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Taustaa
• Väitöskirjatutkimus: Promoting Physical Activity 
for Community‐Dwelling Wheelchair Users with 
Spinal Cord injury 

• Kolmivaiheinen tutkimus: 
• Pyörätuolia käyttävien henkilöiden fyysisen 
aktiivisuuden mittarit

• Arkiliikkumiseen soveltuvien fyysisen aktiivisuuden 
mittareiden validiointi

• Intervention: fyysisesti inaktiivisten henkilöiden fyysisen 
aktiivisuuden edistäminen yksilöllisesti räätälöidyn 
elämäntapamuutokseen perustuvan ohjelman avulla



Terveisiä maailmalta

• APAP program (The Lifestyle physical activity program)
• The National Disability Insurance Scheme (NDIS) 
• Wheeleri
• ParaSTART ohjelma
• Oma henkilökohtainen oppiminen



Lifestyle physical activity program 
(Clanchy, Tweedy & Trost, 2018)

• The Lifestyle physical activity program aims to help participants 
to find activities that they can complete which are enjoyable, 
effective for improving their health and which they will be able 
to maintain at the conclusion of the intervention. 

• The program of the intervention includes the use of evidence 
based strategies for physical activity promotion, structured 
exercise prescription for individuals with a disability, and 
facilitating community engagement for individuals with a 
disability. 

• The activities selected will be the choice of their participant and 
will utilise their existing resources (e.g., access, time and 
money). The Lifestyle physical activity program

• The Lifestyle physical activity program has been demonstrated to 
successfully increase physical activity adoption in adults with 
brain impairment (Clanchy, Tweedy et al. 2016). Now the 
program is used with other target groups: SCI, whiplash



The National Disability Insurance Scheme (NDIS) 

• The National Disability Insurance Scheme (NDIS) is the new way of 
providing support for Australians with disability, their families and 
carers.

• The NDIS will provide about 460,000 Australians under the age of 65 
with a permanent and significant disability with the reasonable and 
necessary supports they need to live an ordinary life.

• https://www.ndis.gov.au/about‐us/what‐ndis
• Henkilökohtaisen tuen tarpeen suunnittelu
• Yksilöllinen valinnan vapaus
• Väitöskirjatutkimuksen interventio toiminut asiakkaiden suunitelman pohjana



Wheeleri

• Validointitutkimus osana väitöskirjatutkimusta
• Fyysisen aktiivisuuden mittari osana 9kk kestävää 
interventiota

• Tutkimukseen käytettävä mittari: 
 tiedon keruun ja analysoinnin kehittäminen

• Asiakkaan liikkumisen tukemiseen ja motivaatioon 
käytettävä mittari
 dataa käytettävyydestä ja kehittämistarpeista yli 200 

vuorokauden ajalta
• Seuraava vaihe: applikaation kehittäminen (Android 
& IOS) ja tuotteen saattaminen markkinoille



ParaSTART projekti

• Uintivalmennusohjelma hekilöille, joilla on keskivaikea tai vaikea
CP‐vamma.

• Henkilöt, joilla vaikea tai keskivaikea CP:vamma, jotka harrastavat
liikuntaa ja urheilevat, uskovat, että liikunta ei ainoastaan tee 
heistä fyysisesti vahvempia vaan liikunnalla on laajempi vaikutus
heidän hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuten sosiaalisiin suhteisiin
ja itsetuntoon. Joitain tutkimuksia liikunnan laajemmista
positiivisista vaikutuksista tälle kohderyhmälle on tehty, mutta
todellisia hyötyjä ei ole tieteellisesti aikaisemmin tutkittu. Tämän
projetin tarkoituksena on selvittää kuinka hyödyllistä
kilpaurheiluun tähtäävä uintiharjoittelu voi olla hekilöille, joilla on 
keskivaikea tai vaikea CP‐vamma.

• ParaSTART ohelman tavoitteena on parantaa osallistujien
uintinopeutta edistämällä heidän mahdollisuuksia osallistua
säännölliseen uintiharrastukseen (vähentämällä esteitä) ja
hyödyntämällä moniammatillista valmennustiimiä



ParaSTART
• Tutkimuksen kesto 52‐64 viikkoa, joka sisältää 5 vaihetta:

• Lähtötilanteen kartoitus
• kaksi 16 viikon treenijaksoa
• kaksi viiden viikon ylläpitojaksoa, joiden aikana ei
ohjattua valmennusta, ainoastaan testaukset

• Treeniohjelman sisältö:
• 2‐3 treeniä viikossa
• Yksilöllisesti räätälöity ohjelma:
• Lihaskuntoharjottelu kuntosalilla
• Uintiharjoitukset, joissa pääpaino uintitekniikan
harjoittelussa ja myöhemmin matkan ja nopeuden
harjoittelussa

• . 

A1 B1 A2 B2 A3

Baseline Testing Training Phase 1 Maintenance Testing Training Phase 2 Maintenance Testing

10, 16, or 22 weeks 16 weeks 5 weeks 16 weeks 5 weeks



Participants ‐ Nate, Jamie, Kunal, Tash

Nate ‐ 16 years old
S3
54 weeks completed

Jamie ‐ 17 years old
S3
54 weeks completed

Kunal ‐ 17 years old
S2
54 weeks completed

Tash ‐ 22 years old
S7
103 weeks 

l d



ParaSTART project: Interviewing Kunal



ParaSTART
• Nykytilanne:

• Kaikki neljä osallistujaa ovat suorittaneet ensimmäisen
ParaSTART ohjelman (52‐64 viikkoa) ja jatkavat harjoittelua
projetin mukana. Tavoitteena on seurata heidän harjoitteluaan
tulevat 4 vuotta. 1 osallistujista tähtää kansallisiin
mestaruuskisoihin. 1 tähtää 2020 Tokion paralympialaisiin ja
muut 3 Pariisin 2024 Paralympialaisiin

• Lisätietoa ParaSTART ohjelmasta:
• Iain Dutia: Project coordinator, PhD candidate, Physiotherapist
i.dutia@uq.edu.au

• Paula Wilson: Project coordinator, PhD candidate, physiotherapist, 
exercise physiologist paula.wilson@uqconnect.edu.au

• Angelo Macaro: PhD candidate, swimming coach, 
biomechanist/sport scientist a.macaro@uq.edu.au

• Jennifer O’sullivan: Project coordinator, PhD student, exercise
physiologist Jennifer O'Sullivan 
jennifer.osullivan1@uqconnect.edu.au

• A/ Prof Sean Tweedy: Chief investigator s.tweedy@uq.edu.au



Mitä olen vienyt maailmalle?

• Wheeleri
• Struktuuri ja moniaistillinen 
ohjaus

• Esimerkkejä soveltavasta 
tieteestä ja tutkimuksesta

• Esteettömyys osana yksilön arkea 
ja osallistumisen mahdollisuuksia



Kiitos mielenkiinnostanne!

Tuskin maltan 
odottaa Suomeen 
paluuta, eväskassi 
täynnä ideoita!


