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Työn tarkoitus. On tiedossa, että ringetestä lajina ei ole aiemmin tehty kattavaa lajianalyysiä ja lajia 

koskevaa materiaalia on koottu yhteen niukasti. Tämän lajianalyysin tarkoituksena oli vastata tähän 

tarpeeseen kokoamalla yhteen tietoa ringetteharjoittelun lajikokonaisuudesta ja lajin fysiologisista 

vaatimuksista. Fyysisten tekijöiden ohella tässä työssä on tarkoitus esitellä naisjoukkueen 

valmennuksellisia erityispiirteitä sekä joukkueurheilun psyykkistä valmennusta. Tämä lajianalyysi 

perustuu tieteellisiin julkaisuihin ja urheiluvalmennuksen asiantuntijoiden luentoihin sekä 

henkilökohtaisiin tiedonantoihin.  

Lajianalyysi. Kanadan maajoukkuepelaajien fyysisten testien (Webster ym. 1999) pohjalta voidaan 

olettaa, että menestyvän ringettepelaajan omaavan hyvät lajitaidot ja seuraavia fyysisiä ominaisuuksia: 

lihasvoimaa, nopeutta, aerobista ja anaerobista kestävyyttä ja liikkuvuutta, matalahkon rasvaprosentin. 

Lähtökohtaisesti ringette on taitoa, nopeutta ja voimaa vaativa joukkuepeli. Ringetteottelut koostuvat 

työosuuksista jäällä ja palautumisesta vaihtojen sekä erätaukojen aikana. Keskimäärin vaihdon pituus on 

45 – 60 sekuntia (Forsblom, 2015). Lajin luonteesta johtuen ringetessä ilmenee jonkinasteisia 

pelipaikkakohtaisia eroja kuormitustasojen ja energiantuotannon suhteen ottelun aikana. Tutkittua tietoa 

keskimääräisestä intensiteetistä ja energiantuottotapojen tarkasta jakautumisesta ottelun aikana ei ole 

saatavilla. Sen sijaan kestävyysominaisuuksiltaan samankaltaisessa pelissä, jääkiekossa, on arvioitu 

keskimääräisen pelaajien intensiteetin olevan 70 - 80 % maksimaalisesta hapenottokyvystä ja anaerobisen 

energiantuottotavan (sisältäen sekä anaerobisen glykolyysin että fosfokreatiinin) tuottavan noin 60 - 70 % 

kokonaisenergiantarpeesta, jättäen aerobisen energian varaan 30 - 40 % (Laaksonen & Vähälummukka, 

2016 567). Täten voidaan päätellä, että molemmat energiantuottotavat ovat myös ringettepelaajalle 

tärkeitä harjoittelukohteita, sillä toimiakseen optimaalisesti, anaerobinen energiantuottojärjestelmä 

tarvitsee seurakseen vahvan aerobisen perustan, joka mahdollistaa nopeamman palautumisen ja 

korkeamman suorituskyvyn ylläpitämisen ottelun aikana (Carey ym. 2007; Holway & Spriet, 2011; 

Twist, 1993). Lisäksi urheilija-analyysin avulla oli tarkoitus tutustuttaa lukija naisten SM-sarjassa 

pelaavan pelaajan harjoitteluun, ottelupäivän rutiineihin, suoritusta tukevaan ravintoon ja 

palautumiskäytäntöihin.                                                                                                               

Ohjelmointi. Ringeten ympärivuotisen harjoittelun päämääränä tulisi olla lajisuorituksen parantaminen ja 

suorituskyvyn optimointi niin yksilön kuin joukkueen näkökulmasta. Ringettepelaaja tasapainottelee 

usein urheilun ja työn / opiskelun kanssa. Tämän vuoksi ohjelmoinnissa ja kokonaiskuormituksen suhteen 

tulee olla tarkkana. Harjoittelun tulee olla monipuolista ja progressiivista perustuen urheiluvalmennuksen 

ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä lajianalyysiin. Loukkaantumisten ja sairastumisten välttämiseksi 

viikko-ohjelmoinnissa on tärkeää huomioida harjoituksen kuormittavuus elinjärjestelmille ja suhteuttaa 

harjoituksista palautuminen sen mukaisesti (Mero ym. 2007, 428). Kuormitustilassa loukkaantumisriski 



 

 

kasvaa ja suorituskyky kärsii, lisäksi jääpelin harrastajilla riskitekijöinä on todettu olevan heikko 

liikkuvuus ja kireyksiä takareisissä (Twist & Rhodes 1993). Pahimmassa tapauksessa edellä mainitut 

seikat voivat johtaa väärien liikemallien vahvistumiseen, rasitusvammoihin ja loukkaantumisiin. Tästä 

syystä liikkuvuusharjoittelun roolia ja lihastasapainoa tukevia harjoitteita tulee korostaa ympäri vuoden. 

Näissä on hyvä keskittyä luistelijan tärkeimpiin lihaksiin lantion ja keskivartalon alueelle (Hedrick, 2002; 

Twist, 2002). Liikkuvuusharjoitteita ja lihastasapainoa vahvistavia liikkeitä voidaan toteuttaa sekä oman 

kehon painoilla että pienillä lisäpainoilla, vastuskumeilla, tai vaikka kuntopalloilla niin 

kuntosaliohjelmassa kuin alkuverryttelyssä.                                                                                

Alkuverryttely on nykyisen tutkimusnäytön valossa loistava mahdollisuus kehittää urheilijaa 

monipuolisemmaksi niin kestävyyden, nopeuden, voiman tai monen muun tekijän kantilta. 

Alkuverryttelyyn on helppo sisällyttää monipuolisia ja vaihtelevia harjoitteita eri osa-alueilta; 

juoksutekniikka–, ketteryys-, tasapaino-, hyppely-, ja lihaskuntoharjoitteet. Tällä hermolihasjärjestelmää, 

asennonhallintaa ja liiketaitoja kehittävällä harjoittelulla on lisäksi mahdollista pienentää riskiä 

alaraajojen nivelsidevammoihin (Pasanen 2009). Myös voimaharjoittelun tavoitteena on madaltaa 

loukkaantumisriskiä.                                                                                                           

Voimaharjoittelu. Voimaharjoittelu on erittäin tärkeä ringetessä ja sitä voi tehokkaasti toteuttaa myös 

kaukalon ulkopuolella. Esimerkiksi erilaiset progressiivisesti kovenevat hypyt ja loikat kehittävät erittäin 

tehokkaasti voima-ominaisuuksia (Häkkinen ym. 2007, 290; Isolehto, 2016, 266). Lisäksi ottelut ja 

jääharjoittelu kehittävät, tai ainakin ylläpitävät, omalta osaltaan jalkojen lihaskestävyyttä kauden aikana. 

Siitä huolimatta erityinen voimaharjoittelun ohjelmointi kuntosalille vuoden ympäri on varsin perusteltua. 

Kuntosalilla voidaan kehittää ennen kaikkea lajissa tarvittavaa nopeutta sekä nopeusvoimaa mutta myös 

aerobisia ja anaerobisia ominaisuuksia, lihasten kykyä tuottaa mahdollisimman paljon voimaa 

mahdollisimman nopeasti, sekä taitoa aktivoida työtä suorittavat lihakset ja vastaavasti rentouttaa 

vastavaikuttajalihakset (Hedrick 2002).                                                                                              

Ravinto. Urheilijan kehityksen kolmion muodostavat harjoittelu, lepo ja ravinto. Yksi tämän 

lajianalyysin tarkoituksista oli tehdä selkoa ringettepelaajan ruokavalion koostamisen periaatteita 

kokonaisenergiansaannin ja makroaineiden jakautumisen suhteen kilpailu- ja harjoituskauden aikana. 

Myös erikoisravinnon (mm. vitamiinit, kreatiini, kofeiini) käytöstä, jolla täydennetään ja optimoidaan 

suorituskykyä, esitetään tiivis yhteenveto lukijalle.  

Avainsanat: Ringette, luistelu, ohjelmointi, alkuverryttely, voimaharjoittelu, liikkuvuus, palautuminen, 

joukkue, psyykkinen valmennus 
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1. JOHDANTO  
 

 

Lajianalyysi ringeten kirjoittamisesta valikoitui helposti, koska olen viimeiset kaksi 

harjoituskautta toiminut helsinkiläisen ringetteseuran fysiikkavalmentajana ja sitä kautta 

innostunut lajista, vaikka oma lajitaustani on jääkiekon ja salibandyn parista. 

Motivoivaa oli valita laji, jossa valmiita lajianalyysejä ei ole hyllykaupalla. Lajin 

harrastajille on tarjolla materiaalia tekniikan ja mailankäsittelyn harjoitteluun, jonka 

vuoksi ne on jätetty pois tarkastelusta tässä työssä. Sen sijaan ringetestä lajina tai sen 

fysiologisista vaatimuksista ei ole erityisesti painettua materiaalia tai tutkittua tietoa, 

lukuun ottamatta Websterin kollegoineen (1999) Kanadan maajoukkueelle tekemää 

fysiologisten testien pakettia ja muutamaa muuta yksitäistä tutkimusta (mm. 

loukkaantumiset ringetessä; Keyas, Gagnon, Friedman, 2014). Haastattelemani Suomen 

ringetteliiton valmennuspäällikkö Matti Virtanen totesikin, että lajiliiton tulevaisuuden 

tavoitteena on tehdä yhteistyötä ja testejä Kilpa- ja Huippu-urheilukseskuksen, KIHU:n 

kanssa. Koska monilta ominaisuuksiltaan ringette muistuttaa jääkiekkoa, on tämän työn 

lähteinä sovellettu jääkiekon tarjoamia kansainvälisiä ja kotimaisia lähdemateriaaleja 

(mm. Bracko2004 & 2009; Haché, 2003; IIHCE 2015; Twist; Westerlund, 1987).  

 

Kanadasta Suomeen rantautunut naisille ja tytöille suunnattu jääpeli ringette liikuttaa 

Suomessa noin 4000 harrastajaa. Luonteeltaan laji muistuttaa yhdistelmää jääkiekosta ja 

koripallosta - ilman fyysistä kontaktia. Työn alussa tullaan tutustumaan lajin sääntöihin 

ja ominaispiirteisiin sekä perehtymään ringeten kilpailu- ja valmennusjärjestelmään. 

Myös ringettepelaajan polkua harrastajan ensiaskelista maailman huipulle käydään läpi. 

Laji vaatii harrastajaltaan monipuolisesti erilaisia fyysisiä ominaisuuksia. Palloilulajille 

ominaiseen tapaan ringetessä tilanteet muuttuvat nopeaan ja vastustajien liikkeitä on 

ennalta hankala määrittää. Ringetteä pelataan jäällä, joten luistelu on lajitaidoista varsin 

keskeisessä roolissa. Hyvän pelaajan ominaisuuksia on monipuolinen – vahva, 

voimakas, nopea ja taloudellinen - luistelutapa, jota hän voi hyödyntää pelitilanteiden 

vaatimalla tavalla. Kappaleessa 4 ”Luistelu” esitellään kirjallisuuslähteisiin ja 

tutkimuksiin perustuen eri luistelutekniikoiden ohella luistelun biomekaniikkaa ja 

luistelupotkun voimantuottoa sekä perehdytään luistelunopeuteen vaikuttaviin 

tekijöihin.  



 

 

 

Luistelutaidon ohella laji asettaa haasteita pelaajan kestävyysominaisuuksille. 

Intensiivisten vaihtojen aikana pelaaja työskentelee anaerobisesti lähellä maksimaalisen 

hapenottokyvyn rajaa. Palautuminen tapahtuu aerobisesti tuotetun energian avulla 

vaihtopenkillä ja erätaukojen aikana täydentäen tyhjentyneitä välittömiä 

energiavarastoja (ATP = adenosiinitrifosfaatti + FK = fosfokreatiini) ja laktaattia 

poistaen. (Holway & Spriet, 2011; Carey ym. 2007) Hyvä pelaaja jaksaa ylläpitää 

suorituskykynsä, nopeutensa ja räjähtävyytensä läpi ottelun. Viides luku tekee selkoa 

lajinomaisten kestävyysominaisuuksien harjoittelusta sekä lajisuorituksen 

kuormittavuudesta ja energiantuottotavoista. Niin ikään pelipaikkakohtaisia eroja 

energiankulutuksessa käydään läpi. Kestävyyskunnon rinnalla pelivälineen käsittely ja 

samanaikainen luistelu vaativat pelaajalta lihasvoimia ja nopeutta. (Twist, 1993). 

Voimaharjoittelu onkin merkittävä harjoittelukohde jääpelinharrastajalle muun muassa 

loukkaantumisten estäjänä, sillä lajisuorituksissa korostuvat toispuoliset suoritukset 

(kätisyys: left/right). Tämä voi altistaa lihasepätasapainoon, mikä ilmenee puolieroina 

esimerkiksi liikkuvuudessa ja voimantuotossa sekä saattaa edesauttaa rasitusvammojen 

ja loukkaantumisten syntyä. Lihastasapainon ja lihasten koon ohella voimaharjoittelun 

avulla voidaan kehittää pelaajan aerobisia ja anaerobisia ominaisuuksia sekä tärkeää 

nopeusvoimaa (Hedrich, 2002), ja kohdistaa harjoitusvaikutus pääasiassa 

hermostolliseen lihaksen aktivointiin. Lisäämällä maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelua 

on mahdollista kehittää lajisuorituksen taloudellisuutta. Erityisesti 

nopeusvoimaharjoittelun myötä pystytään lisäämään tehokkaasti ringeten lajinomaista 

voimantuottoa. Luku kuusi iskee kiinni voimaharjoitteluun, sen merkitykseen 

ringettepelaajalle ja sen ohjelmointiin. Voiman ohella tarvitaan nopeutta pelitilanteiden 

voittamiseksi. Luku seitsemän keskittyy esittelemään lajille oleellisia seikkoja 

nopeusharjoittelun suhteen.  

 

Ringeten ympärivuotisen harjoittelun päämääränä tulisi olla lajisuorituksen 

parantaminen ja suorituskyvyn optimointi. Yhtenä päämääränä tässä lajianalyysissä on 

selvittää ringettepelaajalle optimaalista yksilöllistä harjoittelumallia (harjoittelu – 

ravinto – lepo). Kahdeksas luku perustelee alkuverryttelyn tärkeyttä sekä urheilijaa 

kehittävänä että loukkaantumisilta suojaavana elementtinä. Lisäksi tässä yhteydessä 

perehdytään palauttavaan harjoitteluun ja muistutetaan loppuverryttelyn roolista. 

Ravinto on olennainen osa palautumista mutta myös urheilijan suorituskyvyn 



 

 

optimointia. Ravinnon avulla voidaan tehostaa urheilusuoritusta, fyysistä kehittymistä 

sekä palautumista ja jaksamista. Luku yksitoista perehtyy urheilijan ravintosuosituksiin 

ja optimaaliseen makroainejakaumaan lajin näkökulmasta.  

 

Kokonaisvaltainen harjoittelun ohjelmointi on tasapainoilua yksilön eri fyysisten 

ominaisuuksien kehittämisen ja ylläpitämisen, joukkueen taktiikan hiomisen ja 

yksittäisen pelaajan sekä koko joukkueen psyykkisen ja fyysisen jaksamisen välillä. 

Psyykkinen valmennus tulisi aina sisällyttää valmennuksen kokonaisuuteen, koska 

psyykkiset tekijät ovat urheilussa aina läsnä, tiedostettiinpa niitä, tai ei. (Mäkeläinen 

2003, 124; Frantsi & Närhi 1998, 17; Kaski 2006, 12). Joukkueurheilussa psyykkinen 

valmennus eroaa yksilöurheilun psyykkisestä valmentautumisesta siinä määrin, että 

joukkuelajeissa on otettava huomioon koko joukkueen toiminta. Vaikka joukkue olisi 

fyysisesti huippukunnossa, voivat henkiset tekijät estää huippusuorituksen ilmenemistä. 

Tässä lajianalyysissä keskitytään psyykkisen valmennuksen osalta joukkuehengen 

kannalta oleellisiin tekijöihin; koheesioon, pelaajan ja valmentajana rooleihin sekä 

naisvalmennuksen erityispiirteisiin. Lisäksi työ tutustuttaa lukijan 

taktiikkavalmennukseen ja sen toteutukseen eri ikäluokissa. Myös testaamisesta niin 

kansallisella tasolla kuin Kanadan maajoukkueessa tehdään selkoa. Työn viimeiset 

luvut keskittyvät valmennuksen ohjelmointiin, valmennuksen suunnitteluun ja 

viikkotasolla esitettyihin käytännön esimerkkeihin. Esimerkkiurheilijana työssä on 

käytetty 31-vuotiasta SM-sarjan pelaajaa.  

 

Tämän lajianalyysin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ringetteen soveltuvasta 

fyysisestä ja psyykkisestä valmennuksesta sekä harjoittelun ohjelmoinnista. 

Lajianalyysissä keskitytään erityisesti luisteluun, psyykkisiin tekijöihin, 

voimaharjoitteluun ja harjoittelun ohjelmointiin. Lajianalyysi on kirjoitettu siinä 

toivossa, että se lisäisi tietoisuutta valmennuksen kokonaisvaltaisesta merkityksestä 

sekä motivoisi ja rohkaisisi myös muiden lajien valmentajia soveltamaan kirjoitettua 

tietoa omassa lajissaan. Ennen kaikkea toivon, että tämä lajianalyysi löytää ringeten 

harrastajat ja valmentajat ja että he hyötyvät näistä tiedoista saaden lisää intoa jatkaa 

lajin parissa. 

 

  



 

 

2.RINGETTE  
 

 

Ominaispiirteet ja säännöt. Ringette on naisten oma jääurheilumuoto, jonka voidaan 

sanoa olevan yhdistelmä jääkiekkoa ja koripalloa. Laji kehitettiin Sam Jacksin toimesta 

Kanadassa vuonna 1963. Ringetteä pelataan luistimet jalassa jääkiekkokaukalossa. 

Jäällä on samanaikaisesti molemmilta joukkueilta viisi kenttäpelaajaa ja maalivahti. 

Tavallisimmin joukkueeseen kuuluu 11–17 pelaajaa. Pelivälineenä toimii kuminen 

rengas. (ringette.ca) Kenttäpelaajat käyttävät maksimissaan kainaloon yltäviä mailoja, 

(mitataan pelaajan seistessä luistimilla) jotka voivat olla valmistettu puusta, muovista, 

alumiinista tai muusta samankaltaista materiaalista. Komposiittimailoissa, jotka 

koostuvat useasta eri materiaalista, vain varsia ja niitä varten erityisesti valmistettuja 

kärkiä saa käyttää. Ringettemailan kummassakaan päässä ei saa esiintyä halkeamia tai 

tikkuja. Mikäli mailan pintaa on käsitelty, urat ja kohoumat eivät saa ylittää 1 mm:ä. 

Teipin käyttö mailan pelipäässä ei ole sallittu. Ringettepelaajien tulee käyttää 

hyväksyttyä jääkiekkokypärää sekä kokokasvosuojusta. Muihin pakollisiin varusteisin 

kuuluvat kaulasuojus ja jääkiekkokäsineet. Lisäksi pelaajien suositellaan käyttävän 

sääri-, polvi-, kyynär- ja alasuojia, sekä lantiota- ja häntäluuta suojaavia housuja. 

Maalivahdin varustus on samankaltainen kuin jääkiekkomaalivahdilla. (ringette.skrl.fi) 

 

Ringetteottelun peliaika on 4 x 15minuuttia tehokasta peliaikaa. Toisen ja kolmannen 

erän välissä pidetään 15 minuutin puoliaika. Lajille ominaista on 30 sekunnin 

hyökkäysaika. Kello käynnistyy joukkueen saadessa renkaan haltuunsa. Uusi 30 

sekunnin aika alkaa, kun joukkue suorittaa laukauksen kohti maalia tai renkaan 

siirtyessä toiselle joukkueelle. Ottelun kulkua valvovat tuomarit. Tuomarilinjaa voi 

verrata salibandyyn tai koripalloon. Taklaukset ovat lajissa kiellettyjä eikä mailaa saa 

käyttää muuhun kuin rinkulan pelaamiseen. Rikkeistä vihelletään rangaistus. 

Yleisimmin jäähyn pituus on 2 tai 4 minuuttia. Myös rangaistuslaukaus on mahdollinen. 

Mikäli pelaaja saa ottelussa yhteensä 10 min rangaistuksia, poistetaan kyseinen pelaaja 

ottelusta. Lajille tyypillisimmät rangaistuksia ovat estämiset, huitomiset, tahalliset 

vartalokontaktit ja väärällä alueella pelaamiset. (skrl.fi) 

 

Kaukalon siniviivojen väliin jäävä kentän keskimmäinen osa on nimeltään keskialue. 

Joukkueen omalta maalilta lähempänä oleva alue siniviivan alla on puolustusalue ja 

vastustajan päässä siniviivan yläpuolella vastaavasti on hyökkäysalue. Jokainen 



 

 

siniviiva tulee ylittää syöttämällä, joten jokaiseen alueeseen kuuluu myös sitä rajoittava 

siniviiva. (Kuva 1) Kaukalon päädystä ringetteviivaan ulottuvan alueen sisäpuolella saa 

joukkueesta olla samanaikaisesti ainoastaan kolme kenttäpelaajaa. Mikäli joukkue on 

ottanut maalivahdin pois, saa alueella olla neljä kenttäpelaajaa ja jäällä kaikkiaan kuusi 

pelaajaa. (skrl.fi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Ringettekaukalo ja säännöt pähkinänkuoressa. 

(http://luki.sporttisaitti.com/ringettekoulu/ringette-lyhyesti/)                                   

 

  

http://luki.sporttisaitti.com/ringettekoulu/ringette-lyhyesti/


 

 

2.1 Harrastajamäärät ja kilpailutoiminta 

 

Maailmanlaajuisesti on tilastoitu että eri sarjoissa ringetteä pelaa yli 50 000 tyttöä tai 

naista. Lajin harrastajamäärät ovat suurimmat Kanadassa, missä harrastajia on yhteensä 

noin 30 000, noin 2000 joukkueessa. Valmentajia on tilastoitu olevan 8000. Kanadassa 

pelataan kansallista ringetteliiga (NRL), jossa kanadalaisten ohella pelaa myös joitakin 

ulkomaalaisia pelaajia. Tällä hetkellä itäisessä ja läntisessä konferenssissa pelaa 

yhteensä 16 joukkuetta. Kanadassa myös miehet pelaavat ringetteä, yli 700 miestä pelaa 

ringetteä lajin kotimaassa. (ringette.ca)  

 

KIHU:n tilastojen (http://www.kihu.fi/faktapankki/lisenssit/) mukaan Suomessa on 

lisenssipelaajia hieman yli 4000. Suomessa peliä pelattiin ensimmäisen kerran Turussa 

vuonna 1979. Laji rantautui Suomeen jääkiekosta tutun Juhani Wahlstenin mukana, ja 

on kasvanut hiljalleen sen jälkeen. Naisten tasolla Suomessa pelataan naisten SM- 

sarjaa sekä ykkössarjaa. Syyskuussa alkavassa naisten SM-sarjassa pelasi kaudella 2015 

- 2016 seitsemän (7) joukkuetta, jotka pelasivat nelinkertaisen sarjan keskenään, joten 

alkusarjassa kukin joukkue pelaa 24 ottelua. Sijoille 1-4 sijoittuneet pelaavat jatkavat 

Play Off vaiheeseen. Välierävaiheen kaksi viimeistä ratkaisevat pronssimitalien 

kohtalon paras yhdestä systeemillä pronssiottelussa, ja kaksi ensimmäistä pelaavat 

mestaruudesta. Mestaruuskannua pääsee saunottamaan paras viidestä finaalisarjan 

voittaja. Myös B-junioreiden kilpailutoiminta organisoidaan SM-sarjana. C-junioreille 

järjestetään keväisin SM-turnaus. Muut ottelut ja kilpailut (juniori-, harraste-, ja 

turnaustoiminta) järjestetään kunkin alueen organisoimana. (skrl.fi). 

 

2.2 Lajityypilliset loukkaantumiset 

 

Kanadassa tehdyn tutkimuksen (Keyas ym. 2014) mukaan ringetessä yleisimmin 

esiintyviä vammoja ovat erilaiset ruhjeet ja kontaktitilanteiden aiheuttamat pään 

vammat. Pidempiaikainen sairaalahoidon tarve loukkaantumisen jälkeen on 

tutkimuksen perusteella harvinaista (1%). Tutkimus toteutettiin kuuden perättäisen 

pelikauden aikana vuosina 2004 - 2010. Tutkimukseen osallistujat olivat 10 - 17 (n= 

494) vuotiaita ringetenpelaajia, jotka hakeutuivat kunnallisen sairaanhoidon 

tutkimuksiin virallisessa ottelussa tulleen ringettevamman vuoksi. Tulosten mukaan ala- 

ja yläraajoihin kohdistuvat vammat ovat ikäriippuvaisia. Vanhemmilla pelaajilla 

http://www.kihu.fi/faktapankki/lisenssit/


 

 

todettiin useammin alaraajavammoja. Valtaosa vammoista (63%) on tullut joko 

tahattoman tai tahallisen kontaktin seurauksena, vaikka varsinaista kontaktia lajissa ei 

sallitakaan. Peliväline ei ollut osasyynä yhdessäkään loukkaantumisessa. Ennen tulosten 

yleistämistä on huomioitava, että rajoittuu kunnallisiin sairaaloihin sekä junioripelaajiin 

eikä näin ollen kata kaikkia mahdollisia tapaturmia. Yksityisten poliklinikoiden 

tapauksia tai aikuisharrastajia ei tutkimuksessa käsitelty. Siitä huolimatta tulokset ovat 

suuntaa antavia sen suhteen, että valtaosa lajille tyypillisimmistä vammoista tapahtuu 

kontaktitilanteissa. Tutkimuksen mukaan mitä vanhempi pelaaja on kyseessä, sitä 

useammin loukkaantuminen kohdistuu alaraajoihin. Nuoremmilla yläraajavammat ja 

pään alueelle kohdistuvat vammat (tajuttomuus, aivotärähdys) ovat tyypillisempiä. 

Tutkijaryhmä painottaa loukkaantumisten estossa kokonaisvaltaisen fyysisen 

harjoittelun tärkeyttä.  

  



 

 

2.3 Valmentajakoulutus Suomessa  

 

Ringeten valmentajakoulutusesitteen mukaisesti Ringetessä noudatetaan Suomessa 

muissakin lajeissa käytössä olevaa viisiportaista valmentaja- ja ohjausjärjestelmää. Tällä 

hetkellä koulutus jakaantuu lajiliittojohtoiseen (Taulukko 1; tasot 1,2,3), ammatilliseen 

(taso 4) sekä korkeakoulussa tapahtuvaan koulutukseen (taso 5). Lisäksi lajin parissa 

järjestetään lyhyitä käytännönläheisiä teemakoulutuksia esimerkiksi aloitteleville 

valmentajille tai spesifisesti johonkin aihealueeseen liittyen, kuten mailatekniikkaan tai 

maalivahtivalmennukseen. (skrl.fi.). 

 

TAULUKKO 1. Ringeten valmentajakoulutus Suomessa. 

Mukaeltu(http://ringette.skrl.fi/File/Koulutus/Valmentajakoulutusesite.pdf?rnd=1392124003) 

 

 

 

2.4 Kansainvälinen kilpailutoiminta  

 

Lajin kansainvälinen kilpailutoiminta on verrattain nuori. Ensimmäiset 

maailmanmestaruuskilpailut pelattiin Kanadassa vuonna 1990. Suomen menestys on 

maailmanmestaruuskilpailuissa ollut vaikuttavaa, viimeiset viisi mestaruutta ovat 

nimittäin tulleet Suomeen. Suomi pitää kärkipaikkaa myös kaikkien aikojen 

mitalitilastossa seitsemällä maailmanmestaruudella, kahdella hopealla ja yhdellä 

pronssilla. Suomi on myös hallitseva maailmanmestari. Kotikisat päättyivät kultajuhliin 

tammikuussa 2016. (www.skrl.fi; wrc2015.fi/.). 

I-tason Valmentajakoulutus II-tason Valmentajakoulutus III-tason Valmentajakoulutus 

(3 lähikoulutusjaksoa+etäopiskelua,  

yht 80h) 

(4 lähikoulutusjaksoa+etäopiskelua,  

yht 160h) 

(6 

lähikoulutusjaksoa+etäopiskelua, 

yht 240h) 

Koulutus on tarkoitettu 1-2 kautta ringetessä 

valmentaneille valmentajille, jotka valmentavat 

E – D juniorijoukkueissa.  
 

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet ringeten 

valmennuksen ja ohjauksen perusteista. Koulutus 
järjestetään 1-2 kertaa vuodessa riippuen 

kysynnästä marraskuu - tammikuu välisenä 

aikana kahtena  viikonlopun lähijaksona + 
etätehtävät. Ilmoittautuminen syyskuussa. Uusi 

koulutus alkaa syksyisin lokakuussa. 
Ilmoittautuminen alkaa kesällä. 

Koulutus on tarkoitettu C- ja B-nuorten sekä 

Naisten SM- tai Ykkössarjajoukkueiden 

valmentajille, joilla on I - taso suoritettuna ja 
muutaman (3-5) vuoden kokemus käytännön 

valmentamisesta. 

 
Koulutus antaa valmiuksia toimia vanhempien 

ikäluokkien valmentajana. Koulutus järjestetään 

kerran vuodessa toukokuu  -  tammikuu välisenä 
aikana, neljänä viikonlopun lähijaksona sekä 

etäopiskeluna. Ilmoittautuminen alkaa 
tammikuussa. 

Koulutus on tarkoitettu Naisten SM- ja 

Ykkössarjan sekä Maa- ja Aluejoukkue- 

valmentajille, joilla on II-taso suoritettuna.  
 

Koulutus on tehokas väline oman käytännön 

valmennuksen tehostamiseen ja 
valmennustietouden syventämiseen. Koulutus 

järjestetään kysynnän mukaisesti 3-5 vuoden 

välein. 

http://ringette.skrl.fi/File/Koulutus/Valmentajakoulutusesite.pdf?rnd=1392124003
http://www.skrl.fi/


 

 

2.5 Maajoukkuetoiminta Suomessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Maajoukkue ja seuratoiminta Suomessa 
(http://ringette.skrl.fi/File/Maa%20ja%20aluejoukkueet/Tie%20Huipulle%202011%20esiteLOW.pdf) 

 

Ringetteliiton julkaiseman Tie Huipulle esitteen mukaan Ringeten 

maajoukkuetoiminnan lähtökohtana on urheilijan kokonaisvaltainen kehittäminen. 

Maajoukkuetoiminta kattaa U17-vuotiaiden aluejoukkuetapahtumat, U19 nuorten 

maajoukkueen ja naisten maajoukkuetoiminnan. Erillisen ’’tie huipulle työryhmän’’ 

tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Ringeten maajoukkue- ja aluetoimintaa kaikilla 

kolmella tasolla. Työryhmän muodostavat liiton hallituksen jäsen, liiton 

toiminnanjohtaja, liiton valmennuspäällikkö sekä maajoukkueiden vastuuvalmentajat. 

Tarvittaessa aluejoukkueiden edustus on mukana toiminnassa. (Kuva 2) (skrl.fi). 

Ringetteliiton suunnalta huippu-urheilijaksi kasvamista ja kehittämistä tuetaan muun 

muassa ennen jokaisen pelikauden alkua järjestetyllä suurleirillä. Tapahtuma kokoaa 

yhteen naisten ja nuorten maajoukkueet sekä nuorten aluejoukkueen (yhteensä noin 120 

pelaajaa). Myös SM-sarjan valmentajat, joukkueenjohtajat ja tuomarit ovat paikalla. 

Suurleirin päämääränä on edistää pelaajien ja SM-sarjan toimihenkilöiden 

kokonaisvaltaista kehittymistä ja informaation kulkua eri toimijoiden välillä. (skrl.fi.). 

Haastattelin aiheesta naisten maajoukkueessa kausilla 2002 – 2013 pelannutta, nyt jo 

peliuransa lopettanutta Salla Kyhälää. Hän näkee suurleirissä paljon positiivista: 

Aluejoukkueiden nuorille pelaajille on motivoivaa nähdä maajoukkuepelaajien 

harjoittelua ja mahdollisesti tavata maajoukkuepelaajia leirityksen lomassa. Aikuisten 

maajoukkeupelaajien leiriohjelma ei merkittävästi eroa muista leiritapahtumista, mutta 

aluejoukkueille, toimi- ja taustahenkilöille suurleiri on tärkeä kokoontuminen ennen 

kauden alkua. (Kyhälä, 2016).  

http://ringette.skrl.fi/File/Maa%20ja%20aluejoukkueet/Tie%20Huipulle%202011%20esiteLOW.pdf


 

 

3. RINGETTEURHEILIJAN POLKU HUIPULLE 
 

 

Suomen Kilpa- ja Huippu-Urheilukeskuksen (KIHU) urheilijan polku antaa urheilun 

toiminnalle raamit ja päälinjat, mutta jokainen urheilija etenee polulla lopulta 

yksilöllisesti (Kuva 3). Urheilijan polku ottaa kantaa urheilun ja opiskelun 

yhteensovittamiseen sekä muihin urheilijan elämään liittyviin ratkaisuihin. (Kihu.fi) 

 

KUVA 3. Urheilijan polku – matka lapsuudesta huippu-urheilijaksi. (Kihu.fi) 

 

Ringeten urheilijan polku on osa suomalaisten lajiliittojen yhteistä kehittämisprojektia, 

jonka tavoitteena on varmistaa lajin keskeisille toimijoille yhteinen, innostava ja 

konkreettinen viitekehys. Ringetten valmennuspäällikkö Matti Virtanen kuvaa 

yksityiskohtaisesti ringettepelaajan askelia kohti maailman huippua urheilijan polulla. 

Polku esittelee konkreettisesti taitoja ja harjoitusmääriä, joita lajin huipun 

saavuttaminen vaatii. Polun eri portailla kuvaillaan tarkasti mitä eri tekijöitä tulisi 

painottaa kussakin ikävaiheessa. (kihu.fi.). 

  



 

 

3.1 Urheilijan polun teemat ja painopisteet lajitaidoissa ja fysiikassa 

ikäkausittain 

 

Ikävuosia 6 – 11 nimetään kokeilun ajaksi. Näiden ikäkausien päämääränä on 

monipuolisten perustaitojen kehittäminen erilaisten leikkien ja pelien kautta luistelun 

perustekniikoiden opettelu mukana pitäen. Pelillisesti erilaisten ratkaisumallien 

löytämistä harjoitellaan perustilanteiden kautta. Ikäkausien tavoitteena on hyvän 

luistelu- ja liikkumistaidon saavuttaminen. Luistelutaitojen opettelu jatkuu kuitenkin 

jokaisella ikäkaudella erilaisten teemojen ja tavoitteiden kautta. Myös nopeusharjoittelu 

on mukana jokaisen ikäkauden prioriteeteissa. Ennen murrosikää tapahtuva 

voimaharjoittelu tapahtuu pääasiassa oman kehon painolla erilaisten lihashallintaa ja 

lihaskuntoa kehittävien harjoitteiden kautta. (Kihu.fi.).  

 

Seuraava porras, ensimmäisten valintojen aika on 12 – 13 – vuotiaana, jolloin 

pelipaikat alkavat vakiintua. Perustilanteiden harjoittelu jatkuu, mutta myös joukkueen 

yhteisen taktiikan harjoittelu astuu kuvioon. Valmentajan tehtävänä on opettaa pelaajia 

ymmärtämään omien ratkaisujen merkitys joukkueen yhteisiin tavoitteisiin nähden. 

Tämä ikäkausi on herkkyyskautta taitojen oppimiselle ja lajiomainen harjoittelu sekä 

taitoharjoittelu lisääntyvät. 12 – 13 – vuotiaana kimmoisuus, nopeus, ja nopeusvoiman 

harjoittaminen ovat parhaimmillaan. Lajitaidoissa keskitytään pelivälineen hallintaan 

vauhdin lisääntyessä sekä toistojen riittävyyteen. Taktiikkapuolella erikoistilanteiden 

harjoittelu alkaa. Erikoistilanteiden harjoittelu jatkuu aikuisuuteen asti erilaisten 

painopisteiden ja variaatioiden kautta. (Kihu.fi.). 

 

Seuraavaa vaihetta 14 – 15 vuotiaana (U17) kuvataan erikoistumisen vaiheeksi. 

Harjoittelussa korostuu entistä enemmän henkilökohtaiset tavoitteet. 

Teränkäyttöharjoitteet ja fyysisempi ote luisteluharjoitteisiin yleistyvät. Fyysisen 

harjoittelun osalta tietoinen aerobisen kestävyyden harjoittelu alkaa. Nopeus- ja 

kimmoisuusharjoittelu on edelleen tärkeässä roolissa. (Kihu.fi.). 

 



 

 

Astuttaessa U19 toiminnan kattavaan 16 – 18 vuoden ikään, tulee harjoittelun keskiöön 

mukaan lajinomainen voima- ja kestävyysharjoittelu. Etenkin luistelulle tärkeiden 

lihasten harjoittelu on oleellista. Lajinomainen anaerobinen harjoittelu toteutetaan jäällä 

pienpelien ja luistelun kautta. Siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, ikävuosiin 19 – 22, 

säilyvät edellisen ikäluokan painopisteet voima – ja kestävyysharjoittelu edelleen 

tärkeinä. Ennen kaikkea suunnitelmallinen fyysisten ominaisuuksien kehittäminen on 

tärkeää. Tämän ohella lihashuoltoon ja liikkuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

lisääntyneen lajiharjoittelumäärän vuoksi. Ikävuosia 16 – 22 kutsutaan panostuksen 

ajaksi, jonka jälkeen urheilijan polulla siirrytään urheilun aikaan. Edellisten vaiheiden 

suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat vahvistaneet pelaajakuvan luomista. 

(Kihu.fi.). 

 

Suunnitelmallisuus jatkuu luonnollistesti myös urheilijan polun viimeisellä portaalla. 

Tällöin on oleellista keskittyä kehittämään yksilölle oleellisia kehityskohteita. Kun 

pelaaja tietää vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä sen mitä hän urheilulta haluaa, on 

työ tavoitteiden eteen mielekkäämpää. Kehityksen ylläpitämiseksi on tärkeää varmistaa 

riittävän haasteellisten harjoitusärsykkeiden takaaminen. (Kihu.fi.). 

 

 

3.2. Huippupelaajan harjoitusmäärät 

 

Tarkasteltaessa huipulle menevän tien kokonaisliikunnan määrää, voidaan havaita 

viikkotuntimäärän vaihtelevan 18 tunnin ja 20 tunnin välillä (Taulukko 2). Tästä 

lajiharjoittelun osuus kasvaa lapsuuden viidestä tunnista aikuisuuden kynnyksellä noin 

kymmeneen tuntiin. Huipulle pyrkivän harjoittelun tulisi sisältää omatoimista 

harjoittelua ja / tai muuta liikuntaa lapsuudessa ja nuoruudessa 11 – 13 tuntia ja 

aikuisurheilijana 8 viikkotuntia. Lajiharjoitteiden joukkueharjoittelun määrä kasvaa 

lapsuuden kolmesta tunnista vajaaseen kymmeneen tuntiin viikossa nuoruus- ja 

aikuisiässä. Omatoisena tai muun lajin kautta tapahtuvan harjoittelun määrä laskee 

hieman lapsuuden 15 tunnista kymmeneen tuntiin aikuisiässä. lisääntyneen 

joukkueharjoittelun myötä. (kihu.fi.). Ringeten maajoukkuevalmentaja Kim Forsblom 

kertoo, että maajoukkuepelaajilla pääosin viikonloppuisin pelattavien sarjaotteluiden 



 

 

ohella viikoittainen harjoittelumäärä on keskimäärin 12 – 15 tuntia, joka jakautuu 

seuraavalla tavalla: jääharjoitukset 3,5-4 tuntia, oheisharjoittelu ja verryttelyt 4,5-5 

tuntia, omatoiminen harjoittelu 2-4 tuntia. Mahdolliset aamujäät nostavat 

harjoitusmäärää. (Forsblom, 2015.).  

 

TAULUKKO 2. Harjoittelun painotukset ja harjoitusmäärien muuttuminen ikäkausien aikana. 

(Mukaeltu Kihu.fi) 

 

Ikävuodet 6 – 9 10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 18 19 – 22 23 ja yli 

Teema Kokeilun aika Kokeilun aika Ensimmäisten 

valintojen 

aika 

Erikoistumise

n aika 
Panostuksen 

aika 
Panostuksen 

aika 
Urheilun aika 

Harjoitusmäärät. Joukkueen yhteisen, muun liikunnan ja omatoimisen harjoittelun jakautuminen tuntimäärittäin. 

Kokonais-
liikunnan 
määrä  

18h  19h 20h 20h 20h 20h 17h 

josta laji-
harjoittelua 

5h 7h 7h 8h 9h 9h 9h 

Joukkue-
harjoitteluna  

3h 5h 5h 6h 7h 7h 7h 

oma-
toimisena tai 
muun lajin 
harjoitteluna  

15h 14h 15h 14h 13h 13h 10h 

Harjoittelun painotukset ja pelaajien kilpailumäärät pelikauden aikana. 

Harjoittelun 

painotukset 

Ominaisuuksien 
harjoittelu  

90% 
Pelin harjoittelu  

10% 

Ominaisuuksie
n harjoittelu 

80% 
Pelin 

harjoittelu   
20% 

Ominaisuuksi
en harjoittelu 

70% 
Pelin 

harjoittelu  
30% 

Ominaisuuksi
en harjoittelu 

60% 
Pelin 

harjoittelu  
40 % 

Ominaisuuksi
en harjoittelu 

60% 
Pelin 

harjoittelu  40
% 

Ominaisuuksi
en harjoittelu 

60% 
Pelin 

harjoittelu   
40% 

Ominaisuuksien 
harjoittelu  

60% 
Pelin 

harjoittelu  
40% 

Kilpailu- 

määrät 

pelaajalla 

pelikauden 

aikana 

Kauden aikana 

8 – 10 

turnausta/ 

pelitapahtumaa 

sekä muutamia 

tekniikkakisoja 

Kauden 

aikana n. 

20ottelua, 

2 - 4 turnausta 

sekä 

muutamia 

tekniikkakisoja 

Kauden 

aikana 

20 - 

25ottelua, 

2 - 

4 turnausta 

sekä 

muutamia 

tekniikkakisoj

a 

Kauden 

aikana n. 

25ottelua, 

2 - 

3 turnausta 

sekä 

muutamia 

tekniikkakisoj

a 

Kauden 

aikana n. 30 

ottelua ja 

2 - 

3 turnausta 

Kauden 

aikana 

30 – 40 

ottelua ja 

1 - 

2 turnausta 

Kauden aikana 

30 – 40 

ottelua ja 

1 – 2 turnausta 

 

 

 

  



 

 

4. LUISTELUN TEKNIIKKA JA BIOMEKANIIKKA   
 

Luistelun biomekaniikka on tutkittu paljon, ennen kaikkea pikaluistelun ja jääkiekon 

näkökulmasta. Biomekaanisesti luistelun voidaan ajatella perustuvan jään ja luistimen 

terän väliseen epäsymmetriseen kitkan suhteeseen. (Haché 2003, 55 - 64). Huolimatta 

siitä, että ottelu koostuu monenlaisista osatekijöistä: pelivälineen hallinnasta, 

laukaisuista, syötöistä, pysähtymisistä ja kääntymisistä, kuluu valtaosa energiasta 

ottelun aikana eteenpäin luisteluun. Luistelusuorituksen energiankulutus perustuu jään 

kitkan ja ilmanvastuksen voittamiseen sekä kineettisen energian lisäämiseen, eli 

kiihdyttämiseen. (Haché 2003, 92.). Luistelupotkun aikana luistimen terät uppoavat jään 

pintaan muodostaen luistimen uran alle pienen tilan, johon kohdistuu suuri paine. 

Luistimen uran tehtävänä on vakauttaa luistin sivuttaissuunnassa ja mahdollistaa nopeat 

liikkeet ja jarrutukset jäällä. Eteen-taakse suunnassa kitkakerroin ei juuri vastusta 

liikettä mutta ilmaantuu sivuttaissuunnassa erittäin suurena. Tästä johtuen eteenpäin 

luistellessa luistelupotku suuntautuu sivulle eikä taaksepäin. Voimakkaimmillaan kitka 

on juuri luistimen painautuessa kiinni jäähän sekä potkun lopussa. Jään lämmetessä 

luistin uppoaa syvemmin jäähän ja luistelija joutuu tekemään kovemmin töitä. Näin 

ollen pelaajien tunne kovan ja pehmeän jään eroista on osittain tieteellisesti totta. Jään 

pinnalla olevat epäpuhtaudet ja kemialliset tekijät voivat kuitenkin muuttaa nopean jään 

hitaaksi ja päinvastoin. (Haché 2003, 55 – 64.). 

 

4.1 Luistelupotkun voimantuotto 

 

Suurimmat voimat luistelussa tulevat nelipäisestä reisilihaksesta polvinivelen ojentuessa 

luistelupotkun aikana. Voima on suurimmillaan sekä luistelupotkun alkuvaiheessa ja 

jalan suoristuessa ennen jäähän paluuta. Takareiden sekä säären lihakset osallistuvat 

polvinivelen vakauttamiseen luistelupotkun ja painonsiirron aikana. Lisäksi osa 

lantionseudun ja pakaran lihaksista ovat merkittävässä roolissa. Liikkuvia niveliä 

luistelussa ovat nilkka-, polvi- ja lonkkanivel (kuva 4). Ylävartalon lihakset lähinnä 

tasapainottavat asentoa. (Haché 2003, 71.). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 4. Luisteluun liittyvät neljä vartalon puolijäykkää osaa: AB jalkaterä, BC sääri, CD reisi, 

ja DE vartalo. (Hache, 2003, 70.) 

 

4.2 Luistelun tekniikka ja ydinkohdat 

 

Teknisesti luistelu voidaan jaotella luisteluasentoon, liukumiseen, eteen- ja taaksepäin 

luisteluun, kaarreluisteluun, suunnanmuutoksiin ja pysäytyksiin. Eteen- ja taaksepäin 

sekä kaarreluistelu luistelu koostuvat neljästä ydinkohdasta: asento, potku, liuku ja 

palautus. Jokaisella edellä mainitulla luistelutavalla on luonnollisesti omat tekniset 

ominaispiirteensä. (Bracko ym. 2004; Haché 2003, 71.).   

 

4.2.1 Lähtö ja eteenpäin luistelu  

 

Hachén (2003, 72-77) mukaan eteenpäin luistelun lähdössä on eroteltavissa seuraavat 

osatekijät: jalkaterät avautuvat V-asentoon, (Kuva 5) ylävartalo on voimakkaasti 

kallistunut eteenpäin, toinen jalka työntää maksimaalisesti taakse-ja sivullepäin ja antaa 

näin lähtöpotkun, toisen jalan siirtyessä samalla suoraan eteen. Tämän jälkeen 

molemmat jalat vuorollaan suorittavat luistelupotkun. Ensimmäisten ja kiihdyttävien 4-

5 potkun aikana liukuvaihe on erittäin lyhyt. Kädet ja hartiat tehostavat sekä rytmittävät 

jalkojen työskentelyä liikkeessä.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Jalkaterien avautuminen V-asentoon eteenpäin luistelussa. Kuvassa kitkavoima 

luistimen terän suuntainen nolla, täten voima R kohdistuu sitä vastaan kohtisuoraan. S osoittaa 

etäisyyttä luistimen sivusuuntaiseen potkuun liikkeen aikana. (Hache, 2003, 73) 

 

4.2.2.Takaperin luistelu 

 

Kääntyminen etuperin luistelusta takaperin luisteluun on nopea suoritus, jota 

tasapainottaa nopea painon keventäminen juuri käännösvaiheen jälkeen. Käännöksessä 

potkaiseva jalka avaa lantion ylävartalon kääntyessä samanaikaisesti tilanteeseen 

nähden. Toinen jalka toimii tässä vaiheessa tukena nopealla jääkontaktilla ennen 

molempien jalkojen jääkontaktia takaperin. Käsien ja jalkojen vastavuoroinen rytmitys 

tehostavat vartalon liikeketjua. (IIHCE, 2015.). Taaksepäin luistelussa katse on ylhäällä 

ja polvet koukistettuina. Ylävartalo ja potkun aloittavan jalan sääri ovat kallistuneet 

hieman eteenpäin. Potkuvaiheessa luistin osoittaa sisäänpäin ja siirtää vastavoimat 

jäästä kehoon. Kantapääjohtoinen jalan työntäminen piirtää jäähän C-kirjaimen 

muotoisen kaareen luistimen pureutuessa jäähän. Palautus tapahtuu taaksepäin 

luistellessa samalla tavalla kuin eteenpäin luistellessa, mutta jalat eivät irtoa jäästä 

työvaiheen aikana. Takaperin luistelu perustuu painopisteen vaihtelun aikaansaamaan 

aaltomaiseen liikkeeseen (Kuva 6). Luistelun aikana vartalon paino siirtyy vuorotellen 

puolelta toiselle. Liukuvaihe muistuttaa eteenpäin luistelua; työntävä luistin tekee työtä 

toisen luistimen liukuessa samanaikaisesti. Lannelihakset eivät aktivoidu samalla tavoin 



 

 

kuin eteenpäin luistellessa, joten takaperin luistellessa ei saavuteta vastaavaa 

kiihtyvyyttä kuin eteenpäin luistellessa. (IIHCE, 2015; Hache 2003, 79-80.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6. Takaperin luistelun aaltomaisen liikkeen aikana työntävä luistin (R) siirtää 

vastavoimat jäästä kehoon toisen jalan liukuessa. (Hache, 2003, 81). 

 

4.2.3 Liukuminen  

 

Tutkimuksen mukaan liukuminen on yleisin tapa liikkua ottelun aikana – ainakin 

NHL:ssä. Bracko ym (2004) tutkivat NHL:ssä pelaavien hyökkääjien luistelua 

otteluissa, valtaosa (39%) luistelusta tapahtuu liukuen kahdella jalalla. Tässä asennossa 

luistimet ovat hieman hartioita leveämmällä, jalkaterät taipuneina nilkasta ylöspäin 

(dorsiflexio) ja polvet sekä vartalo ovat hieman koukistettuina. Pelaajan maila on lähellä 

jään pintaa, mutta ei välttämättä aivan jäässä kiinni. Matalassa asennossa pelaajan on 

helpompi ylläpitää tasapainoaan. Pelaajan kyky säilyttää tasapaino painopisteen 

siirtyessä tukipinnan ulkopuolelle hänen kääntyessään tai ollessaan vastustajan kanssa 

maila- tai kehokontaktissa, on merkittävää luistelun tehokkuuden ja nopeiden 

suunnanmuutosten kannalta. (Bracko ym 2004.). 

 

Liukuminen terän eri osia hyödyntäen on luistelun peruselementti. Liukuvasta 

valmiusasennosta pelaajan on helppo ylläpitää sijaintiaan peliä ja vastustajaa kohden. 

Liukumalla pelaaja on mahdollista säästää energiaa ja lisätä luistelun taloudellisuutta. 



 

 

Liukumisasento sekä mahdollistaa nopeiden spurttien ottamisen että niistä 

palautumisen. Kiihdytyksiä ja kovemman intensiteetin luistelua oli tutkimuksen mukaan 

ottelun aikaan vain 4,9% ja keskitason intensiteetin luistelua 10% jääajasta. Siitä 

huolimatta edellä mainitut. luistelutavat ovat jääpelien nopean luonteen vuoksi tärkeitä 

harjoittelun kohteita. (Bracko 2004; Bracko & Geithner 2009). 

 

4.2.4 Kaarreluistelu  

 

Kaarreluistelu on tärkeä taito, sillä se mahdollistaa pelaajan nopean reagoinnin eri 

suuntiin. Kaarreluistelu myös säästää pelaajalta voimia, kun tilanteeseen voi liikkua 

suoraan ilman ylimääräistä kiertolenkkiä. Kaarreluistelussa pelaajan tulee nojata 

vartalolla kaarroksen keskustaan nähden etuviistoon, muutoin liikkeen luonteen 

mukaisesti keskipakoisvoima pakottaa luistelijan ulos halutulta luistelulinjalta. Mitä 

suurempi pelaajan nopeus kaarreluistelussa on, sitä pienempään kulmaan hän kallistuu. 

Kaarreluistelun liukuvaiheessa vartalon kallistumiskulma voi olla jopa 45 astetta tai sen 

alle, tämän mahdollistaa ympyräradan keskipisteeseen suuntautuva kiihtyvyys, eli 

sentripetaalinen kiihtyvyys. Taloudellisin tapa edetä on siten mahdollisimman pienellä 

ympyrän säteellä. Suorituksen aikaisen kitkan vähentämiseksi tai lisätäkseen nopeutta 

kaarteessa, on pelaajan mahdollista kiihdyttää vauhtiaan kääntyessään. Kaarreluistelu 

aikaisten potkujen on oltava siis mahdollisimman voimakkaita, päättyen täydelliseen 

ojennukseen. (Haché 2003, 81-84.). 

4.2.5 .Jarruttaminen 

 

Jarruttamien perustuu sekä pelaajan henkilökohtaiseen taitoon että luistinten 

ominaisuuksiin. Terävät luistimet pysäyttävät vauhdin nopeammin ja varmemmin kuin 

tylsät luistimet, sillä terävä luistin uppoaa jäähän syvemmin. Vielä pelkät terävät 

luistimet eivät saa pelaajaa pysähtymään. Tehokkainta on kääntää luistinten terä tai terät 

poikittain liikesuuntaa vasten, jolloin luistelija aikaansaa suuren liikettä vastustavan 

voiman ja pysäyttää vauhdin nopeammin. (Haché 2003, 84.). Samanaikainen nopea 

painon keventäminen sekä jalkojen ja ylävartalon kääntö sivuttain menosuuntaan 

nähden tasapainottavat liikettä. Onnistunut ja nopea pysähtyminen vaatii pelaajalta 

oikea-aikaista vartalon kallistamista tulosuuntaan nähden sekä voimakasta 

jalkatyöskentelyä. (IIHCE, 2015.). 



 

 

4.3 Luistelunopeuteen vaikuttavat tekijät 

 

Tutkimuksessa on osoitettu, että luistelunopeuden kasvaessa potkun pituus pysyy 

vakiona mutta potkufrekvenssi kasvaa. Täten luistelunopeus on riippuvainen potkujen 

määrästä, ei potkun pituudesta. Nopeilla luistelijoilla voidaan nähdä ylävartalon olevan 

huomattavasti eteenpäin kallistunut sekä jalkojen nivelkulmien olevan enemmän 

koukistettuna ennen luistelun työntövaihetta hitaampiin luistelijoihin verrattuna. 

(Bracko 2004.). Hachen mukaan (2003, 75) voimakkaalla ylävartalon kallistumisella 

eteenpäin luistelijan painopiste siirtyy tukipisteen etupuolelle, joka aikaansaa 

pienemmän ilmanvastuksen. Matalamman asennon ansiosta saa lisäksi käyttöönsä 

enemmän jalkojen lihasvoimaa. Brackon (2004) löydökset ovat samansuuntaisia; 

videoanalyysin perusteella voidaan todeta nopeammassa luistelussa lantion loitontajien 

aktivoituvan hidasta luistelua enemmän ja näin ollen sekä lantionkulma että 

luistelupotkun leveys ovat nopeammilla luistelijoilla suurempia.   

 

Lisäksi Brackon tutkimuksen mukaan nopeaa luisteluvauhtia voidaan selittää 

nopeampien luistelijoiden paremmalla kyvyllä palautua luistelun työntövaiheesta 

nopeammin. Tämä mahdollistaa luistimen mahdollisimman nopean palauttamisen 

seuraavaa potkua varten. Hitaampiin luistelijoihin verrattuna nopeammilla luistelijoilla 

potkun jälkeen työntävä jalka on vähemmän aikaa lepovaiheessa ja lähempänä jäätä. 

(Bracko 2004.). 

 

4.4 Liikkuvuuden ja lihashuollon yhteys luistelusuoritukseen 

 

Jääpelin harrastajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota alaraajojen lihashuoltoon. 

Chang ym. (2009) testasivat seitsemällä yliopistojoukkueen luistelijalla alaraajojen 

lihasten aktivoitumista hitaan, keskinopean ja nopean luistelun aikana. Tutkimuksen 

mukaan luistelussa koville joutuvat lonkan lähentäjä- ja loitontaja lihakset ja näistä 

etenkin iso lähentäjälihas (adductor magnus). Nopeuden kasvu korreloi lihasaktivaation 

kanssa siten, että mitä suuremmaksi nopeus kasvoi, sitä suuremmaksi muuttui myös 

lonkan lähentäjälihaksen toiminta. Twistin ja Rhodesin (1993) mukaan jääpelin 

harrastajilla on lisäksi usein luisteluasennosta johtuen heikko liikkuvuus ja kireyksiä 

takareisissä. Lihashuollon ja liikkuvuusharjoittelun laiminlyönti saattaa johtaa 

noidankehään, jossa heikot ja kireät lihasalueet heikkenevät entisestään, joka vaikuttaa 



 

 

epäedullisesti luistelun biomekaniikkaan. Sen vuoksi harjoittelun jaksottaminen sekä 

alaraajojen optimaalinen tuki- ja voimaharjoittelu ovat oleellinen osa toimivan 

harjoitusohjelman luontia. Alku- ja loppuverryttelyyn on helppo ohjelmoida 

liikkuvuusharjoitteita. Myös lihashuolto ja hieronta kuuluvat osana jääurheilijan 

harjoitusohjelmaan. Asmussen ym. (2001 37,92) kuvailevat hieronnan tarkoituksena 

olevan poistaa lihasten lepojähmeyttä, ylläpitää lihasten venyvyyttä, lievittää välitöntä 

tai viivästynyttä lihaskipua, laukaista lihaskouristuksia ja stimuloida lihaksistoa ennen 

suoritusta, sekä osaltaan ehkäistä rasitusvammojen syntyä. Hieronnan avulla urheilija 

voi siis sekä edistää palautumista suorituksen jälkeen että valmistaa elimistöä 

kuormitukseen ennen suoritusta. Laaksonen ja Vähälummukka kehottavat (2016, 571) 

jääpelin harrastajaa kiinnittämään erityistä huomiota etenkin alaselän alueen 

liikkuvuuteen ja lihaskuntoon, näin ei pelkästään ehkäistä loukkaantumisia vaan myös 

optimoidaan jalkojen toimintaa ja luistelua. 

  



 

 

5. KESTÄVYYSHARJOITTELU JA 

ENERGIANTUOTTOTAVAT 

 
 

Ringetteottelut koostuvat työosuuksista jäällä ja palautumisesta vaihtojen sekä 

erätaukojen aikana. Ajoittain vaihdot voivat olla hyvinkin intensiivisiä ja sisältää useita 

nopeaan vaihtuvia tilanteita, kuten irtiottoja, suunnanmuutoksia, jarrutuksia ja 

laukauksia, jotka vaativat kykyä tuottaa anaerobista energiaa tehokkaasti. Ringetestä ei 

ole saatavilla tutkittua tietoa keskimääräisestä intensiteetistä ja energiantuottotapojen 

tarkasta jakautumisesta ottelun aikana. Sukulaispeli jääkiekossa sen sijaan on arvioitu 

keskimääräisen intensiteetin olevan 70-80% maksimaalisesta hapenottokyvystä ja 

anaerobisen energiantuottotavan (sisältäen sekä anaerobisen glykolyysin että 

fosfokreatiinin) tuottavan noin 60-70% kokonaisenergiantarpeesta, jättäen aerobisen 

energian varaan 30 – 40% (Laaksonen & Vähälummukka, 2016 567). Toisaalta, 

molemmat energiantuottotavat ovat tärkeitä harjoittelukohteita, sillä toimiakseen 

optimaalisesti, anaerobinen energiantuottojärjestelmä tarvitsee seurakseen vahvan 

aerobisen perustan, joka mahdollistaa nopeamman palautumisen ja korkeamman 

suorituskyvyn ylläpitämisen ottelun aikana (Carey ym. 2007; Holway & Spriet, 2011; 

Twist, 1993).  

 

5.1. Aerobinen kapasiteetti ja energiantuotto 

 

Vaikka Careyn ym. (2007) ringettepelaajiin rinnastettaville naisjääkiekkoilijoille 

teettämän tutkimuksen mukaan aerobinen kapasiteetti oli vain osittain yhteydessä 

väsymiseen kovan intensiteetin aikana, on aerobisen kapasiteetin harjoittaminen 

huippuunsa jäälajeissa silti perusteltua. Vuosia NHL-joukkue Vancouver Canucksin 

fysiikkavalmentajana toiminut Peter Twist (1997) määrittelee, että vahvan aerobisen 

perustan ansiosta pelaaja jaksaa ylläpitää suorituskykyään korkeammalla intensiteetillä 

yksittäisen vaihdon ja ottelun aikana pidempään. Westerlund (1989, 174) täsmentää, 

että tämän ansiosta pelaaja voi myös ylläpitää tasoaan lähempänä maksimaalista 

hapenottokykyä ja työskennellä korkealla intensiteetillä pidempään viivyttäen 

väsymystä. Lisäksi, hyvän kestävyyden avulla pelaajan palautuminen suoritusten välillä, 

niin harjoituksissa kuin otteluissa on nopeampaa. Edellisten ohella vahva aerobinen 



 

 

pohja mahdollistaa myös sen, että pelaaja kykenee tehokkaasti koko kilpailukauden ajan 

hyödyntämään omia voima-, taito-, nopeus-, taktiikka-, ja tahto-ominaisuuksiaan 

korkeammalla tasolla. (Westerlund, 1989, 174.) Vahva aerobinen perusta on vahvasti 

yhteydessä sekä parempaan aerobiseen että anaerobiseen suorituskykyyn (Haikarainen, 

2015).  

  

5.2 Anaerobinen kapasiteetti ja energiantuotto  

 

Nopeaan vaihtuvat tilanteet ja pelin intensiivinen luonne asettavat anaerobisen 

kapasiteetin vaatimuksen korkealle (Twist, 1993). Keskimäärin ringetessä vaihdon 

pituus on 45 – 60 sekuntia (Forsblom, 2015), kun tarkastellaan työaikaa 

energianmuodostuksen kantilta, muodostuu keskeisimmäksi energianlähteeksi 

anaerobinen glykolyysi. Välittömät energianlähteet – adenosiinitrifosfaatti (ATP) ja 

fosfokreatiini (FK) – ovat kuitenkin mukana energiantuotossa aktivoituen lyhyiden ja 

intensiivisten suoritusten, kuten räjähtävien (5 – 10 sek.) lähtöjen aikana (Twist, 1993). 

Liian intensiiviset vaihdot ja liian lyhyet palautukset johtavat laktaatin ja happamuuden 

kertymiseen lihaksiin ja verenkiertoon (Bomba, 2009, 307), tästä syystä väsyminen 

nopeutuu, ja se vaikuttaa omalta osaltaan pelaajan keskittymiskykyyn ja taktisiin sekä 

taidollisiin ominaisuuksiin (Twist, 1997). Energiatalouden kannalta ihanteellista olisi, 

jos intensiivisimmät työjaksot pystyttäisiin pitämään alle viiden sekunnin mittaisina ja 

suoriutumaan näin mahdollisimman pitkään FK-varastojen avulla (Nummela, 2016, 

136). Sukulaislaji jääkiekossa on vaihdon aikana usein 2 – 3 taukoa, joiden aikana 

ehditään fosfokreatiinista (FK) syntetisoida uudelleen käyttöön jo 60 – 65% (Laaksonen 

& Vähälummukka, 2016, 567). Loput varastot täyttyvät riittävän pitkän palautumisen 

aikana; 30 sekunnin aikana FK-varastot palautuvat 50% ja kahden minuutin kuluessa 

85%, täyteen palautumiseen aikaa kuluu 3-5minuuttia (Mero, 2016, 640). Liian pitkiä ja 

intensiivisiä vaihtoja kannattaa välttää, sillä FK-varastojen täydentäminen tapahtuu 

huomattavasti nopeammin kuin laktaatin poistaminen tai hyödyntäminen 

energiantuotossa. (Nummela 2016, 136; Nummela, 2007, 114 – 115.). Vaihtopenkillä 

olleessa pelaajan ATP ja FK-varastojen täydennys sekä lihaksiin kertyneen laktaatin 

poistaminen tapahtuvat aerobisen aineenvaihdunnan avulla. Aiemmin mainittu hyvä 

aerobinen pohja nopeuttaa prosessia, helpottaa palautumista seuraavaan vaihtoon sekä 



 

 

ylläpitää pelaajan kykyä pelata korkealla tasolla koko ottelun ajan. (Bomba, 2009, 307; 

Twist, 1993.).  

5.3. Kestävyysharjoittelun ohjelmointi ringetessä 

 

 

Kestävyysharjoittelun ohjelmointi etenee lineaarisesti kevyempien ja pitkäkestoisten 

harjoitteiden kautta intensiivisempiin suorituksiin. Kestävyysominaisuudet hiotaan 

huippuunsa jäällä valmistavan kauden ja kilpailukauden aikana, mutta pohjatyö tehdään 

kesäharjoituksissa (Twist, 1997). Kevään ja alkukesän peruskuntokauden aikana 

keskitytään yleisen aerobisen perustan vahvistamiseen pääasiassa matalatehoisilla (syke 

alle / lähellä aerobisen kynnystehon) harjoitteilla. Harjoitukset ovat tyypillisiä aerobisen 

peruskunnon (tasavauhtiset lenkit, pelit, pyöräily, ja pitkäkestoiset harjoitukset) ja 

lihaskestävyyden (oman kehon painolla, lisäpainoilla, kaikkia lihasryhmiä kuormittavat 

lihaskestävyys-, ja kuntokuntopiirit) kohottamiseen käytettyjä lajinomaista kestävyyttä 

kohottavia harjoitteita. (Twist, 1993.). 

 

Alkukesän peruskuntokauden jälkeen tehot ja intensiteetti kasvavat. Päämääränä on 

nostaa suorituskykyä korkeammalle tasolle, samalla vahvistaen aerobista pohjaa sekä 

valmistaen pelaajaa kovempia suorituksia varten. Westerlund nimeää tärkeimmäksi 

kestävyysominaisuudeksi mahdollisimman korkean anaerobisen kynnyksen, jonka 

avulla anaerobiseen glykoyysiin siirtymistä voidaan viivästyttää. Anaerobisen 

kynnyksen kasvattaminen tapahtuu enimmäkseen sekä kehittämällä hengitys- ja 

verenkiertoelimistöä että luistelulihasten paikallista aineenvaihduntaa 

intervallityyppisillä pelisuorituksilla tai muilla intensiivisillä lajiin soveltuvilla 

harjoitteilla. (Westerlund, 1989, 176 & 216.). Intervallityyppisellä harjoittelulla on 

helppo mukailla peliolosuhteita (Carey ym. 2007), lisäksi samalla kehittyy sekä 

aerobinen että anaerobinen kapasiteetti (Bomba, 2009, 289). Anaerobisen harjoittelun 

myötä maksimaalinen hapenottokyky ja pohja kovemmalle harjoittelulle vahvistuvat 

sekä työkapasiteetti ja suoritusteho nousevat (Haikarainen, 2015). Westerlund (1989, 

216) huomauttaa, että maitohapollisella harjoittelulla on myös psyykkinen näkökulma; 

sillä kehitetään pelaajien henkistä lujuutta sekä suorituskykyä väsymystilassa.  

 



 

 

Kesän loppupuolella kilpailukauden lähestyessä ohjelmassa korostuvat nopeus- sekä 

nopeuskestävyysharjoittelu. Valmistava kausi on paras hetki 

nopeuskestävyysharjoittelulle, sillä huipputasot voidaan saavuttaa jo 4-6 viikon 

tehoharjoittelun myötä. Siirtovaikutuksen maksimoimiseksi harjoitukset on kätevintä 

suorittaa jäällä, mukaillen otteluissa ilmeneviä työaikojen vaihteluita kuormituksen ja 

levon osalta. Hieman aiemmin mukaan ohjelmoidut maksimivoimaharjoittelu sekä 

nopeusvoimaharjoitteet ovat edelleen ohjelmassa. Molempien tavoitteena on kehittää 

aiemmin mainittuja ATP-KP varastoja. Jakson harjoitteiden päämääränä on vahvistaa 

pelaajan kestävyyttä toistaa intensiivisiä työosuuksia uudelleen ja uudelleen sekä 

yksittäisen vaihdon että ottelun aikana mahdollisimman kauan ennen anaerobisen 

energiantuottoon siirtymistä. Käytännössä energiavarastojen kasvattaminen ja niiden 

käyttötehon parannus tapahtuu nopeatempoisilla maitohapottomilla vedoilla, joilla 

varastoja pumpataan toistuvasti tyhjiksi ja annetaan epätäydellisten palautusten aikana 

täyttyä. Pelisuoritusta mukaillen harjoitetta voi toistaa useammin kuin yleensä 

nopeusharjoitteessa on tapana. (Westerlund, 1989, 213-216.). 

 

Kilpailukauden aikana anaerobinen kestävyysharjoittelu tapahtuu luonnollisesti 

jääharjoituksissa - ja otteluissa. Kaukalon ulkopuolinen kestävyysharjoittelu on 

pääasiassa matalatehoista ja ylläpitävää, mutta se on tärkeää pitää mukana ohjelmassa 

(Twist, 1993), sillä aerobisen kunnon harjoittaminen on vastapainona hermostoa sekä 

anaerobista aineenvaihduntaa kuormittaville intervallisuorituksille (Haikarainen, 2015). 

Valmentajan on syytä muistaa, että lajikestävyyden kehittäminen tapahtuu 

tehokkaimmin silloin kun mukaillaan otteluissa tapahtuvia suorituksia ja harjoituksissa 

kehitetään niitä lihasryhmiä ja menetelmiä, joita itse laji vaatii (Twist, 1993). Juniori-

ikäisiä valmentaessa on syytä huomioida, että ennen murrosikää maitohapollisia 

harjoituksia ei ole tarpeen pelien ohella painottaa, sillä nuoren elimistö ei kykene 

poistamaan maitohappoa vielä yhtä tehokkaasti. Sen vuoksi tulisi suosia maitohapotonta 

nopeuskestävyysharjoittelua, käytännössä tarkoittaen alle 10 sekunnin työjaksoja 20 – 

60 sekunnin palautuksin. (terveurheilija.fi)  

5.3. Pelipaikkakohtaiset erot energiantuoton suhteen 

 

Sekä anaerobinen että aerobinen energiantuottotapa on läsnä jokaisessa vaihdossa. 

Aerobisen ja anaerobisen energiantuoton suhde on riippuvainen urheilijan viidestä 



 

 

ominaisuudesta; (1) lihassolusuhteesta (2) elimistön hapenkuljetuskyvystä, (3) 

suorituksen tehosta, (4) suorituksen kestosta ja (5) harjoittelutaustasta. Urheilija, jolla 

on enemmän hitaita lihassoluja ja hyvä hapenkuljetuskyky, käyttää enemmän aerobista 

energiantuotantoa. Toisaalta enemmän nopeita lihassoluja ja huonon 

hapenkuljetuskyvyn omaava urheilija joutuu tukeutumaan matalamman aerobisen 

suoritustehonsa vuoksi enemmän anaerobiseen energiantuottoon. (Nummela, 2007, 102 

– 104.). Edellisten ohella pelipaikkojen erilaisuudesta johtuen eroja pelaajien 

energiankulutuksessa ja fyysisissä ominaisuuksissa ottelun aikana esiintyy; esimerkiksi 

keskushyökkääjän energiankulutus on lähtökohtaisesti korkeammalla tasolla kuin 

maalivahdin, sanoo Kanadan maajoukkuepelaajia tutkinut tutkimusryhmä. (Webster 

ym. 1999). Ringettevalmentaja Kim Forsblom tarkentaa 20 vuoden 

valmennuskokemuksen turvin, että suuria eroja löytyy myös puolustajien ja hyökkääjien 

energiankulutuksen välillä. Vaikka keskimäärin ringettevaihdon pituus on 45 – 60 sek., 

saattaa lajin luonteesta ja tasoeroista johtuen joissakin otteluissa puolustaja seistä useita 

minuutteja toimettomana siniviivalla hyökkääjien rakentaessa vimmatusti peliä 

ringettealueella. (Forsblom, 2015).  

 

Menestyäkseen palloilulajeissa on urheilijan harjoitettava molempia 

energiantuottotapoja lajivaatimusten, pelipaikkansa ja oman kehitystasonsa kannalta 

järkevästi. Harjoittelulla voidaan jossakin määrin vaikuttaa vallitsevaan 

energiantuottomekanismiin. (Nummela, 2007, 102 – 104.) Kärjistettynä se mitä 

harjoitellaan eniten, kehittyy eniten. Täten anaerobinen harjoittelu siirtää energiantuoton 

painopistettä anaerobisen suuntaan ja aerobinen harjoittelu aerobiseen suuntaan. 

(Nummela, 2016, 138.).  



 

 

6. LIHASVOIMA JA VOIMAHARJOITTELU 
 

 

Amerikkalainen fysiikkavalmentaja Allen Hedrick (2002) toteaa, että lihasvoiman 

merkitys missä tahansa urheilussa on suuri, Twistin ja Rhodesin (1993) mukaan 

jääpeleissä voima on yhteydessä pelaajan nopeuteen. Voiman lisääminen korreloi usein 

suoraan tulostason kehityksen kanssa. Pystyäkseen pelaamaan läpi ottelun pelaajan 

fysiikan täytyy olla vahva, voimantuoton kehittäminen on monelta kantilta perusteltua. 

Voima ja nopeus muodostavat lajivaatimusten ja harjoittelun kannalta yhtenäisen 

kokonaisuuden. Hedrick jatkaa, että voimaharjoittelulla kehitetään ennen kaikkea lajissa 

tarvittavaa nopeutta sekä nopeusvoimaa mutta myös aerobisia ja anaerobisia 

ominaisuuksia. Lihaksen koolla on todettu olevan yhteys sen suorituskykyyn, joka 

korostuu liikkeellelähdöissä, kiihdytyksissä ja suunnanmuutoksissa. Voimaharjoittelun 

myötä kehittyvät lihasten kyky tuottaa mahdollisimman paljon voimaa mahdollisimman 

nopeasti, sekä taito aktivoida työtä suorittavat lihakset ja vastaavasti rentouttaa 

vastavaikuttajalihakset. (Hedrick 2002.).  

 

Voimaharjoittelun avulla kehitetään lihasten ohella myös lihaksiston tukiosien (jänteet, 

sidekudokset, luusto) voimaa (Häkkinen, ym. 2007, 258). Voimaharjoittelun tavoitteena 

on myös lisätä liikkuvuutta ja tasapainoa sekä ehkäistä loukkaantumisia. Tasapaino on 

tärkeä kaksinkamppailuissa sekä hankalista asennoista suoritetuissa laukauksissa ja 

syötöissä. Lajin yksipuoliset harjoitteet sekä kätisyys (left / right) rasittavat vartalon 

lihaksia epäsymmetrisesti. Tämä on syytä huomioida oheisharjoittelun ohjelmoinnissa. 

Voimaharjoittelu ja lihastasapainon kehittäminen, sekä lihasten kiinnityskohtien 

vahvistuminen pienentävät rasitusvammojen ilmenemistä ja loukkaantumisriksiä 

(Hedrick, 2002). Häkkinen kollegoineen (2007, 290) lisää voimaharjoittelun hyötyjen 

ulottuvan edellä mainittujen seikkojen ohella myös hermostoon sekä hermostolliseen ja 

hormonaaliseen säätelyyn. 

 

Vaikka perimällä on suuri merkitys lihasten kokoon, ovat lihaksemme kuitenkin varsin 

taidokkaita adaptoitumaan harjoittelun ansiosta. Pähkinänkuoressa lihaskasvua tapahtuu 

kun lihasproteiinisynteesi on hajotusta suurempi; kasvaakseen lihas tarvitsee sopivassa 

suhteessa riittävää kuormitusta, ravintoa ja lepoa (Haikarainen, 2015; Hulmi, 2015, 18.).  

 



 

 

6.1 Lajinomainen voimaharjoittelu 

 

Voimaharjoittelun lähtökohtana on harjoiteltavien ominaisuuksien siirtovaikutus 

suoritukseen kentälle (Hedrick, 2002). Teoksessa Urheiluvalmennus Häkkinen 

kollegoineen (2007, 253) korostaa samaa asiaa: lajituntemus on (myös) 

voimavalmennuksen perusta ja edellytys. Olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta 

rakennetaan voima-ohjelma, jolla vastataan lajin vaatimuksiin voimantuotto-

ominaisuuksien, esimerkiksi voimatasojen ja suorituksessa työskentelevien lihasten 

sekä liikeratojen kannalta.  

 

Pääasiallisesti voimaharjoittelu on kaukalon ulkopuolella tapahtuvaa 

lihasvoimaharjoittelua (Hedrick, 2002). Kunkin harjoitusjakson ja yksittäisen 

harjoituksen liikkeet ja suoritustapa (konsentrinen, eksentrinen, isometrinen) valitaan 

harjoitettavien ominaisuuksien (kestovoima, nopeusvoima, maksimivoima) mukaan. 

Siirtovaikutuksen kannalta optimaalinen liikenopeus on tärkeä tekijä. (Häkkinen, ym. 

2007, 258.). Palloilulajeissa tehokkaimpia siirtovaikutuksen kannalta ovat 

moninivelliikkeet esimerkiksi levypainoilla tai levytangoilla. Irtopainoilla 

harjoiteltaessa voidaan harjoitella lajinomaisia liikkeitä sekä kehittää pelaajan 

tasapainoa, joka on tärkeä ominaisuus peliä ajatellen. (Hedrick, 2002.). Myös erilaiset 

progressiivisesti kovenevat hypyt ja loikat kehittävät erittäin tehokkaasti voima-

ominaisuuksia (Häkkinen ym. 2007, 290; Isolehto, 2016, 266). 

 

6.2 Voimaharjoittelun periaatteet 

 

Voimaharjoittelussa on syytä edetä opetellen vartalon eri osien oikea ja tehokas 

toiminta, jotta vältytään turhilta loukkaantumisilta ja saavutetaan tehokas suorituskyvyn 

kehittyminen. Nuoremmilla urheilijoilla murrosiässä edetään kehonpainon ja kevyiden 

lisäpainojen sekä suuren liikevalikoiman kautta yksilöllisempiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että nuoruusvuosien aikana harjoitetaan laajalti erilaisia liikkeitä luoden vahvaa pohjaa 

koko kehon lihaksistoon myöhemmän iän erikoistumiselle. Kaikissa ikäluokissa oikean 

ja turvallisen suoritustekniikan oppiminen on voimaharjoittelun tärkein lähtökohta. 

(Häkkinen ym. 2007, 257.). KIHUN:n joukkuepalloilun asiantuntijan Mikko Häyrisen 

(2015) mukaan palloilulajeissa voimaharjoittelusuorituksia ei ole tarpeen hioa 



 

 

tekniikaltaan täydellisiksi. Turvallisuuden toteutuessa tärkein elementti on saada 

suorituksista mahdollisimman paljon siirtovaikutuksia irti lajia ajatellen.  

   

Taulukko 3 (Forsmanin & Lampisen, 2008 mukaan) kuvailee voimaharjoittelun 

periaatteita, harjoitusmuotoja ja näiden harjoitusvaikutuksia. Taulukossa esitellään 

muun muassa liikkeille optimaalista kuorman, toistojen ja sarjojen määrää. Taulukko 

selventää myös palautumisen kestoa, suoritustempoa, sekä vaihtoehtoisia 

harjoitusmuotoja ja jaksotuksen etenemistä. Taulukosta voidaan lukea, että nopeus- ja 

maksimivoimaharjoitteissa oleellista on maksimaalinen asennoituminen ja yritys, lajia 

palveleva liike ja kuorma, sarjan ja pitkä palautuksen kesto sekä nousujohteisuus ja 

ärsykkeen vaihtelu. Samoja periaatteita sovelletaan osittain myös 

kestovoimaharjoitteisiin.  

 

TAULUKKO 3. Voimaharjoittelun perusperiaatteet. (Forsman & Lampinen, 2008 Mukaeltu.) 

 

Harjoitusmuot

o 

Lihas-

kestävyys 

Voima-

kestävyys 
Perusvoima Maksimivoima Pikavoima 

Räjähtävä-

voima 

Merkitys 

ohjelmoinnissa 
Pohjaa luova 

Pohjaa 

luova 
Rakentava Rakentava Jalostava Jalostava 

Harjoitus-

vaikutus 

Lihaskudos: 

Hitaat solut 

Hiussuonitus 

Aerobinen 

energian-

tuotto 

Lihaskudos

: 

Hitaat 

lihassolut ja 

osa 

nopeista  

Aerobinen 

ja 

anaerobine

n energian-

tuotto  

Lihaskudos

: 

Hitaat ja 

nopeat 

lihassolut 

Poikkipinta

-ala 

Hermosto: 

Tahdonalainen 

nopea hermotus 

Hermotuksen 

laatu ja määrä 

Hermosto: 

Nopea 

hermotus 

Esivenytys/ 

Elastisuus 

Refleksi-

toiminta 

Hermosto: 

Nopea 

hermotus 

Hetkellinen 

maksi-

maalinen 

voima 

Toistot/sarjat 20-50 10-50 6-10 1-5 6-10 1-5 

Kuorma  

(% 

maksimista) 

Oma keho 20-60 60-85 90-100 30-80 40-60 

Palautus 

sarjojen välillä 
30 s – 2 min  

30 s – 2 

min  
1 – 3 min  3-5 min 3-5 min 3-5 min 

Suoritustempo, 

intensiteetti 

Rauhallinen/ 

vaihteleva 

Vaihteleva/ 

nopea 

Nopea/ 

tekninen 

Mahdollisimma

n nopea 

Maksimaalise

n nopea 

Maksimaalise

n räjähtävä 

Harjoitus-

muodot 

Kuntopiiri: 

suuret 

toistomäärät 

Koordinaatio

-kestävyys 

Kimmo-

kestävyys 

Lisäpaino-

harjoitteet: 

Matalahko 

kuorma, 

lyhyt 

toisto-

palautus 

Hyppely- 

harjoitteet 

Lisäpaino-

harjoitteet: 

Vakio-

painot 

pyramidi 

Lisäpaino-

harjoitteet: 

Pyramidi 

Kontrasti 

menetelmä 

Lisäpaino-

harjoitteet: 

Aitahypyt 

Porrasjuoksu 

Mäkijuoksu 

Lisäpaino-

juoksut 

vastusjuoksut 

Lisäpaino-

harjoitteet: 

Vauhdilliset 

loikat / kinkat 

Pudotushypyt 

Heitot 

 

Muuta 

huomioitavaa 
Säännöllisyys, ärsykkeen vaihtelu ja nousujohteisuus. 

 

http://www.adlibris.com/fi/haku?filter=author%3AHannele%20Forsman
http://www.adlibris.com/fi/haku?filter=author%3AHannele%20Forsman


 

 

6.3 Voimaharjoittelun ohjelmointi ringetessä 

 

Jaksotuksen kannalta voimaharjoittelussa edetään peruskuntokauden alun kevyen tehon 

ja pidempien toistojen (lihaskestävyys ja voimakestävyys) harjoittelun kautta 

hypertrofiaan (perusvoima), maksimivoimaan ja edelleen nopeusvoimaan (pikavoima ja 

räjähtävä voima; Taulukko 3). Kauden aikana voimaharjoittelu on pääasiallisesti 

ylläpitävää tai yksilöllisiin ominaisuuksiin keskittymistä. Voimaharjoittelun 

perusperiaatteiden mukaisesti yksittäisen harjoituksen alussa tehdään eniten 

keskittymistä ja tahtoa sekä suurempia lihasryhmiä vaativien lihasten liikkeet. Tämän 

jälkeen edetään eriytetympiin liikkeisiin. Luistelijan tärkeimmät lihakset sijaitsevat 

lantion ja keskivartalon alueella, joten näiden liharyhmien huomiointi joka harjoitteessa 

on tärkeää (Hedrick, 2002). Voimaharjoittelun viikko-ohjelmoinnissa on tärkeää 

huomioida harjoituksen kuormittavuus elinjärjestelmille ja suhteuttaa harjoituksista 

palautuminen sen mukaisesti. Kilpakaudella optimaalisin voimaharjoittelumäärä on 0.5 

– 2 kertaa viikossa. Vastaava määrä harjoituskaudella liikkuu voimaharjoittelun ja 

pelaajan tasosta riippuen välillä 3 - 6 voimaharjoitetta (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 

263). Haikarainen, (2015) muistuttaa, että kehittyminen vaatii säännöllistä 

mukavuusalueelta poistumista. Omaa suorituskykyään tulee pyrkiä haastamaan aina kun 

mahdollista. Kovemman harjoituksen aikana hieman epämiellyttävä lihaksiin tai 

hengitys-, ja verenkiertoelimistöön kohdistuvaa tunnetta ei pidä pelätä. Häkkinen 

kollegoineen (2007, 256) on samaa mieltä, vain kovalla tahdolla voidaan luoda kovaa 

tulosta.  

 

  



 

 

7. NOPEUS JA SEN HARJOITTAMINEN 
 

 

Nopeus on tärkeä ominaisuus urheilussa. Nopeuden lajit on määritelty seuraavasti: 

reaktionopeus, räjähtävä nopeus, liikkumisnopeus; maksimaalinen nopeus & 

submaksimaalinen nopeus (Mero ym, 2007, 293). Jääpeleissä nopeus on suhteessa 

vastustajaan, jäällä on kyettävä toimimaan nopeammin kuin vastustaja. 

Nopeusharjoittelussa on tärkeää huomioida lajinomaiset erityispiirteet ja valmentajan on 

hyvä miettiä miten ja mitä harjoittelemalla pelin vaatimuksiin voidaan vastata parhaalla 

tavalla. Merkittävimmät nopeuden lajit pelin aikana ovat reaktionopeus, liike- ja 

askeltiheys sekä liikenopeus. (IIHCE, 2015) 

 

Reaktionopeudella tarkoitetaan kykyä reagoida johonkin ärsykkeeseen. Jääpelissä 

reaktionopeus ilmenee muun muassa kykynä reagoida pelivälineen, vastustajan ja 

omien pelaajien liikkeisiin (IIHCE, 2015). Twist, 1997 tarkentaa, että peli pitää 

sisällään erilaisia suunnanmuutoksia, joihin pelaajan on kyettävä reagoimaan nopeasti 

eri suuntiin ja eri tasoissa. Ottelun aikana nopeutta tarvitaan myös irtiotoissa, 

hyökkäysalueen puolustuspelaamisessa, 1 – 1 tilanteissa sekä läpiajoissa.  

 

Nopeus reagoida edellä mainittuihin tilanteisiin on pelaajalle ensiarvoisen tärkeää. 

Räjähtävä nopeus ilmentää lyhytaikaista, yksittäistä ja mahdollisimman nopeaa 

liikesuoritusta. Tämä on ratkaisevasti riippuvainen nopeusvoimasta (Mero & Jouste, 

2016, 242). Jääpeleissä räjähtävän voiman esimerkkitilanteita ovat esimerkiksi 

laukaukset ja nopeat ponnistukset eri suuntiin (IICHE, 2015).  

 

Liikkumisnopeus käsittää nopean siirtymisen paikasta toiseen. Liikkumisnopeus voidaan 

jaotella edelleen maksimaaliseen (96-100%), submaksimaaliseen (85-95%) ja 

supramaksimaaliseen 101–103%. (Mero ym. 2007, 293.). Twist (1997) toteaa, että 

jääpeleissä pelaajien luistelunopeus (liikenopeus) on merkittävässä roolissa. Jääpelit 

vaativat harrastajaltaan ketteryyttä sekä fyysisesti ja teknisesti kovaa tasoa. Näin ollen 

pelkkä nopea eteenpäin luistelu ja vauhdin ylläpito eivät vielä kerro pelaajan 

suorituskyvystä. Usein kiihdytys ja ensimmäiset potkut määrittelevät pelaajan 

onnistumisen esimerkiksi kaksinkamppailutilanteissa; mitä nopeammin pelaaja ehtii 

täyteen vauhtiin tai tilanteeseen, sitä enemmän hän voittaa aikaa puolelleen. Yksi 



 

 

merkittävä tekijä pelin kannalta on em. tilanteissa pelaajien luistelunopeuden 

kehittäminen. (Twist, 1997.).  

 

Osittain yksilön nopeus voidaan selittää perimällä ja genetiikalla. Perimä vaikuttaa 

ennen kaikkea nopeiden motoristen yksiköiden (nopeiden lihassolujen) voimantuottoon 

ja määrittelee miten nopeaksi yksilön nopeusominaisuudet voivat kehittyä (Bomba, 

2009, 319). Nopeuden harjoittelu ei kuitenkaan koskaan ole hukkaan heitettyä aikaa, 

koska suunnitelmallisella harjoittelulla ominaisuuksia sekä lajin teknistä suoritusta, 

voimantuottoa ja rentoutta voidaan kehittää (Mero ym. 2007, 296).   

 

7.1 Nopeusharjoittelun periaatteet  

 

Nopeutta tulee harjoitella käytännössä läpi kauden lajinomaisesti. Nopeusominaisuuksia 

voidaan harjoitella sekä jäällä että jään ulkopuolella. Kuivalla maalla harjoitusmetodeja 

ovat esimerkiksi askeltiheysharjoitukset (askellusharjoitukset, askeltikkaat, esteet, 

aidat), jotka luovat valmiuksia pelissä vaadittaviin nopeisiin rytminmuutoksiin. (IICHE, 

2015.). Mero kollegoineen (2007, 296) lisää, että myös muiden lajien hyödyntäminen 

on nopeusharjoittelussa ärsykkeenvaihteluperiaatteen näkökulmasta katsoen perusteltua. 

Etenkin omaa lajia nopeampia suorituksia vaativia lajeja on hyödyllistä kokeilla. 

Esimerkiksi hiihtäjä hyötyy jalkapallopelin tuomista erilaisista nopeusvaatimuksista, 

samoin kuin jääkiekkoilija pöytätenniksen edellyttämästä silmä – käsikoordinaation ja 

jalkatyön edellytyksistä. (Mero ym. (2007, 296 – 298.). Toisaalta, kauden aikana 

otteluissa tulee valtava määrä ärsykkeitä, jotka jo itsessään riittävät haastamaan 

jääpelaajan nopeusominaisuuksia, mutta niitä on syytä painottaa eri tavoin kauden 

aikana.  

 

Nopeusharjoittelu tulee sisältyä urheilijan harjoitusohjelmaan lapsesta pitäen. Lapsia 

tulee kannustaa ja ohjata nopeutta kehittävien leikkien ja toimien pariin. Lapsena ja 

nuorena hermolihasjärjestelmä kehittyy helpommin nopeudessa. Liikkumisnopeuden 

herkkyyskausia ovat 7 – 12 vuoden iässä liiketiheys ja murrosiässä askelpituus ja 

vetopituus. Maksiminopeuden huippu saavutetaan vasta aikuisiässä. (Mero ym. 2007, 

309-310.).  

 



 

 

Nopeusharjoittelussa suunnittelussa ja ohjelmoinnissa tulee ottaa huomioon 

nopeusperiaatteen seitsemän periaatetta, (Taulukko 4) jotta harjoitusvaikutukset 

kohdistuvat hermolihasjärjestelmän nopeille motorisille yksiköille (Mero & Jouste 

2016, 246). Kilpa- ja huippu-urheilussa, riippuen kilpailu- ja harjoituskauden 

ajankohdasta ja painotuksista, tulee nopeusharjoittelua olla 2 – 4 kertaa viikossa. 

Harjoituskaudella korostuu määrällinen submaksimaalinen harjoittelu, kilpailukaudella 

mukaan tulee myös maksimaalinen ja supramaksimaalinen nopeusharjoittelu. 

Ärsykkeenvaihteluilla taataan kehityksen jatkuvuus. On ennustettu, että useissa lajeissa 

nopeusharjoittelun osuus kokonaisharjoittelusta kasvaa tulevaisuudessa. (Mero ym. 

2007, 310).  

 

TAULUKKO 4 Nopeusharjoittelun periaatteet. Mukaeltu Mero ym. 2007, 297). 
 

Suorituksen nopeus Maksimaalinen 96 – 100% / submaksimaalinen 85 

– 95% / supramaksimaalinen 101 - -103% 

Suorituksen kesto 1 – 6 sek. energian muodostus välittömiä 

energianlähteitä (ATP + KP) hyväksikäyttäen 

Palautus Toistojen välillä 2 – 9 min.  

Sarjojen välillä 6 – 12 min.  

Palautus riippuvainen harjoituksen tavoitteesta ja 

intensiteetistä.  

Määrä Toistot 5 – 10 (maksimaalinen ja 

supramaksimaalinen) tai 10 – 20 

submaksimaalinen.  

Palautuminen harjoitusten välissä Mikäli halutaan kehittää nopeutta, tehdään 

nopeusrajoitus aina palautuneessa tilassa, muutoin 

harjoituksella säilytetään nopeutta tai kehitetään 

nopeuskestävyyttä.   

Tahdonvoima Maksimaalinen nopeus vaatii kovaa tahdonvoimaa 

ja samanaikaisesti rentoutta. Jotta harjoitusvaikutus 

kohdistuu nopeille motorisille yksiköille, vaatii 

nopeusharjoittelu keskittymistä. 

Ärsykkeen vaihtelu Matkan pituutta, suorituksen kestoa, askelpituutta, 

nopeutta ja askeltiheyttä vaihtelemalla pidetään yllä 

vaihtelevuutta. 

  



 

 

8. VERRYTTELY JA PALAUTTAVA HARJOITTELU  
 

 

Alkuverryttely on harjoituksen tärkein osa. Verryttely on loistava mahdollisuus kehittää 

urheilijaa monipuolisemmaksi niin kestävyyden, nopeuden, voiman tai monen muun 

tekijän kantilta. Alkuverryttelystä voidaan tehdä osa tehokasta harjoittelua, jolla voidaan 

vaikuttaa urheilijan suoritukseen positiivisesti niin tulevan suorituksen kuin koko 

urheilu-uran kannalta. Esimerkiksi 15 minuutin alkulämmittely viidesti viikossa 

suoritettuna on viikossa yhteensä 75 minuuttia. Vuodessa tästä tulee 65 tuntia - iso 

määrä laadukasta oheisharjoittelua vartin kertapanoksella. Alkuverryttelyaikaa 

hyödyntämällä on mahdollista vaikuttaa muun muassa urheilijan liikkuvuuteen, 

liiketaitavuuteen tai lihastasapainon kehittämiseen. (terveurheilija.fi) Kati Pasasen 

(2009) väitöskirjatutkimuksessa naissalibandyjoukkueet osallistuivat 

alkuverryttelyinterventioon, joka sisälsi juoksutekniikka-, tasapaino-, hyppely- ja 

lihasvoimaharjoituksia. Tutkimus osoitti, että harjoitusryhmän pelaajien staattinen 

tasapaino ja jalkojen liikenopeus paranivat merkitsevästi verrattaessa kontrolliryhmän 

pelaajien vastaaviin arvoihin.  

 

8.1 Alkuverryttely virittää suoritukseen  

 

Timo Haikaraisen (2015) mielestä alkuverryttelyn tärkein elementti on nostaa kehon 

ydinlämpötilaa ja mahdollistaa mahdollisimman hyvä suoritus. Jalkaprässillä toteutetun 

testin mukaan puutteellisen verryttelyn todettiin heikentävän suoritusta jopa 10%. 

(Haikaraisen mukaan, 2015.). Kestoltaan alkuverryttelyn tulisi olla vähintään 15-20 

minuuttia ja teholtaan nousujohteista, sillä verisuonisto avautuu tällä tavalla 

tehokkaimmin (Hakkarainen 2004, 44). Hengitys- ja verenkiertoelimistön aktivoimisen 

lisäksi alkuverryttelyn tavoitteena on virittää ja valmistaa elimistö suoritukseen ja 

ehkäistä loukkaantumisia. Lisäksi alkuverryttelyllä herätellään hermolihasjärjestelmän 

toimintaa. Alkuverryttelyn pyrkimyksenä on saada käskyt aivoista lihaksille kulkemaan 

nopeammin ja saada solut tuottamaan energiaa lihasten käyttöön tulevaa 

urheilusuoritusta varten. Alkuverryttelyyn on viisasta sen vuoksi valita harjoitteita, jotka 

palvelevat tulevaa suoritusta parhaiten. (Bomba, 2009, 244-245; Saari ym. 2009, 37–

38). Yleisen verryttelyn jälkeen alkuverryttelyyn tulisi sisällyttää lajisuorituksen 

kannalta oleellisia (lyhytkestoisia) toiminnallisia ja dynaamisia liikkuvuusharjoitteita, 



 

 

joilla vaikutetaan tukikudoksiin, niveliin, lihasten joustavuuteen sekä lihasten 

voimantuotto-ominaisuuksiin. (Hakkarainen ym. 2009: 263–264; Saari ym. 2009: 38). 

Lisäksi dynaamiset ja toiminnalliset liikkeet ovat mainioita liikelaajuuksien avaajia ja 

säännöllisesti toteutettuna lisäävät liikkuvuutta ja toimintakykyä (Haikarainen, 2015).  

 

8.2 Alkuverryttely ehkäisee loukkaantumisia 

 

Huolellisesti suunnitellun ja toteutetun alkuverryttelyn avulla nivelten vääntymisiä ja 

rasitusvammoja aiheuttavia virheellisiä liikesuorituksia saadaan vähennettyä ja 

urheilijan riski loukkaantua pienenee. Viime vuosina on julkaistu useita tutkimuksia 

(mm. Pasanen, 2009) urheiluvammojen ehkäisystä erilaisten harjoitusohjelmien avulla. 

Yhteistä näille kaikille on se, että niissä on todettu, että hermolihasjärjestelmää, 

asennonhallintaa ja liiketaitoja kehittävän harjoittelun avulla alaraajojen 

nivelsidevammoja on mahdollista vähentää.  

 

Kati Pasasen (2009) väitöskirjassa osoitetaan, että viikoittaisella aktivoivalla 

alkuverryttelyllä voidaan vähentää alaraajavammojen esiintymistä merkittävästi. 14 

naissalibandyjoukkueen harjoitusryhmä toteutti aktivoivaa alkulämmittelyohjelmaa 

harjoitusten yhteydessä 1−3 kertaa viikossa kuuden kuukauden ajan, kontrolliryhmän 

(myös 14 joukkuetta) jatkaessa harjoittelua entiseen tapaansa. Tutkimuksen tuloksista 

kävi ilmi, että ilman kontaktia tapahtuvia polvi- ja nilkkavammoja sattui 

harjoitusryhmässä 66 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmässä. (Pasanen, 2009.). 

Säännöllinen kehonhallintaa ja liiketaitoja kehittävä harjoittelu on täten perusteltua 

sisällyttää urheilijoiden harjoitusohjelmaan ennen jokaista tapahtumaa, vuoden ympäri. 

Tehokkaimmillaan alkuverryttelyohjelmat pitävät sisällään monipuolisia ja vaihtelevia 

harjoitteita seuraavista osa-alueista: juoksutekniikka–, ketteryys-, tasapaino-, hyppely-, 

ja lihaskuntoharjoitteet. Harjoitteet tulee tehdä keskittyen ja huolellisesti kiinnittäen 

huomiota oikeaan suoritustekniikkaan. (terveurheilija.fi.). 

 

  



 

 

8.3 Loppuverryttely ja huoltava harjoittelu 

 

Urheilusuorituksen jälkeen elimistö rauhoitetaan jäähdyttelyllä. Loppuverryttelyn 

tärkein elementti on nopeuttaa kehon siirtymistä palauttavaan lepotilaan. 

Loppuverryttelyn tavoitteena on rauhoittaa ja palauttaa hermostollinen ja hormonaalinen 

tasapaino elimistöön ja huoltaa kuormittunutta elimistöä ja sen kudoksia matalatehoisen 

(<50%VO2max) aerobisen liikkumisen avulla. (Bomba 2009 246-248.). Yleisimpiä 

menetelmiä loppuverryttelyssä ovat kävely, hölkkä ja kuntopyöräily. Lisäksi kevyet 

lihaskunto- ja liikkuvuusliikkeet ovat suositeltavia loppuverryttelyn elementtejä. Näiden 

avulla pyritään palauttamaan lihaksen lepopituus ja normaali elastisuus. Liikkeet ja 

suoritukset tehdään laskevalla teholla, kohdistaen ne niihin lihasryhmiin, jotka ovat 

edeltäneessä harjoituksessa kuormittuneet. Näin kuormittuneiden lihasten verisuonet 

pysyvät avoimina ja suorituksessa muodostuneita kuona-aineita poistuu elimistöstä. 

Kestoltaan loppuverryttelyn tulisi olla vähintään 15 minuuttia. Säännöllisesti toistettuna 

loppuverryttelyllä voidaan lisätä - ja osittain korvata - huoltavan ja matalatehoisen 

harjoittelun osuutta tehoharjoittelun rinnalla. (vrt. 10 x 15 min = 150 min) (Hakkarainen 

2008; terveurheilija.fi, Bomba 2009 246-248 & 256.). Erilliset venytykset eivät 

loppuverryttelyssä ole välttämättömiä eivätkä ne eivät vaikuta lihaksen kipeytymiseen 

harjoittelun jälkeen. Liian perusteellinen venyttely heti suorituksen jälkeen voi jopa 

hidastaa kehitystä, sillä se hidastaa palautumista. Laktaatti poistuu yleensä 90 min 

aikana kuormituksen jälkeen. Näin ollen kovan maitohappoa synnyttäneen harjoituksen 

jälkeen venyttely on suositeltavaa vasta parin tunnin päästä suorituksen päätyttyä. 

(Haikarainen, 2015.). 

8.4 Suorituksesta palautuminen ja palauttava harjoittelu  

 

Palautumisen maksimoimiseksi ja nousujohteisuuden sekä hyvän harjoittelumotivaation 

takaamiseksi harjoitusohjelmaan on viisasta jaksottaa tehoharjoittelun ohelle kevyitä 

viikkoja ja huoltavaa harjoittelua, kuten matalatehoista aerobista lenkkiä tai 

matalatehoista lihaskuntoharjoittelua. Kevyen harjoittelun tärkein tehtävä on 

palautumisen mahdollistaminen. Kehittyäkseen urheilija ja elimistö tarvitsevat kovia 

harjoituksia, mutta itse suorituskyvyn kasvu tapahtuu levossa, ei harjoituksen aikana. 

Lihasten ohella palautumista vaativat hermosto, muu tukielimistö, jänteet ja korvien 



 

 

väli. Harjoittelun rytmittämisessä on huomioitava elinjärjestelmät. Rytmittämällä 

harjoituksia annetaan kuormitetulle ja väsyneelle elinjärjestelmälle lepoaikaa ja aikaa 

palautua optimitilaan. Optimaalisen kehityksen kannalta urheilun, ravinnon ja 

palautumisen tulisi olla tasapainossa keskenään. (Bomba, 2009; 105; Haikarainen, 

2015; Hakkarainen 2008.). Mero tähdentää (2016, 641) kuitenkin kovilla 

harjoitusjaksoilla ylikuormituksen nimenomaan olevan vaatimus kehityksille. Haasteena 

on tällöin optimoida palautumisen, harjoittelun ja levon suhdetta tilanteen mukaan.  

Suorituksen jälkeiseen palautumiseen vaikuttavat Bomban mukaan (2009, 24) ennen 

kaikkea rasituksen kesto ja sen tyyppi sekä käytetty energiantuottotapa. Bomba 

muistuttaa, että palautumiseen vaikuttaa lisäksi monia tekijöitä, kuten suoritusta 

edeltävä nautittu ravinto (riittävästi hiilihydraatteja), psykologiset tekijät, urheilijan ikä, 

harrastuneisuus ja sukupuoli. Yleisesti ottaen miehet palautuvat naisia nopeammin 

korkeamman testosteronipitoisuuden takia, hyväkuntoiset ja kokeneemmat urheilijat 

taasen palautuvat aloittelijoita nopeammin kehittyneemmän fysiologisen adaptaation 

vuoksi ja nuoret nopeammin kuin vanhat. (Bomba, 2009, 24.). Mero tiivistää (2016, 

241) urheilijan parhaaksi yksittäiseksi palautumismenetelmäksi unen. Unen määrän 

pidentämisen on havaittu eri tutkimuksissa korreloivan positiivisesti urheilijan 

suorituskykyyn, etenkin mikäli kyseessä on univajeesta kärsivä tai alle kahdeksan tuntia 

nukkuva urheilija, näin unen määrän ja laadun priorisointi on varsin perusteltua 

urheilijan elämässä.    



 

 

9. PSYYKKINEN VALMENNUS  
 

On olemassa psyykkisiä ominaisuuksia, joista voidaan katsoa olevan hyötyä urheilijalle 

lajissa kuin lajissa. Näitä ominaisuuksia ovat: itseluottamus, pitkäjänteisyys, periksi 

antamattomuus, rohkeus, pettymysten sietokyky, luovuus, sekä kyky rentoutua, 

rauhoittua ja keskittyä. (Liukkonen, 2016, 207.) Weinberg ja Gould (2015) täydentävät 

urheilijalle tärkeiden psykologisten ominaisuuksien listaan ratkaisukeskeisen 

ajatustavan, itsepuhelun ja kyvyn säädellä vireystilaa sekä eläytyä mielikuviin. Myös 

vahva sisäinen motivaatio, menestystä ennustava asenne ja uteliaisuus omaa kehitystään 

kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia, sillä ne auttavat tekemään päivittäin pitkäjänteistä 

työtä tavoitteita kohden ja löytämään optimaalista suoritustunnetta (Arvaja & 

Mustonen, 2016, 572). 

9.1 Psyykkinen valmennus – osaksi jokapäiväistä harjoittelua  

 

Pelkällä kovalla ja oikeinsuoritetulla fyysisellä harjoittelulla ei välttämättä saavuteta 

huippukuntoa ja menestystä. Niiden kautta ei myöskään saavuteta suorituksissa 

vaadittavaa mentaalista osaamista. Asiantuntijat ovat yksimielisiä psyykkisten 

ominaisuuksien tärkeydestä urheilussa. Esimerkiksi itsepuhelulla (selftalk) voidaan 

tutkimusten mukaan tehostaa urheilijan itseluottamuksen vahvistamista ja suoritusta 

(mm. Hardy ym. 2001; Johnson ym. 2004; Ming & Martin, 1996). Psyykkistä 

harjoittelua tulisikin jollakin tavalla sisällyttää jokaiseen harjoitukseen, jolloin jokainen 

harjoitus ja kilpailutilanne saadaan kehittämään myös psyykkisiä ominaisuuksia 

(Liukkonen, 2016, 225; Liukkonen 2004, 228; Liukkonen 1997, 208).  

 

Psyykkinen valmennus tulee yhdistää valmennuksen kokonaistilanteeseen, eli 

fyysiseen-, taktiseen- ja taitovalmennukseen sekä tilanteisiin, joita harjoittelu- ja 

kilpailutilanteessa esiintyy. Toisille psyykkinen valmennus tarkoittaa elämän 

kokonaisuuden ja siinä esiintyvän kilpailemisen roolin selvittämistä. Joillakin taasen 

mentaalisen valmennuksen avulla pyritään poistamaan suoritusta haittaavia tekijöitä. On 

myös urheilijoita, joilla on laaja-alaisia psyykkisiä ongelmia, jolloin he tarvitsevat 

paljon erilaista psyykkistä valmentautumista, tai ulkopuolista apua. (Mäkeläinen 2003, 

124 - 125.). Pähkinänkuoressa psyykkisen valmennuksen tavoitteena on auttaa 



 

 

urheilijaa tasapainoiseen elämään, kehittymään urheilijana ja ihmisenä (Frantsi & Närhi 

1998, 15; Liukkonen 1997, 208; Mäkeläinen 2003, 124).  

Jotta psyykkisellä harjoittelulla kyetään vastaamaan yksilön ja joukkueen tarpeisiin, on 

tärkeää selvittää, mitkä henkiset ominaisuudet ovat vahvoja, millaisissa tilanteissa 

kyseiset ominaisuudet tulevat parhaiten esiin, ja missä ominaisuuksissa olisi 

kehitettävää. Pohdinnan lähtökohtana on psykologinen lajianalyysi, jossa määritellään 

menestyksen kannalta olennaiset tekijät ja taidot ja lajin psykologiset vaatimukset 

(Liukkonen, 2016, 211 – 214; Liukkonen ym. 2006, 18). Apuna tilanteen 

kartoittamiseen voidaan käyttää psyykkisen valmennuksen asiantuntijaa, erillisiä 

kyselyitä tai haastatteluja, jotka olisi hyödyllistä tehdä säännöllisesti, vähintään kaksi 

kertaa vuodessa – esimerkiksi kauden alussa ja lopussa (Heino 2000, 15; Mäkeläinen, 

2003, 125). Tulosten pohjalta on helppo luoda psyykkisen valmennuksen tavoitteet, 

jotka liitetään osaksi valmennuksen kokonaissuunnitelmaa. Tavoitteiden määrittelyn 

jälkeen luodaan - ikätaso ja sukupuoli huomioiden – harjoitusohjelma, jonka avulla 

yksittäisissä harjoituksissa, leireillä ja omatoimisella harjoittelulla kehitetään lajissa 

oleellisia vaatimuksia ja yhdistetään psyykkinen valmennus mukaan harjoittelun 

kokonaisuuteen tehokkaasti (Liukkonen 1997, 207 – 208).  

 

9.2 Joukkuepelaajan psyykkiset ominaisuudet  

 

Motivaatiolla ja asenteella on suuri merkitys urheilijan menestymisessä. 

Urheilupsykologi Satu Kaski (2006, 14) sanoo, että huipputason urheilijat ovat usein 

kaikki fyysisesti samalla viivalla. Ero häviäjän ja voittajan välillä löytyy usein joistakin 

muista kuin fyysisistä tekijöistä. Se, joka haluaa voittoa eniten, yleensä voittaa. Vaikka 

urheilija olisi fyysisesti huippukunnossa, voivat henkiset tekijät estää häntä tekemästä 

huippusuoritusta. Asia toimii myös toisinpäin - henkisesti hyvässä vireessä oleva 

urheilija voi päihittää itseään fyysisesti paremman ja lahjakkaamman urheilijan. (Kaski, 

2006, 14). Näin ollen joukkueurheilijan, kuten myös yksilöurheilijan, tärkeimpiin 

ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa päättäväisyys ja luja tahdonvoima. Pelaajalla 

tulee olla halua ja sisua pyrkiä entistä parempiin suorituksiin. Asenteeltaan hyvä 

joukkuepelaaja on kunnianhimoinen ja halukas menestymään. Hän on itsevarma ja 

luottavainen tulevaisuuden suhteen ja rakastunut lajiinsa. (Arvaja & Mustonen, 2016, 

572; Kaski, 2006, 15; Miettinen 1995, 210). Ringeten nelinkertainen maailmamestari 



 

 

Salla Kyhälä on samaa mieltä. ’’Rakkaus lajiin ja se, että nauttii siitä mitä tekee on 

tärkeintä. Lisäksi pitää olla halu olla parempi ja kehittyä koko ajan. Palo lajiin saa 

yrittämään koko ajan enemmän.’’(Kyhälä, 2016.). 

 

Lisäksi menestyminen vaatii positiivista ajattelua ja hyvää itsetuntoa. Useissa 

tutkimuksissa on todettu, että, hyvä itsetunto tukee vahvasti halua menestyä. Sitä kautta 

yksilö luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä sekä kokee itsensä tärkeäksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Nämä tekijät mahdollistavat optimaalista suoritusta 

fyysisellä tasolla. (Kalliopuska ym. 1996, 109; Weinberg ym 2011.). Joukkueurheilussa 

tärkeään rooliin nousevat myös sosiaalisten suhteiden hallinta, vuorovaikutustaidot, 

tietoisuustaidot, tunteiden säätely (Arvaja & Mustonen, 2016, 573).  

 

 

9.3 Valmentajan ja pelaajan roolit psyykkisessä valmennuksessa 

 

Joukkueurheilussa psyykkinen valmennus eroaa yksilöurheilun psyykkisestä 

valmentautumisesta siinä määrin, että joukkuelajeissa on otettava huomioon koko 

joukkueen toiminta. Kaikki pelaajat on saatava hyvään psyykkiseen vireeseen. 

Joukkueessa pitää myös tulla toimeen joukkuetovereiden kanssa, jotka ovat erilaisia 

persoonia. (Jowett, 2007.). Ryhmässä muodostuu ihmisille aina jonkunlaisia rooleja, 

jotka vaikuttavat koko ryhmän toimintaan. Yhteishengen rakentamisen kannalta 

joukkueen valmentajan on hyvä hahmottaa ryhmäilmiön hallinta ja joukkueen 

kehityksen vaiheet, jotka seuraavat universaaleja ryhmänkehitysvaiheita. (Rovio, ym. 

2009, 68 – 81.).  

 

Joukkueurheilun psyykkiseen valmennukseen on lähes yhtä monta lähestymistapaa kuin 

on näkemyksiäkin. Pohjimmiltaan siinä on kysymys yksilön ja joukkueen motivoinnista 

erilaisissa tilanteissa. Motivointi ja psyykkinen valmennus ovat lähes taiteenlajeja, joista 

jokaisella valmentajalla on omat näkemyksensä. (Kulju & Sundqvist 2002, 89.) 

Motivoinnin ohella pyrkimyksenä on kehittää samanaikaisesti sekä yksittäisiä pelaajia 

että joukkuetta ja saada joukkue toimimaan ryhmänä mahdollisimman tehokkaasti 

(Kaski 2006, 15). Tämän voidaan katsoa kulminoituvan voimavarojen optimaaliseen 



 

 

hyödyntämiseen pelaajan ja joukkueen välillä peli- ja harjoitustilanteissa (Liukkonen 

ym. 2006, 12).  

 

Valmentajan rooli psyykkisessä valmennuksessa on suuri ja merkittävä, sillä yhteistyö 

valmennettavan ja valmentajan välillä sisältää aina psykologista vaikuttamista ja 

psyykkinen valmennus on aina läsnä, tiedostettiinpa sitä, tai ei (Mäkeläinen 2003, 124; 

Frantsi & Närhi 1998, 17; Kaski 2006, 12). Menestyneitä olympiajoukkueita tutkittaessa 

on huomattu luottamuksen, kunnioituksen ja toimivan vuorovaikutussuhteen 

valmentajien ja urheilijoiden välillä olevan yksi menestystekijöistä. (Gould, ym. 1999; 

Jowett, 2007). Hornin (2002) mukaan tehokas palautteen anto ja urheilijan 

valmentajaltaan saama sosiaalinen tuki korreloivat urheilijan viihtymiseen lajin parissa. 

Hollembeak ja Amorose (2005) korostavat valmentajan demokraattisuuden ja 

urheilijalähtöisyyden kasvattavan urheilijoiden motivaatiota joukkueympäristössä. 

 

Joukkuepalloilulajien miesten päävalmentajien hiljaisesta tiedosta analyysin tehnyt 

Helena Lehkonen (2015) kuvailee ihmiskeskeisen valmennuksen olevan 

’’päävalmentajien puheen keskiössä’’. Joukkuelajissa valmentajan on syytä huomioida, 

että pelkkä joukkueen motivoiminen ei yleensä riittävästi sytytä koko joukkuetta, vaan 

hänen on opittava tuntemaan pelaajat ja heidän ominaisuutensa yksilötasolla ja osattava 

kannustaa ja tukea yksilöitä toimimaan koko joukkueen hyväksi (Miettinen 1995, 57; 

Tamminen 2003, 86). Nykypäivän motivaatiotutkimuksen tunnetuimpia viitekehyksiä 

on itsemääräytymisteoria. Arvaja & Mustonen korostavat (2016, 573) että valmentajan 

on tärkeä tunnistaa itsemääräämisteoriaan pohjautuen, yksilön perustarpeita – 

yhteisöllisyys – autonomia – pätevyyden tunne – ja varmistaa, että tarpeet tulevat 

tyydytetyksi. Näin toimiessaan valmentaja tukee urheilijan sisäisen motivaation 

kehittymistä (Liukkonen, 2016, 21). Tamminen taasen kuvailee (2001, 124), että 

valmentajan on tiedettävä pelaajiensa fyysinen, moraalinen ja henkinen kunto. Fyysisen 

kunnon saa helposti selville seuraamalla suorituksia, kahteen jälkimmäiseen täytyy 

hänen paneutua pelaajien kanssa keskustelemalla, Tamminen jatkaa. Esimerkiksi 

psyykkinen väsyminen saattaa olla piilossa pinnan alla jonkun aikaa ennen 

puhkeamistaan, eikä se välttämättä näy joukkueen ulkopuolelle. Valmentajan on siis 

tunnettava joukkueensa riittävän hyvin, jotta hänen on mahdollista puuttua ongelmiin jo 

niiden syntyvaiheessa. Hänen on helpompi etsiä ratkaisuja ongelmiin, mikäli hän tietää 

niiden syntymisen syyt. (Kulju & Sundqvist 2002, 89.). Tämä on mahdollista ainoastaan 



 

 

siten, että valmentaja on aidosti kiinnostunut pelaajistaan ja heidän taustoistaan, silloin 

pelaajat tuntevat itsensä tärkeiksi ja arvostetuiksi. Sitä kautta joukkueen on mahdollista 

saavuttaa ihmeellisiä asioita. (Tamminen 2001, 124.). 

 

Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että ei ole ainoastaan valmentajan tehtävä ottaa 

huomioon jokaisen pelaajan luonne, temperamentti ja intressit. Myös pelaajien tulee 

ymmärtää valmentajaa ja tuntea hänet. Mikäli pelaajat tuntevat ja tietävät valmentajansa 

vahvat ja heikot puolet, on heidän helpompi ymmärtää valmentajan vaatimuksia ja 

toimia vuorovaikutustilanteissa, harjoituksissa ja peleissä valmentajan kanssa. (Korpi & 

Tanhua 2002, 228 - 229.). 

9.4 Koheesio ja ryhmädynamiikka  

 

Koheesio ja hyvä yhteishenki ovat toimivan joukkueen kulmakiviä (Bomba, 2009, 69; 

Carron ym. 2005, 229.) Koheesiolla tarkoitetaan koko ryhmän kaikkien jäsenten 

yhteensä tuntemaa vetovoimaa ryhmää ja toisiaan kohtaan (Vuorinen & Tuunala 2002, 

115), jäsenet tuntevat kuuluvansa kyseiseen ryhmään ja mukanaolo tuo heille riemua ja 

iloa. Vetovoima joukkueeseen luonnollisesti vaihtelee yleensä joukkueen eri jäsenten 

kohdalla. (Aho & Laine 1997, 203; Heino 2000, 209; Kaski 2006, 169.).  

 

Joukkue alkaa menestyä entistä paremmin, kun sen koheesio, eli kiinteys lisääntyy. 

Joukkueen kiinteyden ja menestyksen suhde on näin paradoksaalinen. Toisaalta, 

kiinteys lisääntyy myös menestyksen kautta. Ei ole kyetty selvittämään kumpi asioista 

tulee ensin, menestys vai kiinteys. Menestyksen saavuttaminen varmasti on vaikeampaa 

kuin kiinteyden lisääminen, sillä menestykseen vaikuttavat varsin monet, myös 

valmentajan ja organisaation kontrollin ulkopuolella olevat tekijät. (Kataja & 

Liukkonen 2006, 305.). Koheesion kehittämiseen joukkueissa kannattaa panostaa, 

nimittäin varmaa on, että kiinteys mahdollistaa menestystä (Miettinen 1992, 94). 

Toisaalta, menestys ja siihen liittyvät positiiviset tunteet sekä elämykset auttavat 

kiinteyden kasvamista. Kaikki nauttivat onnistumisista ja haluavat kuulua menestyvään 

joukkueeseen. (Heino 2000, 211; Kataja & Liukkonen 2006, 305; Vuorinen & Tuunala 

2002, 115.) 

 



 

 

Ryhmän yhteiset tavoitteet ja niiden tiedostaminen ovat merkittäviä koheesion 

synnyttäjiä (Aho & Laine 1997, 53; Bull & Shambrook 2005, 120; Heino 2000, 211). 

Tavoitteiden asettamisessa on tärkeä varmistaa, että joukkueen jäsenet ymmärtävät 

tavoitteet samalla tavalla ja että he ovat valmiita sitoutumaan näihin tavoitteisiin. 

(Forsblom ym. 2015) Joukkueen kiinteyttä lisäävät myös viihtyvyys ja hyvät 

vuorovaikutussuhteet. Viihtyvyys tuo mukanaan hyvän työskentelyilmapiirin. Pelaajien 

viihtyessä joukkueessa ja toistensa seurassa, he ylläpitävät sosiaalisia suhteita 

joukkuetovereihin myös vapaa-ajalla, mikä vahvistaa omalla tavallaan ryhmän 

koheesiota. (Heino 2000, 211 - 212.). Voimakkaimmillaan koheesio näyttäytyy silloin, 

kun samanaikaisesti koheesion syntyyn vaikuttavia tekijöitä on useita. Vahvin koheesio 

syntyy, kun ryhmässä tehdään kiinnostavia asioita, ryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa 

ystävällisesti ja jäsenet kokevat itsensä ja toimensa arvokkaaksi. Tällaisessa ilmapiirissä 

myös toiminta on tehokasta ja palkitsevaa. (Aho & Laine 1997, 204 – 205.). Arvaja ja 

Mustonen muistuttavat (2016, 574), että huippujoukkueessa uskalletaan tarvittaessa 

myös kyseenalaistaa toimintatapoja kommunikaation ja arvostuksen säilyessä ennallaan.   

 

Usein joukkueen koheesio on äärimmäisen vahva voitetun ottelun jälkeen (Palmunen & 

Frantsi 2000, 41). Koheesion ollessa vahva, joukkueen jäsenet osallistuvat aktiivisesti 

ryhmän toimintaan ja ovat vahvasti sitoutuneita sekä ryhmään että muihin jäseniin (Aho 

& Laine 1997, 203; Heino 2000, 209; Kaski 2006, 169). Sosiaalinen 

yhteenkuuluvuudentunne luonnollisesti vahvistaa joukkueessa viihtymistä, mutta myös 

jäsenten motivaatiota (Jaakkola & Liukkonen 2006, 74). Vastaavasti mikäli ryhmän 

koheesio on heikko, sitoutuminen, osallistuminen ja yhteenkuuluvuudentunne ovat 

vähäisiä (Aho & Laine 1997, 204). 

 

Koheesio voidaan jaotella sosiaaliseen koheesioon ja tehtäväkoheesioon, tavoiteltavaa, 

että näistä molemmat olisivat korkealla tasolla joukkueympäristössä (Arvaja & 

Mustonen, 2016, 575; Kaski 2006, 169). Tehtäväkoheesio määrittää kuinka tehokkaasti 

joukkue toimii yhteisten päämäärien saavuttamiseksi (Bull & Shambrook 2005, 121; 

Kaski 2006, 171) Lisäksi sillä käsitetään erilaisia keskusteluja joukkueen kesken, 

pienryhmissä ja pareittain. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä niiden 

molempien harjoittelu lasketaan tehtäväkoheesion kehittämiseen ja tutkimiseen. (Kaski 

2006, 171.).  

 



 

 

Sosiaalista koheesiota voidaan tutkia muun muassa erilaisilla sosiometrisillä 

tutkimuksilla tai kyselyillä (Kaski, 2006, 170). Yksinkertaistettuna sosiaalinen koheesio 

perustuu joukkueen jäsenten välisiin suhteisiin. Pelaajien ei tarvitse olla parhaita 

kavereita keskenään, mutta joukkueeseen on luotava henkeä ja heidät on todella saatava 

toimimaan yhteisten päämäärien eteen sekä kannustamaan toisiaan (Bull & Shambrook 

2005, 121.). Joukkueessa on huomattavasti mukavampi olla, kun tietää pelikavereista 

muutakin kuin pelipaikan ja etunimen, sekä tuntee olevansa pidetty ja arvostettu muiden 

silmissä (Kaski 2006, 170). Erilaiset yhteiset vapaa-ajan tapahtumat, joissa urheilu ei 

ole pääasia, kuten saunaillat tai seikkailuradoille meneminen, lisäävät aina joukkueen 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sitä kautta pelaajien sitoutumista joukkueen toimintaan 

(Kaski 2006, 169; Jaakkola & Liukkonen 2006, 75).  

 

Joukkueurheilussa pelaajien viihtymiseen kannatta panostaa. Hyvä joukkuehenki 

kasvattaa sitoutumista joukkueeseen ja motivaatiota harjoittelua kohden, joka taasen 

tehostaa oppimista. (Liukkonen ym. 2006, 11.) Lisäksi, hyvän yhteishengen ansiosta 

joukkueen on mahdollista yltää parempiin suorituksiin, usein tiukoissa peleissä se 

joukkue voittaa, jolla on parempi joukkuehenki (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005, 

229). 

9.5 Naisjoukkueen erityspiirteet valmennuksen näkökulmasta  

 

Ryhmän yhtenäisyyden vaalimiseen on perusteltua keskittää erityishuomiota 

naisjoukkueen valmentamisessa. Tutkimuksissa on havaittu naisten ja miesten 

valmentamisessa muitakin kuin fysiologisia eroja. Vaikuttaa siltä, että tyttö- ja 

naisjoukkueessa tunnesiteet ovat merkittävämmässä roolissa ja vaikuttavat urheiluun 

(Carron, 1982; Liukkonen ym. 2006, 16 – 17; Rovio ym. 2009, 164). On huomattu, että 

pallopeleissä pelaajat saattavat antaa enemmän syöttöjä sellaisille pelaajille, joiden 

kanssa he ovat tunnetasolla samalla tasolla ja lähellä toisiaan, kuin pelaajille, joiden 

kanssa heillä on neutraali tai negatiivinen tunnetason suhde. Jos urheilun ulkopuolella 

ollaan huonoissa väleissä, heijastuu se kielteisesti myös kilpakentille. Tämä merkitsee 

jatkuvaa kehityshaastetta sosioemotionaalisissa vuorovaikutussuhteissa koko joukkueen 

toiminnalle, niin pelaajien kuin valmentajien välille. Peleissä ja harjoituksissa on 

odotettavissa jatkuvia ristiriitoja tunnetasolla, mikäli valmentaja ei nauti pelaajien 

luottamusta toimintatavoillaan, tai pelaajat eivät tule toimeen keskenään. (Liukkonen 



 

 

ym. 2006, 16 – 17). Kanadalainen naisjääkiekkoilija, ja moninkertainen olympialaisten 

kultamitalisti, Hayley Wichkenheiser kiteyttää, että naiset kaipaavat valmentajaltaan 

aina perusteluja miksi jotakin tehdään juuri esitetyllä tavalla. Ilman perusteluja naiset 

tekevät helposti omia johtopäätöksiä. (Werthner ym.2009.).   



 

 

10. TAKTIIKKAVALMENNUS  
 

 

Urheilijan ja valmentajan välistä suunnitelmallista toimintatapaa valmennusprosessissa 

kutsutaan taktiikaksi. Taktiikka on oman ja vastustajan suorituskyvyn sekä ulkoisten 

olosuhteiden huomioonottavaa toimintaa. (Bomba, 2009, 66.). Taktiikan voidaan katsoa 

olevan kiinteästi yhteydessä urheilijan teknisiin, psyykkisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin. 

Taktiikkavalmennus voidaan jaotella teoreettiseen ja käytännön opetukseen. 

Palloilulajeissa taktiikan harjoittamisella on suuri merkitys ja taktiikkaharjoittelu on 

huomattava osa kokonaisvalmennusta. Vaikka tilanteet muuttuvat nopeaan ja 

vastustajien liikkeitä on ennalta hankala määrittää, liittyy taktinen harjoittelu lähes 

jokaiseen harjoitukseen jollakin tavalla. Palloilulajeissa joukkuetaktiikka käsittää 

puolustus- ja hyökkäystaktiikan sekä erityistilanteet. (Mero & Helimäki, 2007, 371 – 

373.). Henkilökohtainen taktiikka voidaan jakaa neljään tasoon; taktiikkaan välineen 

kanssa ja ilman välinettä sekä hyökkäys- että puolustuspäässä (Ahvenjärvi, 2016, 310). 

 

10.1 Joukkuetaktiikka 

 

Mero ja Helimäki (2007, 372) jaottelevat taktiikkavalmennuksen ottelun aikaiseen ja 

otteluun valmistavaan taktiikkaan, jotka ovat keskenään riippuvaisia toisistaan. 

Ottelutaktiikkaa edeltää otteluanalyysi (Bomba, 2009, 70) jossa otetaan huomioon muun 

muassa ottelun ajankohta, ottelupaikka, majoitus. Myös vastustajan analysointi on osa 

otteluun valmistavaa taktiikkaa. Vastustajan analysointi saattaa käsittää esimerkiksi 

vastustajan pelitaktiikan läpikäymistä, heidän avainpelaajiensa huomioimista erityisin 

taktisin kuvioin tai videokoosteiden analysointia (Mero & Helimäki, 2007, 372). 

 

Taktiikan tavoitteena on menestyksekkään tuloksen varmistaminen ottelussa. Tämä 

prosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: (1) jo mainittu ottelun analysointi ja suunnittelu, 

jossa huomioidaan kaikki sisäiset ja ulkoiset tekijät, (2) optimaalisen ratkaisumallin 

hahmottaminen omiin ja vastustajan kykyihin peilaten, (3) taktisen tehtävän käytännön 

teknisiä valmiuksia ja fyysisiä ominaisuuksia hyödyntäen. Onnistunut joukkuetaktiikka 

edellyttää pelaajilta riittävää teknistä, fyysistä ja psyykkistä osaamista. Voimakas tahto 

ja älyllinen suorituskyky ovat osa pelaajan taktisia valmiuksia. Myös itsehillintä voi 

vaikuttaa ratkaisevasti taktiseen toimintakykyyn. Edellisten ominaisuuksien 



 

 

kehittäminen on täten oleellista urheilijan taktisen toimintakyvyn optimoimiseksi. 

(Mero & Helimäki, 2007, 371 - 374). 

 

10.2 Taktiikan teoreettinen perusta 

 

Taktiikkavalmennuksessa pätevät samat periaatteet kuin nopeusharjoittelussa; paras 

harjoitusvaikutus saadaan palautuneessa ja vireässä olotilassa. Mero kollegoineen 

korostaa myös positiivisen ilmapiirin edistävän taktiikan oppimista. Siitä huolimatta 

myös väsyneenä harjoittelua tulee harrastaa, jotta pelaajan kyky reagoida vastaaviin 

olosuhteisiin ottelutilanteissa vahvistuu. Pelaajan pelikäsityksen kehittäminen merkitsee 

pelaajan lajin ymmärtämisen kehittämistä sekä hänen entistä parempaa taktisten 

valmiuksien ja toimintamallien omaksumista. Kun tiettyä mallia toistetaan 

harjoituksissa ja peleissä riittävän usein, automatisoituu pelaajan toiminta. Näin 

pelaajalle jää aikaa kiinnittää huomiota suorituksen muihin osatekijöihin. Hyvän 

pelikäsityksen omaava pelaaja kykenee siis tekemään enemmän tarkoituksenmukaisia 

ratkaisuja ottelun vaihtelevissa ja erilaisissa tilanteissa. Erityisesti nuorilla urheilijoilla 

kannattaa hyödyntää mallioppimista kannustaen pelaajia katsomaan paljon otteluita ja 

lajisuorituksia paikan päällä, televisiosta tai videotallenteilta. (Mero & Helimäki, 2007, 

374). 

 

10.3. Ringeten taktiikkaopetuksen portaat 

 

Ringeten urheilijan polulla taktiikka tulee mukaan valmennukseen ensimmäisen kerran 

10 -11 vuotiaille (kihu.fi). Myös Mero & Helimäki (2007, 376) korostavat, että 

taktiikkaopetus tulee aloittaa tässä iässä - ikävaihe 10 – 15 vuotta on taktiikan 

herkkyyskautta, he perustelevat. Ringetessä 10 – 11 vuotiailla taktiikkaa käydään läpi 

erilaisten peruspelitilanteiden (avaus-, karvaus-, hyökkäys ja 

puolustuskolmiopelaaminen) opettamisen kautta. Usein joukkueelle luodaan yhteinen 

ratkaisumalli kunkin perustilanteen pelaamiseen. Seuraavassa ikäryhmässä, 12 – 13 - 

vuotiaina edellisten ominaisuuksien harjoittelu jatkuu, mutta myös pelaajien 

henkilökohtaisten ratkaisujen analysointi kasvaa. Pelaajaa tulee kannustaa arvioimaan 

omien ratkaisujensa merkitystä. Valmentaja yrittää kasvattaa pelaajaa tekemään taktisia 

valintoja joukkueen yhteisiä tavoitetta silmälläpitäen. Erikoistilannepelaamisen alkeet 



 

 

tulevat yleensä tässä ikävaiheessa. Seuraavassa ikäluokassa, 14 – 15 – vuotiailla, 

mukaan tulevat erilaiset variaatiot yli- ja alivoimiin ja aloituksiin. Pelaajia kannustetaan 

toteuttamaan ja kokeilemaan myös nopeita ja yllätyksellisiä ratkaisuja erikoistilanteissa. 

16 – 18 – vuotiaille uutena mukaan tulee erilaisten joukkuetaktiikoiden opettelu; 

aktiivinen - passiivinen puolustaminen, hitaat - nopeat hyökkäykset. Miten näitä 

toteutetaan, on usein riippuvainen vastustajasta. Valmentaja voi muuttaa tietoisesti 

joukkuetaktiikan myös kesken pelin ja näin valmentaa pelaajia nopeaan taktiikan 

vaihtamisen omaksumiseen. B-juniori-iässä pelisuoritusten arviointi ja analysointi 

videolta ovat mainiota taktiikan harjoittelua. B-junioreista vanhempien taktinen 

valmentaminen on käytännössä jo opittujen taktisten taitojen syventämistä, sillä 

vanhemmissa ikäluokissa tiedostetaan ja osataan teoriassa lajin taktiikat. Pelaajien ja 

joukkueen haasteena on vaihtuviin tilanteisiin, joukkueen roolitukseen ja vastustajien 

nopeisiin taktisiin muutoksiin mahdollisimman nopea sopeutuminen. (Kihu.fi.).  

  



 

 

11. URHEILIJAN RAVINTO 
 

Optimaalisella ravinnonsaannilla on yhteys sekä urheilijan suorituskykyyn että 

terveyteen. Urheilussa ravintovalmennuksen lähtökohtana on urheilijan ravitsemustilan 

arviointi muutaman päivän ravintopäiväkirjan pohjalta, joka käsittää kokonaisenergian, 

makroaineiden ja nesteiden määrän arvioinnin. Yleisellä tasolla tämän voi suorittaa 

urheilija ja valmentaja, tosin tämä vaatii tietynasteista perehtymistä ravintoasioihin. 

Tarvittaessa tarkempaa analyysia, on syytä konsultoida ravintoalan ammattilaisia. 

(Mero, 2015.). Tutkimusten mukaan ei ole olemassa yhtä ainoata toimivaa ja hyvää 

ruokavaliota (Hulmi, 2015, 105). Pallopeleissä ruokavalion suunnittelussa haasteena 

ovat yksilöllisyys ja lajin luonne. Jatkuvasti vaihtuvien tilanteiden vuoksi mikään ottelu 

ei ole samanlainen. Etukäteen on näin ollen hankala ennustaa tarkkaa energiankulutusta 

tai määritellä koko joukkueelle samaa ruokavaliota. Joukkue on täynnä yksilöitä, joiden 

energiantarve voi olla erilainen. Pelaajan energiankulutukseen vaikuttavat pelaajan ikä, 

sukupuoli, lihasmassan määrä, pelipaikka, pelityyli, ja monet aineenvaihdunnalliset 

tekijät. (Holway & Spriet, 2011.). Urheilijan ateriarytmiksi suositellaan syömistä 2 – 4 

tunnin välein (5 – 7 kertaa päivässä), jolloin ravinnon hiilihydraatit ja proteiinit 

varastoituvat tehokkaasti lihaksiin ja verensokeri sekä vireystila pysyvät tasaisina. 

Ateriarytmin ohella nestetasapaino on tärkeää, sillä lieväkin nestevaje johtaa vireystilan 

heikkenemiseen ja altistaa urheilijaa väsymykselle ja lihaskrampeille. Urheilijan on 

hyvä opetella pitämään huolta nestetasapainosta pitkin päivää ja juomaan joka aterian 

yhteydessä sekä jo ennen janontunnetta urheilusuorituksen aikana. (Ojala & Laaksonen, 

2016, 169 – 171.). 

 

Hulmi (2015, 107 - 110) muistuttaa, että vaikka ravinto on tärkeä osa urheilijan 

kokonaispalettia, ei ravinnon ylikorostaminen tee kenestäkään lajinsa huippua. On jopa 

tavallista, että urheilija ei itseasiassa syö riittävästi panostaessaan täydellisesti 

syömiseen. Etenkin naisurheilussa pitkäaikaista energiavajetta, jossa kovakaan 

harjoittelu ei tuo kehitystä vaan päinvastoin kasvattaa ylikuormittumisen riskiä, on syytä 

välttää. Jatkuessaan pitkään energiavaje voi nimittäin kasvattaa riskiä syömishäiriöihin, 

kuukautishäiriöihin, alentuneeseen luuston kuntoon ja psykologisella puolella 

alavireisyyteen. Katabolisen tilan pitkittyessä lisääntyy myös riski stressihormonin 

kohoamiseen, immuniteetin heikkenemiseen ja elimistön energia- ja rasva-

aineenvaihdunnan häiriöihin. (Uusitalo, 2016, 662.). Ravintovalmennuksen tulee siis 



 

 

olla rentoa ja joustavaa ja sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmia, 

joiden päämääränä on saavuttaa hyvä suoritusteho ja kapasiteetti viikosta toiseen.  

 

11.1 Kilpailukauden ravinto ringetessä 

 

Ringetessä kilpailukausi on pitkä ja urheilijan kulutus on korkealla koko kauden ajan. 

Mero (2015) kuvailee urheilijan energiankulutusta kilpailu- ja harjoituskauden välillä 

urheilussa seuraavasti: Kilpailukautta kohden hiilihydraatin määrää voi ehkä hieman 

vähentää, mutta ei välttämättä merkittävästi. Myöskään proteiineja, vitamiineja ja 

kivennäisaineita ei vähennetä koska ne tukevat nopeampaa harjoituksista ja otteluista 

palautumista. Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet sekä kalaöljy - jolla on todettu 

olevan vaikutus kestävyyssuorituskykyyn ja lihasmassaan – ovat urheilijalle tärkeitä 

monipuolisen perusruokavalion ohella. Kivennäisaineet muun muassa ylläpitävät 

sydämen, lihasten ja hermoston toimintaa sekä elimistön happo-emäs tasapainoa. 

Vitamiineja taasen tarvitaan makroaineiden aineenvaihdunnassa. Kova harjoittelu ja 

kuormitus lisäävät vitamiinien tarvetta. Tarkka vitamiinintarve on yksilöllinen ja selviää 

testaamalla, mutta urheilijan kannattaa kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin: B C-D-

E-ryhmän vitamiinit, antioksidantit, lesitiini, kalium, kromi, boori, sinkki.   

 

Ottelupäivinä pelaajan energiankulutus on usein suurempaa kuin harjoituspäivinä. On 

kuitenkin havaittu, että joukkue-urheilijoilla ottelujännitys ja matkustaminen 

vieraspeleihin vaikuttavat pelaajien syömistottumuksiin; ottelupäivinä joukkue-

urheilijat saattavat syödä vähemmän verrattuna normaaliin harjoittelupäivään (Burke 

ym. 2006).  

 

Laji asettaa vaatimuksia tankkaukselle, pallopelin luonteenomaisesti ringetessä korostuu 

sekä aerobisen energiantuoton lähteet; hiilihydraattien ja rasvojen sekä anaerobisen 

energiankulutuksen myötä anaerbinen glykolyysi (Holway & Spriet, 2011). USA:n 

yliopistoissa tehdyissä ravintoanalyyseissä (N=26) naisjääkiekkoilijoiden päivittäinen 

energiansaanti makroaineittain jakautui seuraavasti: hiilihydraatit 47 – 57%, proteiinit 

15 – 16% ja rasvat 30 – 39%. Testiryhmän keskimääräinen paino oli 60kg – 64kg ja 

päivittäinen energiankulutus 1432 kcal – 1955 kcal. Hollannissa vastaavat luvut maan 

parhaiden naisjääkiekkoilijoiden (N=9) kesken olivat 62.1kg ja 2151 kcal. 



 

 

Hollantilaisten makroaineeet jakautuivat seuraavalla tavalla: hiilihydraatit 46%, 

proteiinit 19% ja rasvat 35%. (Burke ym 2007.). Edelliset tukevat Meron (2015) 

viitteellisiä suosituksia ennen kaikkea proteiininsaannin suhteen; Meron mukaan 

urheilijan proteiinintarve liikkuu 15-20% välillä (lajista riippuen). Sen sijaan edellisten 

esimerkkien rasvamäärä näyttää lievästi korkealta; Hulmin (2015, 106) mukaan 

urheilijan päivittäinen rasvantarve on noin 20 – 25%.  

 

11.2.Hiilihydraatit 

 

Hiilihydraatit ovat urheilijan tärkein energian lähde sekä lyhyissä että pitkissä 

suorituksissa, niin myös ringetessä. Glukoosin vähenemisen on todettu olevan 

yhteydessä väsymiseen suorituksen aikana (Mero, 2015). Lisäksi teoksessa 

Urheiluvalmennus todetaan, että palloilulajien harrastavat voivat nostaa 

suorituskykyään nauttimalla hiilihydraatteja kesken suorituksen. Käytännössä halutessa 

nopeaa energiaa ottelun aikana tarkoittaa se korkeaglygeemisiä ja nopeasti imeytyvien 

hiilihydraattien nauttimista: glukoosia, urheilujuomaa, hunajaa. (Mero, 2007, 159.). 

Lajin intensiteetistä riippuen liikkuu määrä 30-70 grammaa / tunti välillä. (Mero, 2007, 

158; Mero 2015). Syksyllä 2015 Jyväskylässä pidetyssä voima- ja kestävyysseminaarin 

puheenvuorossaan “Nutritional considerations for combined endurance and strength 

training” Juha Hulmi totesi, että on olemassa jonkinasteista näyttöä siitä, että 

hiilihydraatti imeytyisi elimistöön jo suussa, joten esimerkiksi urheilujuoman 

purskuttelu voi auttaa, mikäli urheilijan on haastava syödä kesken urheilusuorituksen. 

Kirjassaan Lihastohtori Hulmi (2015, 131) selventää edellisen perustuvan suun / kurkun 

alueen reseptoreiden aktivoitumiseen muutaman sekunnin purskuttelun aikana. Tämän 

seurauksena aivojen motoriselle alueelle saapuu viesti väliaikaisesta energisestä olosta, 

joka jatkuu ainakin muutamia minuutteja.   

 

Urheilusuorituksen jälkeen hiilihydraattien nauttiminen nopeuttaa palautumista. 

Määrällisesti tämä tarkoittaa 40-60 grammaa hiilihydraatteja yhdessä proteiinin kanssa. 

Liiallisuuksiin hiilihydraattien syömisen kanssa ei kannata mennä, sillä ylimääräinen 

hiilihydraatti varastoituu rasvaksi. Harjoituskauden optimaalinen hiilihydraattien määrä 

vaihtelee noin 4-10 g/painokilo/vuorokausi. Tässäkin määrä on riippuvainen 

kuormituksen kestosta, intensiteetistä ja lajista. Hiilihydraatit (kasvikset, marjat, 



 

 

hedelmät, viljatuotteet) sisältävät myös kuitua, joka on tärkeä muun muassa 

optimaaliselle suoliston toiminnalle. Optimaalinen kuidun vuorokausisaanti on noin 25 

– 30g. (Mero, 2015.). 

 

11.3 Rasvat  

 

Rasvat toimivat rakennusaineena monissa osin kehoa. Rasvahapot voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään: tyydyttyneisiin, kertatyydyttyneisiin ja monityydyttämättömiin. 

Elimistön rasvavarastot ovat suuret. Niiden vapauttaminen energiaksi tapahtuu 

tehokkaimmin lähinnä kestävyyslajeissa tai pitkäkestoisissa aerobisissa suorituksissa. 

Rasvojen käyttöä kokonaisenergiantuoton parantamiseksi voi harjoittaa pitkillä 

aerobisilla harjoituksilla. Rasvan saanti tulee sopeuttaa urheilijan kulutukseen ja lajiin. 

Suorituksissa joissa harjoitukset ovat kestoltaan pidempiä, tarvitaan rasvaa elimistön 

fysiologisiin toimintoihin 0.5-1.5 g/painokilo, eli noin 20 – 25% päivittäisenergiasta. 

Hyviä rasvanlähteitä ruokavaliossa ovat esimerkiksi rasvainen kala ja kasvirasvat. 

(Hulmi, 2015, 106.). Muita keskeisiä rasvanlähteitä ovat muun muassa punainen liha, 

kana, maitotuotteet, pähkinät. Rasvojen saannissa tulee ottaa huomioon riittävä 

välttämättömien rasvahappojen saanti. Ravinnosta saatavia (kasviöljyt; esimerkiksi. 

auringonkukka- ja rypsiöljy) välttämättömiä monityydyttämättömiä rasvahappoja ovat 

linolihappo ja alfalinoleenihappo. Niiden rooli elimistössä on toimia esiasteena monille 

muille rasvahapoille, mikä on tärkeää koko kehon toiminnoille, muun muassa kasvulle, 

lisääntymiselle ja ihon toiminnalle. Ravinnon rasvoilla on lisäksi tärkeä rooli 

vitamiinien käyttöönotossa, sillä rasvat toimivat rasvaliukoisten (A,D, E, ja K) 

vitamiinien kuljettajina elimistössä. (Mero 2007, 161 – 164.). 

11.4 Proteiinit  

 

Proteiinien tehtävä elimistössä on toimia kudosten, hormonien ja hemoglobiinin 

rakennusaineena. Fyysisessä kuormituksessa (nopeus, voima, kestävyys) keskeiset 

harjoitusvaikutukset syntyvät proteiinisynteesin vaikutuksesta, jossa elimistö käyttää 

hyödykseen ravinnosta saatavia proteiineja. (Mero, 2015.). Hulmin (2015, 105 & 116) 

mukaan suomalaiset saavat Finnravinto 2012 teetetyn tutkimuksen perusteella 

ravinnostaan 17 – 18% proteiineja (n. 1 – 1.5kg/painokilo).  Mero painottaakin, että 

urheilijan on syytä kiinnittää huomiota riittävään proteiininsaantiin. Lajista ja yksilöstä 



 

 

riippuen urheilijan proteiinin tarve on keskimäärin vähintään 15 – 20% (1.4-2-0g/kg). 

Kovaa harjoittelevien huippu-urheilijoiden proteiinien tarvetta ei ole tieteellisesti 

tutkittu. Useissa huippu-urheilumaissa on kuitenkin suoritettu omia tutkimuksia 

käytännön valmennuksen lomassa ja verrattu saatuja tuloksia olemassa olevaan 

tutkimustietoon. Näitä tutkimustuloksia on esitetty valmentajaseminaareissa. Tulosten 

päätelminä voidaan todeta, että huippu-urheilijoilla sekä kovassa fyysisessä 

harjoittelussa tai voimaharjoittelussa proteiinin tarve kasvaa keskimäärin kahteen – 

kolmeen grammaan per painokilo. Lisäksi, biologisten kasvumuutosten vuoksi 

murrosiässä proteiinin tarve on suuri. (Mero, 2015.). 

11.5 Erikoisravinto - palauttava ja lataava ravinto 

 

Kaikista tärkeintä urheilijalle on syödä monipuolisesti niin sanottua normaalia ruokaa, 

tähdäten niin sanottuun tehokkaan aineenvaihdunnan alueeseen (high flux) syömällä 

vähintään kulutuksena verran tai mielellään hieman enemmän. Tällöin urheilija jaksaa 

harjoitella tehokkaasti ja optimoi samalla palautumisena ja kehittymisenä. (Ojala ym. 

2016, 165.). Perusravinnon ohella ravintoa voidaan täydentää niin kutsutulla 

erikoisravinnolla, johon kuuluvat myös jo aiemmin mainitut vitamiinit ja ravintolisät. 

Erikoisravinnon päämääränä on tukea ravinnon laadukkuutta ja ravintoaineiden saantia 

ja korvata joidenkin puuttumista. Erikoisravinnon hyödyt ilmenevät esimerkiksi 

nopeampana imeytymisenä ja tarkkojen mittasuhteiden tiedostamisena normaaliin 

ravintoon verrattuna. Erikoisravinto voidaan jaotella rakentavaan erikoisravintoon, 

lataavaan ja huoltavaan erikoisravintoon sekä palauttavaan erikoisravintoon. (Mero, 

2015.). 

11.5.1 Palautusjuoma – mitä ja minkä tähden? 

 

Hulmi (2015, 117) suosittelee proteiinipitoisen palautusjuoman käyttöä erityisesti 

voimaharjoittelun – mutta tutkimusnäyttöön perustuen – myös kestävyysharjoittelun 

jälkeen. Proteiineista tutkituin ja suositelluin on hera, koska se nopean imeytymisensä 

vuoksi tehostaa sekä proteiinisynteesiä että insuliinineritystä (Ojala & Laaksonen, 2016, 

170) myös BCCA aminohappojen (leusiini, isoleusiini, valiini), on todettu osallistuvan 

tehokkaasti energiantuottoon ja estävän kudosproteiinin vähenemistä harjoittelussa 

(Hulmi, 2015, 117; Mero 2015). Palautusjuomaan voi lisätä proteiinin ohella kreatiinia 



 

 

ja hiilihydraatteja, joita lihakset hyödyntävät tehokkaasti suorituksen jälkeen. Näyttöä 

on sekä välittömästi suorituksen jälkeen avoinna olevan anabolisen ikkunan 

olemassaolosta (Mero, 2016, 640), sekä voimaharjoittelun aikaansaamasta lihasten 

proteiinin hyödyntämiskyvystä 24h suorituksen jälkeen. (Hulmi, 2015, 117.). 

 

Hulmin mukaan (2015, 122-123) tutkimusten perustella 20-40g (0.3-0.4g/kg) kerta-

annos proteiinia voimaharjoittelun jälkeen maksimoi lihasten proteiinisynteesin. 

Liioittelu proteiinien saannin suhteen ei kannata, ylimääräinen proteiini ei mene lihasten 

hyötykäyttöön, energiaksi elimistö kykenee hyödyntämään 3-6% proteiinia 

vuorokaudessa (Mero, 2015.). Liika proteiininsaanti saattaa ilmetä ruoansulatuskanavan 

oireiluna, turvotuksena, kramppeina, päänsärkynä tai pahantuulisuutena. 1.5 – 2g/kg on 

todettu kohtuulliseksi eikä terveillä yksilöillä tällä määrällä näytä olevan negatiivista 

yhteyttä luustoon, munuaisiin, sokeriaineenvaihduntaan, maksaan, veren lipidiprofiiliin 

tai verenpaineeseen. (Hulmi, 2015, 122 –123).  

 

11.5.2 Kreatiinilla palauttava ja lataava vaikutus 

 

Kreatiinin sisällytäminen palautusjuomaan (tai muuten nauttittuna) on perusteltua sekä 

palauttavan että lataavan vaikutuksensa ansiosta. Fosfokreatiini (FK) ja 

adenosiinifosfaatti (ATP) ovat kehomme välittömiä energianlähteitä, jotka tuottavat 

suurimman osan lihasten energiasta ensimmäisten 5 – 10 sekunnin aikana, kuten 

tehosuorituksissa ottelun aikana tai harjoituskaudella kaikissa fyysistä kuntoa vaativissa 

lajeissa. FK:n väheneminen korreloi negatiivisesti ATP:n uudelleen muodostuksen 

kanssa. Lisäksi kreatiinin nauttiminen mahdollistaa tehokkaamman ATP:n 

muodostamisen lihassupistuksen aikana, joka johtaa suorituskyvyn paranemiseen. 

Pähkinänkuoressa kreatiinin tehtävänä on tuottaa lihaksille tehokkaammin ja pidempään 

energiaa. Kreatiini sekä lisää FK:n määrää lihaksessa että nopeuttaa FK:n uudelleen 

muodostumista palautumisvaiheessa. Tutkimusten mukaan lisäravinteena nautitun 

kreatiinin myötä FK-varastot voivat kasvaa jopa 20%. (Mero, 2015.). Käytännön tasolla 

urheilusuorituksessa tämä varastojen kasvaminen näkyy voiman ja lihasmassan 

kehittymisenä sekä suorituskyvyn kasvamisena toistuvissa spurteissa. Kreatiinilla on 

todettu yhteyksiä myös kognitiivisten toimintojen kehittymiseen. (Hulmi, 2015, 128.).  

 



 

 

  



 

 

11.5.3. Kofeiini ja beeta-alaniini 

 

Muita tässä yhteydessä mainittavia erikoisravintoaineita on kofeiini, josta 

tutkimusnäytön perusteella katsotaan olevan hyötyä yli 90 sekunnin suorituksissa. 3-

9mg/kg kofeiinia ennen suoritusta lisää urheilijan suorituskykyä ja 

kestävyyssuorituskykyä. (Mero, 2015.). Teoksessa Huippu-Urheiluvalmennus Mero 

kuvailee (2016, 187) kofeiinin hyödyttävän myös joukkueurheilijaa etenkin ottelun 

kestäessä pitkään. Kofeiinin nauttimisessa kannattaa huomioida yksilöllinen kyky 

kofeiinin sietokyvyn ja kofeiinin nauttimisen ajoituksen suhteen.  

 

Myös beeta-alaniinin suosio palautumisen parantajana ja suorituskyvyn kasvattajana 

kasvaa urheilijoiden keskuudessa. Beeta-alaniinin lataava ja puskuroiva vaikutus 

saadaan nauttimalla sitä 2-3h ennen suoritusta, jolloin nesteet elimistössä tulevat 

emäksisemmiksi ja lihaksen sisäinen maitohapon puskuroinnista tulee tehokkaampaa. 

Hyöty näkyy ennen kaikkea lyhyissä ja keskipitkissä maitohapollisissa suorituksissa 

(60-240s/2-6min). Beeta-alaniinia käytetään useita viikkoja, kestävyysurheilijan tulisi 

käyttää koko harjoituskauden (Mero, 2015.) Hyödyn maksimoimiseksi beeta-alaniinia 

suositellaan käytettäväksi yhdessä kreatiinin kanssa. Yhteisen käytön tehokkuus on 

varmennettu useissa tutkimuksissa (mm. Hoffman ym. 2006; Stout ym. 2007). 

 

 
  



 

 

12. TESTAAMINEN JA SEURANTA RINGETESSÄ 
 

Webster kollegoineen (1999) on suorittanut kultaa maailmamestauuskilpailuissa 1996 

voittaneen Kanadan ringettemaajoukkueen kanssa erilaisia fyysisiä testejä sisältäneen 

tutkimuksen. Tehtyjen fyysisten testien pohjalta voidaan olettaa menestyvän 

ringettepelaajan omaavan seuraavia ominaisuuksia: lihasvoimaa, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta, matalahkon rasvaprosentin sekä hyvää anaerobista ja aerobista kykyä. 

Tutkijat päättelevät, että vaikka näillä ominaisuuksilla ei vielä yksinään tehdä 

huippupelaajaa, on niillä yhteyttä taidon, taktiikan ja luistelun harjoitteluun – ja siksi 

näitä ominaisuuksia on järkevää pelaajilta testata. Tutkijaryhmän mielestä taitava 

pelaaja ei pääse osoittamaan taitavuuttaan mikäli hänen fyysisissä ominaisuuksissaan on 

puutteita. Näin olleen yksilön fyysisten ominaisuuksien kehittäminen huippuunsa on 

perusteltua huipulle pyrittäessä. (Webster ym. 1999.). 

 

Websterin testissä kolmesta maalivahdista, seitsemästä hyökkääjästä, viidestä 

puolustajasta ja neljästä hyökkääjästä (n=19) koostunut testiryhmä suoritti anaerobisen 

ja aerobisen testin kuntopyörällä, luistelutestin jäällä, lajiin sopivia lihasvoimatestejä 

sekä alaraajojen liikkuvuutta mittaavia testejä. Antropometriset mittaukset käsittivät 

painon, pituuden ja rasvaprosentin mittaukset (Taulukko 3). Keskushyökkääjät olivat 

joukkueen vanhimpia. Pelipaikkakohtaisia merkittäviä eroja ei ole havaittavissa painon 

ja pituuden suhteen. (Webster ym., 1999.). 

 

TAULUKKO 3. Pelipaikkakohtaiset fyysiset ominaisuudet Kanadan maajoukkueessa 1996. 

Webster ym., 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Taulukko 4 esittelee anaerobisen, aerobisen ja jäällä tehdyn aerobisen luistelutestin 

tulokset. Luistelutesti koostui alkuverryttelyosiosta, joka käsitti noin 4-5 minuutin 

kevyen luistelun sekä 2-3 minuutin passiivisen venyttelyn luistelulihaksistolle. 

Testiosuudessa pelaajan tehtävänä oli luistella kahden portin väliä 18.3 metrin mittainen 

matka kuusi kertaa nopealla pysähdyksellä ja startilla porttien kohdalla. Suoritus 

mitattiin käsiajanotolla. Anaerobista kapasiteettia ja tehoa testattiin Wingate-

polkupyöräergometritestillä. Testissä pelaajan tehtävänä oli aikaansaada kovin 

mahdollinen teho vastuksen lisääntyessä. Testituloksia tarkasteltaessa ei ole 

havaittavissa pelipaikkakohtaisia eroja anaerobisen ja aerobisen testien tulosten välillä. 

Relatiivinen maksimaalinen hapenottokyky korreloi negatiivisesti (p < 0.05) 

väsymyksen (—0.51) sekä luisteluajan kanssa (—0.48). Maalivahdin luistelusuoritus 

täydellä pelivarustuksella näyttäytyy hitaampana muihin pelipaikkoihin verrattuna, 

mutta muita eroja pelipaikkakohtaisessa vertailussa ei esiinny.  

 

TAULUKKO 4. Anaerobisen, aerobisen ja jäällä tehdyn aerobisen testin tulokset. (Webster 

ym., 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelipaikkakohtaisia merkittäviä eroja ei havaittu mitattaessa lihasvoimaa, kestävyyttä tai 

liikkuvuutta (Taulukko 5). Sen sijaan verrattaessa nuorempien ja vanhempien pelaajien 

tuloksia keskenään, voidaan todeta, että ikä korreloi positiivisesti voiman kanssa.  Tulos 

saattaa osittain johtua siitä, että vanhemmat pelaajat harjoittavat enemmän 

lihasvoimaharjoittelua. Liikkuvuustulosten vertailu niin sanottuun normaaliin 



 

 

populaatioon osoittaa ringettepelaajien olevan notkeampia. Tutkijat uskovat tämän 

auttavat loukkaantumisten estämisessä.  

 

TAULUKKO 5. Lihasvoimat, kestävyys ja liikkuvuus pelipaikoittain Kanadan maajoukkue, 

1996. Webster ym. 1996)  

 

 

Testin tulosten perusteella matalampi rasvakudos on yhteydessä parempiin tuloksiin 

anaerobisessa ja aerobisessa testissä. Käytännössä matala rasvaprosentti ennustaa 

tutkijoiden mukaan pelaajan parempaa suhteellista voimaa ja tehokkaampaa liikkumista. 

Testitulosten yhteenvedossa tutkijaryhmä toteaa maksimaalisen hapenottokyvyn 

korreloivan negatiivisesti yhteismittaistulosten kanssa. Näin ollen aerobisen kunnon 

harjoittaminen on ringettepelaajalle erittäin oleellista, toteaa tutkijaryhmä.  

 

12.1 Testiajankohta  

 

Seurajoukkueissa testit on järkevää sijoittaa harjoituskauden alkuun ja loppuun. Tällä 

tavoin voidaan parhaiten mitata harjoitusohjelman tehokkuutta. Jäällä tehtävät 

testaukset on hyvä ohjelmoida kilpailuun valmistavan kauden alkuun sekä 

kilpailukauden puoleen väliin. Näin voidaan seurata sekä kauden aikaisen harjoittelun 

tehokkuutta että pelaajien kykyä ylläpitää tehoja kilpailukauden aikana. 

Seurajoukkueissa testiohjelman on hyvä mukailla esimerkiksi Suomen naisten 

maajoukkueen testipakettia. Maajoukkuepelaajia testataan maajoukkueleirien 



 

 

yhteydessä Kisakalliossa. Maajoukkueen testi ohjelmaan kuuluvat polkupyörä 

ergometritesti uupumukseen asti, 5m ja 20m matkat juosten ja luistellen, pompputesti 

,60 sekunnin toistomaksimina vatsat ja punnerrukset sekä toistomaksimi 

pistoolikyykystä molemmilla jaloilla suoritettuna. Yli kymmenen vuotta maajoukkueen 

vakiokalustoon kuulunut Salla Kyhälä kuvailee testaamista tärkeäksi ja omalla tavallaan 

motivoivaksi, mutta ei ainoaksi mittariksi kehityksen seurannassa. Maajoukkuekonkari 

mainitsee, että testien ohella naisten maajoukkueella on ollut pitkään käytössä 

harjoituspäiväkirjat. Peliuransa aikana hän täytti harjoituspäiväkirjaa päivittäin ja koki 

tämän erittäin hyödyllisenä. (Kyhälä, 2016.). Ringetteliiton valmennuspäällikön Matti 

Virtasen esittelemän rintettepelaajan ’’urheilijan polun’’ mukaan itsearviointia ja 

harjoituspäiväkirjan täyttöä suositellaan 12- 13-vuotiaasta alkaen kaikille pelaajille 

(Kihu.fi).  

 

12.2 FMS-testi (Functional Movement Screen) 

 

FMS-testi on hyvä lisä perinteisten testin rinnalle ringettevalmennukseen. Testiä 

voidaan hyödyntää pelaajan suorituskyvyn maksimoimisessa vahvistamalla tuloksien 

perusteella ilmenneitä heikkoja kohtia. Maailmalla FMS on vakituisessa käytössä 

useissa ammattilaissarjoissa, kuten NHL, NBA, NFL (Cook ym. 2010, 87).   

FMS-testi on todettu luotettavaksi ja soveltuvan urheilijoiden testaamiseen muun 

muassa lihasepätasapainosta johtuvien loukkaantumisten ennaltaehkäisevänä mittarina 

(mm. Minick ym. 2010; Kiesel ym. 2007; Teyhen ym. 2012) FMS testipatteristo on 

seitsemästä eri liikkeestä koostuva testimalli, jonka avulla kartoitetaan kehon eri osien 

toimintaa ja liikkumiskykyä. Testi paljastaa liikesuorituksissa ilmeneviä 

toimintahäiriöitä, lihasepätasapainoa ja puolieroja. Näin ollen patteriston avulla voidaan 

paikallistaa urheilijan heikkoja kohtia ja määrittää riskiä loukkaantua. (Kiesel, ym. 

2007; Cook ym. 2010, 87.).  

FMS testin liikkeet ovat syväkyykky, aidan ylitys, askelkyykky, olkapään liikkuvuus, 

aktiivinen suoran jalan nosto, punnerrus keskivartaloa stabloiden ja stabiliteetti 

kiertoliikkeissä. Edellä mainitut pisteytetään asteikolla 0-3. Kolme (3) kuvaa 

optimaalista liikemallia, kaksi (2) kertoo, että urheilija joutuu kompensoimaan 

suoritusta, mutta suoriutuu liikkeestä, yksi (1) merkitsee sitä, että urheilija ei ole 



 

 

kykenevä suoriutumaan liikkeestä. Mikäli liike aiheuttaa kipua, on tulos nolla (0). 

(Cook ym. 2010, 85.) Oikea ja vasen puoli pisteytetään erikseen viidessä eri liikkeessä, 

näissä testattavan liikkeen pistemäärä määräytyy heikomman puolen perusteella. FMS-

testin maksimipistemäärä on 21. (Cook ym. 2010, 380.) Lisäksi testi sisältää kolme 

provokaatiotestiä: olkapään provokaatiotesti (impingement clearing test), 

punnerrustestin provokaatiotesti (press-up clearing test), kiertoliikkeen provokaatiotesti 

(posterior rocking clearing test). Mikäli jossakin edellä mainituista ilmenee kipua, 

nollautuu vastaavan testiliikkeen pistemäärä. (Cook ym. 2010, 376 – 378.). Mikäli 

urheilijan kokonaispistemäärä on pienempi kuin 14, on hänellä suurempi riski 

loukkaantua verrattuna niihin, joiden pistemäärä on suurempi (Kiesel ym., 2007; 

Teyhen ym., 2012).  

Loukkaantumisriskiä voidaan madaltaa luomalla harjoitusohjelma, joka kattaa urheilijan 

heikkojen kohtien vahvistamisen liikkuvuuden, liikemallien, asennonhallinnan sekä 

liikekoordinaation ja ajoituksen kehittämisen suhteen. Säännöllisen harjoittelun avulla 

voidaan sekä kehittää urheilijan suorituskykyä ja perusliikemallien hallintaa että mallien 

vahvistuessa pienentää loukkaantumisriksiä. Liikkuvuuden lisääntyessä 

liikekoordinaation ja ajoituksen vahvistaminen on helpompaa. (Cook ym. 2010, 240.)  

 

 

  



 

 

13. VALMENNUKSEN OHJELMOINTI  

 

Harjoittelun ohjelmoinnissa tulee ottaa huomioon monta seikkaa. Valmentajan 

tehtävänä on pyrkiä luomaan ohjelma, joka yhdistää kovan tehon harjoittelun, 

keskitehoisen harjoittelun ja kevyemmän harjoittelun sekä lisäksi mahdollistaa 

palautumisen. Toisin sanoen ohjelmoinnin tavoitteena on optimoida urheilijan 

suorituskykyä kilpailuihin. (Bompa 2009, 14.). Ylipäätään fyysisen ja kehittävän 

harjoittelun tavoite on järkyttää kehon homeostaasia, eli tasapainotilaa. Tehokkaan 

harjoittelun vaikutuksesta keho saa ärsykkeen, joka akuutisti heikentää kehoa. Elimistön 

sopeutuminen ärsykkeeseen, eli kehittyminen, tapahtuu aina levossa, jota seuraa 

superkompensaatio (Kuva 7). Kuormitusten välisen palautumisajan ollessa liian lyhyt 

(tai pitkä), saattaa suorituskyky heiketä. (Bompa 2009, 15; Haikarainen, 2015; Hulmi, 

2015, 50) Lisäksi ohjelmoinnissa tulee huomioida elinjärjestelmien kuormitus siten, että 

samaa elinjärjestelmää ei kuormiteta useana päivänä peräkkäin. Käytännössä tällä 

käsitetään sitä, että hapottavan tai lihaskudosta hajottavan harjoituksen jälkeisenä 

päivänä kalenterissa on joko lepoa tai kevyempi aerobinen harjoitus. Lihasten ja 

elinjärjestelmien ohella ärsykkeenvaihtelusta hyötyy myös urheilijan psyyke. (Bompa, 

2009, 203; Haikarainen, 2015). 

 

 

 

KUVA 7 Superkompensaatiomalli; harjoitus, lepo, ravinto = suorituskyvyn kehitys. 

Haikarainen, 2015. 

 



 

 

  



 

 

13.1 Valmennuksen jaksotus  

 

Bomban (2009, 203 - 211) mukaan valmennuksen ohjelmointi perustuu eripituisiin 

jaksoihin, joiden tavoitteet poikkeavat toisistaan - joitakin ominaisuuksia kehitetään ja 

toisia ominaisuuksia ylläpidetään eri jaksojen painotusten mukaisesti. 

Valmennusohjelma voidaan jaotella eripituisille sykleille yhdestä harjoituskerrasta 

vuosisuunnitelmaan ja edelleen olympiadiin. Vuosisuunnitelma voidaan jakaa 

makrosykliin sekä mikrosykliin. Ensimmäinen näistä jaotellaan päiväkohtaisiin 

harjoitteisiin 3-7 päivän ohjelmoinnilla (Taulukko 6) ja jälkimmäinen voidaan jakaa 2-7 

viikon mittaisiin periodeihin. Mikrosykli toimii harjoittelun ohjelmoinnin kulmakivenä, 

jonka mukaan muut ohjelmat rakentuvat. Viikko-ohjelmoinnin tulee olla riittävän 

joustava huomioimaan urheilijan mukautuminen harjoitteluun. Ohjelmoinnin 

tavoitteena on nousujohteisuus, joka pyritään varmistamaan harjoittelun kovien ja 

kevyempien harjoitusten vaihtelulla. Tarvittaessa ohjelmointiin on tehtävä muutoksia. 

Joukkueurheilussa harjoittelua voidaan tarvittaessa mukauttaa vastaamaan 

joukkueenjäsenten erilaisia tarpeita pelipaikkakohtaisten vaatimusten tai 

harjoittelutaustasta johtuvien muuttujien mukaan. (Bomba 2009 203-211.). 

 

TAULUKKO 6 Kilpailukauden mikrosyklin esimerkkijakauma, jossa sunnuntai kuvastaa 

ottelua. (Bomba 2009, 211. Mukaeltu) 
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13.2 Ringeten vuosisuunnitelma  

 

 

Ringeten harjoittelu rytmittyy ottelukauden mukaisesti. Ringettepelaajan kilpailukausi 

alkaa syyskuussa päättyen maalis-huhtikuuhun. Muutaman viikon mittainen joulutauko 

katkaisee kilpailukauden vuodenvaihteessa. Pelaajan on oltava hyvässä kunnossa 

kauden alkaessa syksystä lähtien jokaisessa pelissä, mutta huippukunto on ajoitettava 

vasta kevään mahdollisiin ratkaisupeleihin. (skrl.fi.). 

 

Jääharjoittelu ja ottelut saavat aina aikaan elimistössä maitohappoa. Fyysinen harjoittelu 

pelikauden aikana tuleekin sopeuttaa vastaamaan jäällä olon kuormitusta. 

Kilpailukauden aikana jääharjoittelua tulisi kompensoida huoltavalla ja matalatehoisella 

harjoittelulla lenkkien sekä kevyillä painoilla tai vastuksilla tehtyjen voimaharjoitteiden 

muodossa. Voimaharjoittelu (pääosin konsentrinen) tehdään täysillä lihaspituuksilla 

keskittyen perusliikkeisiin. Näiden etuna voidaan katsoa olevan aktiivinen liike, 

proteiinisynteesin stimuloituminen ja kuona-aineiden liikkuminen. Lisäksi säännöllinen 

liikkuvuusharjoittelu täydentää ohjelmaa mainosti. (Twist, 2001.). 

 

Kilpailukauden jälkeen ohjelmoinnissa seuraa muutaman viikon ylimenokausi, jonka 

aikana ladataan sekä psyykkisiä että fyysisiä tankkeja tulevaa harjoittelukautta varten. 

Ylimenokauden pituus vaihtelee joukkueiden välillä parista viikosta kuukauteen (Twist, 

2001). Sitä pidempää ylimenokautta Mero kollegoineen (2007, 428) kuvaa 

ominaisuuksia heikentäväksi. Alle neljän viikon ajanjakso ei heidän mielestään vielä 

heikennä tasoa ja ominaisuuksia merkittävästi. Ensimmäinen peruskuntokausi (PK I) 

alkaa usein toukokuussa kestäen juhannukseen. Tämän aikana harjoittelussa keskitytään 

nimensä mukaisesti vahvan kestävyyspohjan luomiseen niin aerobisella puolella kuin 

voimaharjoittelussa. Käytännön harjoittelu koostuu esimerkiksi loikkaharjoitteluista, 

kuntopiiriharjoitteista, porrasharjoitteista, ketteryysradoista, ylämäkiharjoitteista, 

voimaharjoittelusta, keppijumpasta ja eri tavoin suoritetuista lenkeistä. (Twist, 2001.). 

Mero ym. (2007, 427) huomauttaa, että yhdellä harjoituskaudella on viisasta keskittyä 

ainoastaan yhden, korkeintaan kahden ominaisuuden kehittämiseen. Tässä tärkeää on 

huomioida, että ne eivät ole niin sanottuja vastakkaisia ominaisuuksia kuten nopeus ja 



 

 

kestävyys. Peruskuntokaudella ei ole varsinaisesti nuoria urheilijoita lukuunottamatta 

suoranaista vaikutusta lajin suorituskykyyn. Tämä on sen sijaan ideaalia aikaa kehittää 

heikkouksia ja tekniikkavirheitä. (Mero ym., 2007, 427.).  

 

Ensimmäistä peruskuntokautta seuraa toinen peruskuntokausi (PK II). Tämä on usein 

myös joukkueen omatoimisen harjoittelun jakso, joka kestää joukkueesta riippuen 3-5 

viikkoa. Tänä aikana pelaajille voidaan ohjelmoida yksityiskohtaisia harjoitteluohjelmia 

heidän henkilökohtaisten kehitystarpeidensa mukaisesti. Ohjelma koostuu 

vauhtikestävyyden, maitohapottoman nopeuskestävyyden, nopeuden (suunnanmuutos ja 

reaktio), ketteryyden, kimmoisuuden liikkuvuuden, peruskestävyyden ja 

voimaharjoittelun (yksilöstä riippuen perusvoima/maksimivoima/nopeusvoima) 

vaihtelusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Pääsääntöisesti PK II aikana keskitytään 

lisäämään tehoja hieman kovemmalle kuin PK I. (Twist, 2001.). Tässä vaiheessa suurin 

kuormitus aiheutuu kuitenkin harjoitusmääristä, ei niinkään tehoista. Harjoitusviikon 

sisällä aineenvaihdunnallisesti kuormittavat harjoitukset kannattaa sijoittaa ennen 

lepopäivää tehtäväksi. Nopeus- ja tekniikkaharjoitukset on järkevä tehdä kevyen tai 

lepopäivän jälkeen (Mero ym. 2007, 432). Vaikka harjoittelun tehot lisääntyvät jo PK 

II:n aikana, tulevat kovemman tehon anaerobiset harjoitukset ohjelmaan vasta PK II 

kauden loppupuolella tai valmistavan kauden (VK) alkaessa jääkauden kynnyksellä 

elokuussa (Twist, 2001). Lisäksi, kilpailuun valmistava kausi on loistava ajankohta 

kehittää urheilijan vahvoja ominaisuuksia entistä vahvemmaksi. Keskittymällä lisäksi 

positiivisen palautteen antoon, voidaan tukea urheilijan uskoa omiin kykyihin kauden 

kynnyksellä. Tehojen noustessa määräpainotteisen harjoittelun jälkeen, voi harjoittelu 

olla ajoittain yksipuolista ja kuormittavaa. Loukkaantumisten ja sairastumisten 

välttämiseksi on tässä vaiheessa syytä kiinnittää erityistä huomiota kovan ja palauttavan 

harjoittelun suhteeseen. (Mero ym. 2007, 428.).  

 

Harjoittelun jaksottaminen kilpailuun valmistavan kauden ja kilpailukauden aikana on 

viisasta ohjelmoida seuraavan päämäärän mukaan: Nopeutta ja tekniikka harjoitellaan 

levänneenä ja kehittävimmät harjoitteet sijoitetaan niin sanotusti paraatipaikalle viikon 

aikana. Aineenvaihdunnallisesti kuormittavien harjoitteiden tai otteluiden jälkeen on 

viisasta tehdä joko palauttava aerobinen harjoite, tai pitää lepopäivä. Maksimaaliset 

kestävyys- nopeus- ja voimaharjoitteet vievät usein hermo-lihasjärjestelmältä 2 -3 

vuorokautta aikaa palautua. Seuraavat harjoitteet eivät sen vuoksi sovellu perättäisinä 



 

 

päivinä tehtäviksi; nopeusvoima (loikkien), raskas perus- tai maksimivoimaharjoitus 

sekä pitkä, lihasten glykogeenivarastot tyhjentävä aerobinen harjoite. Joissakin 

tapauksissa on valmennuksellisesti perusteltua tehdä kahtena peräkkäisenä 

samankaltainen harjoite, esimerkiksi kaksi nopeusharjoitetta peräkkäisinä päivinä, mutta 

kehon palautumista kunnioittaen. (Mero ym. 2007, 433).  

  



 

 

14. ESIMERKKIURHEILIJA 
 

Urheilija-analyysissä tutustutaan naisten SM-sarjassa pelaavan pelaajan harjoitteluun, 

ottelupäivän rutiineihin, suoritusta tukevaan ravintoon ja palautumiskäytäntöihin. 

Lisäksi esitellään pelaajan sykkeet yhden ottelun ajalta (Taulukot 7-9). Valitsin 

tarkasteluun pelaajan seurasta, jossa olen toiminut fysiikkavalmentajana viimeisen 

kahden kesäkauden ajan. Vuonna 1984 syntynyt esimerkkiurheilija aloitti ringeten 

harrastamisen vuonna 1994, 10-vuotiaana. Ikävuodet 10–17 hän pelasi juniorisarjoissa 

ja siirtyi 18-vuotiaana pelaamaan naisten SM-sarjaa. SM-sarjassa pelaaja pelasi 

seitsemän kautta aina vuoteen 2009, jonka jälkeen seura luopui paikastaan ylimmällä 

sarjatasolla ja pelaaja siirtyi ensimmäiseen divisioonaan kuudeksi kaudeksi. Kaudella 

2015–2016 31- vuotias pelaaja pelasi jälleen ylimmällä sarjatasolla SM-sarjassa, 

keskushyökkääjän pelipaikalla. 

 

14.1 Esimerkkiurheilijan kilpailukausi  

 

Ringeten kilpailukausi kestää syyskuulta maaliskuulle. Kilpailukaudella otteluita 

pelataan pääosin viikonloppuisin, mikä tarkoittaa useita tuplapeliviikonloppuja kauden 

aikana. Etenkin tuplapeliviikonloppuina on oleellista kiinnittää huomiota urheilijan 

energiankulutukseen ja ruokailuiden ajoittamiseen. Kauden aikana peruskuntotason 

säilyttäminen ja kuormituksen säätely kuormittavan ja palauttavan toiminnan välillä on 

tärkeää. Kilpailukauden aikana esimerkkipelaajan joukkue harjoittelee jäällä 4 kertaa 

viikossa: maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Sunnuntain jäävuoro 

muuntautuu tilanteen mukaan joko peli- tai harjoitteluvuoroksi. Jääharjoituksia ja 

otteluita ennen joukkue suorittaa pelaajajohtoisesti 20 – 30 minuuttia kestävän, yhteisen 

aktivoivan alkuverryttelyn, joukkueen fysiikkavalmentajan ohjeiden mukaisesti. 

Pelaajia on ohjeistettu tekemään loppuverryttely suorituksen jälkeen. 

 

Ringettepelaajan harjoittelussa on turvattava riittävä palautumisen ja levon saanti, sillä 

liian korkea kuormitus heikentää pelaajien suorituskykyä Palautumisen näkökulmasta 

maanantain jäävuoro tuplapeliviikonlopun jälkeen saattaa tuntua raskaalta. Joukkueen 

valmentaja on huomioinut tämän keventämällä harjoituksia sekä lisäämällä palautusten 

kestoa yksittäisten harjoitusten välillä tarvittaessa. 



 

 

 

Torstaisin joukkueella on mahdollisuus käyttää urheilukeskuksen kuntosalivuoroa 

ennen jääharjoituksia. Kuntosalilla pelaajat harjoittavat omien kehitystarpeidensa 

mukaisesti erilaisia, pääosin ylläpitäviä, voimaharjoitusohjelmia. Lisäksi pelaajia on 

ohjeistettu suorittamaan omatoimisesti huoltavaa liikuntaa; matalatehoista aerobiaa, 

rullailuja sekä hierontaa tarpeen mukaan.  

 

Joukkueen sunnuntain kotiottelut alkavat klo 12.15. Esimerkkipelaajan pelipäivän 

aikataulusta (Taulukko 10 & 11) on luettavissa, että esimerkkipelaaja syö aamiaisen klo 

9.00. Ennen ottelua ja sen aikana pelaaja nauttii urheilujuomaa, jonka avulla hän pyrkii 

täyttämään ja ylläpitämään glykogeeni ja fosfaattivarastoja pelin aikana. Lounaan 

pelaaja syö vasta ottelun jälkeen ja palautusjuoman kreatiinilisällä välipalana pari tuntia 

lounaan jälkeen.   

 

14.2 Esimerkkiurheilijan sykkeet yhden ottelun aikana 

 

Pelaaja käytti yhden ottelun aikana sykemittaria. Sykeraportti käsittää ennen jäätä ja 

jäällä suoritetut alkuverryttelyt sekä koko ottelun (Taulukko 7). Ensimmäinen ”piikki” 

on nähtävissä ulkona suoritetun alkuverryttelyn aikana ja toinen ”piikki” näyttäytyy 

jäällä suoritettavan verryttelyn aikana. Aikajanalta on luettavissa, että ottelu alkaa vasta 

tunti mittauksen alkamisajankohdan jälkeen. Aikajanan keskellä näyttäytyvä 

matalamman syketason jakso on 15 minuutin mittainen erätauko toisen ja kolmannen 

erän välissä. Noin kaksi minuuttia kestävät erätauot ensimmäisen ja toisen erän sekä 

kolmannen ja neljännen erän välissä eivät juuri erotu.  

Sykeraportin mukaan pelaajan keskimääräinen syke ottelun aikana on ollut 132 ja 

maksimisyke 189. Valtaosan ajasta pelaajan sykkeet ovat olleet välillä 113 – 132 

(50min 50sek / 28%) ja 132 - 151 (49min 38sek / 27% ). Syke on kohonnut välille 151 – 

170 yhteensä 30min 2sek ajaksi (17%). Sykealueella 170 – 189 pelaaja on viettänyt 5% 

ottelusta (16min 07sek). Sykemittarin mukaan pelaajan energiankulutus ottelun aikana 

on ollut 1377 kcal (Taulukko 7). On tarpeen huomioida, että kyseessä on koko 

pelitapahtuma verryttelyineen. Pelaajan omien havaintojen mukaan pelkän ottelun 

energiankulutus on ottelusta riippuen välillä 700kcal - 1000kcal. Tarkasteltaessa 



 

 

eräkohtaisia raportteja (Taulukot 8 & 9), on nähtävissä, että pelaajan syke on laskenut 

vaihtopenkillä palautuksen aikana tasaisesti läpi ottelun. Teoksen Urheiluvalmennus 

(2007, 115) - jääkiekkopelaajalta mitattujen sykearvojen ja laktaattipitoisuuksien - 

esimerkin mukaan voidaan olettaa, että laktaattipitoisuudet ja kuormituksen tunne ovat 

kasvaneet erien ja suorituksen loppua kohden, sillä pelaajan syke kohoaa pelin aikana 

lähelle maksimia. Esimerkkipelaajan henkilökohtaiset tuntemukset tukevat otaksumaa. 

Lisäsi on syytä todeta, että kyseessä on eri ottelu mitä työssä on tarkasteltu aikataulujen 

ja ruokailujen suhteen. 

TAULUKKO 7. Pelaajan sykeraportti koko ottelu, sisältäen alkuverryttelyn ennen jäätä ja 

jäällä. 

 

TAULUKKO 8. Pelaajan sykkeet 1. ja 2. erän aikana. Pelaajan tuntemukset 1. & 2.erä : 

’’Vaihtorytmi pysyi hyvänä ja jalat toimivat ihan ok heti pelin alusta.”  

  

TAULUKKO 9. Pelaajan sykkeet 3. ja 4. erän aikana.  Pelaajan tuntemukset 3. & 4. erä: 

’’Kuten sykkeistäkin näkyy, mikään ei varsinaisesti muuttunut 1-2 erästä 3-4 erään, eikä se 

mitenkään erityisen pahalta tuntunutkaan. Tosin pelissä oli paljon myös tapahtumia (ja näin 

ollen myös katkoja), joka tietysti helpottaa osaltaan, sillä ne pidentävät palautumisaikaa’’ 

  



 

 

TAULUKKO 10. Esimerkkipelaajan kilpailukauden päivittäinen ohjelma ennen ottelua ja kaksi 

päivää sen jälkeen  

 
Sunnuntai –pelipäivä  

(tuplaviikonlopun 2. peli) 

Herätys 08:55 – aamiainen 

Hallille kello 10:15   

Verryttely 11-11:30  

Hölkkää 5 min,  

fudista 5-10 min  

+ aktivoivia liikkeitä 10 min 

Pelin alkuverryttely jäällä 

11:45-12:00 

Peli 12:15-14:15 

3 erää (yht. 45 min) sentterinä, 

joka toista vaihtoa. Neljäs erä 

joka 3. vaihtoa.   

Ottelun aikana urheilujuomaa 

yht. 8 dl + vettä 4dl  

Pelin jälkeen kotona ruoka klo 

15.00  

Palauttelu -kevyt etureisien, 

pakaroiden, hartialihasten, 

selkälihasten ja pohkeiden 

rullaillu 16:00-16:15 

Välipala rahkapirtelö 17.00  

Kotitöitä 

Iltapala klo 21:00  

Sohvalla makoilua klo 23 asti, 

jolloin nukkumaan 

 

 

 

 

 

Maanantai 

(työpäivä+treenit) 

Herätys 7:30 

Aamiainen 

Pyöräily töihin 7,5km 

erittäin rauhallinen vauhti 

Lounas 11:00 

Välipala 14:00 

Ripeä kävely palaveriin yht. 

1,5km 

Pyöräily kotiin 7,5km kevyt 

Päivällinen 18:00 

Pyörällä jäähallille 4,2km 

Alkuverryttely 3km hölkkä 

+ aktivoivia liikeitä lonkan 

ja reisin alueelle 

Jääharjoitus 60min (19.45-

20.45) 

Kevyt jää, pitkät palautukset 

Loppuverryttely 10min, 

hölkkää + pyörittelyjä 

Pyöräily kotiin 4,2km 

Iltapala klo 21:45 

Kevyet rullaukset jaloille 

5min 

Nukkumaan klo 23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiistai  

(työpäivä+treenit) 

Herätys 6:30  

Aamiainen 

Palaveriin pyörällä, n. 6,3 

km, todella rauhallinen tahti 

  

Lounas 12:00   

Pyöräily kotiin, 6,3km 

todella rauhallinen tahti  

Välipala 15:00   

Ruokailu 18:00   

Pyörällä jäähallille, 4,2km 

rauhallinen tahti 

Alkuverryttely,  

aktivoiva alkuverryttely 

25min 

Jää 20:00-20:45 

Kevyt jää, pitkät palautukset

  

Loppuverryttely 10min  

Kentän ympäri hölkkää / 

kävelyä ja erilaisia 

askelluksia 

Lonkkien pyörittelyä ja 

venytyksiä kotona 

Iltapala klo 21:45 

Nukkumaan klo 23:00 

 

 

 

 

Ravinto sunnuntai  Kokonaisenergia 2796kcal Ravintoaineet 



 

 

Hiilihydraatit 47% (322.2g) 

Rasva 36% (110,1g) 

Proteiini 17% (118,9g) 

 

 

Aamiainen klo 9.00 

6.00 kpl Manteli 

15.00 g Saksanpähkinä 

0.30 dl Vadelma 

1.00 kpl Kananmuna, keitetty 

2.00 lasi (2 dl) Vesi 

2.00 dl Maito, kevytmaito, 

1,5% rasvaa 

70.00 g Kaurahiutale 

1.00 rkl Auringonkukansiemen 

1.00 muki (2 dl) Kahvi 

Ottelun aikana  

4.00 lasi (2 dl) Urheilujuoma 

Lounas 15.00 

Kanapasta + annos kreatiinia 

Välipala /palkkari 17.00 

1.00 prk Maitorahka (Valio) 

1.00 kpl Banaani, kuorittu 

2.50 dl Kauramaito 

2.50 dl Marjatäysmehu, 

raakamehu, makeuttamaton 

1.00 tl Sokeri 

Iltapala 21.00 

2.00 x Kauraleipä 100  

2.00 dl Kauramaito 

1.00 dl Kevytmaito, Valio 

Luomu (Valio) 

2.00 rkl Majoneesi 85 % 

(Felix) 

1.00 rkl Oivariini, rasvaa 80% 

1.00 kpl Avokado, kuorittu, 

kivetön 

 

Ravinto maanantai  

Kokonaisenergia 3075 kcal 

Ravintoaineet 

Hiilihydraatit 45% (338.3g) 

Rasva 34% (114,1g) 

Proteiini 21% 159,9g) 

 

Aamiainen 

4.00 kpl Saksanpähkinä 

1.00 kpl Kananmuna, keitetty 

1.00 lasi (2 dl) Vesi 

1.00 dl Maito, kevytmaito, 

1,5% rasvaa 

2.00 kuppi (1 dl) Espresso 

70.00 g Kaurahiutale 

1.00 rkl Auringonkukansiemen 

1.00 dl Metsämustikka, 

mustikka, ka 

1.00 viipale täysjyväkauraleipä 

Lounas 

180.00 g Lohi, filee 

100g Uunikasvikset 

Vihersalaattia, kurkkua, 

tomaattia 

3.00 kpl Peruna, kuorittu, 

keskikokoinen 

2.00 kpl Näkkileipä, 

ravintokuitua 15g/100g 

0.50 kpl Parsakaali 

Välipala 

2.00 kuppi (1 dl) Espresso 

2.00 dl Maito, kevytmaito, 

1,5% rasvaa 

3.00 dl Vesi 

100.00 g Maitorahka 

1.00 dl Mansikka 

2.00 viipale täysjyväkauraleipä 

1.00 kpl Banaani, kuorittu 

 

 

Päivällinen 

1.00 dl Tomaattimurska 

1.50 dl Täysjyväohra 

1.00 rkl Rypsiöljy 

2.00 rkl Sipuli, silputtu 

3.00 dl Vesi 

1.00 rkl Jogurtti, turkkilainen 

4.00 kpl Lehtikaali, lehti 

1.00 dl Papu, vihreä, 

härkäpapu 

1.00 dl Soijasuikaleet  

Iltapala 

2.00x täysjyväkaurapalaleipä 

1.00 rkl Oivariini, rasvaa 80% 

2.00 viipale Juusto, gouda 

rasvaa 35,8 % 

1.50 dl Maito, luomu 

kevytmaito, 1,5% rasvaa 

0.75 dl Kauramaito 

2.00 tl Kaakaojauhe 

0.75 rkl Hunaja 

4.00 dl Vesi 

1.00 kpl Omena, kotimainen, 

kuorineen 

 

Tiistai  

Tiistai noudattaa sisällöltään 

samaa kuin maanantai ja 

kokonaisenergia on 

kutakuinkin sama; 2915. 

Ainoan eron tuo lounaan 

sisältö: tofua kookos-

currykastikkeella, lisäkeriisi 

2dl  

TAULUKKO 11. Kilpailukauden ravintoesimerkki 



 

 

14.3 Esimerkkiurheilijan harjoituskauden esimerkkiviikon ravinto ja 

ohjelma 

 

Harjoituskauden viikot kaudella 2015 – 2016 erosivat esimerkkipelaajan ohjelmassa siten, että 

joukkueen yhteisiä harjoituksia oli viikossa 4; maanantaista torstaihin. Lisäksi ohjelmassa oli 

omatoimisia harjoituksia perjantaina ja lauantaina. Esimerkkiurheilija polkupyöräilee paljon 

sekä kesällä että talvella, mikä pitää yllä aerobista pohjakuntoa. Omatoimisessa harjoittelussa 

hän keskittyy ennen kaikkea liikkuvuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lajia palvelevaan 

voimaharjoitteluun sekä nopeuden ja ketteryyden ylläpitoon ja kehittämiseen monipuolisten 

harjoitteiden kautta. Tyypillinen päivä mukailee aikataulujen, ruokailujen ja levon osalta 

kilpailukautta, joten näitä ei ole tarpeen eritellä näkyviin. Suurin ero kilpailukauteen on 

heinäkuuhun ajoittuva kesäloma, jonka ansiosta omatoiminen harjoittelu on mahdollista 

ajoittaa haluamaansa kellon aikaan tai harjoitella kahdesti päivässä.  

 

14.4.1 Ohjelmoinnin esimerkkiviikko peruskuntokaudelle PK 1 toukokuu  

 

Jakson painotus: peruskestävyys ja lihas-ja voimakestävyys. Harjoitusmetodit tasavauhtiset 

matalan sykkeen pitkät aerobiset harjoitteet (lenkit & kuntopiirit), kuntosali, 

loikkakestävyysharjoitteet, kimmokestävyysharjoitteet, koordinaatioharjoitteet 

luonnonalustoja ja maastomuotoja hyödyntäen.  

Tehot ja sykealue Lenkeissä ja peleissä 130-150 (jos maksimisyke tiedossa: 60-70% 

maksimista). Kuntopiireissä 45-60sek liike rauhallinen tempo, jatkuva liike. Kuntosalilla 

pääpaino lihas- ja voimakestävyyden kehittämisessä, 12-(20) toistoa, palautus 0-30sek 

liikkeiden välissä. 

 

Päivä MA  TI KE  TO  PE LA SU 

Tehot Keskiraskas Kevyt Keskiraskas kova Kevyt Kevyt - keskiraskas Lepo 

Mitä? Aktivoiva AV 

20-30 min 

Loikat 15min 

(tekniikka) 

Kuntosali 

75min  

lihaskestävys; 

voimakestävyys 

Crossing 

55min 

Aktivoiva AV 

20-30min 

Hyppy - ja 

loikkatekniikat 

(määräloikat)  

Aerobinen 

kuntopiiri 

 

Aktivoiva AV 

20min 

Askeltikkaat 

15min. 

Mäkijuoksu 

20min  

Kuntosali 60-

75min 

(lihaskestävyys) 

 

PK lenkki  

<70% hlökoht. 

maxsykkeestä = 

keskiarvosyke on 

hieman alle 

aerobisen 

kynnyksen   

Omatoiminen 

voimaharjoittelu / 

kuntopiiri / 

keppijumppa 

pelaajan omien 

kehitystavoitteiden 

mukaan 

 

Lepo 



 

 

14.4.2 Ohjelmoinnin esimerkkiviikko valmistavalle kaudelle elokuu  

 

Jakson painotus: nopeuskestävyys, nopeus ja nopeusvoima. Harjoitusmetodeina intervallit 

(juosten 150-300m, mutta pääosin jäällä, pelioloja mukaillen), korkeat aitahypyt, loikkasarjat 

jyrkkään mäkeen, porrashypyt ja –juoksut, lyhyet vedot maksimiteholla (10-100m), 

reaktiolähdöt eri asennoista eri ärsykkeillä, koordinaatiot, nopeuskuntopiirit, kuntosali 

(pikavoima), myös nopeatempoiset toistuvat maitohapottomat vedot epätäydellisisillä 

palautuksilla, joilla tyhjennetään ja täydennetään KP varastoja (vaikutus: KP varastojen 

kasvatus + käyttöteho) 

 

Tehot ja sykealue. Intervalleissa syke saa nousta lähelle maksimia, kuntopiirit, loikat, aidat ja 

portaat maksimaalisella nopeudella. Kuntosalilla pikavoimaa: liikkeitä 6-10 palautukset ja 3-

5minuuttia suoritusten välillä. Jäällä erittäin kovatempoisia peliosuuksia, vaihdot esimerkiksi 

20-30 sekuntia; 2-2 peliä koko kentällä. 

 
Päivä MA  TI KE  TO  PE LA SU 

Tehot Keskiraskas Kevyt Keskiraskas kova Kevyt Kova Lepo 

Mitä? *Aktivoiva AV 

20min 

+ 1-2x5x lyhyet 

vedot eri 

ärsykkeet (alle 

6sek) 

*Voimaharjoitus 

(pikavoima) 

Jääharjoitus 

70min (tekniikka) 

*Aktivoiva 

AV 20min  

+ 

*Askeltikka

at 15min. 

*Jääharjoitu

s 60min 

*Aktivoiva 

AV 20-30 

min 

*Korkeat 

aidat 3x5 

sarjaa 

*Jääharjoitus 

60min 

 

*Aerobinen 

keppijumppa 

& tasapaino-

harjoitus 

30min 

*Loikat 

jyrkkä mäki 

2-3 sarjaa  

*Jääharjoitus 

60-90min  

*Omatoiminen 

voimaharjoittelu / 

kuntopiiri / 

keppijumppa / PK 

lenkki + 

liikkuvuus. 

Pelaajan omien 

kehitystavoitteiden 

mukaan 

   

*Aktivoiva AV 

20-30min 

*Portaat /aidat / 

askeltikkaat 

pelaajan päätös 

*Jääharjoitus 

90min 

 

Lepo 

 

  



 

 

POHDINTA 

 

 

Tämän lajianalyysin tarkoituksena oli antaa kokonaiskuva ringetteen soveltuvasta fyysisestä 

ja psyykkisestä valmennuksesta sekä harjoittelun ohjelmoinnista ja valmennuksellisesti 

huomioon otettavista asioista. Korkealla tasolla pelaavan ja eteenpäin pyrkivän 

ringettepelaajan elämään kuuluu ajoittain fysiikan ja psyyken rasittaminen äärirajoille. 

Väsyneenä loukkaantumisriski kasvaa ja suorituskyky kärsii, lisäksi jääpelin harrastajilla 

riskitekijöinä on todettu olevan heikko liikkuvuus ja kireyksiä takareisissä (Twist & Rhodes 

1993). Pahimmassa tapauksessa edellä mainitut seikat voivat johtaa väärien liikemallien 

vahvistumiseen, rasitusvammoihin ja loukkaantumisiin. Tästä syystä harjoittelussa tulee 

mielestäni korostaa palautumisen ja liikkuvuusharjoittelun roolia ympäri vuoden. 

Valmentajien tulee aistia pelaajien henkistä ja fyysistä tilaa ja sopeuttaa harjoituksia sen 

mukaisesti sekä etukäteen että tilanteen niin vaatiessa. Myös pelaajia tulee opettaa 

kuuntelemaan omaa kehoaan entistä enemmän. Naisurheilussa useat pelaajat käyvät töissä 

pelaamisen ohella. Tilapäisten kovien työkiireiden ja vaikkapa tuplapeliviikonlopun jälkeen 

ohjelmassa oleva totaalisen väsyneenä tehty kova harjoitus ei palvele pelaajaa. Pitkän kauden 

aikana niin fyysinen kuin psyykkinen stressi on helpompi kestää, kun käytettävissä on joitakin 

menetelmiä, joilla helpottaa tilannetta. Psyykkistä ja fyysistä ylikuormitusta sekä mahdollista 

harjoitusmotivaationlaskua voidaan ennaltaehkäistä keventämällä fyysistä harjoittelua ja 

lisäämällä ohjelmaan mielikuva-, mindfulness-, tai rentoutumisharjoittelua. On todettu, (mm. 

Kataja 2003 35 & 39; Heino 2006, 274) että rentoutumisen avulla pystytään vaikuttamaan 

stressin hallintaan ja stressihormonien tuottamiseen, näin ollen rentoutumisen hyödyt 

ohjautuvat sekä fyysiselle että psyykkiselle puolelle.  

 

Tarkasteltaessa naisten maajoukkuepelaajien viikoittaisia harjoitusmääriä, voidaan havaita 

viikkotuntimäärän olevan ehkä matalampi verrattuna johonkin toiseen lajiin tai vaikkapa 

miesten urheiluun. Pääosin viikonloppuisin pelattavien sarjaotteluiden ohella viikoittainen 

harjoittelumäärä vaihtelee naisten maajoukkuepelaajilla 12 – 15 tunnin välillä, mikä sisältää 

joukkueen yhteiset jää- ja oheisharjoittelut verryttelyineen sekä pelaajien omatoimiset 

harjoitukset. Mahdolliset aamujääharjoitukset nostavat harjoitusmäärää joidenkin pelaajien 

kohdalla. Pääsyynä ’’vähäiseen’’ tuntimäärään on varmasti edellä mainittu tasapainottelu 

harjoittelun sekä työn / opiskelun kanssa. Tuntimäärää oleellisempaa onkin ohjelmoida 

harjoittelu järkevästi. Harjoittelun tulee olla monipuolisista ja progressiivista Valmennuksen 

ohjelmoinnin tulee perustua urheiluvalmennuksen ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä 



 

 

lajianalyysiin. Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa on syytä muistaa siirtovaikutus; on 

viisasta harjoitella niitä asioita, joilla mahdollistetaan optimaalista suorituskykyä kaukalossa.  

Ringeten ottelut ja jääharjoittelu kehittävät, tai ainakin ylläpitävät, omalta osaltaan jalkojen 

lihaskestävyyttä kauden aikana. Siitä huolimatta voimaharjoittelun pitäminen ohjelmassa 

vuoden ympäri on mielestäni varsin perusteltua. Kesällä voimaharjoittelun rooli on suurempi, 

talvella lajiharjoitteet ovat pääosassa. Joka tapauksessa, myös kauden aikana voidaan 

punttisalilla kehittää joitakin ominaisuuksia joilla tukea pelaajien lajisuorituksia sekä 

liikkuvuutta. Yksi voimaharjoittelun tärkeimmistä elementeistä on kuitenkin mielestäni 

ehkäistä loukkaantumisia. Jääpelaajan tärkeimmät lihakset sijaitsevat jalkojen ohella 

keskivartalossa (mm. Twist, 2002). Erilaiset keskivartaloa - etenkin syviä lihaksia – 

vahvistavat ja aktivoivat harjoitteet tulisi näin kuulua ringettepelaajan ohjelmaan 

viikkotasolla. Näitä lihastasapainoa tukevia harjoitteita voidaan tehdä sekä oman kehon 

painoilla että pienillä lisäpainoilla, vastuskumeilla, tai vaikka kuntopalloilla niin 

kuntosaliohjelmassa kuin alkuverryttelyssä.   

 

Nykyisen tutkimusnäytön valossa alkuverryttelyn merkitystä urheilijan ominaisuuksien ja 

taitojen kehittäjänä tulee korostaa. Perustuen kokemukseeni sekä pelaajana että valmentajana, 

ovat verryttelyt aliarvostettuja ja pelaajia tulee säännöllisesti muistuttaa verryttelyn 

merkityksestä. Mikäli alku- ja loppuverryttely hoidetaan omatoimisesti, tulee valmentajan 

varmistaa, että pelaajat ymmärtävät miksi edellä mainitut asiat ovat tärkeitä. Lisäksi 

valmentajan tulee kannustaa pelaajia urheilijan elämäntapaan, jossa ravinnolla, palautumisella 

ja unella on tärkeä roolinsa. Ravintovalmennukseen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, 

vielä aikuisjoukkueissakin. Ennen ja jälkeen suoritusta nautitut urheilusuoritusta tehostavat 

välipalat myös nopeuttavat palautumista. Pelaajien harjoittelua, unta ja ravintoa valmentaja 

voi tarvittaessa seurata harjoituspäiväkirjasta. Harjoituspäiväkirja ei kuitenkaan mielestäni 

koskaan ole pelkästään valmentajan työkalu, vaan se on myös urheilijalle tärkeä apuväline. 

Harjoituspäiväkirjaa täyttämällä urheilija pakottaa itsensä pysähtymään tekemänsä äärelle ja 

sitoutuu omaan tekemiseensä. Kirjoittaessa pelaaja joutuu pohtimaan motiivejaan sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä ja ennen kaikkea pysyy kärryillä kehityksen suunnasta. Harjoituspäivän 

hyödyt ulottuvat myös harjoittelun rytmittämiseen. Harjoituspäiväkirja antaa arvokasta tietoa 

valmentajalle ja urheilijalle mahdollisissa loukkaantumis- ja rasitusvammatapauksissa. 

Harjoituspäiväkirja kertoo mitä, miten ja millä tehoilla on harjoiteltu. Harjoituspäiväkirja 

mielestäni tukee pitkäjänteiseen ja säännölliseen harjoitteluun ja auttaa vahvistamaan 

urheilijan itseluottamusta.  



 

 

Kanadan maajoukkueelle tehtyjen testien (Webster ym. 1999) perusteella pelaajan matalampi 

rasvaprosentti on yhteydessä parempiin tuloksiin anaerobisessa ja aerobisessa työssä. Matala 

rasvaprosentti ennustaa tutkijoiden mukaan pelaajan parempaa suhteellista voimaa ja 

tehokkaampaa liikkumista. Myös (lajissa tarvittava) nopeusvoima on yhteydessä edelliseen 

(Mero 2015). Lisäksi Meron mukaan yleisurheiluvalmennuksessa on tehty tutkimuksia, joissa 

on käynyt ilmi, että kilon kevyempänä urheilijan suorituskyky vauhdittomassa pituudessa on 

noin +5cm ja 5-loikassa +25cm. Edellisten valossa kokematon valmentaja saattaa vahingossa 

kannustaa pelaajia laihdutuskuurille. Etenkin nuorten valmennuksessa on syytä kiinnittää 

huomiota siihen, että pelaajat ovat yksilöitä ja kehittyvät omaan tahtiin. Esimerkiksi pelaajan 

ikä, sukupuoli ja elämäntilanne määrittävät pelaajan kyvyn ymmärtää rasvaprosentin 

mittauksen yhteys suoritukseen. Mikäli rasvaprosenttia halutaan pelaajilta mitata, tulisi 

valmentajan varmistaa pelaajille, että päämääränä ei tulisi olla yksiselitteisesti painonpudotus, 

vaan urheilullisuus, monipuolinen, riittävä ja terveellinen ruokavalio. Näin pelaajan 

antropometriakin lienee lähempänä suoritusta optimoivaa.  

 

Kokemukseni mukaan pelaajat janoavat kovatempoisia maitohapollisia harjoituksia jo 

alkukesästä. Kuitenkin lähdemateriaalin mukaan (mm. Twist, 1997; Hedrich, 2002; 

Westerlund, 1987) jääpelin harjoittelun tulee olla progressiivista edeten portaittain 

peruskunnon kautta kovempiin harjoituksiin. Talvella kilpailukauden aikana työsuoritukset 

koostuvat lyhyistä ja tehokkaista intervalleista vaihtelevilla palautusajoilla. Tämä vaatii 

energiatalouden kannalta pelaajalta suuret ATP + KP varastot ja niiden hyvän käyttökyvyn. 

Näin ollen tulee pelaajia houkutella kesällä tekemään myös peruskestävyyttä ja 

maitohapottomia vetoja, (joissa toistuvasti tyhjennetään ja täytetään varastoja) pelinomaisesti 

epätäydellisiä palautusaikoja hyödyntäen. Puhuttaessa nopeuskestävyydessä, kestää 

huipputason saavuttaminen vain 4 – 6 viikkoa, joten riittää kun se ohjelmoidaan loppukesään 

(Westerlund, 1989, 213 – 216).  

 

Lajin luonteesta johtuen Ringetessä ilmenee pelipaikkakohtaisia eroja kuormitustasojen ja 

energiantuotannon suhteen ottelun aikana, esimerkiksi hyökkääjät saattavat luistella enemmän 

kuin puolustajat, keskushyökkääjä tekee usein enemmän töitä kuin laitahyökkääjät. Pitäisikö 

pelipaikkakohtaiset erot huomioida myös harjoittelussa? Osittain ehdottomasti. Uskon, että 

henkilökohtainen valmennus ja henkilökohtaisten valmentajien käyttö joukkueurheilussa tulee 

kasvamaan tulevaisuudessa. Jokainen pelaaja on yksilö ja kehittääksemme optimaalisesti juuri 

kyseisen pelaajan ominaisuuksia, on harjoitusohjelman vastattava yksilön kehitystarpeisiin, 

Bomba (2009, 203-211) on samaa mieltä. Tämän voi mielestäni toteuttaa esimerkiksi 



 

 

ohjelmoimalla alkuverryttelyosuuksiin henkilökohtaisia kehityskohteita, samoin voima- ja 

kestävyysohjelmat voidaan täysin määritellä vastaamaan yksilöllisiä tai pienemmän ryhmän 

vaatimuksia. Joukkueen yhteisillä fyysisillä harjoituksilla on kuitenkin paikkansa 

henkilökohtaisten harjoitteiden ohella pelaajien harjoitusohjelmassa – myös kesällä. Yhteisillä 

harjoituksilla on muitakin ulottuvuuksia kuin fyysiset vasteet; yhteisissä harjoituksissa 

kasvatetaan joukkueen yhteishenkeä ja kykyä toimia eri tilanteissa joukkueina. Tällä on tärkeä 

merkitys esityksiin kaukalossa. 

 

Optimaalinen urheilusuoritus edellyttää koko vartalon eri yksiköiden yhtäaikaista toimintaa 

sekä optimaalista henkistä olotilaa. Tasaisissa kamppailuissa ero voittajan ja häviäjän välillä 

löytyy usein muista kuin fyysisistä tekijöistä (Kaski 2006, 14). Moni valmentaja on 

asiantuntija teknisen ja taktisen valmennuksen suhteen mutta välttämättä aika ei riitä 

mentaalivalmennuksen opiskeluun. Tämä voi olla yksi tekijä miksi psyykkinen valmennus on 

toistaiseksi joukkueurheilussa vielä vähän käytetty voimavara. Uskon tilanteen tosin 

muuttuvan jo tulevan vuosikymmenen aikana merkittävästi, sillä ymmärrys ja kiinnostus 

psyykkistä valmennusta kohden lisääntyvät koko ajan. Yksi esimerkki mentaalivalmennuksen 

hyödyistä nähtiin jääkiekon nuorten MM-kilpailuissa 2016. Itsevarma Suomen joukkue 

onnistui monesti kasaamaan itsensä takaa-ajoasemasta taisteluun ja lopulta 

maailmanmestaruuteen asti.  

 

Mestarijoukkueen valmentaja Jukka Jalonen mainitsi moneen otteeseen, että joukkueen 

henkisellä valmentajalla Melina Niemellä oli suuri merkitys joukkueen menestyksessä. Koska 

harva pelaaja tai valmentaja on asiantuntija psyykkisessä valmentautumisessa, tuovat 

joukkueen ulkopuolelta tulevat mentaalivalmentajat arvokkaan lisän kokonaisvalmennukseen. 

Psyykkistä valmennusta hyödyntämällä ja sitä tehostamalla joukkueiden on mahdollista 

menestyä entistä paremmin. Erilaisten harjoitusten avulla joukkue valmistautuu muuttuviin 

tilanteisiin otteluissa ja turnauksissa. Pelaajat oppivat hallitsemaan tunteitaan ja kykenevät 

paremmin säilyttämään suorituskykynsä optimaalisena vaativissa tai poikkeuksellisissakin 

tilanteissa. Toisaalta psyykkisen valmennuksen tavoitteena on tukea urheilijaa 

kokonaisvaltaisesti. Menestyksekkäästi suoritettu mentaalivalmennus mahdollistaa paitsi 

optimaalisen taitosuorituksen ilmenemistä urheilussa, tukee se myös siirtovaikutusta kaukalon 

ulkopuoliseen elämään. Psyykkisen valmennuksen kautta opitut taidot kasvattavat positiivisen 

elämänasenteen omaavia urheilijoita, jotka pärjäävät myös opiskeluissaan ja työelämässä.  
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