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Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Sen harrastamisella on paljon positiivisia terveysvai-
kutuksia, mutta lajin luonne tuo mukanaan myös korkean loukkaantumisriskin. Lihasvammat katta-
vat noin kolmasosan kaikista jalkapalloilijoiden vammoista ja niistä lähes 40% syntyy hamstring-
lihaksiin. Hamstring-lihasvammat ovat paitsi yleisiä, niin myös uusiutumisherkkiä, minkä vuoksi nii-
den ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Yhteistyökumppaninamme toimi Oulu Nice Soccerin B18-juniorijalkapallojoukkue. Joukkueen pe-
laajat ovat 16−18-vuotiaita ja he tavoittelevat menestystä sekä joukkueena että yksilöinä. Louk-

kaantumisille ei siis ole sijaa, sillä niillä on negatiivinen vaikutus pelaajien kehitykseen, mikä hei-
jastuu negatiivisesti myös joukkueen menestysmahdollisuuksiin. 
 
Opinnäytetyössämme perehdyimme jalkapalloilijoiden hamstring-lihasvammoja ennaltaehkäiseviin 
keinoihin fysioterapian näkökulmasta. Selvitimme hamstring-lihasvammoille altistavat riskitekijät ja 
vammojen syntymekanismit sekä mihin harjoittelussa tulee kiinnittää huomiota, jotta näitä vammoja 
voidaan ennaltaehkäistä. Tekemämme laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadimme yhteistyö-
kumppanimme käyttöön harjoitusohjelman, jonka tavoitteena on hamstring-lihasvammojen ennal-
taehkäiseminen. Lisäksi koulutimme joukkueen pelaajia ja valmentajia pitämällä heille luennon, 
jonka tavoitteena oli lisätä heidän tietouttaan hamstring-lihasvammoista, jotta he ymmärtäisivät en-
naltaehkäisyn tärkeyden. 
 
Harjoitusohjelmaan valitsemamme harjoitteet ohjasimme pelaajille kolmessa harjoittelujaksossa, 
jotka etenivät progressiivisesti ohjatusta harjoittelusta kohti omatoimista harjoittelua. Tavoitteena 
harjoittelujaksoilla oli opettaa pelaajille oikeat suoritustekniikat sekä varmistaa, että pelaajilla on 
tietotaito omatoimiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Opinnäytetyön henkilökohtaisina oppimis-
tavoitteinamme oli kehittää omaa opetus- ja ohjausosaamistamme sekä ryhmä- että yksilötilan-
teissa ja syventää omaa tutkimus-, päättely- ja menetelmäosaamistamme. Opinnäytetyöprosessin 
toteuttaminen kehitti omaa ammatillista osaamistamme sekä loi pohjan vastaavanlaisten projektien 
suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tulevaisuudessa. 
 
Opinnäytetyössä laatimamme harjoitusohjelman keskeinen tavoite oli ennaltaehkäistä hamstring-
lihasvammojen syntyminen, mutta tämän tavoitteen saavuttamisen mittaaminen ei ollut näin lyhyen 
prosessin puitteissa mahdollista. Tämä avaakin tuleville opinnäytetyön tekijöille jatkotutkimusmah-
dollisuuden, jossa voisi mitata laatimamme harjoitusohjelman vaikuttavuutta hamstring-lihasvam-
mojen ennaltaehkäisijänä. 
 

Asiasanat: jalkapallo, hamstring, lihasvamma, ennaltaehkäisy, harjoittelu  
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Football is the most played sport in the world. Playing football has a lot of beneficial health effects 
but the rate of injuries is comparatively high as well. Muscle strain injuries account for approximately 
one third of all injuries in football. Almost 40% of these injuries are hamstring strain injuries. 
Preventing hamstring strain injuries is especially important as the injuries are common, and the rate 
of recurrence is high. 
 
Our cooperation partner was Oulu Nice Soccer’s B18 youth team. The players in the team are 
16−18 years old and they aim for success both as a team and individually. Thus, there is no room 
for injuries as they have negative effect on players’ ability to perform which also affects on the 
team’s chances to succeed.  
 
In our bachelor’s thesis we made our selves familiar with the training methods which have 
preventive effect on hamstring strain injuries in football. We researched the risk factors and the 
injury mechanisms for hamstring strain injuries. We also figured out what are the key points to focus 
on in training so that these injuries can be prevented. Based on the extensive literature review we 
conducted, we created a training programme for the cooperation partner’s use to prevent hamstring 
strain injuries. In addition, we educated the team by delivering a lecture which aimed to increase 
the team’s knowledge of hamstring strain injuries so that they would understand why it is important 
to prevent these injuries.  
 
The exercises we had chosen to the training programme were instructed to the players in three 
training periods that proceeded progressively from supervised training towards independent 
training. The aim within these training periods was to teach the correct techniques to the players 
and to make sure the players have the sufficient know-how to proceed the training independently 
and goal-directedly. Our personal learning objectives during the thesis were to improve our 
teaching and guiding skills both in group and individually. Executing the thesis improved our skills 
as professionals and build a foundation for us to implement and execute similar projects in the 
future. 
 
The main goal of the training programme we created was to prevent hamstring strain injuries. 
However, it was not possible for us to evaluate if we accomplished this goal because of the limited 
time we had. There is a need for future research to evaluate if the training programme has had 
influence on the occurrence rate of hamstring strain injuries. 
 
 

Keywords: football, hamstring, strain, injury, prevention, training 
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1 JOHDANTO 

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji (van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018). Se on moni-

puolinen laji, jolle on tyypillistä lyhyet juoksupyrähdykset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset, kään-

nökset, hypyt, potkut sekä taklaukset (Arnason, Sigurdsson, Gudmundsson, Holme, Engebretsen 

& Bahr 2004a, viitattu 9.2.2018). Jalkapallon säännöllisellä harrastamisella on positiivisia terveys-

vaikutuksia, mutta lajin luonne tuo mukanaan myös suuren loukkaantumisriskin (van der Horst 

2017). Lihasvammat ovat yleinen ongelma jalkapallossa ja ne kattavatkin lähes kolmasosan kai-

kista jalkapalloilijoiden vammoista. Yleisimmin lihasvamma syntyy hamstring-lihaksiin ja ne ovat 

myös erittäin herkkiä uusiutumaan. (Ekstrand, Hägglund & Waldén 2011, viitattu 9.2.2018; Liu, 

Garrett, Moorman & Bing 2012, viitattu 6.2.2018.) 

 

Lihasvammojen ennaltaehkäisyn kannalta on olennaista ymmärtää ja tunnistaa vammojen synty-

mekanismit, etiologia, vammoille altistavat ulkoiset riskitekijät sekä lihasten anatomian aiheuttamat 

sisäiset riskitekijät. Jotta hamstring-vammoja voidaan ennaltaehkäistä, tulee harjoittelulla vaikuttaa 

vammoille altistaviin tekijöihin, kuten heikkoon lihasvoimaan ja nivelten liikelaajuuksiin sekä liha-

sepätasapainoon. (van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018.) 

  

Vammojen ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta pelaajat voivat harjoitella terveenä kaudesta toiseen, 

kehittyä paremmiksi jalkapalloilijoiksi ja edetä urallaan. Tässä opinnäytetyössä vammoja ennalta-

ehkäisevänä fysioterapeuttisena keinona käytämme terapeuttista harjoittelua. Perehtyessämme 

tieteellisiin tutkimuksiin opinnäytetyön tietoperustaa varten havaitsimme terapeuttisen harjoittelun 

olevan yleisimmin käytetty keino hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisyssä ja sen avulla on 

päästy myös parhaisiin tuloksiin. Terapeuttinen harjoittelu on fysioterapeutin valvomaa ja yksilölli-

sesti kohdennuttua harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on palauttaa toimintakyky esimerkiksi leik-

kauksen jälkeen tai, kuten tässä tapauksessa, ennaltaehkäistä jollekin urheilulajille tyypillisiä vam-

moja. (Kauranen 2017, 579). 

 

Opinnäytetyössämme suunnittelimme ja toteutimme tieteelliseen näyttöön perustuvan hamstring-

lihasvammoja ennaltaehkäisevän harjoitusohjelman. Harjoitusohjelmaan valitut harjoitteet ohja-

simme pelaajille heidän omien harjoitustensa yhteydessä. Harjoitteiden ohjaamisen toteutimme 
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kolmessa harjoittelujaksossa. Ennen harjoitteiden ohjaamista pidimme pelaajille ja valmentajille in-

formoivan luennon hamstring-lihasvammoista ja niiden ennaltaehkäisystä. Luennon tarkoituksena 

oli lisätä koko joukkueen tietoa hamstring-lihasvammoista sekä motivoida ja sitouttaa heidät ennal-

taehkäisevään työhön. 

 

Hamstring-lihasvammojen kuntouttaminen ja ennaltaehkäisy on ollut vahvasti esillä kuntoutusalan 

sosiaalisessa mediassa ja aihetta on tutkittu aktiivisesti viime vuosina, minkä vuoksi kiinnostuimme 

aiheesta. Yhteistyökumppaninamme toimi Oulu Nice Soccerin B18-joukkue. Joukkue valikoitui yh-

teistyökumppaniksi sattumalta, sillä Ossi Kaikkonen tapasi työharjoittelun yhteydessä B18-joukku-

een vastuuvalmentajan ja otti opinnäytetyön aiheen puheeksi. Valmentaja ilmaisi välittömästi kiin-

nostuksen aiheeseen ja sovimme yhteistyöstä. Ensimmäisessä tapaamisessa haastattelimme val-

mentajaa ja kartoitimme millaiset joukkueen tarpeet ja toivomukset ovat hamstring-lihasvammojen 

ennaltaehkäisyn suhteen. Päällimmäisenä asiana esille nousi toivomus siitä, että ennaltaehkäise-

vät harjoitteet integroitaisiin joukkueen nykyisten harjoitusten yhteyteen eikä ylimääräisiä harjoitus-

kertoja tulisi. Esille nousi myös aiheen tärkeys, sillä joukkueen harjoituksissa ei kiinnitetty erityistä 

huomiota hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisyyn.  

 

Oulu Nice Soccer on menestyvä kilpaurheiluseura, jonka junioriseurat ovat voittaneet kovatasoisia 

kansallisia ja kansainvälisiä turnauksia (ONS 2016). Seuran B18-joukkue kilpailee tällä hetkellä 

ikäluokkansa pääsarjatasolla. Pelaajat ovat 16-18-vuotiaita ja tavoittelevat paitsi yksilöinä menes-

tyksekästä pelaajauraa, niin myös joukkueena kansallista menestystä omassa ikäluokassaan. 

Loukkaantumisille ei näin ollen ole sijaa, sillä loukkaantumiset sekä komplikaatiot aikaisemmista 

loukkaantumisista vaikuttavat pelaajien kehitykseen negatiivisesti (Arnason ym. 2004a, viitattu 

9.2.2018). 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on laatia toimeksiantajamme (ONS) käyttöön vahvaan tieteelli-

seen näyttöön perustuva hamstring-lihasvammoja ennaltaehkäisevä harjoitusohjelma. Joukkueen 

pelaajilla on keskimäärin viisi harjoituskertaa viikossa, mutta osalle joukkueen pelaajista harjoitus-

kertoja kertyy jopa kahdeksan-yhdeksän, kun mukaan luetaan joukkueen omien harjoitusten lisäksi 

nuorisomaajoukkueleirit ja Oulu Nice Soccerin edustusjoukkueen harjoitukset. Harjoituskertojen 

määrää ei siis ole tarkoituksenmukaista lisätä, joten integroimme ennaltaehkäisevät harjoitteet 

osaksi pelaajien nykyisiä harjoitusrutiineja. 

 

Tavoitteenamme on vaikuttaa pelaajien hamstring-lihasvammoihin ennaltaehkäisevästi. Tavoit-

teenamme on myös lisätä sekä joukkueen pelaajien että valmentajien tietämystä hamstring-lihas-

vammoista, jotta he ymmärtäisivät näiden vammojen ennaltaehkäisyn tärkeyden. Henkilökohtai-

sina oppimistavoitteinamme on kehittää omaa opetus- ja ohjausosaamistamme sekä ryhmä- että 

yksilötilanteissa ja syventää omaa tutkimus-, päättely- ja menetelmäosaamistamme. Opinnäytetyö-

prosessin toteuttaminen kehittää omaa ammatillista osaamistamme sekä luo hyvän pohjan vastaa-

vanlaisten projektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tulevaisuudessa. 
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3 JALKAPALLON LAJIVAATIMUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET HAMST-

RING-LIHASVAMMOIHIN 

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Harrastajia on maailmanlaajuisesti yli 275 miljoonaa 

(van der Horst, Smits, Petersen, Goedhart, & Backx 2015, viitattu 9.2.2018). Kyseessä on joukkue-

laji, jossa on vastakkain kaksi joukkuetta. Joukkue koostuu kymmenestä kenttäpelaajasta ja yh-

destä maalivahdista, joiden yhteisenä tavoitteena on tehdä mahdollisimman monta maalia vastus-

tajan päätyyn ja estää vastustajaa tekemästä maaleja. Kenttäpelaajat jaetaan pelipaikan mukaan 

puolustajiin, keskikenttäpelaajin, laitapelaajiin ja hyökkääjiin. Kenttäpelaajat saavat käsitellä palloa 

kaikilla kehon osilla käsiä lukuun ottamatta. Maalivahti saa käyttää torjumiseen kaikkia kehon osia. 

Yksi aikuisten ottelu kestää 90 minuuttia ja se on jaettu kahteen 45 minuutin pituiseen puoliaikaan, 

joiden välissä on 15 minuutin tauko. (Pullinen 2008, viitattu 1.11.2018.) 

 

Fyysisesti jalkapallo vaatii pelaajalta hyvää kestävyyskuntoa, nopeuskestävyyttä, kykyä nopeisiin 

suunnanmuutoksiin ja koordinaatiota hallita palloa jaloilla. Pelaaja tekee pelin aikana nopeita kään-

nöksiä, pyrähdyksiä ja jarrutuksia, hyppyjä, taklaa ja ottaa vastaan taklauksia, potkaisee palloa eri 

asennoissa ja liikkuu sekä etuperin, takaperin, sivuttain että diagonaalisesti. Jalkapallo on moni-

puolinen laji, jossa menestykseen vaikuttavat mm. pelaajien fyysinen suorituskyky ja psykologiset 

tekijät, pelaajan tekniset taidot ja joukkueen yhteinen taktiikka. (Arnason ym. 2004a, viitattu 

22.8.2018.) 

 

Pelaajan liikkumisen määrä ja tapa jalkapallopelin aikana vaihtelevat pelipaikoittain. Jalkapallopelin 

aikana keskikenttäpelaajat liikkuvat keskimäärin enemmän kuin hyökkääjät ja puolustajat, mikä to-

dennäköisesti johtuu keskikenttäpelaajien linkittävästä roolista pelinrakentajina. Vaikkakin suurin 

osa kenttäpelaajien liikkumisesta tapahtuu matalalla tai submaksimaalisella intensiteetillä, on arvi-

oitu, että pelaajat käyttävät 70-75% maksimaaliset hapenottokyvystään ja työskentelevät lähellä 

anaerobista kynnystä. Keskikenttäpelaajien liikkuminen tapahtuu suurimmaksi osin matalalla inten-

siteetillä, kun taas hyökkääjillä suurin osa liikkumisesta koostuu nopeista spurteista. (Arnason ym. 

2004a, viitattu 22.8.2018.) 
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3.1 Hamstring-lihasten toiminnallinen anatomia  

Hamstring-lihakset (KUVA 1) muodostuvat kolmesta lihaksesta: kaksipäinen reisili-

has (m. biceps femoris), puolikalvoinen lihas (m. semimembranosus) sekä puolijänteinen lihas 

(m. semitendinosus). Kaksipäisessä reisilihaksessa on nimensä mukaisesti kaksi päätä, pitkä pää 

ja lyhyt pää. Yhdessä näiden kolmen lihaksen tehtävänä on lonkkanivelen ojennus, sisäkierto ja 

ulkokierto sekä polvinivelen koukistus, sisäkierto ja ulkokierto. (Schünke, Schulte & Schumacher, 

2015, 484.; Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Pakkuri, Vierimaa & Lätti, 2015, 121.) Hamstring-

lihasten tarkempi anatomia liitteessä 1. 

 

 

KUVA 1. Hamstring-lihasten anatomia (Mukaillen Blaus 2015, viitattu 19.1.2019) 

  

Hamstring-lihakset ylittävät, pois lukien kaksipäisen reisilihaksen lyhyt pää, sekä lonkka- että pol-

vinivelen, joten juoksun ja potkuliikkeen aikana ne pitenevät sekä proksimaalisesta osasta (lonk-

kanivelen koukistus) että distaalisesta osasta (polvinivelen ojennus) yhtä aikaa. Juostessa hamst-

ring-lihasten aktivaatio alkaa keskiheilahdusvaiheessa ja jatkuu läpi loppuheilahdus- ja alkukontak-

tivaiheiden (KUVA 2). Loppuheilahdusvaiheen aikana hamstring-lihasten lihastyömuoto on eksent-

rinen, jolloin ne jarruttavat eteenpäin heilahtavan jalan liikettä. Juuri ennen alkukontaktivaiheen 

alkamista hamstring-lihasten lihastyömuoto muuttuu eksentrisestä konsentriseksi, jolloin ne alkavat 
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koukistamaan polviniveltä. Tämä konsentrinen aktivaatio jatkuu läpi tukivaiheiden. (Evangelidis 

2015, viitattu 30.10.2018.) 

 

 

KUVA 2. Juoksun vaiheet (SportEX 2018, viitattu 30.11.2018) 

3.2 Hamstring-lihasten vammat jalkapallossa 

Hamstring-lihasvammat ovat jalkapalloilijoiden yleisin lihasvamma ja niiden osuus kaikista jalka-

palloilijoiden lihasvammoista on noin 37%.  Nämä lihasvammat ovat myös herkkiä uusiutumaan, 

uusiutumisprosentin ollessa 12% - 33%. (Ekstrand ym. 2011, viitattu 6.11.2018; van der Horst 

2017, viitattu 9.3.2018.) Korkean uusiutumisprosentin taustalla ajatellaan olevan loukkaantumisen 

jälkeinen alentuma lihasten jarruttavassa eli eksentrisessä voimantuotossa (Brukner 2015, viitattu 

15.2.2018). Ekstrandin ym. (2011) mukaan lihasvamman saaminen on jalkapallossa kuusi kertaa 

todennäköisempää ottelun aikana kuin harjoituksissa. Kaksi kolmasosaa jalkapalloilijoiden hamst-

ring-lihasvammoista tapahtuukin juuri otteluiden aikana, tyypillisimmin puoliaikojen viimeisen kol-

manneksen aikana. Valtaosa (57%) näistä vammoista syntyy juoksun aikana. (Woods, Haw-

kins, Maltby, Hulse, Thomas, Hodson 2004, viitattu 6.2.2018; Opar, Williams & Shield 2012, viitattu 

6.3.2018.) 

 

Hamstring-lihasvamma voidaan määritellä lihas-jänne-yksikön häiriöksi, jolle on tyypillistä paikal-

listuva kipu sekä lihaksen voimantuoton aleneminen. (Garrett 1996, viitattu 16.9.2018). Hamstring-

lihasten vammat voidaan luokitella vamman vakavuuden mukaan neljään luokkaan (0-III) magneet-

tikuvan perusteella. 0-tason vammassa magneettikuvassa lihaksessa ei näy minkäänlaisia patolo-

gisia muutoksia. I-tason vammassa lihaksessa on havaittavissa turvotusta ilman varsinaisia raken-

teellisia muutoksia. II-tason vammassa lihaksen lihassyitä on mennyt poikki eli magneettikuvassa 

havaitaan jo rakenteellisia muutoksia. III-tason vammassa lihas tai jänne on mennyt kokonaan 

poikki. (van der Horst 2017, viitattu 22.8.2018.) 97% jalkapalloilijoiden hamstring-lihasrepeämistä 

luokitellaan I tai II-tason vammoiksi (Liu, Garrett, Moorman & Yu 2012, viitattu 22.8.2018). 
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Vamman vakavuus vaikuttaa luonnollisesti siihen, kuinka pitkä toipumisaika on. Ekstrandin, Hea-

lyn, Waldénin, Leen, Englishin, & Hägglundin (2012, viitattu 22.8.2018) ammattilaisjalkapalloilijoilla 

tehdyn tutkimuksen mukaan 0-tason hamstring-vammasta toipuminen täyteen harjoittelukuntoon 

kestää 8±3 päivää, I-tason vammasta 17±10 päivää, II-tason vammasta 22±11 päivää ja III-tason 

vammasta 73±60 päivää.  
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4 HAMSTRING-LIHASVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY FYSIOTERAPIAN 

NÄKÖKULMASTA 

Vammojen ennaltaehkäisy on olennaista, oli kyseessä mikä urheilulaji tahansa (van der Horst 

2017, viitattu 9.3.2018). Koska hamstring-repeämät ovat jalkapallossa yleisiä, herkästi uusiutuvia 

ja aiheuttavat pitkiä poissaoloja pelikentiltä ja harjoituksista, on niiden ennaltaehkäisy ensiarvoisen 

tärkeää. Tässä opinnäytetyössä vaikutamme kohderyhmämme hamstring-lihasvammoihin ennal-

taehkäisevästi terapeuttisen harjoittelun avulla. Terapeuttinen harjoittelu on yleiskäsite fysiote-

rapeutin suunnittelemalle, tutkimuksiin perustuvalle harjoittelulle, missä kuntoutuja on aktiivinen te-

kijä ja fysioterapeutti toimii valmentajana ja koko prosessin hallinnoijana.  Terapeuttiselle harjoitte-

lulle on ominaista selkeä progressiivisuus ja tavoitteellisuus. Tavoitteet ovat yhdessä kuntoutujan 

kanssa sovittuja ja niiden tulee olla jokaiselle kuntoutujalle henkilökohtaiset. (Suomen fysiotera-

peutit 2018a, viitattu 13.11.2018.) 

 

Terapeuttinen harjoittelu voi sisältää liikkuvuus-, lihasvoima-, kestävyys-, tasapaino-, kävely-, hen-

gitys- ja koordinaatioharjoittelua, joiden tavoitteena on parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön 

suorituskykyä, lisätä lihasvoimaa ja liikkuvuutta, vähentää kipua tai edistää motorisia taitoja ja pro-

prioseptiikkaa. Harjoittelu voidaan toteuttaa esimerkiksi kuntosaliharjoitteluna, käyttämällä oman 

kehon painoa tai erilaisten välineiden (vastuskuminauhat, terapiapallot ym.) avulla. Terapeuttinen 

harjoittelu poikkeaa perinteisestä kuntosaliharjoittelusta siten, että se on yksilöllisesti kohdennettua 

harjoittelua, jota fysioterapeutti yleensä valvoo, etenkin harjoittelun alkuvaiheessa. Harjoittelijan 

edetessä harjoittelun painopistettä voidaan siirtää enemmän omatoimiseen suuntaan. Terapeutti-

sessa harjoittelussa on tavoitteena fyysisen harjoittelun avulla taudin tai sen oireiden parantaminen 

tai lievittäminen, mutta myös vammojen ennaltaehkäisy on mahdollista, mikäli vammamekanismi 

ja riskitekijät ovat tiedossa. (Kauranen 2017, 579.) 

4.1 Hamstring-lihasvammojen riskitekijät 

Riskitekijät voidaan jakaa vaikutettaviin ja ei-vaikutettaviin riskitekijöihin. Vaikutettavia riskitekijöitä 

ovat sellaiset tekijät, joihin voidaan vaikuttaa, kuten esimerkiksi harjoittelu, lihasvoima ja nivelten 

liikelaajuus. Ei-vaikutettavia riskitekijöitä taas ovat sellaiset tekijät, joihin ei voida vaikuttaa, kuten 

esimerkiksi ikä, sukupuoli ja vammahistoria. (Opar ym. 2012, viitattu 6.3.2018.) 
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Hamstring-lihasvammojen kannalta merkittävimmiksi riskitekijöiksi on tutkimuksissa tunnistettu 

aiemmin saatu hamstring-vamma, lisääntyvä ikä, suoran reisilihaksen heikentynyt venyvyys, 

hamstring-lihasten heikko eksentrinen voima sekä lihasepätasapaino reiden etu- ja takaosan lihas-

ten välillä (van der Horst 2017, viitattu 9.3.2108). Tutkimuksissa on lisäksi tunnistettu hamstring-

lihasten lihassyiden lyhyyden lisäävän vammariskiä (Timmins, Bourne, Shield, Williams, Lorentzen 

& Opar 2015). Aiempi vammahistoria nostaa vammariskin 2-6 kertaiseksi verrattuna tilanteeseen 

ennen vammaa ja se on merkittävin yksittäinen riskitekijä. (van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018.) 

 

Gabbe, Finch, Bennell & Wajswelner (2004, viitattu 9.8.2018) tutkivat hamstring-vammojen riskite-

kijöitä australialaisen jalkapallon pelaajilla (N=126). Tutkimuksessa todettiin lisääntyvän iän (yli 23 

vuotta) sekä suoran reisilihaksen (m. rectus femoris) heikentyneen venyvyyden olevan riskitekijöitä 

hamstring-repeämälle. Ikääntymisen myötä lihassyiden koko sekä lukumäärä pienenevät ja lihak-

sen voimantuotto vähenee. Nämä muutokset voivat lisätä vammariskiä sitä kautta, että lihas tekee 

työtä alentuneella kapasiteetilla. 

 

Suoran reisilihaksen heikentynyt venyvyys riskitekijänä selittyy kyseisen lihaksen toiminnalli-

sella tehtävällä juoksusyklin aikana: päätöstuki- ja esiheilahdusvaiheen aikana suora reisilihas te-

kee eksentristä lihastyötä jarruttaen sekä lonkan ojennusta että polven koukistusta. Lihaksen ve-

nyessä sen jänne varastoi energiaa, joka purkautuu keski- ja loppuheilahdusvaiheen aikana vauh-

dittaen lonkan koukistusta ja polven ojentumista. Loppuheilahdusvaiheen lopussa ennen varsi-

naista maakontaktia hamstring-lihakset jarruttavat koukistuvan lonkan ja ojentuvan polven liikettä 

estääkseen yliojentumisen. Jos suora reisilihas on kireä, se toimii ikään kuin jousen tavoin ja kiih-

dyttää entisestään eteen heilahtavaa jalkaa. Tällöin hamstring-lihakset joutuvat jarruttamaan kiih-

tynyttä liikettä, ne joutuvat kovemman kuorman alle ja voivat tätä kautta olla alttiimpia vammautu-

miselle. (Gabbe, ym. 2004, viitattu 9.8.2018.) 

 

Opar, Williams, Timmins, Hickey, Duhig, & Shield (2014, viitattu 9.8.2018) tutkivat australialaisen 

jalkapallon ammattilaispelaajilla (N=210) hamstringien heikkoa eksentristä lihasvoimaa riskiteki-

jänä saada lihasvamma. Tutkimuksessa pelaajien hamstringien maksimaalinen eksentrinen voi-

mantuotto mitattiin kolme kertaa kauden aikana: kerran kauteen valmistavan harjoittelujakson 

alussa ja kerran lopussa sekä vielä kertaalleen kilpailukauden puolivälissä. Tutkimuksessa todettiin 

loukkaantuneiden pelaajien hamstringeissa olleen huomattavasti heikompi eksentrinen lihasvoima 
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kuin terveillä pelaajilla. Tutkijat päättelivät heikon eksentrisen lihasvoiman olevan riskitekijä hamst-

ring-vammalle, sillä heikolla lihaksella on alentunut kapasiteetti jarruttaa koukistuvaa lonkkaa ja 

ojentuvaa polvea juoksusyklin  

 

Timmins ym. (2015) tutkivat ammattilaisjalkapalloilijoiden hamstring-lihasvammariskiin vaikuttavia 

tekijöitä yhden kauden ajan. 152 pelaajalta mitattiin kauden alussa hamstring-lihasten eksentrinen 

voimantuotto ja kaksipäisen reisilihaksen lihassyiden pituus. Kauden aikana 27 pelaajaa sai hamst-

ring-lihasvamman. Vertailemalla kauden alun mittaustuloksia kauden aikana loukkaantuneiden pe-

laajien ja ei-loukkaantuneiden pelaajien välillä, tutkijat päättelivät hamstringien heikon eksentrisen 

voimantuoton sekä lyhyiden lihassyiden olevan riskitekijä hamstring-lihasvammalle. Tutkijat totesi-

vat alle 337 N tuloksen eksentrisessä lihasvoiman mittauksessa nostavan vammariskin 4,4- ker-

taiseksi ja alle 10,56 cm pituuden kaksipäisen reisilihaksen lihassyissä nostavan vammariskin 4,1- 

kertaiseksi. 

 

Croisier, Ganteaume, Binet, Genty & Ferret (2008, viitattu 30.9.2018) tutkivat ammattilaisjalkapal-

loilijoilla lihasepätasapainon vaikutusta hamstring-vammoihin. Tutkimuksessa pelaajien reiden etu- 

ja takaosan lihasten voimatasot mitattiin isokineettisillä testeillä ennen kauden alkua. Pelaajat, joilla 

todettiin mittausten perusteella merkittävä lihasepätasapaino jaettiin kolmeen ryhmään: 1) pelaajat, 

jotka eivät tehneet kompensoivaa harjoittelua, 2) pelaajat, jotka tekivät kompensoivaa harjoittelua 

ilman kontrollitestejä ja 3) pelaajat, jotka tekivät kompensoivaa harjoittelua ja joille suoritettiin kont-

rollitestit lihastasapainon saavuttamisen varmistamiseksi. Tutkimuksessa todettiin pelaajien hamst-

ring-lihasvammariskin pienentyvän, kun lihasepätasapainoa tasoitettiin. Merkittävää tutkimuksessa 

oli se, että pelaajilla, joiden lihastasapainon saavuttaminen varmistettiin testien avulla, oli huomat-

tavasti pienempi riski saada hamstring-lihasvamma kuin pelaajilla, joille testejä ei tehty. 

4.2 Hamstring-lihasvammojen vammamekanismit 

Hamstring-lihasten repeämät voidaan jakaa syntymekanismin mukaan venytys- ja juoksutyyppisiin 

vammoihin. Venytystyyppinen hamstring-lihasvamma syntyy, kun lihakseen kohdistuu hidas tai 

äkillinen kontrolloimaton venytys, esimerkiksi potkuliikkeen loppuheilahduksen aikana. Hamstring-

lihakset toimivat potkuliikkeen lopussa liikettä jarruttavasti. Kun potkuliikkeen voima ylittää hamst-

ring-lihasten kyvyn jarruttaa liikettä, syntyy kontrolloimaton venytys, joka voi johtaa lihaksen tai jän-
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teen repeämiseen. Tämän tyyppiset vammat syntyvät tyypillisimmin puolikalvoisen lihaksen prok-

simaaliosan jänteeseen tai lihas-jänne-liitokseen. (Opar, Williams & Shield 2012, viitattu 6.3.2018; 

van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018.) 

 

Brucknerin (2015, viitattu 15.2.2018) mukaan venytystyyppiset hamstring-vammat vaativat pidem-

män toipumisajan kuin juoksutyyppiset vammat, vaikka vamma saattaakin aluksi vaikuttaa lievem-

mältä. Pitempi toipumisaika selittyy sillä, että venytystyyppiset lihasvammat syntyvät jännealueelle, 

joka on hitaampi parantumaan kuin lihas. Venytystyyppiselle vammalle on tyypillistä kohtalaisen 

lievät oireet suhteessa vamman vakavuuteen (Askling, Tengvar, Saartok & Thorstensson 2007, 

viitattu 27.7.2018). 

 

Juoksutyyppinen vamma syntyy nimensä mukaisesti juoksun aikana, kun liike tapahtuu räjähtä-

västi, esimerkiksi nopean juoksupyrähdyksen aikana. Juoksun aikana tapahtuvat repeämät synty-

vät yli 80 % tapauksista kaksipäisen reisilihaksen pitkään päähän (van der Horst 2017, viitattu 

9.3.2018.) Kaksipäisen reisilihaksen lyhyttä ja pitkää päätä hermottaa kaksi eri iskiashermon haa-

raa, minkä on arveltu olevan yksi syy kaksipäisen reisilihaksen pitkän pään loukkaantumisherkkyy-

delle mahdollisen epäsynkronoidun lihassupistuksen seurauksena (Woods ym. 2004). 

 

Juoksutyyppiset vammat tapahtuvat tyypillisesti heilahdusvaiheen loppupuolella, kun hamstring-

lihakset jarruttavat ojentuvaa polviniveltä ja koukistuvaa lonkkaniveltä. Hamstring-lihasten lihastyö-

muoto muuttuu heilahdusvaiheen lopussa jalan liikettä jarruttavasta eli eksentrisestä lihastyöstä 

konsentriseksi lonkkaa ojentavaksi lihastyöksi. Tässä nopeassa lihastyömuodon muutoksen vai-

heessa hamstring-lihakset ovat alttiimmillaan loukkaantumiselle. (Woods ym. 2004.) 
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5 HAMSTRING-LIHASVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY HARJOITTELUN NÄ-

KÖKULMASTA 

Jotta hamstring-vammoja voidaan ennaltaehkäistä, tulee harjoittelulla vaikuttaa vammoille altista-

viin tekijöihin, kuten heikkoon lihasvoimaan ja nivelten liikelaajuuksiin sekä lihasepätasapainoon. 

(van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018.) Selvitimme tutkitun tiedon avulla harjoittelun osa-alueet, 

joiden avulla voidaan vaikuttaa jalkapalloilijoiden hamstring-lihasvammoihin ennaltaehkäisevästi. 

5.1 Alkulämmittely 

Alkulämmittely on oleellinen osa harjoittelua ja kilpasuoritusta. Alkulämmittely koostuu liikkeistä tai 

liikesarjoista, joita tekemällä pyritään saamaan keho valmiustilaan tulevaa urheilusuoritusta varten. 

Lepotilassa keho varastoi verta sisäelimiin ja lihasaktiivisuuden lisääntyessä keho siirtää verta li-

haksiston käyttöön ja avaa lihasten hiussuonistoa. Lisääntynyt verenkierto kohottaa lihaksiston 

lämpötilaa ja lihakset saavat lisää happea, energiaa ja hormoneja. Lisääntyneen verenkierron 

myötä lihaksistosta poistuu myös kuona-aineita, kuten maitohappoa. Edellä mainitut parantavat 

lihaksiston suoritus- ja palautumiskykyä sekä tehostavat aineenvaihduntaa ja kohottavat verenpai-

netta. Alkulämmittely on tehokas keino ennaltaehkäistä urheilusuorituksessa tapahtuvia loukkaan-

tumisia. (Saari, Luomio, Asmussen & Montag. 2013, 3.)  

 

Vammojen ennaltaehkäisemiseksi on jalkapalloilijoille kehitetty oma alkulämmittelyohjelma, 

FIFA11+. Se on FIFA:n (Fédération Internationale de Football Association) ja sen lääketieteellisen 

tutkimusyksikön F-MARC:n (FIFA Medical Assessment and Research Centre) vuonna 2009 julkai-

sema alkulämmittelyohjelma, joka on suunniteltu yli 14-vuotiaille jalkapalloilijoille vammojen ennal-

taehkäisyä varten. Ohjelma koostuu 15 harjoitteesta, jotka on jaettu kolmeen eri osioon. Ensimmäi-

sessä ja kolmannessa osiossa on vakioharjoitteet. Toisessa osiossa tehtävät harjoitteet on jaettu 

kolmeen eri luokkaan niiden haastavuuden perusteella. Niistä valitsemalla pelaaja voi räätälöidä 

omalle tasolleen sopivan kokonaisuuden. Harjoitusohjelma on suunniteltu pääasiassa ennen har-

joituksia tehtäväksi alkulämmittelyksi, mutta ohjelmaa voi käyttää myös ennen otteluja tehtävänä 

alkulämmittelynä, kun ohjelmasta tehdään vain osiot 1 ja 3. Ohjelmassa on määritelty, että keski-



 
 
   

18 

vartalon voima, lihas-hermojärjestelmän kontrolli ja tasapaino, eksentrinen hamstring-lihasten voi-

maharjoittelu sekä plyometrinen harjoittelu ovat avainasemassa tehokkaassa vammojen ennalta-

ehkäisyssä (Bizzini, Junge & Dvorak, 2010 viitattu 13.11.2018). 

 

Ohjelman vaikutuksia vammojen syntyyn on tutkittu ja tulokset ovat olleet toistuvasti hyviä. Soligar-

din, Myklebustin, Steffenin, Holmen, Silversin, Bizzinin, Jungen, Dvorakin, Bahrin, & Andersenin 

(2008, viitattu 12.3.2018) tutkimuksessa 13-18-vuotiaiden jalkapalloilijanaisten (opinnäytetyön koh-

deryhmää vastaava ikä- ja sukupuoliryhmä) loukkaantumisriski väheni 30 % ja vakavien vammojen 

riski 50%, kun FIFA11+-ohjelma oli käytössä. Merkittävää oli myös se, että mikäli ohjelmaa käytet-

tiin säännöllisesti ja yli kaksi kertaa viikossa, tulokset olivat vielä merkittävästi parempia (Steffen, 

Emery, Romiti, Kang, Bizzini, Dvorak, Finch & Meeuwisse 2013, viitattu 12.3.2018). 

5.2 Lihasvoimaharjoittelu 

Lihasvoimaharjoittelu voidaan jaotella mm. harjoittelussa käytetyn voimamuodon (maksimi-, kesto- 

ja nopeusvoima) ja lihastyömuodon (konsentrinen, eksentrinen, isometrinen) mukaan (Kauranen 

2017, 581). Vahvin tutkimusnäyttö hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisemisestä on eksentri-

sellä lihasvoimaharjoittelulla. Arnasonin, Andersenin, Holmen, Engebretsenin & Bahrin (2006, vii-

tattu 4.9.2018) tutkimuksen mukaan hamstring-vammoja voidaan ennaltaehkäistä harjoittelulla, 

jolla lisätään hamstring-lihasten eksentristä voimantuottoa. Spesifisti eksentristä lihasvoimaa lisää-

villä harjoitusohjelmilla voidaan vähentää hamstring-lihasvammoja jopa yli 60 % ja kyseisten vam-

mojen uusiutumisriskiä voidaan pudottaa noin 85 %. (Petersen, Thorborg, Nielsen, Budtz-Jorgen-

sen & Hölmich 2011, viitattu 12.3.2018.) 

 

Eksentrisessä lihastyössä lihaksen pituus pitenee samalla, kun lihas supistuu. Lihas toisin sa-

noen jarruttaa liikettä, esimerkiksi kaksipäinen olkalihas jarruttaa ojentuvaa kyynärniveltä. Toimi-

essaan eksentrisesti lihas tuottaa enemmän voimaa, kuin muilla lihastoimintamuodoilla ja sen on 

todettu lisäävän lihasvoimaa muita lihastyömuotoja tehokkaammin. (Kauranen 2017, 583.) Eksent-

risen lihasvoiman lisäämisen ennaltaehkäisevä vaikutus hamstring-lihasvammoihin perustuu näi-

den lihasten biomekaniikkaan. Hamstring-lihasvammat syntyvät lihasten ollessa venyneessä ja su-

pistuneessa tilassa, toisin sanoen, kun ne tekevät eksentristä lihastyötä. Lihasten eksentristä voi-

maa kehittämällä lihakset sopeutuvat kestämään rasitusta paremmin ja siten voidaan vähentää 

lihasvamman todennäköisyyttä. (van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018.) 
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Eksentrisellä lihasvoimaharjoittelulla voidaan tutkimusten mukaan myös vaikuttaa hamstring-lihas-

ten lihassyiden pidentymiseen, millä on todettu olevan vammoja ennaltaehkäisevä vaikutus (Tim-

mins ym. 2015, viitattu 30.11.2018). Timmins, Ruddy, Presland, Maniar, Shield, Williams & Opar 

(2016, viitattu 29.11.2018) tutkivat kuusi viikkoa kestäneen eksentrisen ja konsentrisen voimahar-

joittelun vaikutusta kaksipäisen reisilihaksen pitkän pään rakenteeseen. Lihassyiden lepopituus mi-

tattiin harjoittelujakson aikana neljästi ja 28 päivää harjoittelujakson jälkeen. Eksentrinen voimahar-

joittelu pidensi lihassyitä selkeästi (11.53cm→13.42cm) konsentrisen harjoittelun lyhentäessä niitä 

(11.71cm→10.33cm). Eksentrisen harjoittelun päätyttyä lihassyiden pituus kuitenkin palautui 28 

päivässä lähes alkuperäiseen mittaan (11.85cm). Konsentrisen harjoittelun päätyttyä lihassyiden 

pituus palautui samassa ajassa vain hieman (10.45cm). 

 

Eksentrisen lihasvoimaharjoittelun tulee tutkimusten mukaan olla riittävän kuormittavaa, jotta sen 

ennaltaehkäisevä vaikutus saadaan maksimoitua. Tutkimuksissa käytetty kuorma noudattelee hy-

pertrofisen maksimivoimaharjoittelun periaatteita, jolloin kuormitus on 60−90% maksimista (As-

kling, Karlsson & Thorstensson 2003, viitattu 21.11.2018; Mjølsnes, Arnason, Østhagen, Raastad 

& Bahr 2004, viitattu 21.11.2018; Petersen ym. 2011, viitattu 21.11.2018; van der Horst ym. 2015, 

viitattu 21.11.2018).  

 

Lihasvoimaharjoittelun avulla voidaan myös tasoittaa lihasepätasapainoja, joita voi vallita alaraa-

jojen välillä tai saman alaraajan eri puolen lihaksien välillä (Croisier ym. 2008). Hamstring-lihasten 

voimaharjoittelu on tästäkin näkökulmasta olennaista, sillä reiden etuosan lihasten dominoiva li-

hasvoima suhteessa hamstring-lihasten lihasvoimaan on tunnistettu riskitekijäksi saada hamstring-

lihasvamma (Opar ym. 2011). 

 

Eksentrisellä lihasvoimaharjoittelulla on hamstring-lihasvammoja ennaltaehkäisevän vaikutuksen 

lisäksi muita oheisvaikutuksia. Eksentrinen lihasvoimaharjoittelu synnyttää lihaksiin enemmän mik-

rorepeämiä, jotka paitsi kiihdyttävät lihaskasvua, niin myös aiheuttavat viivästynyttä lihaskipua 

muita lihastyömuotoja enemmän. (Kauranen 2017, 583) Viivästynyt lihaskipu onkin tunnettu ek-

sentrisen lihasvoimaharjoittelun haittavaikutus, jota voidaan vähentää aloittamalla harjoittelu mal-

tillisesti ja kasvattamalla kuormaa vähitellen (Arnason ym. 2004). 
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Eksentrisellä lihasvoimaharjoittelulla on todettu yhteys maksimaalisen juoksunopeuden lisääntymi-

seen lyhyillä matkoilla (Askling ym. 2003, viitattu 18.11.2018; de Hoyo, Pozzo, Sañudo, Carrasco, 

Gonzalo-Skok, Domínguez-Cobo & Morán-Camacho 2015, viitattu 18.11.2018). Hamstring-lihas-

ten rooli juoksun biomekaniikassa on tutkimusten mukaan merkittävä ja hamstring-lihasten toiminta 

juoksun aikana perustuu polvinivelen ekstension jarruttamiseen sekä venytysrefleksimekanismin 

avulla räjähtävään voimantuottoon (Kyröläinen, Komi & Belli 1999). Lisäksi kaksipäisen reisilihak-

sen on todettu aktivoituvan tehokkaammin juoksunopeuden kasvaessa (Morin, Gimenez, Edouard, 

Arnal, Jimenez-Reyes, Samozino, Brughelli & Mendiguchia 2015, viitattu 18.11.2018) 

 

Hamstring-lihasten voimaharjoittelulla on todettu yhteys myös polven eturistisidevammojen vähe-

nemiseen. Tutkimusten mukaan hamstring-lihaksilla on tärkeä rooli polven stabiloimisessa etenkin 

hyppyjen alastuloissa ja käännöksissä. ja heikosti aktivoituvat hamstring-lihakset ovat riskitekijä 

eturistisidevammalle (Weiss Kelly 2008, viitattu 19.11.2018). 

5.3 Liikkuvuusharjoittelu 

Liikkuvuusharjoittelu on yksi terapeuttisen harjoittelun keinoista, jonka avulla voidaan vaikuttaa ni-

velten liikelaajuuden lisäämiseen, lihasten palautumisen nopeuttamiseen ja loukkaantumisriskin 

vähentämiseen. Liikkuvuusharjoittelu voi olla esimerkiksi aktiivista ja passiivista venyttelyä tai toi-

minnallista liikkuvuusharjoittelua, jolloin harjoittelusta voidaan räätälöidä paremmin lajin vaatimuk-

siin vastaavaa. (Kauranen 2017, 595.) 

 

Venyttely voidaan jakaa eri tyyppeihin suoritustekniikoiden perusteella. Yleisin ja yksinkertaisin tek-

niikka on staattinen eli passiivinen venyttely, missä haluttu lihas tai lihasryhmä viedään veny-

tykseen ja asentoa ylläpidetään haluttu aika. (Pihlman, Luomala, & Mäkinen 2018, 78−93.) Passii-

viset venytykset voidaan jakaa niiden keston mukaan lyhytkestoiseen, keskipitkään ja pitkäkestoi-

seen venytykseen. Lyhytkestoinen venytys (5−10 sekuntia) valmistaa lihaksistoa fyysistä suoritusta 

varten, avaa suorituksissa tarvittavia nivelten liikeratoja sekä vähentää loukkaantumisriskiä. Kes-

kipitkä venytys (10−30 sekuntia) auttaa lihaksiston palautumisessa fyysisen suorituksen jälkeen ja 

pitkäkestoinen venytys (30−120 sekuntia) lisää nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten venyvyyttä. 

(Kauranen 2017, 595.) Isometrinen venyttely on passiivisen venyttelyn muoto, missä venytyk-

seen yhdistetään venytetyn lihaksen kevyt aktivaatio. Lihas viedään sen maksimaaliseen venytyk-

seen, minkä jälkeen lihasta jännitetään kevyesti n. 5-8 sekuntia isometrisesti, eli ilman liikettä. Tällä 
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saadaan aikaiseksi lyhytkestoinen lihaksen tavallista tehokkaampi rentoutuminen, minkä aikana 

lihas viedään uuteen maksimaaliseen venytykseen. Tehokkaamman rentoutumisen on ajateltu pe-

rustuvan Golgin jänne-elimen aiheuttamaan hermostolliseen reaktioon, joka estää lihaksen supis-

tumista hetkellisesti. Jännitys-venytys sykliä jatketaan, kunnes liikkuvuus ei enää lisäänny. (Pihl-

man ym. 2018, 88−90.) 

 

Dynaaminen venyttely on liikeharjoittelua, missä haluttu lihas tai lihasryhmä viedään venytykseen 

aktiivisen liikkeen avulla ja tavoitteena on liikkuvuuden parantaminen. Harjoittelussa korostuu resi-

prokaalisuus eli agonistilihaksen kyky supistua antagonistin rentoutuessa. Säännöllinen dynaami-

nen liikkuvuusharjoittelu vähentää myös hermolihastoiminnasta syntyvää liikkeen passiivista vas-

tusta. (Pihlman ym. 2018, 79.) 

 

Aktiivinen kohdevenyttely (AIS – Active isolated stretching) on tekniikka, jossa yhdistetään iso-

metrisen ja dynaamisen venyttelyn periaatteita. Vaikuttavana tekijänä hyväksikäytetään resipro-

kaalista inhibitiota. Harjoitteissa liike tehdään aktiivisesti maksimaalisella liikeradalla ja liike avus-

tetaan aktiivisen liikeradan yli venytykseen, jonka jälkeen palataan alkuasentoon ja toistetaan liike. 

Liikenopeuden tulee olla rauhallinen. Venytys säilytetään alle kaksi sekuntia, jolla teorian mukaan 

ennaltaehkäistään venytysrefleksin aiheuttamaa liikkeen rajoitusta. (Longo 2009, viitattu 

16.11.2018) 

 

Ballistisessa venyttelyssä pyritään lisäämään liikkuvuutta käyttämällä hyväksi liike-energiaa. 

Tämä tapahtuu esimerkiksi yhdellä jalalla seisten ja liikuttamalla vapaata alaraajaa heilurimaisesti 

huomattavasti dynaamista venyttelyä suuremmalla liikenopeudella. Ballistisilla harjoitteilla rasite-

taan tehokkaasti jänteitä ja sidekudosrakenteita nivelen ympärillä. Sidekudoksen hitaan uusiutumi-

sen vuoksi ballistisen harjoittelun tulosten näkyminen vaatii aikaa ja rasituksen annostelu täytyy 

olla ehdottomasti progressiivista. (Pihlman ym. 2018, 82−83.) 

 

Hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisyn kannalta liikkuvuusharjoittelu on olennaista kohdistaa 

suoraan reisilihakseen, sillä sen heikentynyt venyvyys on tunnistettu riskitekijäksi saada hamstring-

lihasvamma (Gabbe ym. 2004, viitattu 24.11.2018). 
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6 HARJOITUSOHJELMAN LAATIMINEN 

Laatimamme harjoitusohjelma perustuu tekemäämme laajaan kirjallisuuskatsaukseen, jonka poh-

jalta harjoitteet on valittu. Van der Horstin (2017) mukaan hamstring-lihasvammojen ennaltaeh-

käisyn tulee perustua vammoille altistaviin riskitekijöihin vaikuttamiseen. Koska merkittävimmiksi 

riskitekijöiksi on tutkimuksissa tunnistettu hamstring-lihasten heikko eksentrinen lihasvoima, liha-

sepätasapaino sekä suoran reisilihaksen heikentynyt venyvyys, valitsemamme harjoitteet koostu-

vat lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteista. 

 

Alkulämmittelyohjelmaa emme sisällyttäneet laatimaamme harjoitusohjelmaan, koska joukkueella 

on jo käytössään ammattilaisten suunnittelema, tieteelliseen näyttöön perustuva ja yleisessä ja-

ossa oleva jalkapalloilijoille suunnattu alkulämmittelyohjelma, FIFA11+. Sen sijaan perustelimme 

tieteellisen tutkimusnäytön avulla, miksi kyseisen alkulämmittelyohjelman käyttäminen riittävän 

usein on perusteltua sekä kannustimme joukkuetta jatkamaan sen käyttämistä. 

6.1 Lihasvoimaharjoitteet 

Hamstring-lihasten eksentristä lihasvoimaa lisäävistä lihasvoimaharjoitteista ylivoimaisesti tutkituin 

ja käytetyin on Nordic Hamstring Exercise (NHE), minkä vuoksi valitsimme sen harjoitusohjel-

maan. Se on oman kehon painolla tehtävä, niin sanottu polvipainotteinen harjoitus, jossa liike ta-

pahtuu polvinivelestä lonkkanivelen pysyessä mahdollisimman liikkumattomana (KUVA 3). NHE 

suoritetaan pareittain, toinen pareista suorittaa liikkeen ja toinen avustaa. Liikkeen suorittaja ottaa 

alkuasennoksi polviseisonnan, ylävartalo suorana. Avustaja huolehtii, että suorittajan säären etu-

osat pysyvät kontaktissa maahan koko liikkeen ajan. Suorittaja nojaa ylävartaloaan eteenpäin ja 

jarruttaa eteen kaatuvaa liikettä hamstring-lihaksillaan niin pitkälle kuin pystyy. Kun jarrutus ei enää 

pidä, suorittaja ottaa kaatuvan liikkeen vastaan käsillään ja käy punnerrusasennossa (rintakehä 

koskettaa maata). Punnerrusasennosta suorittaja ponnistaa voimakkaasti käsillään itsensä takaisin 

alkuasentoon: tällä tavoin minimoidaan hamstringien konsentrinen työ. Kun suorittaja on ponnista-

nut itsensä alkuasentoon, lähtee hän välittömästi suorittamaan uutta toistoa. (Petersen ym. 2011, 

viitattu 12.3.2018.)  
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KUVA 3. Nordic Hamstring Exercise (Hintsala 22.1.2019) 

 

NHE:n on tutkimuksissa todettu vähentävän sekä uusia että uusiutuvia hamstring-lihasvammoja. 

Arnason ym. (2006) tekivät interventiotutkimuksen ammattilaisjalkapalloilijoiden hamstring-lihas-

vammojen ennaltaehkäisystä. Tutkimukseen osallistui kolmen vuoden aikana yhteensä 100 jouk-

kuetta. Tutkimuksessa joukkueiden hamstring-lihasvammat rekisteröitiin neljältä peräkkäiseltä kau-
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delta (1999-2002), joista kahden viimeisen kauden aikana joukkueet suorittivat eksentristä lihas-

voimaharjoittelua (NHE) ja/tai hamstring-lihasten liikkuvuusharjoittelua. Tutkimuksessa todettiin 

hamstring-lihasvammojen vähentyneen 65% joukkueilla, jotka käyttivät NHE:a verrattuna joukku-

eisiin, jotka eivät sitä käyttäneet. 

 

Petersen ym. (2011) tutkivat eksentrisen lihasvoimaharjoittelun vaikutusta hamstring-lihasvammoi-

hin ammattilaisjalkapalloilijoilla. Tutkimukseen osallistui 50 ammattilais- ja amatöörijalkapallojouk-

kuetta. Kaikki joukkueet noudattivat normaalia harjoitusohjelmaansa, mutta puolet joukkueista suo-

rittivat lisäksi 10 viikkoisen NHE-harjoitusohjelman. Tutkijat totesivat hamstring-lihasvammojen vä-

hentyneen yli 60% ja uusiutumisriskin pudonneen noin 85% joukkueilla, jotka suorittivat NHE:a 

verrattuna joukkueisiin, jotka noudattivat normaalia harjoitusohjelmaansa. 

 

Van der Horst ym. (2015) tutkivat NHE:n vaikutusta hamstring-lihasvammoihin amatöörijalkapalloi-

lijoilla. Tutkimukseen osallistui 40 amatöörijalkapallojoukkuetta, jotka jaettiin puoliksi kontrolli- ja 

interventioryhmiin. Interventioryhmä suoritti 25 harjoituskertaa NHE:a 13 viikon interventiojakson 

aikana, kun taas kontrolliryhmä noudatti tavanomaisia harjoitusrutiinejaan. Tutkimuksessa todettiin 

NHE-harjoitusohjelman vähentävän huomattavasti hamstring-lihasvammojen ilmenemistä amatöö-

rijalkapalloilijoilla.  

 

Vaikka tutkimusnäyttö NHE:n ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta hamstring-lihasvammoihin on 

vahva, sen on kuitenkin todettu aktivoivan huomattavasti enemmän puolikalvoista lihasta kuin 

muita hamstring-lihaksia (Bourne, Opar, Williams, Al Najjar & Shield 2016, viitattu 7.9.2018). Tästä 

syystä liikevalikoimaan tulisi sisällyttää etenkin kaksipäistä reisilihasta hyvin aktivoiva harjoite, sillä 

suurin osa hamstring-lihasvammoista syntyy juuri kaksipäisen reisilihaksen pitkään päähän 

(Beardsley 2018 viitattu 18.3.2018; van der Horst 2017, viitattu 9.3.2018). 

 

Tutkimusnäytön perusteella valitsimme NHE:n rinnalle toiseksi lihasvoimaharjoitteeksi romanialai-

sen maastavedon. McAllister Hammond, Schilling, Ferreria, Reed & Lawrence (2014) tutkivat 

EMG-laitteen avulla hamstring-lihasten aktiivisuutta neljän eri hamstring-lihaksille kohdennetun 

harjoitteen aikana. Tutkijat totesivat romanialaisen maastavedon aktivoivan kaksipäistä reisilihasta 

huomattavasti paremmin kuin muut harjoitteet. 
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Romanialainen maastaveto on lisäpainoilla tehtävä, niin sanottu lonkkapainotteinen harjoite, jossa 

liike tapahtuu lonkkanivelestä polvinivelen pysyessä mahdollisimman liikkumattomana (KUVA 4). 

Romanialainen maastaveto suoritetaan seisten ja lisäpainona käytetään joko levytankoa tai muuta 

vastaavaa, riittävän raskasta harjoittelun apuvälinettä. Lähtöasennossa jalkaterät osoittavat suo-

raan eteenpäin, lantion leveydellä ja polvinivelet ovat hieman fleksiossa. Keski- ja ylävartalo ovat 

aktiiviset ja kannattelevat ryhdikkäästi painoa. Pää pysyy koko liikkeen ajan neutraalissa asen-

nossa ja lannerangassa säilytetään luonnollinen kaari koko liikkeen ajan. Tankoa liu’utetaan ala-

raajoja pitkin alaspäin ja lantiota työnnetään samalla taaksepäin. Paino pyritään pitämään kanta-

päillä. Liike suoritetaan hitaasti ja painotetaan hamstring-lihasten eksentristä lihastyötä. Liike py-

säytetään, kun hamstring-lihaksissa tuntuu selkeä venytys. Nostovaiheessa lantiota työnnetään 

eteenpäin, jännitetään pakaralihaksia sekä hamstring-lihaksia ja tanko liu’utetaan alaraajoja pitkin 

takaisin alkuasentoon. (Kreutzfeldt Zebis, Skotte, Andersen, Mortensen, Petersen, Viskær, Jensen, 

Bencke & Andersen 2012, viitattu 2.12.2018.)  

 

 

KUVA 4. Romanialainen maastaveto (Kaikkonen 22.1.2019) 

 

Valitsemalla harjoitusohjelmaan sekä polvipainotteisen että lonkkapainotteisen lihasvoimaharjoit-

teen voidaan varmistaa, että kaikki hamstring-lihakset saavat harjoitusta. Polvipainotteisten harjoit-

teiden on todettu aktivoivan enemmän puolikalvoista ja puolijänteistä lihasta, kun taas lonkkapai-

notteisten harjoitteiden on todettu aktivoivan enemmän kaksipäistä reisilihasta (Beardsley 2018). 

NHE:n suorittamisessa käytettävät toistomäärät, sarjat ja palautukset sarjojen välillä pohjautuvat 
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Arnasonin ym. (2004) tutkimuksessa käytettyyn harjoitusohjelmaan, koska kyseisten tutkijoiden 

teettämän harjoitusohjelman todettiin aiheuttavan vähemmän lihaskipuja kuin aggressiivisemmat 

harjoitusohjelmat. Romanialaisen maastavedon kuormitus noudattelee tutkimuksissakin esiinty-

nyttä hypertrofisen maksimivoimaharjoittelun periaatteita. Kaurasen (2017, 588−589) mukaan hy-

pertrofisen maksimivoiman harjoittamisessa parhaimmat harjoitusvasteet saadaan, kun harjoituk-

sessa on useampi sarja (3-5), käytettävä kuormitustaso on 4-12 RM ja palautuminen on epätäy-

dellistä (palautumisaika 30-90 s). Lihasvoimaharjoitteiden harjoitusohjelmat liitteessä 2 

6.2 Liikkuvuusharjoitteet 

Liikkuvuusharjoitteet valitsimme tutkitun tiedon pohjalta kohdistuvaksi suoraan reisilihakseen sekä 

hamstring-lihaksiin. Käytettäviksi venytystekniikoiksi valitsimme passiivisen ja isometrisen venytys-

tekniikan, koska ne molemmat ovat helppoja ja turvallisia suorittaa verrattuna esimerkiksi ballisti-

seen venytystekniikkaan, jossa käytetään suuria liikenopeuksia. Passiiviset venytykset kohdistuivat 

hamstring-lihaksiin ja ne tehtiin eksentrisen lihasvoimaharjoittelun yhteydessä. Passiiviset venytyk-

set koostuivat harjoitukseen valmistavista (lyhytkestoiset venytykset) sekä lihasten lepopituuteen 

palauttavista (keskipitkät venytykset) venytyksistä (TAULUKKO 1). Pelkällä hamstring-lihaksiin 

kohdistuvalla liikkuvuusharjoittelulla ei tutkimusten mukaan ole vaikutusta vammariskiin, mutta yh-

distämällä liikkuvuusharjoittelu eksentrisen lihasvoimaharjoittelun yhteyteen on sillä havaittu olevan 

vammariskiä alentava vaikutus (Arnason ym. 2006). Venytysten ohella eksentristä lihasvoimahar-

joittelua voidaan pitää itsessään myös hamstring-lihasten liikkuvuusharjoitteluna, sillä säännöllisen 

eksentrinen lihasvoimaharjoittelun on todettu pidentävän esimerkiksi kaksipäisen reisilihaksen pit-

kän pään lihassyitä (Bourne, Duhig, Timmins, Williams, Opar, Al Najjar, Kerr & Shield 2017; Pres-

land, Timmins, Bourne, Williams & Opar 2018).  

 

Isometriset venytykset kohdistuivat suoran reisilihaksen distaali- ja proksimaalipäihin (TAULUKKO 

1), sillä sen heikentynyt venyvyys on tunnistettu riskitekijäksi saada hamstring-lihasvamma (Gabbe 

ym. 2004). Valitsimme isometrisen venytystekniikan suoran reisilihaksen elastisuuden lisäämiseen, 

sillä sen on todettu vaikuttavan nopeammin kuin passiivisen venytystekniikan (Pihlman ym. 2018, 

88). Lisäksi dynaamiset venytykset sopivat urheiluun pitkiä staattisia venytyksiä paremmin, sillä 

niillä vaikuttaisi olevan lihaksen maksimaalista voimantuottoa heikentävä vaikutus (Ahonen & Park-

kari 2011, 22).  
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Tarkoitus Tekniikka Venytyksen kesto Toistot 

Eksentriseen harjoitte-

luun valmistava 

Lyhytkestoinen passiivi-

nen venytys 

Noin 10 sekuntia 3−5 

Lihaksen palauttaminen 

lepopituuteen 

Keskipitkä passiivinen 

venytys  

Noin 30 sekuntia 3−5 

Suoran reisilihaksen dis-

taaliosan elastisuuden li-

sääminen 

Isometrinen venytys Venytys noin 15 sekuntia, 

jonka jälkeen 5−8 sekun-

nin jännitys 

3−5 

Suoran reisilihaksen 

proksimaaliosan elasti-

suuden lisääminen 

Isometrinen venytys Venytys noin 15 sekuntia, 

jonka jälkeen 5−8 sekun-

nin jännitys 

3−5 

 

TAULUKKO 1. Yhteenveto venytystekniikoista ja niiden käyttötarkoituksista 
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7 HARJOITUSOHJELMAN TOTEUTUS JA HARJOITTEIDEN OHJAAMINEN 

Ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista pidimme joukkueen pelaajille ja valmentajille informoi-

van luennon hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisystä. Luennolla opetimme hamstring-lihasten 

anatomiasta ja fysiologiasta, kyseisien vammojen vammamekanismeista ja niiden yleisyydestä jal-

kapalloilijoilla, vammoille altistavista riskitekijöistä sekä mihin harjoittelussa tulee kiinnittää huo-

miota, jotta näiltä vammoilta voidaan välttyä. Luennon tavoitteena oli lisätä pelaajien ja valmenta-

jien tietoa hamstring-lihasvammoista sekä korostaa oikeanlaisen harjoittelun tärkeyttä näiden vam-

mojen ennaltaehkäisijänä. Luennolla keräsimme pelaajilta myös kirjalliset, huoltajien allekirjoitta-

mat suostumuslomakkeet opinnäytetyömme kohderyhmäksi osallistumisesta, jotka olimme jo ai-

kaisemmin pelaajille jakaneet (LIITE 3). 

 

Harjoittelun aikana testasimme pelaajien lonkkaa koukistavien ja polvea ojentavien lihasten elasti-

suutta modifioidun Thomasin testin avulla, joka toimi paitsi liikkuvuusharjoittelun vaikuttavuuden 

mittarina, niin myös pelaajia liikkuvuusharjoitteluun motivoivana keinona. Modifioidussa Thomasin 

testissä (KUVA 5) testattava makaa hoitopöydällä siten, että alavartalo on lantion kohdalta yli hoi-

topöydän reunan. Testattava koukistaa toisen jalkansa lonkka- ja polvinivelestä rintansa päälle ja 

ottaa molemmin käsin otteen koukistetun jalan säärestä, jotta jalka pysyy paikallaan testin ajan. 

Tällöin testattavan vapaana olevan jalan lonkkanivel on ojentunut ja polvinivel koukistunut painon-

voiman vaikutuksesta.  Mittaus suoritetaan vapaana olevasta jalasta. Mittauksessa tarkastellaan 

erityisesti suoran reisilihaksen (m. rectus femoris) kireyttä sekä lonkka- että polvinivelen kohdalta. 

Testissä pelaajien lonkka- ja polvinivelten nivelkulmat mitattiin Myrinin goniometrillä ja tulokset kir-

jattiin ylös Excel-taulukkoon. Nivelkulmien astelukujen muutoksia seuraamalla pystyimme arvioi-

maan, onko liikkuvuusharjoittelulla ollut vaikutusta suoran reisilihaksen elastisuuteen. 
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KUVA 5. Modifioitu Thomasin testi (Kaikkonen 23.1.2019) 

 

Ennen kuorman kanssa harjoittelemista ohjasimme pelaajille harjoitteiden oikeat suoritustekniikat 

näyttämällä esimerkkisuoritukset, minkä jälkeen pelaajat toistivat suorituksen ja korjasimme havai-

tut virheet sekä sanallisesti että manuaalisesti ohjaamalla. Oikean suoritustekniikan oppiminen en-

nen kuormituksen lisäämistä on erittäin tärkeää, sillä väärin tehtynä harjoitus ruokkii virheellistä 

liikemallia ja lisää vammariskiä (Ahonen & Parkkari 2011, 18). Romanialaisen maastavedon suori-

tustekniikan ohjaamisessa käytimme lisäksi apuna jumppakeppiä, jonka avulla opetimme pelaajia 

hallitsemaan selkärangan neutraalin asennon suoritusta tehtäessä (KUVA 6). Jumppakeppi ase-

tettiin selkärangan suuntaisesti siten, että se oli kontaktissa sekä takaraivoon että selkärankaan 

ristiluun päältä ja lapaluiden välistä. Suoritusta tehtäessä näiden kontaktipintojen tuli pysyä sa-

moina, jolloin selkärangan neutraaliasento säilyy koko liikkeen ajan. Selkärangan neutraaliasennon 

säilyttäminen on nostoissa tärkeää, sillä liian pyöreällä tai ojentuneella selällä nostaminen johtaa 

selkärangan ylikuormittumiseen (Sandström & Ahonen 2016, 250−252). Kun pelaajien suoritustek-

niikat olivat mielestämme riittävän hyvällä tasolla, aloitimme harjoittelun kuorman kanssa. 
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KUVA 6. Selkärangan neutraaliasennon säilyttämisen harjoitteleminen romanialaisessa maastave-

dossa (Kaikkonen 22.1.2019) 

 

Romanialaisessa maastavedossa käytimme ohjauksen tukena myös Mpowerin lihasaktivaatiomit-

taria, jonka avulla mittasimme kaksipäisen reisilihaksen aktiivisuutta harjoituksen aikana. Mikäli 

kaksipäisen reisilihaksen aktiivisuus näytti vähäiseltä tai laski harjoittelun aikana, korjasimme pe-

laajien suoritustekniikkaa, jotta aktiivisuus lisääntyisi. Näin varmistimme, että kuormitus kohdistui 

haluttuun lihakseen. 

 

Harjoittelun toteutimme interventiotyyppisesti kolmessa harjoittelujaksossa, joista jokainen sisälsi 

sekä hamstring-lihasten eksentristä lihasvoimaharjoittelua että liikkuvuusharjoittelua. Lihasvoima-

harjoittelu ja sen yhteydessä tehty hamstring-lihasten liikkuvuusharjoittelu olivat aluksi ohjattuja, 

mutta harjoittelun painopistettä siirrettiin harjoittelujaksojen edetessä omatoimisempaan suuntaan. 

Tarkoituksena tällä oli, että pelaajat osaisivat jatkaa harjoittelua omatoimisesti ohjattujen harjoitus-

jaksojen päätyttyä. Suoraan reisilihakseen kohdistuneet liikkuvuusharjoitteet olivat alusta asti oma-

toimisia, sillä totesimme niiden suorittamisen harjoitusten yhteydessä vievän liikaa tehokasta har-

joitteluaikaa. 



 
 
   

31 

7.1 Harjoittelujaksot 

Ensimmäinen harjoittelujakso oli niin sanottu rakentava jakso, jolloin lihasvoimaharjoittelussa pyrit-

tiin progressiiviseen kuormituksen kasvattamiseen eli harjoittelu toisin sanoen tähtäsi lihasvoiman 

kasvattamiseen. Harjoittelujakson alkuun määritimme jokaiselle pelaajalla romanialaiseen maasta-

vetoon aloituskuorman, joka pohjautui pelaajien aikaisemmin vastaavanlaisissa lihasvoimaharjoit-

teissa (esim. suorin jaloin maastaveto) käyttämiin kuormiin. Nordic Hamstring Exercise:ssa kuor-

mana toimi pelaajien oman kehon paino, joten siihen aloituskuorman määritystä ei tarvinnut tehdä. 

Harjoitusten kuormituksessa mukailimme Gabbetin (2016) tutkimuksen ohjeistusta, minkä mukaan 

harjoittelun kokonaiskuormitusta tulee lisätä tasaisesti, mutta maltillisesti. Perinteisesti korkeaa 

harjoitusmäärää on pidetty loukkaantumisriskiä kohottavana tekijänä. Tutkimuksessa kävi kuitenkin 

ilmi, että suurin vaikutus loukkaantumisriskin kohoamiseen on selkeät muutokset harjoituksen kuor-

mittavuudessa. Yli 15% nousu harjoittelun kuormittavuudessa verrattuna edellisviikkoon vähintään 

kaksinkertaisti ja joissain tapauksissa yli nelinkertaisti loukkaantumisriskin. 

 

Harjoittelu aloitettiin maltillisesti, sillä eksentrinen lihasvoimaharjoittelu aiheuttaa helposti viivästy-

nyttä lihaskipua (Mjølsnes ym. 2004, viitattu 21.11.2018; Petersen ym. 2011, viitattu). Ohjattuja 

harjoituksia pidimme tällä jaksolla kaksi kertaa viikossa, jolloin molempia lihasvoimaharjoitteita teh-

tiin kerran viikkoon. Tällä tavoin varmistimme, että kaikki hamstring-lihakset saivat harjoitusta. Ra-

kentava jakso kesti kokonaisuudessaan yhteensä viisi viikkoa, mikä on sama aika, mitä tutkimuk-

sissakin on käytetty (Petersen ym. 2011, viitattu 28.11.2018: van der Horst ym. 2015, viitattu 

28.11.2018). Käytännön syistä jouduimme kuitenkin jakamaan rakentavan jakson kahteen osaan, 

sillä joukkueella oli yksi sarjapeli rakentavan jakson puolivälissä.  

 

Toinen harjoittelujakso oli ohjattu ylläpitojakso, jonka aikana joukkueella oli sarjapelejä käytän-

nössä viikoittain. Tämä jakso kesti neljä viikkoa ja sen aikana progressiivinen kuorman kasvatta-

minen lopetettiin ja harjoituskertoja vähennettiin yhteen kertaan viikossa, koska halusimme varmis-

taa, että pelaajilla on riittävästi palautumisaikaa ennen sarjapeliä. Kaurasen (2017, 588) mukaan 

alaraajat palautuvat kuormituksesta hitaammin kuin yläraajat ja usean nivelen ylittävät lihakset tar-

vitsevat pitemmän palautumisajan kuin yhden nivelen ylittävät lihakset. Lisäksi tutkimuksissa on 

osoitettu yhden eksentrisen lihasvoimaharjoittelukerran viikossa riittävän ylläpitämään hamstring-

lihasten saavutetun eksentrisen voimatason (Presland ym. 2018, viitattu 29.11.2018). Toisella har-

joittelujaksolla suoritettava lihasvoimaharjoite vaihteli viikoittain. Kolmas harjoittelujakso oli toisen 
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harjoittelujakson tavoin ylläpitojakso, mutta sen joukkue suoritti täysin omatoimisesti. Joukkueen 

valmentajalle annettiin sähköpostitse ohjeistus, miten harjoittelua tulisi jatkaa. 

7.2 Ohjaaminen ja opettaminen harjoittelujaksoilla 

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen on yksi fysioterapeutin ydinosaamisen osa-alueista. Fysioterapeut-

tisen ohjauksen ja neuvonnan avulla vaikutetaan asiakkaan liikkumisen, liikkeen ja toimintakyvyn 

laatuun, jolloin toimintakyvyn- ja terveyden edistämisen keskiössä on motorinen oppiminen. Moto-

riseen oppimiseen tähtäävässä harjoittelussa fysioterapeutti pyrkii vaikuttamaan hermostoon, 

muistiin ja huomion suuntaamiseen sekä tukee motorisen oppimisen ja kognitiivisen prosessoinnin 

yhteyttä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että ohjaustyössä hyödynnetään erilaisten mallinta-

miskeinojen (auditiivinen, visuaalinen, manuaalinen) soveltamista ohjaamisen ja oppimisen eri vai-

heissa. (Suomen fysioterapeutit 2018b, viitattu 16.11.2018.) 

 

Opinnäytetyössämme tapahtunut opettaminen ja ohjaaminen voidaan jakaa kahteen osaan, joissa 

sovelletaan eri oppimisnäkemyksiä. Ennen varsinaista harjoitteiden ohjaamista joukkueen pelaa-

jille pidettiin luento opinnäytetyön tarkoituksesta. Luennolla kerrottiin teoriatietoa hamstring-lihas-

vammoista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä perusteltiin aiheen merkitys ja asetettiin tavoitteet pro-

jektille. Tämä osio toteutui noudattaen behavioristista oppimiskäsitystä, sillä teoriaosuus oli verrat-

tain tiivis ja tavoitteenamme oli välittää pelaajille nykyaikainen tieteellinen peruste harjoitteiden te-

kemiselle. Tämä loi tiedollisen perustan, jota käytimme jatkossa motivointikeinona sekä mahdollisti 

pelaajien sisäisen motivaation kehittymisen harjoittelun suhteen.  

  

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisessa opettamisessa oppija on tietoa vastaanottavassa 

ja passiivisessa roolissa. Opetukselle on tyypillistä selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden asetta-

minen ja opettajan roolin korostuminen. Tiedot tai taidot siirtyvät muuttumattomana oppijalle. (Ket-

tunen, Kiviniemi, Kurkela, Laitila, Lehtelä, Nissilä, Pietilä, Remes & Viitala, 2007, viitattu 

21.3.2018.)  

  

Harjoitteiden ohjaamisessa sovelsimme humanistista oppimisnäkemystä. Opettamisen tavoitteena 

oli siirtää luennolla opetetut tiedot käytännön toimintaan sekä painottaa pelaajien omaa vastuuta 

ja itseohjautuvuutta pitkällä aikavälillä. Pelaajat suorittivat harjoittelua osittain omatoimisesti, joten 
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sisäisen motivaation merkitys harjoitteiden suorittamiseen on isossa roolissa. Ohjaajina tehtä-

vänämme oli varmistaa harjoitteiden oikea suoritustekniikka sekä ylläpitää progressiota sekä toimia 

avoimessa vuorovaikutuksessa pelaajien kanssa.   

  

Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen perustuu oppijan aktiivisen toimintaan ja ha-

luun oppia uutta. Oppijalla on vastuu ja vapaus oman oppimisensa suhteen. Oppija valitsee itse 

tavoitteensa ja opettaja toimii enemmän valmentajan tai ohjaajan roolissa. (Kettunen ym. 2007, 

viitattu 21.3.2018, 2018.)  

 

Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi opettajan tulee ottaa huomioon oppijoiden erilaiset op-

pimistyylit. Oppimistyylillä tarkoitetaan oppijan tapaa omaksua uutta tietoa. Ihmisillä on yksilöllisesti 

erilaisia strategioita tiedon käsittelyyn ja muistamiseen tai oppimistehtävän suorittamiseen. Oppi-

mistyylit voidaan jakaa eri aistien perusteella tapahtuvaan uuden tiedon omaksumiseen. Tyypilli-

sesti jako tehdään näkö-, kuulo- tai tuntoaistin perusteella parhaiten tietoa omaksuviin. (Rönkkö, 

2006, viitattu 21.3.2018.) 

  

Opinnäytetyön toteutuksen suunnittelussa otettiin huomioon se, että pelaajilla voi olla erilaisia ta-

poja omaksua tietoa tehokkaasti. Luennolla teoriatieto jaettiin sekä suullisessa että kirjallisessa 

muodossa (PowerPoint), mikä palveli auditiivisesti ja visuaalisesti parhaiten uutta tietoa omaksuvia 

pelaajia. Harjoitusten yhteydessä ohjaaminen ja esimerkkisuoritukset palvelevat kinesteettisesti 

parhaiten tietoa omaksuvia pelaajia. Kaikki pelaajat saivat kokonaisuudessaan pääasiassa saman-

laisen opetuskokonaisuuden, mutta erityisesti kinesteettisesti asioita omaksuvat pelaajat hyötyivät 

harjoitusten yhteydessä ohjauksesta enemmän. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyössämme suunnittelimme ja toteutimme Oulu Nice Soccerin B18-joukkueen käyttöön 

harjoitusohjelman, jonka avulla olisi mahdollista ennaltaehkäistä hamstring-lihasvammojen synty-

mistä. Harjoitusohjelmaan valitut harjoitteet perustuvat tekemäämme erittäin laajaan kirjallisuus-

katsaukseen ja niiden avulla pyritään vaikuttamaan hamstring-lihasvammoille altistaviin riskitekijöi-

hin. Harjoitusohjelman laatimisessa huomioitiin toimeksiantajan toive siitä, että ennaltaehkäisevä 

harjoittelu voitaisiin toteuttaa nykyisten harjoitusten yhteydessä eikä uusia harjoituskertoja tulisi. 

Pelaajien tämänhetkinen harjoituskuorma on jo niin kova (jopa 9 harjoitusta/viikko), että harjoitus-

ten määrää ei ollut tarkoituksenmukaista lisätä. 

Hamstring-lihasvammat ovat jalkapalloilijoiden yleisin lihasvamma ja ne uusiutuvat herkästi. Vaikka 

näiden vammojen vammamekanismit ovat tiedossa, niille altistavia riskitekijöitä on tunnistettu 

useita ja ennaltaehkäiseviä harjoitteita on kehitetty, ei vammojen määrä ole vähentynyt viime vuo-

sikymmenien aikana (Opar ym. 2012, viitattu 5.12.2018). Tämä herätti meidät pohtimaan syitä sille, 

miksi hamstring-lihasvammoja ei ole onnistuttu vähentämään. 

Tutkimuksissa yhdeksi syyksi on arveltu sitä, että joukkueet eivät omaksu ennaltaehkäiseviä har-

joitteita osaksi harjoitteluaan. Bahr, Thorborg & Ekstrand (2015, viitattu 21.11.2018) tutkivat 50 

ammattilaisjalkapallojoukkueen käyttämiä keinoja hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisyyn 

sekä selvitettiin tietoisuutta opinnäytetyössämmekin käytetystä Nordic Hamstring Exercise- harjoit-

teesta (NHE). Valitut joukkueet kilpailivat joko kansallisella pääsarjatasolla Norjan pääsarjassa (18 

joukkuetta) tai kansainvälisellä huipputasolla Uefa Champions Leaguessa (32 joukkuetta), jota pi-

detään seurajalkapalloilun korkeimpana tasona. Kolmen täyden kauden aikana 83.3% osallistujista 

ei käyttänyt NHE-harjoitusohjelmaa. Tutkimuksessa ei tosin selvitetty näiden kausien aikana ta-

pahtuneita loukkaantumisia, mikä olisi antanut paremman käsityksen harjoitusohjelman vaikutta-

vuudesta. Osassa tutkimuksista joukkueet lopettivat eksentrisen harjoittelun ja osallistumisen tut-

kimukseen, koska NHE kipeytti heidän mielestään lihaksia liikaa. Otimme tämän huomioon harjoi-

tusten kuormituksen suunnittelussa.  

Kilpaurheilijalla on useimpia muita ammatteja suuremmat suoriutumispaineet ja yksi syy vammojen 

uusiutumiselle voi olla vajavaisesti tehty kuntoutus. Kentälle paluun kiirehtimisessä voi olla osalli-

sena pelaajan oma halu päästä pelaamaan mahdollisimman nopeasti johtuen omista tai joukkueen 
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menestymispaineista. Pelaajien sopimuksissa on usein ehtoja pelatuista otteluista ja nämä vaikut-

tavat pelaajan tuloihin suoraan. Yhtä lailla pelaajat tekevät sopimuksia sponsorien kanssa ja spon-

sorille oman suojatin pelaaminen ja näkyvillä oleminen on iso osa sopimusta. Valmentajalla on 

myös iso vastuu valitessaan kokoonpanoa otteluun, että hän ei peluuta pelaajaa kesken kuntoutu-

misen ja riskeeraa näin vamman uusiutumista. 

Jalkapallossa pelataan turnauksia, joiden voittaminen on pelaajille äärimmäisen merkityksellistä. 

Näissä turnauksissa menestyminen on myös seuralle taloudellisesti merkittävää ja valmentajien 

potkut merkittävästä turnauksesta tipahtamisen jälkeen eivät ole harvinaista. Nämä paineet yhdis-

tettynä miljoonien kannattajien odotuksiin voivat hämärtää pelaajan ja valmentajan päätöksentekoa 

kentälle paluun ajoittamisen kanssa. Hamstring-vammasta pelikuntoon kuntoutumiselle on joka 

seuralla omat kriteerit (RTP – Return To Play).  

Zambaldin, Beasleyn & Rushtonin (2017, viitattu 21.11.2018) tutkimuksessa selvitettiin joukkuei-

den RTP-kriteereitä 20 ammattilaisjalkapallojoukkueelta Englannin neljältä ylimmältä sarjatasolta. 

Tutkimuksessa kuvailtiin eri RTP-kriteerejä ja joukkueiden terveydenhuoltohenkilöstö joko hyväksyi 

kriteerin tai hylkäsi sen. Tavoitteena oli saavuttaa konsensus useiden ammattilaisten kesken ylei-

sistä RTP-kriteereistä. Konsensus, eli yli 80% hyväksyntä saavutettiin 12:a kriteeristä. Yksi 100% 

hyväksynnän saaneista kriteereistä oli loukkaantuneen lihaksen lihasvoiman palautuminen terveen 

puolen lihasta vastaavaksi. On kuitenkin syytä pohtia, että onko lihasvoima ollut alun perinkään 

riittävällä tasolla, kun loukkaantuminen on tapahtunut vai tulisiko lihasvoimaa kasvattaa aiempaa 

paremmalle tasolle? Lisäksi yhdeksi RTP-kriteereistä mainitaan usein kivuttomuus, mikä on mitta-

rina kyseenalainen, sillä sitä on lähes mahdoton mitata luotettavasti. Yleensä kipua mitataan suul-

lisilla tai visuaalisilla mittareilla (esim. VAS), jolloin kivun voimakkuuden arviointi jää mitattavan it-

sensä vastuulle. Kipu on kuitenkin subjektiivinen kokemus ja jokainen tuntee sen eri tavalla, joten 

RTP-kriteerinä se on huono. Pelaajan on sitä paitsi helppo vääristellä kivun tunnetta, jotta hän 

pääsisi palaamaan kentälle. 

Hamstring-lihasvammat ovat mielenkiintoisia niiden tietyn ristiriitaisuuden vuoksi. Lihasvammat 

ovat repeämiä, joissa lihaksen voimantuoton kapasiteetti ylitetään ja lihas tai jänne repeää. Voisi 

olettaa suurimman osan vammoista syntyvän potkun yhteydessä, sillä potkaistessa alaraaja kiih-

dytetään selkeästi nopeampaan vauhtiin, kuin juostessa. Suuremman voiman jarruttaminen vaatii 

enemmän eksentristä voimantuottoa ja olisi loogista, että tämä on se vaihe, kun lihasrepeämiä 

syntyy. Siitä huolimatta venytystyyppiset vammat, joita potkaistessa syntyy, ovat selkeästi harvi-

naisempia, kuin juoksun yhteydessä syntyvät. Venytystyyppisten vammojen harvinaisuutta saattaa 
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selittää se, että keholla on suojamekanismi nopeiden venytyksien kontrolloimiseksi. Lihaksissa on 

venymistä aistivia reseptoreja, lihaskäämejä. Kun nämä reseptorit aistivat nopean venymisen, ne 

aktivoivat automaattisesti venyvää lihasta estääkseen kudosvaurioita. 

Suurin osa hamstring-lihasvammoista syntyy juoksun aikana ja vammautunut lihas on lähes aina 

kaksipäinen reisilihas. Syytä sille, miksi juuri tämä yksi lihas on niin altis loukkaantumiselle ei ole 

yksiselitteisesti löydetty, mutta eri teorioita on tutkimuksissa ehdotettu. Yksi näistä teorioista on 

hermostollinen väsyminen.  Timmins, Opar, Williams, Schache, Dear & Shield (2014) tutkivat 

hamstring-lihasten sähköistä aktiivisuutta kuormituksessa EMG-laitteen avulla. Kaksipäisen reisili-

haksen sähköinen aktiivisuus heikentyi 10% ja polven ojennuksen eksentrinen voimantuotto 15%, 

kun tutkittavat tekivät toistuvia sprinttijuoksuja tasaisella alustalla. Puolikalvoisen ja puolijänteisen 

lihaksen sähköinen aktiivisuus ei laskenut. Tutkimustuloksista voisi päätellä, että yleisimmin louk-

kaantuva lihas (kaksipäinen reisilihas) erottuu muista siten, että sen hermostollinen kontrolli heik-

kenee juostessa muita lihaksia nopeammin. Fysiologisesti tälle on haettu syytä siitä, että kaksipäi-

nen reisilihas saa hermotuksensa lonkkahermon (n. ischiadicus) kahdesta eri haarasta. Lihaksen 

pitkää päätä hermottaa säärihermo (n.tibialis) ja lyhyttä päätä yhteinen pohjehermo (n. fibularis 

communis). Tämän hermotuksellisen eron on arveltu altistavan kaksipäistä reisilihasta virheille li-

hasten koordinaatiossa ja tätä kautta myös lihasvammoille. Hamstring-lihasvammat tapahtuvat 

yleisimmin puoliaikojen loppupuolella, mikä voi viitata väsymyksen olevan vaikuttava tekijä vam-

mojen etiologiassa. 

 

Hakiessamme tutkittua tietoa hamstring-lihasvammoja ennaltaehkäisevistä harjoitteista, huoma-

simme eksentrisen lihasvoimaharjoittelun olevan paitsi tutkituin niin myös vaikuttavin keino ennal-

taehkäistä hamstring-lihasvammoja. Eksentrisistä hamstring-lihaksiin kohdistuvista lihasvoimahar-

joitteista Nordic Hamstring Exercise (NHE) on ylivoimaisesti käytetyin harjoite ja tutkimusdata sen 

ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ovat vakuuttavia. Suurin osa hamstring-lihasvammoista syntyy 

kaksipäiseen reisilihakseen ja vaikka NHE:n on todettu aktivoivan kyseistä lihasta kohtalaisen huo-

nosti, siitä huolimatta se ennaltaehkäisee vammoja tehokkaasti. Pohdimme, piileekö NHE:n kaksi-

päistä reisilihasta lihasvammalta suojaava vaikutusmekanismi siinä, että se vahvistaa muista 

hamstring-lihaksia (puolikalvoinen ja puolijänteinen lihas), jolloin kaksipäinen reisilihas saa ”hui-

lata”. Ehkä muiden hamstring-lihasten kasvanut kuorman kestävyys suojaa kaksipäistä reisilihasta 

rasitukselta. Tästä pääsimmekin pohtimaan, onko kaksipäinen reisilihas uhri vai syyllinen. Joh-

tuuko kaksipäisen reisilihaksen vammautuminen sen heikkoudesta vai siitä, että muut hamstring-

lihakset ovat heikkoja? 
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Mikä sitten tekee NHE:stä niin paljon käytetyn harjoitteen? NHE on teknisesti yksinkertainen liike 

verrattuna lisäpainoilla tehtäviin eksentrisiin harjoitteisiin. Eksentrinen ylikuormitus saavutetaan 

harjoittelun alkuvaiheessa pelkästään käyttäen kehon omaa painoa vastuksena, mikä tekee liik-

keestä turvallisen. Liikkeen suorituksessa ei tarvitse siis keskittyä tangon tai kahvakuulan kannat-

teluun ja sen aiheuttamiin kuormiin keskivartalossa tai selkärangassa. Tämä on harjoittelun alku-

vaiheessa erinomainen lähtökohta.  Harjoittelun edetessä kuormaa lisätään, jotta eksentrinen yli-

kuormitus mahdollistuu. NHE on myös siinä mielessä helppo harjoite, että se ei vaadi erityisiä lait-

teita tai välttämättä edes lisäkuormaa. Pehmeä alusta ja treenikaveri riittävät.  

NHE:n kohdalla pohdimme myös, voisiko harjoitetta kehittää jotenkin, että se aktivoisi kaksipäistä 

reisilihasta paremmin. NHE:ssa lonkan nivelkulma on lähellä nivelen nolla-asentoa, eikä muutu 

liikkeen aikana. Tämän vuoksi eksentrinen rasitus ei jatku hamstring-lihaksia venyttävälle liikealu-

eelle. Harjoittelun alkuvaiheessa NHE on varmasti riittävän haastava liike sellaisenaan. Progres-

sion ja haastavuuden ylläpitämiseksi liikettä voisi kehittää siten, että se suoritettaisiin pieneltä ko-

rokkeelta, jolloin lonkkanivel voisi olla enemmän fleksiossa ja voimantuottoa saataisiin harjoitettua 

laajemmalla liikeradalla ja suuremmilla lihasten pituuksilla. Liikkeen luonne muuttuisi vähemmän 

polvipainotteiseksi, painottaisi enemmän koko alaraaja-lantio-kokonaisuuden hallintaa ja kaksipäi-

nen reisilihaskin saattaisi aktivoitua paremmin. 

8.1 Onnistumisen kokemukset 

Opinnäytetyön aiheen valinta onnistui erinomaisesti. Aihe pysyi mielekkäänä läpi prosessin ja 

hamstring-lihasvammoista ja niiden ennaltaehkäisystä on tullut tuoreita tutkimuksia opinnäytetyön 

prosessinkin aikana. Tutkimuksissa on käytetty vastaavia ennaltaehkäiseviä harjoitteita, joita me 

olemme valinneet tekemäämme harjoitusohjelmaan ja niillä on saatu lupaavia tuloksia. Tämä lisää 

luotettavuutta laatimamme harjoitusohjelman vaikuttavuudesta, vaikka varsinaisia mittauksia ei 

opinnäytetyöhön kuulunutkaan. Tuoreessa case-tutkimuksessa tarkkailtiin Englannin pääsarjata-

son pelaajan kuntoutumisprosessia hamstring-lihasvammasta erinomaisin tuloksin. Kuntoutuk-

sessa käytettiin romanialaista maastavetoa pääasiallisena lonkkapainotteisena liikkeenä. (Taber-

ner & Cohen 2018, viitattu 7.12.2018.) Tämä on ilahduttavaa siinä mielessä, että suunnitelles-

samme harjoitusohjelmaa romanialaista maastavetoa ei oltu tutkittu tässä yhteydessä erikseen. 

Liikkeen valitsimme harjoitusohjelmaan tehtyjen EMG-tutkimusten perusteella, joiden mukaan se 

aktivoi hyvin kaksipäistä reisilihasta. 
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Yksi merkittävimmistä syistä sille, että joukkueet eivät ole omaksuneet eksentristä lihasvoimahar-

joittelua osaksi hamstring-lihasvammoja ennaltaehkäisevää harjoitusohjelmaan, on sen aiheut-

tama viivästynyt lihaskipu. Viivästynyttä lihaskipua voidaan vähentää aloittamalla harjoittelu maltil-

lisesti ja lisäämällä kuormitusta vähitellen. Kuormituksen annostelussa onnistuimme erinomaisesti, 

sillä yhtä pelaajaa lukuun ottamatta pelaajat eivät raportoineet merkittävistä lihaskivuista eikä yksi-

kään pelaaja lopettanut harjoittelua kipujen takia. Ainoa pelaaja, joka raportoi merkittävistä kivuista, 

oli tehnyt eksentristä lihasvoimaharjoittelua omatoimisesti ohjaamiemme harjoitusten lisäksi. 

Kuormituksen annostelun lisäksi onnistuimme romanialaisen maastavedon suoritustekniikan opet-

tamisessa mielestämme hyvin, sillä vaikka kuormitusta lisättiin harjoittelujaksojen aikana, ei yhden-

kään pelaajan suoritustekniikka pettänyt missään vaiheessa. Jumppakepin käyttäminen ohjaami-

sen tukena toimi siis kuten pitikin ja pelaajat saivat kepin kautta proprioseptisen palautteen selkä-

rangan neutraalista asennosta ja he onnistuivat myös siirtämään tämän kehotuntemuksen harjoit-

teen suorittamiseen. 

8.2 Kehittämiskohteet 

Opinnäytetyöprosessi onnistui mielestämme kokonaisuudessaan mallikkaasti, mutta mieleemme 

jäi myös asioita, jotka tekisimme hieman eri tavalla, jos toistaisimme opinnäytetyön. Keskeisimpänä 

kehittämiskohteena päivittäisimme romanialaisen maastavedon tehtäväksi yhdellä jalalla kahden 

jalan sijaan, jolloin hamstring-lihasten eksentristä lihastyötä voitaisiin korostaa. Aidosti eksentri-

sessä lihastyössä kuorman tulee olla niin suuri, että sen laskua jaksaa hidastaa, muttei pysäyttää. 

Tällöin painojen nosto takaisin alkuasentoon vaatii treenikaverin tai jonkin muun järjestelyn. Yhdellä 

jalalla tehtynä tämä olisi yksinkertaisemmin saavutettavissa, kun painon voi palauttaa takaisin al-

kuasentoon kahdella jalalla. Teknisesti suoritus on selkeästi haastavampi, kuin kahdella jalalla teh-

tynä, mutta tämä haaste tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää suorituskykyä vielä monipuolisem-

min. Haastava tekniikka toisaalta altistaa virheille, mutta toisaalta kuorman ei tarvitse olla yhtä ras-

kas, kuin kahdella jalalla tehtäessä. Yhdellä jalalla tehtävät liikkeet kehittävät keskivartalon stabili-

teettia, joka on tärkeä ominaisuus kaikissa lajeissa, joissa tapahtuu nopeita suunnanmuutoksia. 

Käyttämällä kahvakuulaa ja pitäen kuormaa yhdellä kädellä saataisiin lisäksi kehitettyä myös kes-

kivartalon kiertovahvuutta. 
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Prosessin aikana ilmeni pariin otteeseen kommunikaatio-ongelmia meidän ja joukkueen välillä, joi-

den takia yksi ohjattu harjoituskerta jäi pitämättä ja liikkuvuusmittausten tekeminen siirtyi myöhem-

pään ajankohtaan kuin oli suunniteltu. Kommunikoinnin hoidimme sähköpostitse, mikä osoittautui 

riittämättömäksi. Kommunikointia olisimme voineet parantaa ottamalla esimerkiksi Whatsapp-so-

velluksen käyttöön sekä luomalla käyttäjätunnuksen joukkueen Nimenhuuto.com-tilille, josta oli-

simme voineet seurata missä joukkueen harjoitukset milloinkin pidetään. Nimenhuuto.com on si-

vusto, jossa seurat voivat julkaista omien harjoitusvuorojensa ajankohtia ja paikkoja ja sen kautta 

pelaajat voivat ilmoittaa saapuvatko he harjoituksiin vai eivät. 

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Opinnäytetyönä laatimamme harjoitusohjelman keskeisenä tavoitteena oli ennaltaehkäistä hamst-

ring-lihasvammojen syntyminen. Tämän tavoitteen saavuttamisen mittaaminen oli kuitenkin näin 

lyhyen prosessin aikana mahdotonta, joten harjoitusohjelman vaikuttavuuden mittaamiselle olisi 

tulevaisuudessa tarvetta. Opinnäytetyömme jatkotutkimuksena voisi laatia esimerkiksi kyselytutki-

muksen, jolla kartoitettaisiin harjoitusohjelman vaikutusta hamstring-lihasvammojen esiintymiseen 

pitemmällä aikavälillä. Vammojen esiintymisen voisi rekisteröidä sekä ajalta ennen harjoitusohjel-

man käyttöönottamista että sen jälkeen, kun se on tullut käyttöön. Lisäksi kartoituksen kohteena 

voisi olla myös harjoitusohjelman mahdolliset oheisvaikutukset eli viivästyneen lihaskivun esiinty-

minen sekä vaikutus polvivammoihin ja juoksunopeuteen. Hamstring-lihasvammojen ennaltaeh-

käisystä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoja, joten harjoitusohjelman päivittäminenkin olisi myö-

hemmin varmasti paikallaan 

Opinnäytetyömme käsittelee hamstring-lihasvammojen ennaltaehkäisyä, mutta koska ne ovat ylei-

sin lihasvamma jalkapalloilijoilla, voisi niiden kuntouttaminenkin olla opinnäytetyön aiheena haluttu. 

Moni suomalainen jalkapalloseura operoi pienellä budjetilla, joten heillä ei välttämättä ole varaa 

lähettää pelaajiaan ammattilaisten kuntoutettavaksi vamman sattuessa. 
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LIITTEET 

HAMSTRING-LIHASTEN ANATOMIA      LIITE 1 

 

Lihas  Origo  Insertio  Funktio  Hermotus  

m. biceps femo-
ris  

 
 

Pitkä pää: Istuin-
kyhmy (tu-
ber ischiadicum)  

Lyhyt pää: Reisi-
luun harjun 
ulompi harjanne 
(labium late-
rale lineae aspe-
rae)  

Pohjeluun pää 
(Caput fibulae)  

Pitkä pää: Lonk-
kanivelen ojen-
nus ja ulko-
kierto, polvinive-
len koukistus ja 
ulkokierto  

Lyhyt pää: polvi-
nivelen koukis-
tus ja ulkokierto  

Pitkä pää: n. ti-
bialis  

Lyhyt pää: n.fib-
ularis com-
munis  

m. semimem-
branosus  

Istuinkyhmy (tu-
ber ischiadicum)  

Sääriluun sisäni-
velnasta (condy-
lus medialis ti-
biae), vino polvi-
taiveside (lig. po-
liteum obli-
quum)  

Lonkkanivelen 
ojennus, polvi-
nivelen koukis-
tus ja sisäkierto  

n. tibialis  

m. semiten-
dinosus  

Istuinkyhmy (tu-
ber ischiadicum)  

Sääriluun kyh-
myn (tuberosi-
tas tibiae) medi-
aalipuolelle han-
henjalkakal-
voon (pes anse-
rinus)  

Lonkkanivelen 
ojennus, polvi-
nivelen koukis-
tus ja sisäkierto  

n. tibialis  

 

  



 
 
   

49 

NORDIC HAMSTRING EXERCISE:N JA      LIITE 2 

ROMANIALAISEN MAASTAVEDON HARJOITUSOHJELMA 

 

Nordic Hamstring Exercise 

Viikko Frekvenssi/vko Sarjat Toistot Palautus 

1 1 2 5 60−90 s 

2 1 2 6 60−90 s 

3 1 3 6−8 60−90 s 

4 1 3 8−10 60−90 s 

5−13 1 (vuoroviikoin) 3 10, 8, 6 60−90 s 

 

Romanialainen maastaveto 

Viikko Frekvenssi/vko Sarjat Toistot Palautus 

1 1 3 8−10 60−90 s 

2 1 3 8−10 60−90 s 

3 1 4 6−8 60−90 s 

4 1 4 6−8 60−90 s 

5−13 1 (vuoroviikoin) 5 6 60−90 s 
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SUOSTUMUSLOMAKE OPINNÄYTETYÖN     LIITE 3 
KOHDERYHMÄKSI OSALLISTUMISESTA 

 
Tiedote vanhemmille 

 

Reiden takaosan lihasvammojen ennaltaehkäisy harjoittelun keinoin-opinnäytetyö 

 

Olemme Niko-Ossi Hintsala ja Ossi Kaikkonen, kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa Oulun ammattikor-

keakoulusta. Teemme opinnäytetyötä jalkapalloilijoiden reiden takaosan lihasvammojen ennalta-

ehkäisystä ja kohderyhmänämme on ONS B18-joukkueen pelaajat. Opinnäytetyön lähtökohtana 

on päivittää joukkueen harjoittelu sellaiseksi, että kyseisten lihasvammojen ennaltaehkäisy tulee 

huomioitua harjoitusohjelmissa. 

 

Opinnäytetyön käytännön osio aloitetaan 3.4.2018, jolloin pidämme pelaajille luennon aihees-

tamme. Luennon aiheita ovat mm. kuinka reiden takaosan lihasvammat syntyvät, minkälainen vai-

kutus niillä on suorituskykyyn sekä miten niitä ennaltaehkäistään harjoittelun avulla. Luennon jäl-

keen aloitamme varsinaisen ennaltaehkäisevän harjoittelun. Olemme henkilökohtaisesti läsnä har-

joituksissa ohjaamassa laatimiemme harjoitteiden suorittamista sekä seuraamassa pelaajien ke-

hittymistä. Harjoitteet integroidaan osaksi joukkueen nykyisiä harjoitusohjelmia, jotta viikoittaiset 

harjoitusmäärät pysyvät ennallaan. 

 

Harjoittelun olemme jakaneet kahteen neljä viikkoa kestävään jaksoon, kehittävään ja ylläpitävään 

jaksoon. Kehittävällä jaksolla harjoituksia on kaksi kertaa viikossa ja harjoitusten kuormaa kasva-

tetaan tasaisesti. Jakson tavoitteena on kasvattaa pelaajien takareisien lihasten lihasvoimaa. Ke-

hittävän jakson aikana joukkueella on taukoa peleistä, jolloin harjoittelun kuormittavuus voi olla 

korkeampi. Kun joukkueella alkavat pelit, siirrytään ylläpitävään jaksoon. Ylläpitävällä jaksolla har-

joittelukertoja vähennetään yhteen kertaan viikossa ja harjoittelussa keskitytään ylläpitämään ke-

hittävän jakson aikana saavutettu taso. 

 

Mikäli Teillä on kysyttävää opinnäytetyöhömme liittyen, voitte olla yhteydessä meihin sähköpostitse 

tai puhelimitse. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! PS. Kohderyhmän henkilöllisyystiedot pi-

detään anonyymeina koko opinnäytetyöprosessin ajan. 
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Yhteistyöterveisin fysioterapeuttiopiskelijat: 

Niko-Ossi Hintsala ( o5hini00@students.oamk.fi / 0445033408 ) 

Ossi Kaikkonen ( o4kaos00@students.oamk.fi / 0404141149 ) 

Suostumuslomake 

 

Koska suurin osa joukkueen pelaajista on alaikäisiä, tarvitsemme huoltajilta suostumuksen 

pelaajien osallistumiseen. 

 

 

 

Pelaaja saa osallistua opinnäytetyön kohderyhmään  

Pelaaja ei saa osallistua opinnäytetyön kohderyhmään  

 

 

Pelaajan nimi 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen pelaajan mukana tiistaina 3.4 järjestettävälle luen-

nolle. 

    

 

 

 

 

mailto:o5hini00@students.oamk.fi
mailto:o4kaos00@students.oamk.fi

