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Esimerkki voima- ja tasapainoharjoittelusta 
ilman kuntosalilaitteita

K Osallistujat
Palvelutalon asukkaat, jotka ovat toimintakyvyltään heikentyneitä, mutta liikkuvat itsenäisesti. 
Käyttävät tarvittaessa liikkumisen apuvälineitä, mutta eivät ole niistä riippuvaisia ryhmätilanteessa.

K Olosuhteet
• liikuntasali, jossa on tukikaiteet seinillä, muttei kuntosalilaitteita
• käytössä on erilaisia tasapainovälineitä sekä jumppakuminauhoja ja irtopainoja
• ohjaajana toimii fysioterapeutti, apuohjaajana hoitaja tai muu henkilökuntaan kuuluva

K Tunnin rakenne

Alkulämmittely
• alkulämmittely ja harjoitteluun virittäytyminen alkaa istuen esim. istumatanssin, pallopelien tai tuolijumpan merkeissä
• lämmittely jatkuu seisten tuolin takana, jolloin siitä voi ottaa tarvittaessa tukea: tehdään seisten askelluksia,              

painonsiirtoja, kiertoja, kyykistyksiä ja käydään koko keho läpi

Kiertoharjoittelu
• liikkeitä 12–14, tasapainoharjoitteet ja lihaskuntoliikkeet vuorottelevat
• alkulämmittelyn jälkeen ohjaaja näyttää liikkeet ja kertoo niiden ydinkohdat
• harjoituspisteet sijaitsevat eri puolilla salia. Kunkin liikkeen kohdalla on havainnollistava kuva liikkeen suorittamisesta.
• tasapainoliikkeet ovat monipuolisia siten, että ne harjoittavat aistijärjestelmiä, motoriikkaa sekä kehon tuntemusta.                 

Liikkeet muuttuvat ja vaikeutuvat harjoittelun edetessä.
• lihaskuntoliikkeissä käytetään apuna mahdollisimman raskaita kuminauhoja ja irtopainoja. Vastusta lisätään harjoittelun 

edetessä. Kutakin liikettä tehdään 2-3x10 toistoa.
• ohjaajat ovat apuna tasapainoliikkeissä ja varmistavat turvallisen suorittamisen
• osallistujat tekevät lihaskuntoliikkeet itsenäisesti

Esimerkkiharjoitteet
1.  polven ojennukset istuen (reiden etuosa)
2.  polven koukistukset tuolin takana seisten (reiden takaosa)
3.  esterata: keppien ylityksiä ja alituksia, portaalle nousuja, harppauksia
4.  tasapainolaudalla painonsiirtoja sivuttain ja eteen-taakse
5.  jalan vienti taakse suorana tuolin takana seisten (iso pakaralihas)
6.  esineen nosto lattialta ja kurotus ylös tasapainotyynyllä seisten
7.  reisien loitonnus haaraan ja yhteen istuen jalkapohjat maassa kuminauha nilkkojen ympärillä (loitontajat)
8.  painonsiirtoharjoitus, askel eteen-viereen, sivulle-viereen, taakse-viereen
9.  pallon heittelyä seinään, kiinniotto pompun kautta tai ilman
10.  tuolilta ylös nousu (reisi- ja pakaralihakset)
11.  trampoliinilla painonsiirtoja ja askelluksia
12.  soutuliike kuminauha vastuksena (käden ja hartiaseudun lihakset)

Jäähdyttely ja venyttely 
• pallon heittelyä piirissä. Heittovuorossa ollessaan kukin sanoo yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen sanasta kevät ja  

heittää pallon seuraavalle
• kukin osallistuja näyttää vuorollaan yhden liikkeen ja muut tekevät saman perässä, esimerkiksi takareiden venytys   

tuolilla istuen ojentamalla toinen jalka suoraksi eteen
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