin suhteisiin. Sairauden kohdatessa on tärkeää huomi-

oida perheen kaikki jäsenet ja heidän tarpeensa. Muistisairaan läheisen hyvin-

voinnin huomioiminen auttaa myös muistisairasta. Muistisairauden varhai-

sessa vaiheessa tavalliset arjen rutiinit ylläpitävät muistisairaan toimintakykyä, 

ja se auttaa läheistä jatkamaan elämää mahdollisimman normaalisti. 

 

Tämän opinnäytetyön on laatinut kaksi geronomiopiskelijaa. Opinnäytetyö teh-

tiin yhteistyössä Kotkan Seudun muistiyhdistys ry:n kanssa. Kokosimme 15 lii-

kettä sisältävän liikepankin päivittäiseen kehonhuoltoon (ks. liite 6.). Vaikutuk-

sia seurasimme puolen vuoden ajan. Seurannassa oli mukana kolme ikäänty-

nyttä pariskuntaa. Pariskuntien toisella osapuolella oli todettu muistisairaus. 

Liikepankista valikoitui muutama liike päivää kohden. Liikkeitä vaihtelemalla 

kehon eri osa-alueita huollettiin päivittäin helposti ja nopeasti, ja viikon lop-

puun mennessä koko keho oli käyty läpi. Kehonhuoltoliikkeet koostuvat liikera-

toja avaavista liikkeistä sekä lihaksia venyttävistä liikkeistä. Kehonhuollolla ei 

korvata UKK-instituutin liikuntasuositusten viikoittaista liikuntamäärää. 

Työmme seurannan päätyttyä Kotkan Seudun muistiyhdistys ry sai liikepankin 

käyttöönsä. 
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2 KEHONHUOLTO 

Keho toimii kokonaisuutena (Hakala 2017, 87). Ikääntymisen tai liikkumatto-

muuden seurauksena hermo-lihasjärjestelmässä tapahtuvat muutokset hei-

kentävät tai hidastavat sekä aistitoimintoja että motorisia liikevasteita. Liikun-

nan avulla näitä muutoksia voidaan hidastaa toimintakyvyn kannalta merkittä-

västi. Ikääntymisen myötä myös nivelten liikerajoitukset lihasten jäykkyys liik-

kumisessa lisääntyvät. (Suni & Vasankari 2014, 38,41.) 

 

Kehonhuolto on käsitteenä laaja, ja se koskee koko kehon kunnosta ja hyvin-

voinnista ylläpitäviä toimenpiteitä. Sana kehonhuolto tarkoittaa mm. palautta-

vaa liikuntaa, venyttelyä ja hierontaa. Kehonhuolto voi olla aktiivista tai passii-

vista. Aktiivinen kehonhuolto on itse toteutettua. Passiivista kehonhuoltoa to-

teuttaa toinen henkilö, esimerkiksi hieroja. Kehonhuolto voidaan liittää myös 

uneen, palautumiseen ja ravitsemukseen. Kehon ja mielen yhteys sekä niiden 

keskinäinen hyvinvointi ja tasapaino ovat myös vahvasti läsnä kehonhuol-

lossa. Erilaisia kehonhuoltolajeja ovat jooga, pilates ja taiji. Lajeja yhdistää 

rauhallinen ja kiireetön tahti liikkeissä, jotka yhdistetään usein hengitykseen. 

(Leskinen 2018,14,15.) Opinnäytetyössämme kehonhuolto käsittää kevyttä, lii-

keratoja avaavaa liikettä ja venyttelyä.  

 

 

2.1 Liike 

Kehomme on tarkoitettu liikkumaan ja käytettäväksi täysillä liikeradoilla kaik-

kiin niihin suuntiin, joihin sen on tarkoitettu liikkuvan. Tämä tarkoittaa kumar-

ruksia, kallistuksia, kurkotuksia, nivelten pyörittelyä, venytyksiä ja supistuksia. 

Jos kehoa ei käytetä riittävän monipuolisesti liikeradat heikkenevät eli liikku-

vuus vähenee. Tämä johtaa siihen, että liikettä joudutaan hakemaan muualta, 

jolloin osa kehon alueista ylikuormittuu ja osa passivoituu. Hyvä liikkuvuus 

auttaa ennen kaikkea suoriutumaan arjessa, jossa teemme kotitöitä, pesey-

dymme, pukeudumme, kurkottelemme ja kumartelemme. Liikkuvuudesta voi 

huolehtia yksinkertaisimmillaan liikkumalla ja liikuttelemalla kehon osia. (Mik-

konen & Kukkonen 2017, 133,134.) 

 

Liikkuvuudella eli notkeudella tarkoitetaan nivelten liikelaajuutta ja lihasten ja 

jänteiden elastisuutta eli joustavuutta (Leskinen 2018,16). Ihmisellä on yli 300 
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niveltä, jotka mahdollistavat liikkeet luiden välillä antaen tuen liikesuorituksiin 

(Suni & Vasankari 2014, 38). Nivelten liikuttelu aktivoi nivelten aineenvaihdun-

taa ja nesteyttää nivelpintoja, jolloin nivelten toiminta tulee vaivattomammaksi 

(Reen & Virtamo 2018, 12). Mitkä tahansa suurella liikelaajuudella tehtävät 

liikkeet parantavat notkeutta toiminnallisella liikelaajuudella. Tällainen harjoit-

telu kehittää todennäköisesti parhaiten dynaamista notkeutta, mutta tutkimus-

näyttöä ei kuitenkaan ole. (Suni 2014, 208.) 

 

Niskahartia on ylin paikka kehossa, joka kompensoi muun kehon ongelmia ja 

alueen jumit vaikuttavat suoraan pään alueen verenkiertoon ja toimintaan ai-

heuttaen päänsärkyä, huimausta ja huonovointisuutta (Hakala 2017, 197). 

Pää, niska ja hartiat toimivat yhtenä kokonaisuutena. Niska kannattelee päätä 

ja niskan liikkeet mahdollistavat pään kääntämisen eri suuntiin. Hartiat taas 

kannattavat käsien painoa, ja niihin syntyy paljon jännityksiä. Käsien liikkeet 

tapahtuvat yleensä kehon etupuolella, mikä voi helposti aiheuttaa kireyttä rin-

takehän lihaksiin ja sitä kautta aiheuttaa vaivoja käsiin ja käsivarsiin. Niskali-

hasten venyttelyllä voidaan parantaa ryhtiä, ja hartialihasten venyttely vähen-

tää hartioiden rasitusta. (Martin 2005, 13, 24, 26, 30.) 

 

Käsiä käytetään monien tehtävien tekemiseen arjessa. Käsien hyvän toimin-

nan perustana on ranteiden ja sormien hyvä tunto, lihasvoima ja motoriikka. 

Ranteet tukevat sormien voimankäyttöä ja tarttumisotetta. (Pohjolainen & Bau-

mann 2018.) Olkanivelten jäykistyminen vaikeuttaa monia päivittäisiä perustoi-

mintoja, kuten esimerkiksi pukeutumista (Suni & Vasankari 2014, 41).  

 

Selän kuuluisi olla monipuolisesti liikkuva osa (Hakala 2017, 99). Selkärangan 

liikkeiden jäykistyminen ja ryhtimuutokset vaikuttavat tasapainon hallintaan 

sekä paikalla seisoessa että kävellessä (Suni & Vasankari 2014, 41). Yläselän 

lihasten avulla kehon tasapaino säilyy, kun käsiä liikutellaan. Yläselän lihakset 

osallistuvat myös pään liikkeiden säätelyyn. Alaselkä pitää kehoa pystyssä ja 

toimii iskunvaimentimena kävellessä. Pitkäaikainen istuminen tai seisominen 

voi kiristää ja jäykistää alaselän lihaksia. Vyötärön lihakset suojaavat sisäeli-

miä, tukevat selkärankaa ja yhdistävät ylä- ja alavartalon toisiinsa. Vyötärö 

mahdollistaa rintakehän ja lantion liikkeet eri suuntiin. (Martin 2005, 32, 36, 

40, 42.) 
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Kaikki paino ja toiminta tapahtuu jalkojen päällä. Alin taso on jalkaterä ja 

nilkka ja koko kehon paino on liikkuessa hetkellisesti yhden jalan ja nilkan va-

rassa. Nilkalta ja jalkaterältä vaaditaan paljon tukea. Lonkat yhdistävät ylä ja 

alavartalon kokonaisuudeksi ja niiden kuuluisi liikkuvat isoilla liikeradoilla. (Ha-

kala 2017. 87, 88). Etureiden lihas on hallitseva lihas alaraajojen liikkeen kan-

nalta ja kireys voi aiheuttaa polvikipuja. Takareiden kireät lihakset voivat taas 

aiheuttaa alaselän kiputiloja, kuten myös kireät pohkeet. (Martin 2005,44, 

48,50) Jos nilkan toiminnassa ilmenee ongelmia, heijastuu se myös ylemmäs. 

Liikerajoitukset alaraajoissa ovat yhteydessä liikkumisvaikeuksiin. Nilkkanive-

len jäykkyys vaikeuttaa tasapainon hallintaa ja pohjelihasten voimantuottoa. 

(Suni & Vasankari 2014 Terveysliikunta 41 & Hakala 2017, 87)  

 

 

2.2 Venyttely 

Liikkuvuuden parantamiseen käytettyjä harjoitusmenetelmiä ovat erilaiset ve-

nyttelyt, joilla voidaan lisätä ja ylläpitää liikkuvuutta. Venyttelyn avulla pyritään 

vaikuttamaan lihaksen ja jänteen elastisen sidekudoksen ominaisuuksiin eli 

venyvyyteen. (Leskinen 2018, 16.) Venyttelyllä tarkoitetaan yksinkertaisimmil-

laan lihaksen ja jänteen palauttamista lepopituuteen ja lepopituuden lisää-

mistä (Reen & Virtamo 2018, 6). Venyttely vaikuttaa kehoon myös monella 

muulla tavalla, kuten lisäämällä joustavuutta ja liikkuvuutta. Se rentouttaa, vä-

hentää vammojen riskiä, virkistää sekä parantaa elimistön verenkiertoa ja ai-

neenvaihduntaa. Venyttely ylläpitää ja laajentaa myös nivelen liikelaajuutta. 

(Martin 2006, 8,12; Reen & Virtamo 2018, 6.) Venyttelyharjoituksen on todettu 

tutkimusten mukaan vaikuttavan myönteisesti lihasvoimaan (Suni 2014, 208). 

 

Venyttelyä voidaan toteuttaa monella tekniikalla. Staattinen venyttely tunne-

taan ns. perinteisenä venyttelymuotona. Siinä lihas venytetään äärimmilleen 

omalla lihastyöllä, ja venytys pidetään viidestä sekunnista kolmeen minuuttiin. 

Venytysaika riippuu siitä, onko tarkoitus aktivoida tai palauttaa lihasta vai li-

sätä liikkuvuutta. Dynaamisessa venyttelyssä liike suoritetaan normaalilla liike-

radalla, siinä lihas käytetään venyttelyasennossa ja palautetaan saman tien 

alkuasentoon. Tarkoitus on viedä lihasta venytysasentoon useita kertoja ja to-

tuttaa kehoa nivelkulmien vaihteluihin. Näiden pumppaavien venytysasentojen 

ja toistojen lisäksi dynaaminen venyttely kattaa käsitteenä erilaiset pyöritykset, 
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heilautukset sekä puolelta toiselle vuorottelevat venyttelyliikkeet. Dynaami-

sella venyttelyllä pyritään avaamaan liikeratoja, ylläpitämään ja kehittämään 

liikkuvuutta sekä parantamaan kehon hallintaa. Venytykset toimivat myös läm-

mittelyliikkeinä. (Hakala 2018, 54, 56, 57; Reen & Virtamo 2018, 7, 8.) Lisäksi 

venyttely voi olla mm. aktiivista, passiivista, ballistista, submaksimaalisesti 

kontrolloitua tai jännitys-rentoutus-venytystä (Hakala 2018, 54, 55, 57; Ram-

say 2013,10). Kohdennetulla venyttelyllä päästään hyviin tuloksiin venyttele-

mällä usein ja vähän kerrallaan. Venytyksen pitäisi tuntua miellyttävältä. 

Yleensä rintalihakset, olkapäät, reiden etu- ja takaosa ja pakaralihakset kai-

paavat venytystä. Hengitys on tärkeä osa venytystä. (Mikkonen & Kukkonen 

2017, 133,134.) 

 

 

3 MUISTISAIRAUS 

Muistisairaudella tarkoitetaan neurologista sairautta, jossa sekä muisti että 

muut kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn osa-alueet heikkenevät. Muistisairaudet 

yhdistetään yleensä dementiaan, joka ei ole kuitenkaan sairaus vaan oiretila. 

Dementian syy voi olla etenevä muistisairaus, kuten Alzheimer. Muistihäiriöt 

voivat olla ohimeneviä tai pysyviä jälkitiloja, kuten aivovamma. Muistihäiriö voi 

johtua myös sairaudesta, jota voidaan parantaa hoidolla, kuten kilpirauhasen 

vajaatoiminta. On tärkeää saada selville, mistä muistioire johtuu, jotta sitä voi-

daan hoitaa. Kaikkiin muistisairauksiin ei ole parannuskeinoa, mutta elämän-

laatua ja hallintaa voidaan parantaa. (Vainikainen 2016, 31,32; Muistiliitto 

s.a.a.) 

 

Ohimeneviä muistihäiriöitä ovat mm. aivoverenkiertohäiriöt, ohimolohkoepilep-

sia ja lievä aivovamma. Myös lääkkeet ja päihteet voivat aiheuttaa ohimeneviä 

muistihäiriöitä. Taustalla voi esiintyä myös psyykkisiä häiriöitä tai sekavuusti-

loja. Kun nämä tilat tunnistetaan, voidaan niitä hoitaa, ja usein muisti palautuu 

ennalleen. (Erkinjuntti, Hietanen ym. 2009, 81.) 

 

Joskus aivoihin voi jäädä pysyviä jälkitiloja esim. aivovammasta, aivoveren-

kiertohäiriöstä tai aivotulehduksesta. B1-vitamiinin puutos tai leikkauksen ja 
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sädehoitojen jälkitila voivat myös aiheuttaa pysyvän haitan. Silloin henkilö tar-

vitsee kuntoutusta ja ohjausta. Nämä tilat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti 

etene. (Erkinjuntti, Hietanen ym. 2009, 82.) 

 

Etenevät muistihäiriöt ovat usein muistisairauksia, jotka johtavat dementiaan.  

Näistä Alzheimerin tauti on yleisin. Tämän lisäksi etenevän muistisairauden 

syynä voi olla aivoverenkiertosairaus, Lewyn-kappaletauti tai erilaiset otsaloh-

korappeumat. Oikean diagnoosin saaminen mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa on erittäin tärkeää. Tällöin on parhaimmat valmiudet puuttua taudin 

kulkuun ja hidastaa sairauden etenemistä oikeilla kuntoutus- ja palvelusuunni-

telmilla. Tärkeintä näiden sairauksien kohdalla on panostaa elämänlaatuun ja 

hyvään arkeen. (Erkinjuntti, Hietanen ym. 2009, 82.) 

       

Suomessa yli 65-vuotiailla muistisairautta esiintyy 5 – 9 %:lla väestöstä. 

Vuonna 2013 väestötutkimuksessa arvioitiin maassamme olevan 93 000 kes-

kivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta ja 100 000 lievästi muistisairasta henki-

löä. Muistisairaudet yleistyvät suhteessa korkeaan ikään. Yli 85-vuotiailla 

muistisairauden riski on 15-kertainen verrattuna 60-vuotiaiden ryhmään. Muis-

tisairauksien ikäriippuvuus on sama kaikkialla maailmassa. (Erkinjuntti, Re-

mes ym. 2015, 37.) Vuosittain päivittyvää tilastotietoa muistisairauksia sairas-

tavien henkilöiden kokonaismääristä ei Suomessa ole, vaan arviot perustuvat 

eri lähteistä saataviin rekisteritietoihin ja eurooppalaisiin väestötutkimuksiin 

(THL s.a.a). 

 

Edetessään muistisairaudet saattavat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen sosiaali-

seen kanssakäymiseen. Useimmiten harrastukset ja kodin ulkopuoliset kon-

taktit vähenevät pikkuhiljaa, ja se vaikuttaa sekä muistisairaaseen että tämän 

läheisiin. Hannareeta Öhmanin vuonna 2018 julkaisemassa väitöskirjassa on 

tutkittu liikunnan vaikutuksia muistisairailla henkilöillä. Säännöllisestä ja yksi-

löllisestä liikunnasta on todettu olevan hyötyä muistisairaan toimintakyvylle. 

Lievässä muistisairaudessa toimintakyvyn heikkeneminen hidastuu ja toimin-

nanohjaus paranee ja pidemmälle edenneessä sairaudessa kaatumiset vähe-

nevät. (Öhman 2018, 13.) Muistisairauksiin ei ole olemassa parantavaa lääke-

tieteellistä hoitoa. Tämä on lisännyt kiinnostusta selvittää, miten lääkkeettömät 

hoidot tehoavat muistisairauksiin. (Lautala 2018.) 
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Muistisairaus vaikuttaa koko perheeseen, ja se heijastuu perheenjäsenten 

keskinäisiin suhteisiin. Tähän muutokseen sopeutumiseen tarvitaan aikaa ja 

joskus myös ammattihenkilön apua. Sairauden varhaisessa vaiheessa sairas-

tuneen ja läheisen täytyy miettiä valmiiksi tulevaisuuden ratkaisuja, koska 

myöhemmin päätöksentekovastuu siirtyy läheiselle.  Sairauden kohdatessa on 

tärkeää huomioida perheen kaikki jäsenet ja heidän tarpeensa. Muistisairaan 

läheisen hyvinvoinnin huomioiminen auttaa myös muistisairasta. Kun sairaus 

diagnosoidaan, tehdään hoitosuunnitelma, jossa läheisen on hyvä olla läsnä, 

jotta hän ymmärtää sairauden kulkua. Läheisen rooli korostuu sairauden ede-

tessä ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä. Hoitosuunnitelmassa huomioidaan 

perheen voimavaroja sekä selvitetään tarvetta mahdollisille kuntoutusjaksoille 

ja tuelle. (Mönkäre 2019) 

 

Muistisairauden varhaisessa vaiheessa tavalliset arjen rutiinit ylläpitävät muis-

tisairaan toimintakykyä, se auttaa läheistä jatkamaan elämää mahdollisimman 

normaalisti. Viikkosuunnitelma voi auttaa muistisairaan perhettä arjen rytmittä-

misessä. Sen avulla hahmotetaan aikaa paremmin ja se toimii muistin apuväli-

neenä. Sairauden edetessä muistisairaassa perheessä tulee esiin uusia puo-

lia molemmista osapuolista. Läheisen rooli muuttuu enemmän hoivaajan roo-

liksi. Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia läheisen jaksamisesta. Muis-

tisairaan toimintakyvyn heiketessä, läheisen vastuulle jää huolehtia arjen toi-

minnoista ja sairastuneen toiveista. Läheinen tulkitsee muistisairasta myös 

muille. Muistisairauden edetessä haasteelliseen vaiheeseen voi vastaan tulla 

aika, jolloin läheisen täytyy tehdä raskas päätös muistisairaan laitoshoitoon 

siirtymisestä. (Mönkäre 2019.) 

 

Muistisairaan läheisen täytyy muokata elämänjärjestyksensä uudelleen mo-

neen otteeseen sairauden eri vaiheissa. Kun nämä muutokset tiedostaa, niin 

niihin on helpompi varautua. Se myös helpottaa hyväksymisprosessia. Lähei-

selle on tärkeää pitää kiinni omasta elämästä ja harrastuksista, jotta hän jak-

saa hoitaa muistisairasta. Usein jossakin vaiheessa läheisestä tulee omaishoi-

taja, mikä helpottaa tuen ja avun saamista sairauden edetessä. Läheisille on 

olemassa myös vertaistukiryhmiä, joista saa apua ja neuvoja ihmisten jaka-

essa kokemuksiaan. (Mönkäre 2019.) 
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4 TOIMINTAKYKY 

Toimintakyky on käsiteenä moniulotteinen. Se tarkoittaa ihmisen fyysisiä, 

psyykkisiä sekä sosiaalisia edellytyksiä selviytyä itselle merkityksellisistä ja 

välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista elinympäristössään. (THL 

s.a.b.) Toimintakyky perustuu vahvasti terveyteen ja se nähdäänkin usein ter-

veyden tai koetun terveydentilan osoittimena (Heiskanen 2012. 13). 

 

Fyysinen toimintakyky luo edellytykset selviytyä lähes kaikista päivittäisistä toi-

mista ja se ilmenee kykynä liikkua ja liikuttaa itseään.  Fyysisen toimintakyvyn 

kannalta elimistön tärkeitä fysiologisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi lihas-

voima ja kestävyys, kestävyyskunto, nivelten liikkuvuus, asennon ja liikkeiden 

hallinta sekä näitä koordinoiva keskushermoston toiminta. Myös aistitoiminnot, 

kuten näkö ja kuulo, luetaan usein kuuluvaksi fyysisen toimintakyvyn alueelle. 

(THL s.a.b.) Toimintakyvyn osa-alueista fyysistä toimintakykyä on tutkittu eni-

ten. Fyysisen toimintakyvyn mittareita on kehitetty kaikille ikäryhmille (lapset, 

työikäiset, vanhukset). Yleensä fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa katsotaan 

kykyä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten esim. syömisestä, pu-

keutumisesta, peseytymisestä ja liikkumisesta. Arviointi voi keskittyä myös 

fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen, jolloin voidaan mitata esim. lihasvoimaa, 

nivelliikkuvuutta tai havaintomotoriikkaa eli tasapainoa ja reaktionopeutta. 

(Metsävainio 2013, 56.) 

 

Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, 

joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa. Kognitiiviset toiminnot ovat 

tiedon vastaanottoon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä toimintoja. 

Niihin voidaan lukea mm. muisti, oppiminen, keskittyminen, tarkkaavaisuus, 

hahmottaminen ja toiminnanohjaus. (THL s.a.b.) Sekä kognitiiviset toiminnot 

että fyysinen toimintakyky ovat tärkeässä asemassa elämänlaadun ja omatoi-

misuuden kannalta. Ikääntyessä fyysisen toiminnan häiriöt esimerkiksi käve-

lynopeudessa ja asentokontrollissa ovat tavallisia, mutta niiden todennäköi-

syys kasvaa muistihäiriöisillä henkilöillä. Tämä johtuu siitä, että kognitiiviset 

kyvyt ovat keskeisessä osassa useissa fyysisissä toiminnoissa. (Heiskanen 

2012, 24.) 
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Ikääntyessä toimintakyky alenee. Merkittävä aleneminen alkaa yleensä 70-75-

vuoden iässä (Heikkinen ym. 2016, 301). Motoriset taidot heikkenevät fysiolo-

gisten muutosten seurauksena ja näkyvät mm. tasapainon, liikehallinnan, re-

aktio- ja liikenopeuden sekä havaintomotorisen nopeuden heikkenemisenä. 

Erityisen selvästi fyysinen toimintakyky alkaa heikentyä 75 ikävuoden jälkeen. 

(Heiskanen 2012, 17, 18.) Kun toimintakyky heikkenee, niin avuntarve lisään-

tyy. Ikääntyneen toimintakykyyn vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä tekijöitä 

ovat kroonisten sairauksien lisäksi olemassa oleva lihaskunto, elintavat, koulu-

tustaso ja sosiaalinen verkosto. (Heikkinen ym. 2016, 301, 302.) Muutokset ta-

pahtuvat erilaisilla aikatauluilla ja niissä on suuria eroja eri yksilöiden sekä su-

kupuolten välillä (Heiskanen 2012, 18). 

 

 

5 OPINNÄYTETYÖN ETENEMISPROSESSI 

Opinnäytetyö lähti liikkeelle kevään 2018 ideoinnista. Se on toteutettu yhteis-

työssä Kotkan Seudun muistiyhdistys ry:n kanssa. Toteutuksen suunnittelu ta-

pahtui syksyllä 2018 ja seurantajakso oli keväällä 2019. Osallistujat saatiin 

neljästä perheestä. Mukana olleista perheistä toisella osapuolella oli diagno-

soitu muistisairaus. Yksi perheistä jättäytyi pois projektista ennen ensitapaa-

mista. Toteutus tapahtui puolen vuoden seurannalla. Opinnäytetyön loppu-

tuotoksena on valmistunut liikepankki päivittäiseen kehonhuoltoon. 

 

 

5.1 Lähtökohtat ja ideointi  

Vanhenemiseen liittyy niin fyysisiä, sosiaalisia kuin psyykkisiä muutoksia. Ge-

ronomin on tarkoitus edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä. Gerono-

miopintojen koulutusohjelma on ollut liikuntapainotteinen, ja se on toteutettu 

yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Tämä on vaikuttanut vahvasti 

opinnäytetyön ideointiin. Koulutuksessa on painottunut ikääntyvien henkilöi-

den hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen erityisesti sosiaali- ja ter-

veysalan sekä liikunta-alan työmenetelmien avulla. 

 

Muistisairaus koskettaa koko perhettä, ja sairauteen liittyvät muutokset vaikut-

tavat ja heijastuvat myös sairastuneen ja läheisen väliseen suhteeseen. (Mön-
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käre 2019.) Muistisairauden edetessä huomioidaan usein muistisairas. Omais-

hoitajia tuetaan vaihtelevissa määrin. Omaishoidon ulkopuolella olevan henki-

lön tukeminen ei ole itsestäänselvyys, vaikka läheisen hyvinvointi ja jaksami-

nen edistävät myös muistisairaan hyvinvointia. (Mönkäre 2019.) Halusimme 

toteuttaa opinnäytetyön, jossa työn kohteena on perheen molemmat osapuo-

let, sekä muistisairas että hänen läheisensä tai omaisensa. 

 

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry on vuonna 1992 perustettu yleishyödyllinen 

yhdistys. Yhdistys toimii muistisairaiden, heidän omaistensa ja ystäviensä tu-

kena Kotkan, ja sen lähiympäristön alueella. (Muistiliitto s.a.b.) Kotkan Seudun 

muistiyhdistys ry on yksi Muistiliitto ry:n jäsenyhdistyksistä (Muistiliitto s.a.c). 

Yhdistys luennoi muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä aiheista. Se järjestää eri-

laista jäsentoimintaa, kuten säännöllisiä jäseniltoja, retkiä, liikuntaryhmiä ja 

juhlia. Jäsentoiminnan periaatteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta, ja luoda 

mahdollisuus voimaannuttavaan yhdessä olemiseen tuoden muistisairaat ja 

heidän omaisensa yhteen. (Muistiliitto s.a.b.)  

 

Ajatus toiminnallisesta opinnäytetyöstä esitettiin keväällä 2018 yhdistyksen 

puheenjohtaja Erja Mäkeläiselle ja yhdistyksen toimihenkilö Paula Tommo-

lalle. Opinnäytetyön alustavana ideana oli seurata päivittäisen kehonhuollon 

vaikutuksia muistisairaiden perheiden arkeen puolen vuoden ajan. Mukana ol-

leet perheet saatiin mukaan Kotkan Seudun muistiyhdistys ry:n kautta. Seu-

rannan loputtua yhdistys sai käyttöönsä kirjallisen ohjeistuksen ja kuvallisen, 

kehonhuoltoliikkeitä sisältävän liikepankin. 

 

 

5.2 Liikkumisen suositukset 

Geronomiopintojen liikuntapainotteisella linjalla liikunnan merkitys ikääntyneen 

toimintakyvyn ylläpitämiseen ei ole jäänyt epäselväksi. Olemme tarkastelleet 

ja käyttäneet työvälineenä opintojen aikana mm. UKK-instituutin (2009-2019) 

liikuntapiirakkaa yli 65-vuotiaille (kuva 1). Koska itse liike ja sitä kautta kehon 

liikuttelu on perusedellytys liikkumiseen, halusimme opinnäytetyössämme kiin-

nittää huomiota tähän. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka vaihtui 

2019 loppuvuodesta UKK-instituutin liikkumisen suositukseen, jossa huomioi-
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daan entistä paremmin kevyen liikuskelun, paikallaanolon tauottamisen ja riit-

tävän unen merkitys (kuva 2). Liikkumisen suositus perustuu amerikkalaiseen 

suositukseen, joka päivitettiin vuonna 2018 (UKK-instituutti s.a.a). 

  

 

 

 

Kuva1. UKK-instituutin liikuntasuositus yli 65-vuotiaille vuosina 2009-2019 
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Kuva 2. UKK-instituutin liikuntasuositukset yli 65- vuotiaille joulukuusta 2019 alkaen 
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Reipasta liikkumista, jossa sydämen syke nousee, suositellaan edelleen tehtä-

väksi 2,5 tuntia viikossa. Vaihtoehtoisesti tämä voidaan toteuttaa rasittavasti, 

jolloin hengästyttävän liikunnan viikoittainen määrä on 1 tunti ja 15 minuuttia. 

Liikkumisen suositusten mukaan myös lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi edel-

leen harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa. (UKK-instituutti s.a.b.)  

 

Tutkimusnäyttö (Health.gov 2018.) on osoittanut, että myös kevyemmällä lii-

kuskelulla on terveyshyötyjä, erityisesti vähän liikkuville. Kevyt liikuskelu voi 

alentaa muun muassa verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi se vilkastuttaa ve-

renkiertoa sekä vetreyttää lihaksia ja niveliä. Uudistetusta liikkumisen suosi-

tuksesta ei enää vaadita vähintään 10 minuuttia kestäviä liikuntajaksoja, vaan 

hyötyä saadaan jo muutaman minuutin liikkumisen pätkistä. Näitä pätkiä tulisi 

päivän aikana tehdä mahdollisimman paljon. Liikkumisen myönteiset vaikutuk-

set ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, joten terveyden ylläpitämiseksi liikunnan tu-

lisi olla säännöllisesti toistuvaa. (Huttunen 2020.) 

 

 

5.3 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyön lopulliseksi aiheeksi muodostui sen seuranta, miten liikepankin 

avulla tehtävä päivittäinen kehon eri osa-alueiden huoltaminen vaikuttaa muis-

tisairaan perheen toimintakykyyn ja arjen hyvinvointiin. Tarkoituksena on ollut 

laatia liikepankki ja viikko-ohjelma, joka sisältää liikkeitä kehon eri osa-alueille. 

Päiväkohtaisia liikkeitä on ollut vain muutama. Tämän avulla kynnys tekemi-

seen on pidetty mahdollisimman matalana. Toiveena on ollut, että osallistujat 

tekisivät liikkeitä 1-3 kertaa päivässä. 

 

Päädyimme rajaamaan henkilömäärän kahdeksaan. Tämä tarkoitti käytän-

nössä sitä, että mukana seurannassa on ollut neljä perhettä. Näin ohjaus ja 

aktiivinen seuraaminen kahden henkilön voimin on ollut mahdollista. Seuran-

tajakso on koostunut kotikäynneistä ja puhelinkeskusteluista.  Aihe on rajattu 

käsittämään päivittäisen kehonhuollon merkitystä arjen toiminnoissa osallistu-

jien omien tuntemusten perusteella. Opinnäytetyön aineistoa on kerätty haas-

tattelemalla, havainnoimalla ja lomakkeella. Perheet ovat saaneet selkeät oh-

jeet, joiden avulla kehonhuolto on onnistunut kotona ilman ohjaajan välitöntä 

läsnäoloa. 
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5.4 Yhteydenotto ja aikataulutus 

Ensimmäisen kerran osallistujiin otettiin yhteyttä joulukuussa 2018. Perheille 

lähetettiin kirje (ks. liite 1.), jossa kerrottiin projektista ja alustavasta aikatau-

lusta. Tammikuussa 2019 perheille soitettiin ja sovittiin ensitapaamisesta. En-

simmäisen tapaamisen lähestyessä yksi perheistä joutui yllättäen perumaan 

osallistumisensa. Tästä syystä seurantajaksolle jäi mukaan kolme perhettä. 

Ensitapaamisella osallistujille annettiin kirjallinen selvitys projektista (ks. liite 

2.), sekä seurantajakson aikataulu (ks. liite 3.). Ensitapaamisella osallistujista 

kerättiin tietoa. Apuna käytettiin avointa haastattelupohjaa (ks. liite 4.). 

 

 

6 LIIKEPANKKI 

Liikepankki (ks. liite 6.) sisältää liikkeitä, joiden avulla kehoa huolletaan ja liiku-

tellaan päästä varpaisiin. Liikkeet on tehty tarpeeksi yksinkertaisiksi, jotta niitä 

pystyy toteuttamaan kuvallisten ja kirjallisten ohjeiden avulla. Liikkeisiin on si-

sällytetty hieman vaativampi liikesarja, jonka avulla myös aivot saavat haas-

tetta. Liikkeet kattavat ylä-, keski- ja alavartalon. Valmis liikepankki sisältää 

yhteensä 15 liikettä.  Tämän lisäksi yhdelle henkilölle tehtiin kolme ylimää-

räistä liikettä hänen omasta toiveestaan. 

 

Liikepankista on koostettu viikko-ohjelma (ks. liite 7.), joka sisältää muutaman 

liikkeen päivää kohden. Näin on saatu muodostettua kokonaisuus, jonka 

avulla koko keho on käyty läpi viikon aikana. Päivittäinen ohjelma on suunni-

teltu siten, että se on mahdollista toteuttaa yhdestä kolmeen kertaan päivässä. 

Liikkeet voidaan toteuttaa omien kykyjen mukaan joko seisten, istuen tai sän-

gyllä maaten. Liikkeiden toteuttaminen seisten vaatii hyvää tasapainoa ja riit-

tävää tukea. Liikkeiden toistomäärä on mahdollista määrittää oman jaksami-

sen mukaan. Yksi kerta liikettä on katsottu paremmaksi kuin ei liikettä ollen-

kaan. 

 

Liikkeitä on tehty osallistujien liikelaajuuksien mukaan. Liikuntarajoitteet on 

huomioitu harjoitteita tehdessä. Liikkeet eivät saa tuottaa kipua. Kipua tuot-

tava liike on ohjeistettu tehtäväksi kevyemmin, tai se on jätetty kokonaan teke-

mättä. Kehonhuoltoharjoitteiden tavoitteena on ollut, että liikkeet jäisivät elä-

mään tekijän arkeen päivittäiseksi rutiiniksi. 
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Liikepankin liikkeet 1-7 ja lisäksi ylimääräinen liike 16 kohdistuvat ylävarta-

loon. Liikkeet 1 - 3 keskittyvät sormien ja ranteiden niveliin, tuoden niihin lii-

kettä ja voitelua. Liikkeet 4 - 6 tuovat eri suuntaista liikettä olkapäihin samoin 

liike 16, jossa aktivoidaan myös lapoja. Liikkeet 4 ja 5 työstävät myös hahmo-

tuskykyä ja vaativat eritystä tarkkaavaisuutta. Liikkeellä 7 voidellaan kaularan-

gan nivelpintoja ja venytetään niskan lihaksia. Kyseiset liikkeet voidaan toteut-

taa istuen tai seisten. Ranteiden ja sormien liikkeet voidaan toteuttaa myös 

maaten. 

 

Liikkeet 8-11 suuntautuvat keskivartaloon. Samoin ylimääräinen liike 17. Liik-

keet 8 ja 9 tuovat liikettä rintarankaan, rintakehään ja yläselkään. Nämä liik-

keet venyttävät myös yläselän ja rintakehän lihaksia. Liike 10 tuo kiertoliikettä 

selkärangalle. Liike 11 liikuttaa selkärankaa sivuttaissuunnassa, ja samalla se 

venyttää kylkiä. Liike 17 tuo liikettä alaselkään ja lannerankaan. Liikkeet 8 ja 9 

voidaan toteuttaa istuen tai seisten. Liikkeet 10, 11 ja 17 voidaan toteuttaa 

myös sängyllä maaten. 

 

Liikkeet 12-15 ja ylimääräinen liike 18 tuovat liikettä ja venytystä alaraajoihin. 

Liike 12 voitelee nilkan nivelpintoja ja aktivoi samalla pohjelihaksia. Liike 13 

venyttää takareisiä ja pohkeita. Liikkeet 14 ja 15 tuovat erisuuntaista liikettä 

lonkkaniveliin ja venyttävät myös pakaraa. Liike 18 venyttää etureittä ja lon-

kankoukistajaa. Jokainen liike voidaan toteuttaa joko seisten, istuen tai maa-

ten. 

 

 

7 AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisella kentällä. Se voi olla 

esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä tulisi yhdistyä käytännön toteutus ja raportointi 

tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä olisi hyvä olla 

myös toimeksiantaja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9,16.) Tämän opinnäytetyön 

toimeksiantaja on ollut Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Tietoa on dokumen-

toitu muistiinpanojen, haastattelujen ja päiväkohtaisten merkintöjen avulla. 
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Toiminnallisen opinnäytetyön lopullisena tuotoksena on aina jokin tuote. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 51.) Tämän opinnäytetyön lopputuloksena on to-

teutettu liikepankki päivittäiseen kehonhuoltoon. Se sisältää kuvalliset ohjeet 

(ks. liite 6.) sekä toteutusmallin viikko-ohjelmasta (ks. liite 5.). Aineisto luovu-

tettiin Kotkan Seudun muisti ry:n käyttöön. 

 

Seurannassa oli mukana kolme pariskuntaa, eli kuusi henkilöä. Aineistoa päi-

vittäisen kehonhuollon vaikutuksista muistisairaan perheen arjessa kerättiin 

haastattelemalla, havainnoimalla sekä kyselylomakkeella (ks. liite 8.). Kehon 

liikkuvuutta, kuntotasoa tai arjessa selviytymistä ei mitattu. 

 

Aineiston kerääminen on tapahtunut tapaamisten, puhelinsoittojen ja kyselylo-

makkeen kautta. Menetelminä on käytetty haastatteluja, havainnointia sekä 

osallistujien päiväkohtaisia merkintöjä. Tällä tavoin on saatu tietoa, sekä pys-

tytty puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin nopeasti. Tietojen avulla on ollut 

mahdollista muokata liikepankin ohjeet jokaiselle sopiviksi. Aktiivinen seuran-

tajakso on ollut kuusi kuukautta. Kolme kuukautta aktiivisen seurantajakson 

jälkeen perheille soitettiin vielä kerran. Näin selvitettiin, oliko kehonhuoltoa jat-

kettu vielä seurantajakson jälkeen. 

 

 

7.1 Haastattelu 

Haastattelussa ollaan suorassa yhteydessä tutkittavan kanssa. Haastattelu on 

tiedonkeruumetodina aikaa vievä, mutta joustava. Aineiston keruuta voidaan 

säädellä ja vastauksia on helpompi tulkita. Haastateltavat voidaan tavoittaa 

tarvittaessa myöhemmin uudelleen, mikäli aineistoa halutaan täydentää. 

Haastattelun haittapuolena saattaa olla, että haastateltava haluaa esittää it-

sensä “paremmassa” valossa ja tietyistä ongelmista halutaan vaieta. On tär-

keää muistaa haastatteluaineiston olevan aina tilanne - ja konteksti sidon-

naista. Tämän vuoksi haastatteluissa saatuja tuloksia ei tule yleistää liiaksi. 

(Hirsjärvi ym. 2008, 199 – 202.)  

 

Tässä opinnäytetyössä haastattelujen avulla tehtiin alku- ja lopputilannekartoi-

tukset opinnäytetyöhön osallistuvien kotona. Tapaamiset kestivät noin puoli-
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toista tuntia. Haastattelun avulla kerättiin tietoa kehonhuoltoon liittyvistä toi-

veista, henkilökohtaisista tavoitteista ja liikkumista rajoittavista tekijöistä. Tie-

toa kerättiin myös puhelinkontakteilla. Niiden avulla saatiin tietoa kehonhuol-

toon liittyvistä tuntemuksista sekä kotikäyntien tarve. 

 

 

7.2 Havainnointi 

Havainnoinnin avulla selviää, miten henkilö toimii luonnollisissa tilanteissa. 

Havainnoimalla on hyvä tutkia vuorovaikutusta sekä nopeasti vaihtuvia tai vai-

keasti ennakoitavia tilanteita. Havainnoija saattaa muuttaa havainnointitilan-

netta läsnäolollaan. Ihmiset eivät välttämättä käyttäydy luonnollisesti, jos he 

tiedostavat tilanteessa havainnoinnin. (Hirsjärvi ym. 2008, 207 – 209.)  

 

Tässä opinnäytetyössä havainnointi rajoittui niihin kertoihin, kun liikepankin 

liikkeitä käytiin läpi asiakkaiden kotona. Kotikäynneillä seurattiin ja annettiin 

ohjeistusta liiketekniikkaan. Jos liikkeen suorituksessa havaittiin ongelmia, niin 

ne korjattiin. Näin on pyritty varmistamaan liikkeiden oikeaoppinen tekeminen 

ja turvallinen toteuttaminen kotona ilman ohjaajan välitöntä läsnäoloa. Koti-

käynneillä pystyi havainnoimaan perheen sisäistä dynamiikkaa harjoitteiden 

toteuttamisessa.  

 

 

7.3 Kysely 

Kyselyn avulla voidaan kerätä tietoa laajasti. Se on nopea ja tehokas tapa 

saada tietoa, mutta tulosten tulkinta saattaa olla ongelmallista. Aineisto voi 

olla pinnallista ja teoreettisesti vaatimatonta. Aineistoa voidaan kerätä kah-

della tavalla; joko posti-/ verkkokyselyn avulla, tai kontrolloidulla kyselyllä. 

Kontrolloidussa kyselyssä tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti ja esitte-

lee samalla tutkimusta. Tutkija voi hakea täytetyt kyselylomakkeet ja tarkastaa 

ne jälkikäteen. Lomakkeen kysymykset voidaan asetella eri tavoin. Kolme pe-

rustyyppiä ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikkoihin 

perustuvat kysymystyypit. (Hirsjärvi ym. 2008. 189 - 195.) Tämän opinnäyte-

työn haastattelujen yhteyteen liitettiin avoimia kysymyksiä mm. osallistujien lii-

kuntatottumuksista ja liikuntarajoitteista. Jokaiselle osallistujalle jaettiin seu-

rantalomake (ks. liite 8.), jota täytettiin seurannan ajan. Jokaiselle päivälle tuli 
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laittaa merkintä kuvaamaan mielialaa siitä, mille kehonhuolto oli kunakin päi-

vänä tuntunut. Lomakkeen avulla on kerätty tietoa käyttäytymisestä ja toimin-

nasta. 

 

 

7.4 Aineiston analysointi 

Aineistoa on analysoitu em. haastattelujen ja seurantalomakkeisiin tehtyjen 

päiväkirjamerkintöjen perusteella. Seurantalomakkeisiin on merkitty osallistu-

jien tuntemukset päivittäisestä kehonhuollosta. Mukavalta tuntunut harjoite on 

merkitty hymynaamalla. Jos tekeminen ei herättänyt tuntemuksia, on käytetty 

merkkinä neutraalia naamaa. Surunaama on merkitty niillä kerroilla, kun teke-

minen on tuntunut epämieluisalta. Jos kehonhuolto on jäänyt tekemättä, on 

päivän kohdalle merkitty viiva. Paperisen seurantalomakkeen lisäksi perheille 

on soitettu säännöllisesti ja heidän luonaan on käyty alku- ja loppu kartoitus-

ten lisäksi tarvittaessa. 

 

 

8 TULOKSET 

Kotikäyntejä tehtiin 11. Kahden perheen luona käytiin kolme kertaa ja yhden 

perheen luona viisi kertaa. Puhelinkontakteja kertyi yhteensä 17. Kahdelle 

perheelle soitettiin kuusi kertaa ja yhdelle viisi kertaa. Osallistujien ikäjakauma 

oli 78-84 vuotta. Jokaisessa perheessä toinen osapuoli sairasti muistisai-

rautta. Yhdessä perheessä puoliso toimi omaishoitajana. Alkuhaastatteluissa 

ilmeni, että jokaisessa osallistuvassa perheessä harrastettiin jo valmiiksi lii-

kuntaa eri muodoissa. Missään perheessä oltu passiivisia liikunnan suhteen. 

Liikunta muodostui pääsääntöisesti omaehtoisesta kotivoimistelusta ja kävely-

lenkeistä. Lisäksi kolme henkilöä kävi kodin ulkopuolisissa harrasteryhmissä. 

Osallistujien kohdalla muistisairaus ei vaikuttanut harrasteryhmiin osallistumi-

sessa, vaan korkea ikä. Kaikki osallistujat toivoivat ja odottivat saavansa lisää 

liikkuvuutta. Lisäksi yksi henkilö toivoi saavansa lisää voimaa alaraajoihin. 

 

Mieluisin vuorokaudenaika liikkumiselle vaihteli yksilökohtaisesti, eikä mikään 

vuorokaudenaika erottunut joukosta. Toisilla osallistujilla oli liikuntarajoitteita, 

jotka otettiin huomioon kehonhuolto-ohjelman suunnittelussa. Mikään vaiva ei 
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erityisesti erottunut, vaan liikuntaa rajoittavat tekijät olivat yksilökohtaisia. Ra-

joittavia tekijöitä olivat mm. erilaiset tasapainovaikeudet, niskarappeuma, noi-

dannuoli sekä erilaiset tehdyt operaatiot. 

 

 

8.1 Tulosten yhteenveto 

Ohjeistus oli ymmärretty oikein. Osallistujat toteuttivat kehonhuolto-ohjelmaa 

omaa kehoa kuunnellen ja harjoitteet suoritettiin niille sopivana hetkenä. Kah-

dessa perheessä liikesarjat toteutettiin päivittäin. Yhdessä perheessä toinen 

osapuoli teki liikesarjoja yhdestä kahteen ja toinen kahdesta kolmeen kertaa 

viikossa. Tässä perheessä molemmat osallistujat kävivät myös kodin ulkopuo-

lisissa harrasteryhmissä. 

 

Osallistujien kesken kehonhuolto koettiin eri tavalla. Liikkeet tuntuivat pää-

sääntöisesti hyviltä ja neutraaleilta. Kuuden kuukauden seurantajakson aikana 

liikkeiden tekeminen oli tuntunut pahalta yhteensä kolmena kertana. Yhden 

henkilön osalta yhtenä päivänä ja toisen henkilön kohdalla kahtena päivänä. 

Ensimmäisessä perheessä kehonhuolto oli ensimmäisen kuukauden aikana 

tuntunut neutraalilta. Tämän jälkeen liikunta oli tuntunut hyvälle aina seuranta-

jakson loppuun asti. Toisessa perheessä toisella osapuolella liikkeet tuntuivat 

pääsääntöisesti neutraaleilta ja toiminnan ilo oli satunnaista. Toinen taas koki 

liikkeet aluksi neutraaleina. Seurannan loppua kohden liikkeet tuntuivat hy-

viltä. Kolmannessa perheessä toiselle osapuolelle liikunta oli lähinnä neutraa-

lia suorittamista, kun taas toinen osapuoli koki ohjelman tekemisen pääsään-

töisesti miellyttävänä. 

 

Kuvalliset ohjeet helpottivat liikkeiden suorittamista. Henkilökohtaiset ohjaami-

set liikkeiden pariin, sekä seuranta liikkeiden toteutuksesta koettiin hyvinä ja 

tarpeellisina. Jokaisessa perheessä seurannan koettiin olevan riittävää. Kaikki 

löysivät liikepankista itselle mieluisia liikkeitä, josta kukin koki saavansa eniten 

hyötyä. Yksi osallistujista halusi ohjelmaansa lisäliikkeitä. Hänelle annettiin 

kolme lisäliikettä. Perheet kokivat kehonhuolto-ohjelmaan osallistumisen mu-

kavana. Mukaan lähteminen ei kaduttanut. He eivät kuitenkaan välttämättä 

osallistuisi uudelleen vastaavanlaiseen ohjelmaan, koska ohjelma koettiin sito-

valta. Toimintakyvyssä ei havaittu muutoksia seurantajakson aikana. 
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Kolme kuukautta seurantajakson jälkeen selvitettiin, oliko -ohjelma jäänyt 

osaksi osallistujien arkea. Kaksi henkilöä ei ollut jatkanut kehonhuoltoa seu-

rantajakson jälkeen. Kolme osallistujaa teki joitain mieluisia liikkeitä ajoittain. 

Yksi henkilö oli jatkanut liikkeiden tekemistä päivittäin. 

 

 

8.2 Tulosten tarkastelua 

Mukana olleet perheet toteuttivat kehonhuolto-ohjelmaa omien puitteiden mu-

kaan. Perheiden sisällä löytyi eroavaisuuksia siinä, miten ohjelmaa lähdettiin 

toteuttamaan tai mille se tuntui. Vaihtelevuutta havaittiin myös siinä, mitkä liik-

keet jäivät kenenkin arkeen elämään, vai jäikö niitä lainkaan. 

 

Kehonhuoltoharjoitteet ovat tuntuneet pääsääntöisesti hyvältä tai neutraalilta. 

Mikäli liikkeiden tekeminen on tuntunut huonolta, on syynä ollut huonovointi-

suus tai muu fyysinen kipu. Seurannan lopussa ei koettu olevan eroa aikai-

sempaan toimintakykyyn. Otanta tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on 

ollut varsin pieni. Tämän vuoksi yleistyksiä työn aikana tehdyistä havainnoista 

ei voida tehdä. 

 

 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyö on toteutettu kahden opiskelijan toimesta. Se on laajentanut nä-

kemystä tutkittavaan aiheeseen. Geronomikoulutuksessa on painotettu ikään-

tyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista mm. liikunnan työ-

menetelmiä käyttäen. Tämä on huomioitu myös opinnäytetyössä.  

 

Liikunnan keskiössä ovat lihasvoimaharjoitteet sekä hengitys- ja verenkier-

toelimistöä vahvistava kestävyysliikunta. Nämä ovat tärkeässä osassa myös 

ikääntyneen toimintakykyä ajatellen. Liikeharjoitteet ovat vain yksi osa-alue lii-

kunnasta. Pelkällä kehonhuollolla ei siis voida korvata liikkumisen suosituksia. 

Kehonhuollolla voidaan kevyesti palautella ja liikutella kehoa. Todennäköisesti 

päivittäiset kehonhuoltoliikkeet edesauttavat toimintakyvyn ylläpitämisessä lii-

keratojen suhteen. UKK-instituutin uusissa (2019) liikkumisen suosituksissa 

on huomioitu, että mikä vain kehoon tuotettu liike on hyvästä, ja paikallaan 
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oloa pyritään minimoimaan. Tämä on tärkeää, sillä kynnys toteuttaa liikku-

mista on matalampi kuin kynnys toteuttaa liikuntaa. 

 

Kehonhuoltoliikkeet on valittu siten että ohjelmaa pystyy toteuttamaan helposti 

ja itsenäisesti. Kuvalliset ohjeet selkeillä selityksillä toimivat konseptissa par-

haiten. Ohjeistukset liiketekniikkaan on käyty jokaisen kanssa henkilökohtai-

sesti läpi. Tämä toi varmuutta tekemiseen. Yksilöllisen ohjauksen avulla saa-

tiin huomioitua mm. henkilöiden liikeratoja ja koordinaatiokykyä. Ohjeistukset 

on valokuvattu tehtäväksi istuma-asennossa, mutta liikkeitä pystyy toteuttaa 

myös seisten tai maaten. Liikkeitä varioimalla voidaan ottaa huomioon henki-

lön kuntotaso. Mukana olleet henkilöt toteuttivat liikkeitä pääsääntöisesti is-

tuen.  

 

Tänä päivänä kuntien monet liikuntaryhmät ovat joutuneet säästöjen kohteiksi. 

Toisaalta pääseminen julkisiin liikuntapaikkoihin voi olla haasteellista. Kotona 

asuvien fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta kotivoimisteluohjeiden 

merkitys voi osoittautua tärkeäksi. Tarkasti tehdyt kotivoimisteluohjeet, niihin 

ohjeistaminen ja toteutuksen seuraaminen olisi hyödyllistä. Se voisi ylläpitää 

ikääntyneen toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä pidempään. Opinnäyte-

työssä kotivoimisteluohjeet keskittyivät liikkeentuottoon ja kehonhuoltoon. Liik-

keentuottaminen kehossa on perusedellytys kehon toiminnalle. Liikkumaton 

keho jäykistyy ajan mittaa. Sanonta vierivä kivi ei sammaloidu kuvaa ajatusta 

kehonhuollosta hyvin.  

 

Seuranta jakso on ollut melko pitkä, mutta toisaalta seurannassa mukana ol-

leita henkilöitä on ollut vähän. Työn tekeminen on ollut mielekästä ja mielen-

kiintoista. On ollut hienoa päästä seuraamaan yksilöiden välisiä eroja, kuten 

myös yhteneväisyyksiä. Kaikki osallistujat olivat erittäin sitoutuneita projektiin 

ja he olivat myös helposti lähestyttäviä. Osallistujat puhuivat suoraan ja kau-

nistelematta siitä, miten liikkeitä oli toteutettu ja mille liikkeet olivat tuntuneet. 

Heidän kokemuksensa seurantajakson ajalta tuntuvat luotettavilta.  
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9.1 Luotettavuus 

Luotettavuutta voidaan mitata monilla eri mittareilla ja tavoilla.  Reliaabeliu-

della otetaan selvää, miten hyvin opinnäytetyön tulokset ovat toistettavissa.  

Validiudella tarkoitetaan pätevyyttä. Sitä voidaan tarkastella monesta eri näkö-

kulmasta.  Kaikissa tutkimuksissa olisi hyvä arvioida luotettavuutta ja päte-

vyyttä jollakin mittarilla. Laadullisissa tutkimuksissa ydinasioita ovat henkilöi-

den, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Luotettavuutta lisää tarkka selostus 

siitä, miten tutkimus on toteutettu missäkin vaiheessa. Tulosten tulkinta vai-

heessa olisi tärkeää, että lukijalle selviää, miten johonkin päätelmään tai tul-

kintaan on päädytty. (Hirsjärvi ym. 2008, 226-228)  

 

Koska otanta on varsin pieni, ei opinnäytetyön päätelmiä voi yleistää. Ky-

seessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa on seurattu mukana olleiden 

henkilöiden omaa kokemusta kehonhuollon vaikutuksista kehonhuollon ol-

lessa osa heidän päivittäistä toimintaansa. Opinnäytetyössä ei käytetty toimin-

takykyä fyysisesti mittaavia mittareita. 

 

 

9.2 Johtopäätökset ja hyödynnettävyys 

Pitkä seuranta-aika antaa totuudenmukaisemman kuvan seurattavalta ajan-

jaksolta. Mikäli tuloksia haluaisi yleistää, tulisi otannan olla huomattavasti suu-

rempi. Projektiin osallistuneet henkilöt eivät osanneet seuranta-ajan lopussa 

kertoa, oliko päivittäinen kehonhuolto tuonut parannusta arjen toimintoihin. 

Toimintakyvyssä ei huomattu seurannan aikana muutoksia. Vaikka mukana 

olleet henkilöt eivät olleet kokeneet muutosta arjen toiminnoissa, joidenkin 

henkilöiden kohdalla liikkeiden tekeminen oli helpottunut ja liikelaajuudet olivat 

silmämääräisesti parantuneet. Tämä voi tietysti johtua siitä, että liike tuli teke-

misen myötä tutummaksi ja helpommaksi toteuttaa.  

 

Liikunnan etuja on tutkittu Alzheimer-potilaiden hoidon tukena ja tulokset ovat 

olleet kannustavia. Projektissa oli mukana vain yksi omaishoitaja. Omaishoita-

jat tekevät merkityksellistä työtä muistisairaiden hoidossa. Omaishoitajien 

osalta voisi selvittää tarkemmin, miten kehonhuolto muistisairaan ja omaishoi-

tajan tekemänä on vaikuttanut omaishoitajan arkeen. Pidemmällä seurantajak-
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solla voisi selvittää millaisia haasteita muistisairauden eteneminen tuo kehon-

huoltoharjoitteiden suorittamiselle ja miten liikkeitä voisi soveltaa muistisairau-

den etenemisen myötä.  

 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli, että kehonhuollon liikesarjaa toteutet-

taisiin yhdestä kolmeen kertaa päivässä. Seurannassa mukana olleet osallis-

tujat tekivät sarjaa korkeintaan kerran päivässä. Jatkotutkimusta voisi tehdä 

kehonhuollon vaikutuksista siten että osa toteuttaisi liikesarjaa kerran, osa 

kaksi ja osa kolme kertaa päivässä. Tällä menetelmällä voitaisiin saada tar-

kempaa tietoa kehonhuollon vaikutuksista toimintakykyyn. Tässä opinnäyte-

työssä kehonhuollon vaikutukset toimintakykyyn perustuivat henkilöiden 

omaan kokemukseen. Jatkotutkimuksessa kehonhuollon vaikutuksia voitaisiin 

mitata. 
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Liite 1 
 

Hei.    

Kiitos, että olette lähteneet mukaan opinnäytetyöpro-

jektiimme tutkia päivittäisen kehon huollon merkitystä 

muistisairaan ja hänen omaishoitajansa arjessa.  

Projektin on tarkoitus alkaa alkuhaastattelulla tammi-

kuun alkupuolella tapaamisella, jonka jälkeen teemme 

yksilölliset suunnitelmat kehon huoltoon, joita voidaan 

tarpeen vaatiessa muuttaa. Seurannat kehon huollon 

vaikutuksista tehdään projektin aikana 2-3 kertaa välein. 

Projekti kestää kokonaisuudessaan noin puoli vuotta. 

Jos teillä herää asian tiimoilta jotakin kysyttävää, niin 

voitte ottaa yhteyttä puhelimitse 

 

Ystävällisesti 

Carina Jäntti 

Johanna Van Wonterghem 

  



 

 
Liite 2 
 

Mistä on kysymys 

OPINNÄYTETYÖ: Päivittäinen kehonhuolto muistisairaan ja 

omaishoitajan arjessa 

• Opinnäytetyön toteuttaa Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulun (XAMK) geronomiopiskelijat 

Carina Jäntti ja Johanna Van Wonterghem yhteis-

työssä Kotkan Seudun muistiyhdistys ry:n kanssa. 

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry on auttanut per-

heiden etsinnässä. Tutkimustulokset ja kehon-

huolto-ohjeet annetaan muistiyhdistyksen käyt-

töön. 

• Kyseessä on toiminnallinen tutkimus, johon on 

valikoitunut neljä perhettä käsittäen muistisai-

raan ja omaishoitajan. Tutkimuksessa mukana 

olevien henkilöiden henkilöllisyyttä ei tuoda julki. 

• Mukana olevien perheiden avulla pyrimme etsi-

mään vastausta kysymykseen; mikä merkitys on 

päivittäisellä kehonhuollolla muistisairaan ja 

omaishoitajan arkeen?  

• Tutkimus sisältää Alkuhaastattelun, yksilöllisen 

ohjelman suunnittelun, yhteydenpidon ja tapaa-

miset n. puolen vuoden seurannalla, tarvittaessa 

teemme ohjelman muutoksia, seuraamme edisty-

mistä ja mielialaa eri mittareiden avulla. 

• Aikaväli toteutukselle: tammikuu - kesäkuu 2019 
 

Yhteystiedot:   Carina       Johanna 

  



 

Liite 3 

 

Aikataulu 

OPINNÄYTETYÖ: Päivittäinen kehonhuolto muistisairaan 

ja omaishoitajan arjessa 

Tammikuu:  

1. Käynti: Esitellään opinnäytetyön tarkoitus, esitel-

lään suunniteltu aikataulu, Tehdään alkuhaastat-

telu. 

2. Käynti: Kysely nro 1.  Henkilökohtaiset ohjeet ja 

materiaalit Kehonhuollon toteutukseen. 

Helmikuu: 

3. Käynti: Seuranta käynti, mahdollisia muutoksia oh-

jelmaan, lisäohjeistusta. 

4. Käynti: Seuranta käynti, mahdollisia muutoksia. 

Maalikuu: 

5. Käynti: Soitto tai seurantakäynti. 

6. Käynti: Seurantakäynti puolenvälin kysely (toiste-

taan sama kysely kuin 1.käynnillä). 

Huhtikuu: 

7. Käynti: Soitto. 

8. Käynti: Seurantakäynti. 

Toukokuu: 

9. Käynti: Soitto. 

10. Käynti: Loppukysely (toistetaan sama, kuin 1. ja 2. 

käynnillä). 

 



 

Liite 4 

 

 

Haastattelupohja 

 

Ikä: 

Sukupuoli: 

 

Milloin muistisairaus todettu/ jos toimii omaishoita-

jana, mistä vuodesta lähtien: 

 

Liikuntatottumukset: 

 

 

Liikuntaa rajoittavat tekijät: 

  



 

 

Liite 5 

TOTEUTUS: 

 

Liikkeitä on tarkoitus tehdä päivittäin ja niitä voi tehdä 

useita kertoja päivässä. Kaikkia liikkeitä tarvitse tehdä ker-

ralla. Joitakin liikkeitä voi myös tehdä seisoen tai sängyllä 

maaten.  

  

Liikkeiden toistomäärän voi määrittää oman jaksamisen 

mukaan. Yksikin kerta liikettä on parempi kuin ei liikettä ol-

lenkaan. Aluksi toistomäärät voivat olla pienempiä ja niitä 

voi ajan kuluessa lisätä.  

 

Liikkeiden ei ole tarkoitus tuottaa kipua, joten jos liike tuot-

taa kipua, ei sen tekeminen ole tarkoituksen mukaista. Täl-

löin on hyvä jättää kipua tuottava liike tekemättä. Voimme 

seuraavalla kerralla miettiä tilalle tehtävän uuden liikkeen 

tai keinon, jolla liikettä voisi helpottaa.   

 

Merkatkaa kalenteriin päivittäiset tuntemukset. 
  



 

Liite 6/1 

Liikepankin liikkeet 
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Liite 6/10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 7 
 

Maanantai:   

Liike 1 (Kädet nyrkkiin ja auki) 

Liike 4 (Kahdeksikko pysty)   

Liike 5 (Kahdeksikko vaaka)  

Liike 11 (Vartalon taivutus sivulle) 

Liike 12 (Nilkan taivutus/pyörittely) 

 

Tiistai: 

Liike 13 (pohkeen/ takareiden venytys) 

Liike 14 (Lonkan koukistus) 

Liike 15 (Lonkan kierto) 

 

Keskiviikko: 

Liike 2 (Ranteiden taivutus) 

Liike 8 (Rintakehän avaus/ selän pyöristys) 

Liike 10 (Rangan kierto) 

 

Torstai: 

Liike 6 (Olkapäiden pyörittely) 

Liike 7 (Niskan venytys) 

Liike 11 (Vartalon taivutus sivulle) 

 

 



 

Liite 7/2 

Perjantai:  

Liike 3 (Ranteiden pyörittely) 

Liike 9 (Rintakehän avaus/ lapojen venytys) 

Liike 12 (Nilkan taivutus/pyörittely) 

 

Lauantai: 

Liike 10 (Rangan kierto) 

Liike 13 (Pohkeiden/ takareiden venytys) 

Liike 14 (Lonkan koukistus) 

 

Sunnuntai: 

Liike 6 (Olkapäiden pyörittely) 

Liike 7 (Niskan venytys) 

Liike 8 (Rintakehän avaus/ selänpyöristys) 

  



 

Liite 8 

Seurantalomake:      

Merkitse päivän kohdalle, onko kehonhuolto tuntunut:  

hyvältä          neutraalilta          huonolta  

 

Tammikuu: 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

       

       

       

       

 

Helmikuu: 

maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

       

       

       

       

       

 

Maaliskuu: 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

       

       

       

       

       

 

Huhtikuu: 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

       

       

       

       

       

 

Toukokuu: 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

       

       

       

       

       
 


