
SPECIAL OLYMPICS –

URHEILIJOIDEN FYYSISEN 

KUNNON MITTAAMINEN



KEHITYSVAMMAISTEN URHEILIJOIDEN FYYSISEN 

KUNNON MITTAAMISESSA HUOMIOITAVAA

1. ENNEN TESTIÄ

 Luvat kuntoon: 

- Suostumuslomake (urheilija / huoltaja / valmentaja)

- Henkilötietolomake (mm. taustatiedot, ikä, BMI, harjoittelu- ja kilpailuhistoria, liikunta-aktiivisuus, tupakointi)

 Tutustuminen testeihin, testaajiin ja testiympäristöön

 Urheilijan ääni kuuluville (itsemääräämisoikeus)

2. TESTIEN AIKANA

 Kannustaminen ja tsemppaaminen

 Tuntemusten kysely ja varmistaminen, että kaikki ok

3. TESTAUSTEN JÄLKEEN

 Palkitseminen: mehu

 Positiivinen palaute

 Konkreettinen palaute harjoitteluun: urheilija / valmentaja / huoltaja



Special Olympics FUNFitness© - testistö

 Osa Special Olympics Healthy Athlete – ohjelmaa

 Osiot: Liikkuvuus, voima, tasapaino ja aerobinen kunto

 SO-urheilijoita testataan maailman-, Euroopan- ja kansallisten kisojen yhteydessä

+ dataa kerätty iso määrä

+ tuloksia julkaistu maanosittain ja maittain

+ tulokset urheilijalle ’suuntaa antavia suosituksia’ 

esim. lisää harjoittelua, jos tulos alle 25x/min

- testien reliabiliteetti ja validiteetti kehitysvammaisille liikkujille?

- viitearvoja ei olemassa

- testistön sisältöön vaikuttaminen haastavaa



OMA TUTKIMUSRYHMÄ

 N = 78 SO – urheilijaa, joista 15 hlö DS

 Lievä tai keskitasoinen kehitysvamma

 Miehiä 68 %, keski-ikä 27 v (15 – 49 v)

 BMI: 17.1 – 38.7, ka. 25.5

 13 lajia: alppihiihto, yleisurheilu, keilailu, 

jalkapallo, koripallo, lentopallo, salibandy, 

melonta, purjehdus, uinti, tennis, triathlon, 

monilaji

 Lisäksi pilottitutkimuksessa mukana myös 

muita lajeja (judo, rytminen voimistelu), jotka 

eivät mukana em. tiedoissa



TESTIT SO-URHEILIJOILLA (1)

LIIKKUVUUS

Olkapäiden liikkuvuus (FF, EF)

Alaraajojen, selän liikkuvuus (EF)

Alaselän ojennus täysistunnassa (Move)

Lantion alueen ja raajojen liikkuvuus 

(Move)



TESTIT SO-URHEILIJOILLA (2)

LIHASVOIMA

Jalat: Istu alas ja nouse ylös 10 x (FF)

Vauhditon pituus (EF)

Vatsa: osittainen eteentaivutus (FF)

Käden puristusvoima (FF, EF)

Etunojapunnerrus 60 sek (Move)



TESTIT SO-URHEILIJOILLA (3)

TASAPAINO

1-jalan seisominen silmät auki 20 sek (FF)

1-jalan seisominen silmät kiinni 10 sek FF)



TESTIT SO-URHEILIJOILLA (4)

AEROBINEN KUNTO

Sovellettu 6min kävelytesti (6MWT) 2min STEP – testi (2mST)



TULOKSIA JA HAVAINTOJA

 DS urheilijoilla ei ole eroa mittaustuloksissa vrt. muut SO-urheilijat

-> kv-tutkimukset suosittelevat erottelemaan heidät omaksi ryhmäksi

 Käytetyt liikkuvuus, tasapaino ja lihasvoima testit soveltuvat hyvin kv-urheilijoille –

lasten ja nuorten viitearvoihin ei voida verrata 

 Aerobisen kunnon mittaamiseen sovellettu 6MWT on todettu luotettavaksi testiksi 

lievästi tai keskivaikeasti kv-henkilöillä – vertailtavuus hyväkuntoisiin 60-64 v 

ikäihmisiin

 2mST näyttäisi mittaavan aerobista kuntoa kv-urheilijoilla! 

-> validitointi tärkeä, koska testi osa SO FF – testipatteria

-> helppo ja nopea tehdä, ei vaadi isoa tilaa ja erikoisvälineitä



TULOSTEN MERKITSEMINEN JA 

TULKINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

 Tulos (toistomäärä, sek, syke)

 Muu arviointi

-kieltäytyy tekemästä

-ei pysty tekemään/epäonnistuu 

(motoriset haasteet)

-ei osaa/ymmärrä

 Muut huomiot, esim. päivän 

kokonaisrasituksen huomioiminen, vireystila, 

motivaatio, ympäristön häiriötekijät, testaajan 

vaikutus tuloksiin, jne.

AIHEUTTAA 

HAASTEITA 

TULOSTEN 

VALIDITOINNISSA



KESKUSTELUA….

TARVITAANKO MITTAAMINEN OSAKSI FYYSISEN KUNNON 

KEHITTÄMISTÄ, HARJOITTELUN JA TERVEELLISEN 

ELÄMÄNTAVAN KOKONAISSUUNNITTELUA SO –

URHEILIJOILLA? MIKSI?
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