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Porkkapirtin voima- ja tasapainoryhmä 

• On tarkoitettu tukemaan ja edistämään ikääntyvien itsenäistä kotona 
selviytymistä sekä parantamaan heidän elämänlaatua.  

• On kohdennettu henkilöille, joilla on vaikeuksia tasapainossa tai 
liikkumisessa. 

• VoiTas –ryhmä kokoontuu 15 kertaa 2x viikossa, 1h 30 m kerrallaan. 
Henkilöille tehdään alku- ja lopputestaus. 

• Tulosten perusteella suunnitellaan ja ohjelmoidaan tarvittavat 
jatkotoimet liikuntatoimen tai kotihoidon kanssa tai henkilö saa 
kotiohjeet itsenäiseen harjoitteluun. Ryhmästä toiseen siirtyminen 
on pyritty järjestämään saattaen. 

• Asiakkaalle annetaan suullinen palaute harjoittelun vaikuttavuudesta 
ja tulokset kirjataan asiakkaan tietoihin.  
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Porkkapirtin ryhmään osallistuminen 

• Asiakas pääsee ryhmään lääkärin, fysioterapiaosaston, 

seniorineuvolan, kotihoidon tai Porkkapirtin kuntoutuksen 

suosituksen perusteella. 

• Asiakas voi myös itse hakeutua ryhmään ottamalla yhteyttä 

Porkkapirtin kuntoutukseen. 

• Asiakkaalla on selkeä kaatumisen riski ja liikkumisen apuvälinetarve 

on selvästi lisääntynyt.  

• Asiakkaan selviytyminen kotona on toiminnallisesti vaikeutunut. 

• Asiakkaan ryhmään osallistuminen tukee perheen arjessa 

selviytymistä. 



VoiTas ryhmän vaikuttavuuden seuranta 

• Asiakkaan lihasvoiman kehittymistä arvioidaan  harjoittelupalautteita 

seuraamalla. Harjoittelukertojen tiedot tallentuvat HUR SmartCard 

ohjelmistoon. 

• Asiakkaan tasapainon hallinnassa tapahtuvaa muutosta arvioidaan 

Bergin tasapainotestillä. 

• Asiakkaan toimintakyvyn muutosta arvioidaan SPPB 

toimintakykytestillä. 

• Asiakkaan antaman kirjallisen palautteen ja haastattelun 

perusteella.  
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Voima 
maksimivastuksen prosentuaalinen muutos laitteittain 
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Tasapainon kehittyminen 
Bergin tasapainotestin kokonaispistemäärä 
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    Asiakkaiden kommentit 

• ”Keppi  unohtui 

pukuhuoneeseen” 

• ”Rappusissa kulkeminen on 

helpompaa” 

• ”Nykyään jalkakäytävän 

leveys riittää” 

• ”Rantasaunalta pääsee 

ylämäkeen takaisin. Ei tarvi 

vinssiä rakentaa” 

• ”Ei ole ollut läheltäpiti 

tilanteita kellarirappusissa” 
Aino Sutela 



     Johtopäätökset 

Saatujen tulosten perusteella voima- 
ja tasapainoharjoittelulla on 
positiivinen vaikutus ikääntyneiden 
itsenäiseen kotona selviytymiseen.  

Perusjakson jälkeen harva on jatkanut 
harjoittelua liikuntatoimen tai 
kotihoidon ryhmissä ohjauksesta ja 
saattaen siirtymisestä huolimatta. 

Harjoittelun jatkuvuuden 
varmistamiseksi yhteistyötä tulee 
kehittää ja tiivistää. 

Osa asiakkaista jatkaa Porkkapirtin 
ryhmässä noin puolen vuoden 
kuluttua. 

Kuljetus on haaste pitkien 
välimatkojen takia. Palvelulinja pystyy 
palvelemaan vain osaa kuntalaisia. 
 

 

Aino Sutela 



Kiitos 

Hanke on antanut meille lisää 
uskoa ja työkaluja voima- ja 
tasapainoryhmän 
kohdentamiseen oikeille 
henkilöille, harjoittelun 
tavoitteellisuuteen sekä 
vaikuttavuuden ja laadun 
arvioimiseen. 

Kuusamossa on jo aiemmin oltu 
oikeilla jäljillä. Hankkeen jälkeen 
tiemme jatkuu hyvällä mielellä 
eteenpäin, ”Kitkan Viisaiden” 
voimalla. 
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