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Sisällys



Johdanto

Tämä opas syntyi avuksi PWS-lasten läheisille ja ohjaajille. Prader-Willin
syndrooma on monitahoinen oireyhtymä, jonka hoidossa on omat
erityispiirteensä. Painonhallinnan ja tämän takia myös liikunnan tulisi kuulua
olennaisesti PWS-lapsen elämään jo varhain. Asiaa tutkittaessa on kuitenkin
huomattu, että etenkin 5-10 -vuotiaiden PWS-lasten vanhemmat arastelevat
haastaa lastaan liikunnallisiin harrastuksiin.

 

Syiksi vanhemmat ovat kertoneet muun muassa huolen kodin ulkopuolella
tapahtuvasta ruokailusta sekä pelon kanssahuoltajien riittämättömästä
ymmärryksestä oireyhtymään liittyen. Pelko on aiheellinen, sillä oireyhtymään
ei ole parantavaa lääkitystä, vaan sen hallinnassa olennaista on lapsen
oikeanlainen ohjaaminen, terveellinen ruokavalio ja riittävä liikunta. 

 

Lapsen motorisessa kehityksessä ikävaihe 5-8 -vuotta on aika, jolloin
ympäristötekijöillä on suuri merkitys taitojen oppimiselle ja myöhemmälle
motoriselle kehitykselle. Monipuoliset liikunnalliset ärsykkeet ovat tässä
ikävaiheessa kriittisen tärkeitä.

 

Tähän oppaaseen on koottu tietoa PWS-lapsen liikunnasta, vinkkejä lapsen
aktivointiin sekä liikunnan motivoivaan ja kannustavaan ohjaamiseen.

Toivomme oppaan antavan ajatuksia ja ideoita PWS-perheiden arkeen sekä
tuovan lisää mukavia hetkiä liikunnan parissa. 

 

 

Keväällä 2020,

Suomen PWS-yhdistys ry 
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 Prader-Willin
oireyhtymä

Prader-Willin oireyhtymä on monitahoinen
neurologinen harvinaissairaus, jonka
esiintyvyys Suomessa on noin 180 henkilöä. 

 

PWS on oirekuvaltaan hyvin vaihteleva,

mutta sen ominaispiirteinä voidaan pitää
alhaista lihasjäntevyyttä,

kylläisyyden tunteen puuttumista, lievää tai
keskivaikeaa kehitysvammaisuutta,

haastavaa käyttäytymistä,

sukupuolirauhasten vajaatoimintaa tai
alikehittyneisyyttä sekä jatkuvaa ruuan
etsimiskäyttäytymistä ja ylipainoa.

Ylipaino onkin PWS-henkilöillä suurin
yksittäinen riskitekijä,

joten painonhallinnan tulisi olla yksi
tärkeimmistä tekijöistä oireyhtymän
hallinnassa.

Oireyhtymän aiheuttaa muutos
kromosomissa 15 (15q11-q13).

Tämä aiheuttaa ongelmia muun
muassa hypotalamuksen
alueelle aiheuttaen tyypillisen
oirekirjon. Oireyhtymässä tämän
alueen geenit puuttuvat tai
niiden leimautumisessa on
tapahtunut häiriö.
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Miksi liikunta on
tärkeää?

Prader-Willin oireyhtymässä suurimpia haasteita aiheuttavat käyttäytymisen
pulmat, uneen ja nukkumiseen liittyvät haasteet, jatkuva ruuan
etsimiskäyttäytyminen sekä ylipaino. Vakavat terveysongelmat ovat yleensä
sidoksissa ylipainoon ja liikalihavuuteen liittyviin sairauksiin. Tämä tekee
painonhallinnasta yhden tärkeimmistä seikoista PWS-lapsen elämässä.

 

Liikunta on terveellisen ravitsemuksen lisäksi painonhallinnassa tärkeä tekijä.

Liikunta parantaa kehonkoostumusta vahvistamalla lihaksia ja luustoa sekä
laskemalla kehon rasvamassaa. Suurempi lihasmassa lisää kokonaisenergian
kulutusta ja helpottaa liikkumista. 

 

Vahvemmat lihakset tarjoavat paremmat edellytykset motoriselle kehitykselle
ja kannattelevat kehoa paremmin. Tämä näkyykin muun muassa parantuneena
ryhtinä. Parempi ryhti vähentää tuki- ja liikuntaelimistöön, erityisesti
nivelalueille kohdistuvaa haitallista kuormitusta vähentäen myöhemmin
ilmaantuvia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. 

 

Skolioosi on yksi PWS-lasten yleisimmistä TULE-ongelmista. Sen esiintyvyys on
3-10 -vuotiallla lapsilla noin 30 % ja yli 10-vuotiailla jo 80%. Monipuolisella
liikkuvuusharjoittelulla ja tukilihaksistoa vahvistavilla harjoitteilla voidaan
vaikuttaa skolioosin syntyyn. 

 

Liikunta vaikuttaa positiivisesti myös tasapainoon ja koordinaatiokykyyn. Tämä
näkyy arjessa parempana suoriutumisena päivittäisissä askareissa ja
vähäisempänä kompurointina erilaisten tehtävien yhteydessä. 

 

Liikunta parantaa hengityselimistön kuntoa kehittämällä erityisesti
maksimaalista hapenottokykyä. Tämä on tärkeää, sillä PWS-aikuisilla on mitattu  

jopa 47 % alhaisempia maksimaalisen hapenottokyvyn arvoja normaalisti
kehittyneisiin aikuisiin verrattuna.
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Liikunta parantaa rasvaprofiilia lisäämällä erityisesti hyvän, HDL-kolesterolin
määrää elimistössä sekä laskee elimistön verensokeria ehkäisten tehokkaasti
2-tyypin diabeteksen riskiä PWS-aikuisilla. Lapsilla liikunnan on huomattu
vähentävän tulehdusta ilmaisevien merkkiaineiden määrää elimistössä. Tämä
näkyy käytännössä vähäisempänä tulehdusherkkyytenä. 

 

Liikunta lisää spontaania päivän aikaista aktiivisuutta PWS-lapsilla. Tästä
johtuen aktiivisen ohjauksen tarve vähenee, arkitoimintojen hoitaminen
helpottuu ja lapsen omatoimisuus lisääntyy.

 

Runsas television katsominen ja vähäisen fyysinen aktiivisuus lisää
pakonomaista käyttäytymistä ja lihavuuden riskiä. PWS-lapsilla on mitattu
jopa 66 % alhaisempia päivänaikaisen, aktiivisen energian kulutuksen arvoja
kuin normaalisti kehittyvillä lapsilla. Aktiivisuuden lisääminen on siis tarpeen
paremman energiankulutuksen saavuttamiseksi.
 

 

!
Liikunta parantaa PWS-lapsen

fyysistä toimintakykyä. Tämä

on suoraan yhteydessä

parempaan elämänlaatuun

PWS-perheissä. 
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Ylläpitää ja
parantaa

liikkuvuutta

Parantaa
kävelyominaisuuksia

Parantaa
luukudoksen

tiheyttä
Parantaa

painoindeksiä
Vähentää

passiivisuutta

Tärkeä osa
painonhallintaa

Lapsen ja läheisten parempi
elämänlaatu ja hyvinvointi

Parantaa fyysistä
toimintakykyä

Parantaa sydän- ja
hengityselimistön

kuntoa

Lisää
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Parantaa
lihasvoimaa

Parantaa
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Liikunnan vaikutukset



 Motorinen kehitys

5-8 -vuotta

9-12 -vuotta

Lapsen motorinen kehitys koostuu erilaisista kasvuvaiheista. Nämä vaiheet
ovat sidoksissa elimistön kehittymiselle ja elimistön tarjoamille
mahdolllisuuksille erilaisten toimintojen oppimiseen. Lapsen motorisessa
kehityksessä on kaksi vaihetta, jolloin ulkoisilla tekijöillä on erityisen suuri
merkitys lapsen myöhemmälle motoriselle suorituskyvylle;

 

 

 

Tässä vaiheessa lapsi oppii helposti yksinkertaisia perusliikkeitä,

kuten juoksu, heittäminen ja hyppiminen. Harjoitusten ja leikkien
tulisi kehittää erityisesti tasapainoa, ketteryyttä, nopeutta,

liikkuvuutta sekä koordinaatiota. 

 

 

Tämä vaihe on motorisen oppimisen ja koordinaation kannalta
tärkein kausi. Fyysinen kehitys on nopeaa, ja harjoitusten tulisi
yhdistellä liikkeitä ja liikesarjoja, niiden koordinointia sekä
esimerkiksi pelivälineiden käsittelyä. 

 

 

 

PWS-lasten motorinen kehitys on
usein hitaampaa kuin normaalisti
kehittyvillä lapsilla. Siksi kasvun
herkkyyskaudet on hyvä käyttää

tehokkaasti hyväksi uusien
taitojen oppimisessa.

Myöhemmin herkkyyskausien
ominaisuuksien kehittäminen on

työlästä ja hankalaa.
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 Millaista liikuntaa?

Monipuolisia

liike- ja

aistiärsykkeitä

 
Metsäretkeily

Jooga
Temppuradat

Aistiradat

Lyhyitä

kovatehoisia

pyrähdyksiä

 
Juoksu

Pelit / Leikit
Sulkapallo
Jalkapallo

Hyppyjä,

vääntöjä,

tärähdyksiä

 
Trampoliini

Juoksu
Pituushyppy

Kamppailulajit

Motorisia

taitoja

 
Hypyt

Pallonheitto
Kiipeily
Uinti

Kestävyys-

liikuntaa

 
Kävely

Polkupyöräily
Kotityöt
Pihatyöt

Nopeutta

kehittävää
 

Juoksu
Pelit / Leikit
Koripallo
Jalkapallo

Suosi erityisesti kokonaisvaltaisia ja

yksinkertaisia liikkeitä, kuten juoksu,

hyppääminen ja heittäminen.
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Voimakas
voimaharjoittelu

 

Voimaharjoittelu ei ole
järin tehokasta ennen
murrosikää. Sen sijaan

voimaharjoittelu
kuormittaa turhaan

luuston herkkiä
kasvutumakkeita. 

Lajit joissa
lapsi ei pääse
kokemaan

onnistumisen
tunteita

 
Onnistumisen
tunteet ovat
äärimmäisen

tärkeitä
liikuntamotivaation
jatkumisen kannalta.

Voimakas
kestävyysharjoittelu

 

Lapsen elimistö
sopeutuu paremmin

lyhytkestoiseen
harjoitteluun. Lisäksi
joissain tapauksissa
maksimaalisissa

suorituksissa saattaa
esiintyä happivajetta. 

Äärivenytykset
 

Alhaisen
lihasjäntevyyden takia

PWS-lapsella
venytykset saattavat

kohdistua 

vahingollisesti nivelten
tärkeille tukirakenteille.

Voimakas
liikkuvuusharjoittelu

 

Lapsella on
lähtökohtaisesti hyvä

liikkuvuus. Näin ollen on
harvoin tarvetta

liikkuvuuden lisäämiselle.

kts. Äärivenytykset.

Yksipuolinen
kuormitus

 

Toistuva yksipuolinen
harjoittelu saattaa

vahingoittaa luuston
kasvutumakkeita.
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PWS-lapsilla erityisesti reippaan liikunnan
määrä vähenee iän myötä. Lapsen
haastaminen tämän tyyppisen liikunnan
pariin lapsuudessa on tärkeää. 

Luita ja lihaksia vahvistava liikunta on PWS-

lapsilla vähäistä. Tällainen harjoittelu on
tärkeää tuki- ja liikuntaelimistön pulmien
ehkäisemiseksi.

 

 

 

 Aktiivisuuden määrä
minuuttia / viikko

Aktiivisuus
ikäryhmittäin

Ky
sel
ytu
tki
mu
s

Rubin, Mouttapa, Weiss, Barrera-Ng 2012
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Kevyt liikunta
Minuuttia / viikko

Muut: Aerobiset harjoituslaitteet, keilailu, ratsastus, Wii sports,

hulavanteen pyöritys, ulkona leikkiminen

Reipas liikunta
Minuuttia / viikko

Muut: Reipas ulkona leikkiminen, aerobiset harjoituslaitteet reippaasti,
voimistelu, koripallo, tennis

Rubin, Mouttapa, Weiss, Barrera-Ng 2012

 Liikuntamuodon valinta
Vuonna 2012 toteutettiin kyselytutkimus PWS-lasten

ja nuorten liikuntatottumuksista Yhdysvalloissa. 

 Kyselyyn osallistui 90 PWS-lasta ja nuorta.
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Suosittuja liikuntamuotoja PWS-lapsilla ovat kävely,

uinti, piha- ja kotityöt, pyöräily, juoksu, pelit ja leikit,
trampoliinihyppely ja tanssi. 
 

 

Luita ja lihaksia vahvistava liikunta
Minuuttia/ viikko

Muut: fysioterapia, kiipeily, jooga, kiertoharjoittelu, keskivartaloharjoitteet,
venyttely, ryömiminen

Rubin, Mouttapa, Weiss, Barrera-Ng 2012
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PWS-lapset ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan
hyvin heterogeenisiä. Yhden pelatessa

jalkapalloa, toinen ottaa vasta ensimmäisiä
juoksuaskeleita. Kunkin lapsen yksilöllinen taso

tulee ottaa huomioon lajivalinnoissa.
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Lajin valinnassa
huomioitavaa

Yksilöllinen mielenkiinto

Uskallus uusien lajien kokeiluun

Käyttökelpoinen liikuntamuoto myös
aikuisena

Keskityttävä muutamiin vaihtoehtoihin ->

silloin saa enemmän harjoitusta

Ikätasolle sopivaa

Ikätoverien harrastamat asiat

Yhteinen kiinnostus
vanhempien/sisarusten kanssa

Sopii sosiaalisiiin ja kognitiivisiin
edellytyksiin

Kilpailu vs. yhteistyön määrän korostuminen
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Huovinen, Rintala, Niemelä 2012 



Kuinka paljon?
Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen

liikuntasuositukset antavat hyvän pohjan liikuntamäärien
suunnittelulle. 

 

Päivänaikaisen aktiivisuuden tulisi koostua seuraavista osa-alueista:

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016

Suositusten mukaiset liikuntamäärät täyttyvät
helposti, etenkin jos lapsi käy päivähoidossa tai

esiopetuksessa. 
 

Kouluun siirtyessä suositusten mukainen
liikkuminen vaatii hieman suunnitelmallisuutta.

!
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PWS-lapsella käyttäytymisen pulmien on ajateltu olevan yhteydessä
ahdistuneisuuden määrään. Ahdistuneena lapsi sietää huonosti epävarmuutta ja
epäselviä tilanteita. Ahdistus voi provosoida nyppimiskäyttäytymistä tai
raapimista pyrkimyksenä rauhoitella tunnetta. Tämä toimii usein vain
hetkellisesti. 
 

Ahdistus näyttäytyy ulospäin huolena ja lapsi saattaa kaivata vakuuttelua
aikatauluista ja odotuksista. Ahdistus voi aiheuttaa myös pakonomaista tarvetta
kontrolloida muita ihmisiä ja tilanteita. Toisaalta uudet tilanteet saattavat
aiheuttaa hämmennystä. Muutosvaiheet ovat usein hankalia. 

Pakonomaiseen käytökseen liittyy lopettamisen vaikeus.

Nyppimistä voi yrittää siirtää muihin, vähemmän
vahingoittaviin toimiin, kuten paperin repimiseen.

Rutiinit ovat tärkeitä. Visuaalinen asioiden aikatauluttaminen
helpottaa lasta ymmärtämään päivänjärjestystä. Kalenteriin
kannattaa jättää myös taukoja, joille voi soveltaa rauhoittavia
liikkeitä tai vaikkapa hengitysharjoituksia. Voit jättää
suunnitelman osin sattuman varaan, jolloin lapsi voi
harjoitella myös epävarmuuden sietämistä. 

Anna lapsen opettaa sinulle taito tai salli ohjata joitain osia
päivästä tai liikuntahetkestä. Sopikaa työnjako yhdessä. 

Etsi ohjauksessa keino sanoa "kyllä". Liian jyrkkä kieltäminen
voi aiheuttaa vastareaktioita. Toisaalta "ehkä" luo
epävarmuutta.

 

 

 

Käyttäytymisen hallinta voi PWS-lasten kohdalla olla haastavaa
 

Uudet tilanteet, ihmiset ja harrastukset voivat synnyttää tilanteita, joista
selviäminen voi olla lapselle vaikeaa ilman aikuisen tukea ja ohjausta. 

 

Harrastuksen aloittaminen voi olla jo itsessään haastavaa, mutta ohjaajan
vaihtuminen tai totutun muuttuminen yllättäen toiseksi saattaa päättää koko
harrastuksen. Ennakoitavuus ja tuttuus on PWS-lapselle erityisen tärkeää.

 

Käyttäytymisen haasteet
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Vinkkejä motivoivaan
ohjaamiseen

Luo visuaalinen aikataulu tai ohjelma. Muista
jousto!

Liikunnan tulee olla konkreettista ja helposti
ohjeistettavaa. Käytä myös visuaalista ohjeistusta!

Käytä ajastinta tai tiimalasia selkeyttämään
suoritusaikoja.

Salli vain kolme kysymystä kerralla.

Vältä liiallista kontrollia. Anna myös lapsen ohjata
vuorollaan. 

Salli hyväntahtoinen kilpailu, mutta huolehdi että
tilanne pysyy osallistujille hauskana.

Älä palkitse sopimatonta käytöstä huomiolla. Toisia
vahingoittavaan käytökseen tulee puuttua heti.

Muista jousto!
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Motivaatio perustuu kolmeen sosiaalisen ympäristön tarjoamaan
perustarpeeseen:

 1. Autonomia 

Lapsi kokee olevansa
kontrollissa omasta
toiminnastaan ja
osallistuu toimintaan
liittyviin valintoihin ja
päätöksen tekoon.

2. Pätevyys
Tarve tuntea olevansa
pätevä ja näyttää se.

Fyysisesti, älyllisesti ja
sosiaalisesti.

3. Arvostus
Sosiaalinen
yhteenkuuluvuus, tunne
kuulua porukkaan.

Turvallisuuden ja
hyväksytyksi tulemisen
tunne. 



!

Tuki- ja liikuntaelimistö
PWS-lasten tyypillisimmät tuki- ja

liikuntaelimistön pulmat:

Alhainen lihasjäntevyys (hypotonia)

Alhainen lihasvoima, yliliikkuvat nivelet,
lisääntynyt kehon joustavuus, viivästyneet
motoriset taidot, eteenkääntyneet olkapäät,
huono motivaatio ja keskittymiskyky sekä
huono lihaskestävyys. 

Varovaisuutta kannattaa noudattaa
liikkuvuusharjoittelussa, erityisesti
venytyksissä, joissa liiallinen kuormitus
kohdistuu haitallisesti nivelten tärkeille
tukirakenteille, kuten nivelsiteille. Myös
lannerangan voimakkaita ojennussuuntaisia
taivutuksia sekä kaularangan voimakkaita
vääntöjä kannattaa välttää.

Huono istumaryhti ja W-istunta tulisi ohjata
paremmaksi tarvittaessa. Painovoimaa
vastustavat ja kehon kannatusta parantavat
harjoitteet sekä keskivartaloa vahvistavat ja
aktivoivat harjoitteet toimivat mainiosti
PWS-lapsen toimintakyvyn tukemiseksi.

Hyvinä harjoitteina toimivat esimerkiksi
toiminnalliset harjoitteet, kuten rapukävely,

karhukävely, varpaille nousut ja varpailla
kävelyt sekä tasapainoilut, pallonheitto,

pallopelit sekä juoksupyrähdykset. 
Lajeina mainioita ovat esimerkiksi uinti,
ratsastus, kiipeily tai tanssi.
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Selkärangan epänormaali kaareutuminen.

Vaikka PWS-lapsella skolioosin
ilmaantuminen on yleistä, sitä pidetään
verrattaen hyvälaatuisena. Usein skolioosi
on hoidettavissa korsettihoidoilla ja
oikeanlaisella harjoittelulla.

Korsettihoidon aikana kovia kontakteja
tulisi välttää.  Selkärankaan kohdistuvia
voimakkaita vääntöjä tai liikettä tulisi
hoidon aikana välttää. Manuaalista terapiaa,

kuten kevyitä mobilisaatioita tulisi
suositusten mukaan välttää, ellei hoidosta
vastaa selkärangan muutoksiin erikoistunut
terveydenhoitoalan ammattilainen.

Hoitona skolioosiin suositellaan aktiivista
osallistumista liikunnallisiiin harrastuksiin,

tavoitteena kokonaisvaltaisen kunnon sekä
hyvinvoinnin parantaminen.

 

Monipuolisella kehon tukilihasten
vahvistamisella sekä liikkuvuusharjoittelulla
voidaan vaikuttaa skolioosin syntyyn ja
hoitoon. 

 

Fysioterapeuttinen hoito ja arvio ovat
skolioosin hoidossa aina tarpeen!

Tuki- ja liikuntaelimistö

Skolioosi
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Puutteet tasapainossa ja reflekseissä
saattavat näkyä kömpelyytenä
haastavampaa motoriikkaa vaativissa
tehtävissä. Muksahduksilta ei aina voi
välttyä. Älä tee niistä numeroa.

Kompastelut kuuluvat asiaan.

PWS-henkilöillä esiintyy muutoksia kivuntunnossa ja
lämmönsäätelyssä. Hän ei välttämättä osaa kertoa sattuuko
johonkin tai voi osoittaa kipua kehonosassa, jota ei ole satuttanut.
Joskus kivut tai infektiot saattavat näkyä erilaisina käyttäytymisen
muutoksina.

 Liikunnassa huomioitavaa

Ylimääräiset välipalat, kuten keksit ja

karkit ovat aina huono ajatus.!

On tärkeää, ettei ruokaa käytetä palkintona tai rangaistuksena, vaan
mietitään muita keinoja. Positiivinen suullinen palaute, ylävitonen tai
vaikkapa halaus, toimii yleensä hyvin.
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Uniapneat ovat yleisiä Prader-Willin syndroomassa.

Uniapnea vaikuttaa unen laatuun negatiivisesti ja voi näin
aiheuttaa haasteita päiväaikaisessa tarkkaavaisuudessa ja
jaksamisessa. 



https://neuvokasperhe.fi - Runsaasti erilaisia ideoita
perheliikkumiseen sisällä ja ulkona.

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta.html -
Suomen ladun perheliikuntaideoita

http://www.suunnittelenliikuntaa.fi/Nuorisuomi/etusivut
/nuorisuomi/ - Nuoren Suomen Suunnittele liikuntaa -

palvelu

https://www.soveli.fi/soveli/ - Soveltava liikunta SoveLi ry

https://www.valineet.fi - Toiminta- sekä
vammaisurheilun välineitä vuokraava verkkopalvelu

https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/soveltava-

liikunta.html - Liikuntatieteellisen seuran soveltavan
liikunnan aineistoja

Ideoita perheen liikkumiseen sekä linkkejä soveltavan
liikunnan toimijoihin:

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkkejä liikunnan
suunnitteluun

Iloisia liikuntahetkiä!



PRADER-WILLIN OIREYHTYMÄ
on monitahoinen neurologinen sairaus, jonka

esiintyvyys suomessa on noin 180 henkilöä. PWS on oirekuvaltaan hyvin

vaihteleva, mutta sen ominaispiirteinä voidaan pitää alhaista lihasjäntevyyttä,

kylläisyyden tunteen puutetta, lievää tai keskivaikeaa kehitysvammaisuutta,

haastavaa käyttäytymistä, sukupuolirauhasten vajaatoimintaa tai

alikehittyneisyyttä sekä jatkuvaa ruuan etsimiskäyttäytymistä ja ylipainoa.

 

LIIKUNTA
on PWS-lapselle elinehto käyttäytymisen haasteiden minimoimiseksi ja tehokkaan

painonhallinnan sekä hyvän toimintakyvyn takaamiseksi. Lapsuudessa on erityisen

tärkeää luoda positiivisia kokemuksia liikunnan ja liikkumisen parissa.

TOIMINTAKYKY
Toimintakyvyssä esiintyy usein haasteita. Oireyhtymään liittyy yleensä alhainen

kestävyyskunto ja lihasjäntevyys sekä haasteita tasapainossa, koordinaatiossa sekä

motorisessa oppimisessa. Liikunnan tulisikin olla helposti ohjeistettava. Voimakkaan

liikkuvuuden takia vahingolliset liikeradat tulisi korjata varhain. Voimakkaita

ojennuksia lannerankaan tai voimakkaita vääntöjä kaularankaan tulisi välttää.

KOGNITIO
Oireyhtymässä saattaa esiintyä jumiutumista, inttämistä sekä agressiivista käytöstä. Salli

enintään 3 toistoa ja siirry sitten eteenpäin. Huono käytös kannattaa jättää huomiotta,

mutta kaveria tai irtaimistoa vahingoittavaan käytökseen tulee puuttua heti!

TÄYDELLINEN OHJAAJA
Rento ja kärsivällinen

Joustava ja luova

Henkisesti vakaa

Ongelman ratkaisija

Rauhallinen ja itsevarma

Kykenee jatkuvasti palkitsemaan hyvää käyttäytymistä

LIIKUNNANOHJAAJAN PIKA-OPAS
 

PWS-lapsen liikunnan ohjaamiseen

OHJAAMINEN
Luo visuaalinen aikataulu tai ohjelma

Ajastin on hyvä työkalu selkeyttämään suoritusaikoja

Vältä liiallista kontrollia!

Salli hyväntahtoinen kilpailu, mutta pidä se hauskana

Keksi keino sanoa "Kyllä"

Muista jousto!

Ei ylimääräisiä välipaloja kuten karkkeja tai keksejä ym.

Iloisia liikuntahetkiä!
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