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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on nuorten kykyjen kartoitus painonnostossa. Työn tarkoi-

tus on lisätä painonnoston valmentajien ymmärrystä testaamisesta ja testitietojen käytöstä 

harjoittelun suunnittelussa, sekä luoda yhtenäistä ja systemaattista testaustoimintaa pai-

nonnostossa. Tilaajana toimii Suomen painonnostoliitto, joka saa opinnäytetyön opetus-

materiaalin käyttöönsä valmennustoimintaansa.  

 

Opinnäytetyö sisältää opetusmateriaalin, jonka osana on testauspatteristo 13-18 -vuotiai-

den painonnostajien testaamiseen. Työssä syvennytään urheilijan kykyihin, joilla voidaan 

kehittää urheilijaa painonnostajana, sekä lajianalyysiin, jossa tuodaan esiin lajin ominais-

piirteet. Työ pohjautuu painonnoston lajianalyysiin sekä fyysisen ja psyykkisen kasvun 

ja motivaation teoriaan. Fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä motivaation teorian osassa 

käsitellään nuorten kasvua eri osa-alueilla. Kasvun eri osa-alueiden tunnistaminen on 

olennaista testaustulosten ymmärtämisessä, jotta tiedetään, onko kyseessä kasvuun vai 

harjoitusvasteeseen perustuva kehitys.  

 

Oppinäytetyö seuraa Painonnostoliiton strategisia painopisteitä urheilijan polulla, jonka 

tavoite on arkivalmennuksen laadun parantaminen sekä huippu-urheilulle ammattimaisen 

valmentautumisen edellytysten varmistaminen (Suomalaisen painonnoston strategia 

2018 kevätkokous). Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda teoria ja käytäntö toisiaan tu-

keviksi sekä luoda pohja systemaattiselle testaustoiminnalle. Opetusmateriaali tarvitaan, 

jotta testauspatteristoa voidaan toteuttaa luotettavasti. Onnistuneen testausjärjestelmän 

myötä on mahdollista parantaa valmennustoimintaa ja luoda pohjaa huippu-urheilulle. 

2 TAUSTA 

Painonnostoliitto seuraa urheilijan polun strategisia painopisteitä. Urheilijan polku on 

Suomen Painonnostoliitto ry:n asettama strategia siihen, miten varmistaa huippu-urhei-

lulle ammattimaisen valmentamisen edellytykset sekä arkivalmennuksen laadun paranta-

minen. Kuvassa 1 Suomen Painonnostoliitto ry:n strategia siitä, miten urheilija voi nousta 

kansainväliselle tasolle.  
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Kuva 1. Painonnostoliiton strategia kevätkokous 2018 

 

Kuvan 2 SPLISS- mallissa on kuvattu kansainvälisten urheiluohjelmien rakenteita ja te-

kijöitä, joilla on todettu olevan merkitystä huippu-urheilunmenestykseen. (Kärmeniemi 

ym. 2012 s.5) Sekä kuvan 1 ja 2 malleissa on listattu huippu-urheilumenestykseen vai-

kuttavia tekijöitä. Suomen ja kansainvälisen strategian malleissa on useita yhtäläisyyksiä, 

mistä syystä opinnäytetyössä on hyödynnetty molempia malleja. Opinnäytetyö seuraa 

mallien esimerkkejä urheilijan strategista painopisteistä, joilla kehitetään painonnostolii-

ton testaus- ja koulutustoimintaa. (Suomalaisen painonnoston strategia 2018 kevätko-

kous).   
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Kuva 2. SPLISS-malli kansainväliseen huippu-urheilumenestykseen vaikuttavista tekijöistä. Kuvassa on kuvattu ur-

heilun taloudellisia panostuksia ja niistä saatavia tuloksia, järjestelmän suorituskykyä sekä sitä, miten lajiliittojen toi-

minta yhtenä osana on näitä panostuksia. (Kärmeniemi 2012.ym. s5.) 

 

Tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään keinoja tunnistaa nuorten kyvyt ja kartoittaa 

niitä painonnostossa.  Näitä kykyjä kartoitetaan testaamalla lajitaitoa eli nostajan koko-

naisosaamista, fyysisiä ominaisuuksia eli voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus sekä 

psyykkisiä ominaisuuksia.   

3 PAINONNOSTON LAJIANALYYSI 

Kappaleessa syvennytään painonnoston lajianalyysin, jossa kuvaillaan lajin ominaispiir-

teitä ja säännöt sekä fysiologiset vaatimukset. 

3.1 Lajin nostomuodot ja säännöt 

Painonnosto on urheilulaji, jossa on kaksi kilpailunostoa. Kilpailunostot ovat tempaus ja 

työntö. Tempausnosto kestää ajallisesti noin 2 sekuntia ja työntö noin 6 sekuntia.  Ku-

vassa 3 havainnollistetaan tempausnosto edestä ja sivusuunnasta. (Mero. 2016 ym. s.413- 

415) 
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 Kuva 3. Kuvassa on tempauksen vaiheet kuvattu edestä ja sivusta (VoimanPolku.2018). Vaiheet ovat 1. irrotus maasta, 

2. polvenohitus, 3. kakkosveto, 4. ponnistus, 5. allemeno, 6. vastaanotto ja kyykystä ylösnouseminen (Mero. 2016 ym 

s.413- 415). 

 

Työntö jakaantuu kahteen vaiheeseen: rinnallevetoon ja ylöstyöntöön. Kuvassa 4 on ku-

vattu rinnallevedon eri vaiheet.  

 

 

Kuva 4. Rinnallevedon vaiheet (VoimanPolku 2018). Rinnallevedon vaiheet ovat seuraavat: lähtöasento, irrotus maasta, 

polvenohitus. Polvenohitukseen asti olevaa vaihetta kutsutaan ensimmäiseksi vedoksi, jonka jälkeen seuraa toinen veto 

vaihe. Tämän jälkeen nostaja ponnistaa tangon alle ja ottaa tangon vastaan rinnalle. Rinnallevedon viimeisessä vai-

heessa nostaja tulee ylös kyykystä. (Mero 2016 ym s.413- 415) 

 

Kuvassa 5 on ylöstyöntö saksiin ja sen vaiheet kuvattu edestä ja sivulta. 
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Kuva 5. Ylöstyöntö (VoimanPolku 2018). Rinnallevedon jälkeen nostaja tekee vauhdin oton ponnistamiseen. Jalkojen 

ponnistusvoiman avulla nostaja nostaa tangon suorille käsille samalla, kun jalat tekevät saksiin ponnistuksen. (Mero 

2016 ym. s.413- 415) 

 

Painonnostokilpailussa nostajalla on kolme yritystä kummassakin nostolajissa, jossa voi-

ton ratkaisee se, kuka nostaa eniten painoa päänsä yläpuolelle. Kilpailu alkaa tempaus-

nostoilla ja kymmenen minuutin tauon jälkeen kilpailu jatkuu työntönostoilla. Kumman-

kin noston tulee olla yhtäjaksoinen ja päättyä pään päälle. Loppuasennossa nostajalla on 

kädet ja jalat suorassa. Jalkojen tulee olla vierekkäin ja tangon tulee olla nostajalla hal-

linnassa.  Nostaja saa pudottaa hartian tasolta tangon alas tuomarin annettua pudotus ko-

mennon. (IWF Handbook. 2019 s.7-9) 

3.2 Painonnoston lajivaatimukset 

Painonnostoa voidaan kutsua taitolajiksi, jossa huipputason saavuttaakseen nostajalla on 

suuri hyöty systemaattisesta taitoharjoittelusta. Taitoharjoittelulla tässä yhteydessä tar-

koitetaan koordinoitujen liikkeiden säätelykykyä eli havaintomotoriikkaa, joka pohjautuu 

aistien tuomaan informaation. Lisäksi dynaamisella vuorovaikutuksella kehonraajojen ja 

keskushermoston välillä sekä nostajan ympäristöllä, on merkitystä taitoa harjoitellessa. 

(Jaakkola 2010 s. 33, 55-50) Painonnostossa oikeat nostotekniikat opitaan tehokkaimmin 

ennen murrosiän kasvupyrähdystä (Mero.2016 ym. s.411-415).  

 

Taulukossa 1 on eritelty Hirtzin liikehallintakyvyt, joita voidaan havaita painonnoston 

kummassakin lajinostossa (Jaakkola 2010 s. 82). 
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Liikehallintakyky Toiminta 

Suuntautumiskyky Määrittää kehon liikkeen tilan ja ajan suh-

teen 

Kinesteettinen erottelukyky Erittelee aistien välittämiä informaatioita 

ja antaa toimintaohjeita lihaksille 

Reaktiokyky Reagointi nopeasti erilaisiin ärsykkeisiin 

Rytmikyky Lihasvoiman säätely ajan suhteen ja liik-

keen oikea-aikaisuus 

Tasapainokyky Oman kehon tai esineen hallinta liikkeessä 

tai paikallaan 

Sopeutumiskyky Muuntelee ja yhdistelee liikkeitä epätaval-

lisissa ja muuttuvissa olosuhteissa 

Taulukko 1: Hirtzin liikehallintakyvyt (Jaakkola 2010 s. 82). 

 

Suuntautumiskyky havaitaan nostajan tuottaessa liikettä ylöspäin nostaessaan tankoa, 

jonka tulee olla ajoitettu oikean aikaisesti, jotta nosto onnistuu. Nostaja osaa jännittää ja 

rentouttaa lihaksia oikean aikaisesti nostossa. Nostajan tulee reagoida painon vaihteluun 

noston aikana, jotta nosto voi onnistua. Nostaja säätelee lihasvoiman tuottoa oikea-aikai-

sesti tankoon nähden, jotta nosto onnistuu. Sopeutumiskykyä nostaja tarvitsee harjoitus-

tilan muuttuessa ja kilpailu olosuhteissa. (Mero.2016 ym. 411-415) Tasapaino on yksi 

oleellisimmista taidoista painonnostossa, sillä nostajan tulee sen avulla hallita tangon lii-

kettä lähellä kehoaan. Tätä aluetta kutsutaan tasapainoalueeksi. Tällä alueella nostaja pyr-

kii hallitsemaan tangon liikettä teknisesti ja taloudellisesti, jotta tanko pysyy mahdolli-

simman lähellä tasapainoaluetta. (Mero.2016 ym. s.411-415) Kuvassa 8 näemme esimer-

kit, jossa nostajalla tanko on tasapainoalueella. 
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Kuva 6. Tasapainoalue painonnostossa (VoimanPolku 2018). 

 

Tämän lisäksi painonnostossa tarvitaan voimantuottokykyä voiman eri osa-alueilla, jossa 

suurimmassa roolissa ovat nopeusvoima ja maksimivoima. Nopeusvoimassa hermolihas-

järjestelmä tuottaa räjähtävää voimaa ja eri lihasryhmät työskentelevät koordinoidusti yh-

dessä. Tässä kehon ja välineen voimantuoton teho ovat merkittävässä roolissa, joka tuo-

tetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Maksimivoimalla tarkoitetaan suurinta voimata-

soa, jonka yksittäinen lihasryhmä pystyy tuottamaan. (Mero 2016 ym. s. 250,265) 

 

Yksilön ominaisuudet kuten pituus ja lihassolujakauma vaikuttavat nostajan harjoitetta-

vuuteen. Pituus vaikuttaa noston vetovaiheen korkeuteen ja voimantuottokyky vaikuttaa 

yksilön lihassolujakauma. Lihassolujakaumalla tarkoitetaan hitaiden, nopeiden lihasso-

luja suhdetta. Voimantuotossa olennaisena tekijänä on hermojärjestelmän kyky rekry-

toida lihaksia työhön. (Hämäläinen 2015 ym. s. 217). Painonnosto on puhtaasti voimai-

lulaji ja siksi nämä tekijät ovat suuressa roolissa painonnostossa. Painonnoston kummas-

sakin lajissa nostajalla tulee olla riittävä liikkuvuus, jotta nostaja pääsee syväkyykkyyn. 

Niveliltä ja lihaksilta vaaditaan venymiskykyä koko liikelaajuudelta. Näistä syistä lajissa 

suositellaan opeteltavan ensimmäiseksi syväkyykyt, minkä jälkeen vasta siirrytään la-

jinostoihin. Lajinostoissa aloitetaan helpoimmasta eli työnnöstä. (Mero. 2016 ym. s. 411) 

Kuvassa 7 ja 8 on mallisuoritukset aloittelijalle opetettavista perusliikkeistä takakyykky 

ja etukyykky. 
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Kuva 7. Takakyykky (VoimanPolku2018). 

 

  

Kuva 8. Etukyykky (VoimanPolku 2018). 

Painonnostossa käytetään kolmen vuoden sääntöä, joka varmistaa, että molemmat la-

jinostot automatisoituisivat. Kolmeen vuoteen on laskettu, että harjoittelija pääsee nos-

toissaan 10 000 toistoon harjoittelullaan. Aloittelijan harjoituspainot lasketaan urheilijan 

omasta kehonpainosta. (Mero. 2016 ym. s.414)  

 

Painonnostajalla tulee olla riittävällä tasolla peruskunto, jotta hän pystyisi palautumaan 

harjoituksista ja kilpailutilanteista maksimaalisten nostojen välillä (Mero 2016 ym. s. 

421). Peruskunto tarkoittaa aerobista kestävyyskuntoa, joka on yleisen harjoituskestävyy-

den perusta (Hämäläinen 2015 ym. s. 286-287). 

 

Painonnostossa vaikuttavat nostajan mittasuhteet ja harjoitteluhistoria, jossa huippunos-

tajan henkilökohtaiset ominaisuudet muodostuvat omiksi tekniikoikseen. Huippunosta-

jan harjoitteluun vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset vahvuudet ja heikkoudet. (Mero 

2016 ym. s. 415) 
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3.3 Liikeanalyysi 

Liikeanalyysi on yksi tehokas tapa analysoida painonnoston lajitekniikoita sekä lajivoi-

man mittaamisessa. Liikeanalyysia voidaan havainnoida kaksiulotteisella kuvaamisella. 

Lisäksi se on kustannustehokasta, sekä tehokas menetelmä valmentajalle analysoida kil-

pailusuoritusta. Kuvaamisella valmentajan on myös helppo analysoida harjoittelua sekä 

nostojen erivaiheita. (Ferdinands 2010 s. 70-71) Näistä syistä painonnostossa lii-

keanalyysi on helposti sovellettavissa testauskäyttöön lajivoiman mittaamisessa. Biome-

kaniikan Pro gradu -tutkielmassa Peltola esittää, että painonnostossa kilpailumenestyk-

seen vaikuttavat suuresti vetovaiheen mekaaninen voima ja teho. Peltola kuvaa optimaa-

lisen nostorytmin perustuvan kineettisten ketjujen toimivuuteen. Siirryttäessä vastaanot-

tovaiheeseen nostaja tarvitsee onnistuakseen nostossa ketteryyttä ja hyvää tasapainotai-

toa. Tätä vaativat erityisesti syvät kyykkyasennot, sillä alaraajojen nivelkulmat ovat pie-

net. (Peltola 2017.s.2) 

 

Pro gradussaan Peltola tutkii sopivia liikeanalyysivälineitä ja päätyy GoPro Action ka-

meraan ja Kinovean liikeanalyysi ohjelmistoon. Lisäksi tarvitaan Exeltyökalu, joka las-

kee käänteisen dynamiikan periaattein työn, voiman ja tehon muuttujat. Tässä opinnäyt-

teessä otetaan esille Peltosen tulos tutkimuksen kilpailuosuudesta, jossa hän tutkii tem-

pauksen kinematiikkaa. Pro gradu -tutkimuksessa selvisi erot mitallistien ja ei-mitallis-

tien välillä, jolloin menestyksen avaintekijöinä olivat levytangon vertikaali- ja kokonais-

teho suhteutettuna kehonpainoon ja kokonaisvoima. Muita huomioitavia seikkoja olivat 

mitallistien hitaampi lantion kulman ojennus sekä vastaanottoasento. Tämän lisäksi vas-

taanotto oli keskimäärin pienemmällä lantion nivelkulmalla. (Peltola 2017 s. 39-43)  

4 FYYSINEN JA PSYYKKINEN KASVU SEKÄ MOTIVAATIO UR-

HEILUSSA 

Tässä kappaleessa perehdytään fyysiseen ja psyykkiseen kasvuun sekä motivaatiotekijöi-

den merkitykseen urheilussa, kuntotestaamisessa sekä valmentamisessa. Kohderyhmä on 

13-18 –ikäiset. (Hämäläinen 2015 ym. s. 26-27) Kuvassa 9 kuvataan Suomalainen urhei-

lijanpolku. Tältä polulta tarkastelemme valintavaiheeseen kohdistuvia tekijöitä. Valinta-

vaiheella tarkoitetaan urheilijan valmistautumista ennen huippu-urheilijaksi ryhtymistä. 
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Valintavaiheen tekijöitä ovat innostuksesta intohimoon, monipuolisista liikuntataidoista 

vahvoihin lajitaitoihin, hyvästä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun, urhei-

lullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi, liikunta ja urheilua mahdollistava ja tukeva 

toimintaympäristö sekä valmennusosaaminen polun erivaiheilla. (Mononen 2014 ym. s 

9) 

 

 

 Kuva 9.Suomalainen urheilijanpolku. Valintavaiheen laatu ja menestystekijät. (Mononen 2014 

ym. s 9.) 

4.1 Lapsen ja nuoren fyysinen kasvu 

Nuorten harjoitusvasteeseen vaikuttavat fyysinen kasvu, biologinen kypsyminen ja fysio-

loginen kehittyminen. Biologisella kypsymisellä tarkoitettaan elimistön kypsymistä. Fy-

siologinen kehittyminen tarkoittaa elinjärjestelmän rakenteiden erilaistumista ja toimin-

nallista kehittymistä. Lisäksi tähän liittyy myös älyllinen, sosiaalinen, moraalinen ja 

tunne-elämän kehittyminen. Edellä mainitut tekijät ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja 

vaikuttavat testaustulokseen. Valmentajan tulee ymmärtää, mistä testaustulos muodostuu 
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ja kyetä valmentamaan nuorta terveyttä edistävällä tavalla. Kuntotestauksessa on huomi-

oitava nuoren yksilöllisen kasvun aikataulu, johon vaikuttavat geenit, fyysinen kasvu, fy-

siologinen kasvu, biologinen kypsyminen sekä kasvuympäristö. (Hämäläinen 2015 ym. 

s. 53-55) 

4.2 Elinjärjestelmien kasvu 

Biologinen kypsyminen eli elinjärjestelmien kasvu voidaan luokitella neljään järjestel-

mään: lihaksisto, hermosto, tukielimet, hengitys- ja verenkierto ja aineenvaihdunta. Ku-

vassa 10 on kuvattu elinjärjestelmien kasvu: Punainen merkitsee hermostoa, sininen ylei-

nen kasvu, vihreä sukuelimiä ja katkoviiva immuniteettiä. 

 

 

Kuva 10. Kuvaa elinjärjestelmän kypsymistä prosentteina lopullisesta kehittymistasosta kalenterivuosittain. Punainen 

merkitsee hermostoa, sininen yleinen kasvu, vihreä sukuelimiä ja katkoviiva immuniteettiä. (Hämäläinen 2015 ym. 

s.55) 

 

Kuvassa 10 havainnollistetaan, missä kehitysvaiheessa elinjärjestelmä on 0-20 ikävuo-

sien välillä. Kuvan perusteella voidaan todeta että, merkittävää nousua tapahtuu sukuelin-

ten ja yleisen kasvun osalta 13-14 vuotiailla. Tämä jatkuu 20-vuotiaaksi asti. Immunitee-

tin vahva nousu tapahtuu noin 12 ikävuoteen asti, jonka jälkeen se lähtee laskuun. Her-

moston jyrkkä nousu tapahtuu 0-4 ikävuoden välillä, jonka jälkeen merkittävä kasvu ta-

saantuu. (Hämäläinen 2015 ym. s. 55) 
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4.3 Herkkyyskausien merkitys harjoittelussa 

Herkkyyskaudet tarkoittavat ajanjaksoja, jolloin nuorilla kehittyvät erityisesti tietyt omi-

naisuudet. Herkkyyskausien lisäksi on huomioitava yksilöllisen kehityksen tausta. Herk-

kyyskaudet on esitetty kuvassa 11. (Hämäläinen 2015 ym. s. 182-185) 

 

 

Kuva 11 Herkkyyskaudet. Kuvassa on kuvattu 0-20- ikävuoteen herkkyyskausia, jolloin on otollisinta kehittää kyseistä 

ominaisuutta. (Hämäläinen 2015 ym. s.185) 

4.3.1 Voiman herkkyyskausi 

Voima voidaan jakaa kestovoimaan, maksimivoimaan ja nopeusvoimaan. Urheilijan voi-

mantuottokykyä arvioitaessa tulee ottaa huomion, että biologisella kypsymisellä on suuri 

merkitys. Pojilla ero on havaittavissa suurimmillaan 14-15-ikävuoden välillä. Tytöillä 

suurimmat erot näkyvät 11-13-vuotiaina, vaikka erot eivät ole yhtä suuret poikiin verrat-

tuna. (Hämäläinen. 2015 ym.231) 

 

Voiman kehittyminen lapsilla on luonnollista, sillä se perustuu fyysiseen kasvuun. Lii-

kunnalla voidaan vaikuttaa kehittävästi etenkin kyseisen herkkyyskauden aikana. Tämä 

tekee mittaamisesta haasteellista, koska on vaikeaa erotella, mikä johtuu luonnollisesta 

kasvamisesta ja mikä on harjoittelun tulosta. Pojilla absoluuttinen voima kehittyy 6- ja 
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12-14 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen voima kehittyy aina 20-vuotiaaksi asti. Ty-

töillä on samankaltainen absoluuttisen voiman kasvu aina 12-14 ikävuoteen saakka, mutta 

sen jälkeen kehitys jää pienemmäksi kuin pojilla. Hermoston voimakas kehittyminen vai-

kuttaa voimaominaisuuksien kehittymiseen. Tämän jälkeen hermostollinen kasvu tasaan-

tuu. Kuvassa 11 on havaittavissa voimakas lihasmassan lisääntyminen vähän ennen 17 

vuoden ikää, jolloin suurimmalla osalla kasvupyrähdys on mennyt ohi. Onkin suositelta-

vaa, että pyrähdyksen jälkeen on hyvä ajoittaa lihasmassan hankkiminen. Voimaa kehit-

täessä on hyvä muistaa monipuolinen harjoittelu ja motoristen taitojen harjoittelu. Laji-

taitojen oppiminen nuorilla tapahtuu 7-15 vuotiailla, minkä jälkeen alkaa lajitaitojen hyö-

dyntämisen vaihe. Ennen edellä mainittuja vaiheita tulee urheilijalla olla vahvana moto-

riset perustaidot: tasapaino, liikkumistaidot sekä välineen käsittelytaidot. Nämä takaavat 

valmiudet taitojen suorittamiselle. (Hämäläinen 2015 ym. s. 194- 221) 

 

Murrosiässä voima- ja kestävyysominaisuuksien kehittäminen on kannattavaa. Samalla 

se kehittää nopeuskestävyyttä kuvan 11 mukaan. Vaikka painopiste on edelleen maitoha-

pottomassa harjoittelussa, voidaan maitohapollisia ominaisuuksia kehittää, mutta ne eivät 

ole vielä samalla tasolla kuin aikuisilla. Murrosiän jälkeen voidaan maitohapollisia omi-

naisuuksia lähteä kehittämään samalla tavalla kuin aikuisilla. (Hämäläinen. 2015 ym s. 

236-248, 301-315) 

4.3.2 Nopeuden herkkyyskausi 

Nopeuden kehittymiseen liittyvät erityisesti perinnölliset tekijät, jotka muun muassa vai-

kuttavat harjoitettavuuteen. Lapsuuden liikuntatausta vaikuttaa myös nopeuden kehitty-

miseen. Nopeus voidaan jaotella reaktionnopeuteen, räjähtävään nopeuteen ja liikkumis-

nopeuteen. Nopeus kehittyy kasvun myötä murrosikään saakka. Nopeuden herkkyyskausi 

on havainnollistettu kuvassa 11.  

4.3.3 Aerobisen kestävyyden herkkyyskausi 

Kestävyysharjoittelu parantaa nuorten suorituskykyä eikä sillä ole havaittu olevan riski-

tekijöitä. Runsaalla kuormituksella voidaan tosin saattaa nivelet, jänteet ja lihakset yli-
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kuormitustilaan.  Murrosiässä yleisen harjoitettavuuden parantuessa on mahdollista te-

hostaa kestävyysharjoittelua sekä lisätä harjoittelumäärää. Murrosiän jälkeen urheilijan 

on keskityttävä peruskunnon ylläpitoon, jotta harjoituksista ja kilpailusuorituksista pys-

tytään palautumaan optimaalisesti. (Hämäläinen 2015 ym. s. 272- 295) 

4.3.4 Liikkuvuuden herkkyyskausi 

Murrosiässä näkyy liikkuvuuden heikkeneminen, joka johtuu pituuskasvusta ja lihasmas-

san lisääntymisestä. Toisaalta liikkuvuuden ylläpitämiseen tai paranemiseen voidaan vai-

kuttaa harjoittelulla. (Hämäläinen 2015 ym. s. 255-257) 

4.4 Lapsen ja nuoren psyykkinen kehittyminen 

Nuorten psyykkiseen kehittymiseen urheilun näkökulmasta vaikuttavia tekijöitä ovat: pä-

tevyyden tunne, autonomian sekä yhteenkuuluvuuden tunne. Nuoret 10-13-vuotiaat pys-

tyvät ymmärtämään, miten sattuma, yrittäminen ja kyvykkyys vaikuttavat urheilusuori-

tukseen. Kilpailusuoritukseen vaikuttavia asioita nuoret pystyvät käsittelemään vähän 

myöhemmin 12-13-vuoden iässä, sillä päättelykyvyn kehittyminen vaikuttaa oleellisesti 

totuuden mukaisiin odotuksiin kilpailutilanteesta suoriutumisesta ja tavoitteenasetteluun. 

Nuorille urheilijoille autonomian tunne on tärkeä, sillä nuoret haluavat itse vaikuttaa va-

lintoihinsa ja ottaa vastuuta omasta harjoittelustaan. Nuori oppii itseohjautuvaksi ja sitou-

tuu toimintaan paremmin. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus kehittyy, mikä on yksi ihmisen 

perustarpeista. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ydinkohtia ovat kiintymys, läheisyys, 

tarve kuulua ryhmään sekä yhteenkuuluvuuden tunne. (Hämäläinen. 2015 ym. s. 79-85) 

4.5 Motivaatio 

Urheilijan polussa esitellään valintavaiheen yhtenä tekijänä innostuksesta intohimoon. 

Tähän kytkeytyvät olennaisesti motivaatiotekijät. Motivaatio ohjaa käyttäytymistämme, 

se saa meidät innostumaan ja toimii energian lähteenä. Valintavaiheessa toimintaan si-

toutuminen on tärkeää, jotta nuori sitoutuu harjoitteluun. (Hämäläinen 2015 ym. s. 35, 

110) Motivaatiota voidaan tarkastella toiminnan intensiteetistä, pysyvyydestä tehtävien 
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valintaan, ja nämä taas vaikuttavat suorituksen laatuun. Nuorille on tärkeää kokea auto-

nomiaa, pätevyyttä sekä yhteenkuuluvuudentunnetta. Itsemääräämisteoria on toiminut 

yhtenä motivaatiota selittävänä tapana. Se perustuu kolmeen henkilökohtaiseen koke-

mukseen, jotka ovat koettu autonomia, koettu pätevyys sekä koettu sosiaalinen yhteen-

kuuluvuus. Kyseistä teoriaa pidetään sisäisen motivaation ytimenä, sillä sisäiseen moti-

vaatioon kuuluvat voimakkaasti omat kokemukset. Niin kutsutun intohimon sytyttä-

miseksi ja harjoitteluun sitoutumisen kannalta on sisäisen motivaation keinot ja psykolo-

gisten perustarpeiden tyydyttyminen on tärkeää. Tässä opinnäytetyössä tullaan kartoitta-

maan urheilijan perustarpeiden tyydyttymistä urheilussa kyselytestillä, jossa kartoitetaan: 

Miten urheilija kokee urheilemisen tyydyttävän hänen perustarpeitaan. (Liukkonen 2017 

s. 30-31, 43-43-48) 

5 TESTAAMINEN 

Kuntotestaamisella on erilaisia määritelmiä, jotka riippuvat testattavasta kohderyhmästä 

ja sen erityispiirteistä sekä tarpeista. Esimerkiksi kuntoilijoille on eri tarve kuin huippu- 

urheilijoilla. Huippu-urheilijoille hyvä fyysinen kunto tarkoittaa, että urheilija pystyy 

suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla omassa lajissaan. Kuntoilijalle oma hyvä 

fyysinen kunto voi tarkoittaa toimintakykyä arjessa. (Keskinen. 2018 ym. s. 11-13) 
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Kuva 12. Kuva esittelee fyysisiä suorituskyvyn muotoja, joita voidaan testata (Keskinen. 2018 ym. s.13) 

 

Kuvassa 12 mainittuja fyysisiä osa-alueita pystytään mittaamaan kuntotesteillä. Ne anta-

vat suuntaa siitä, mitä fyysisiä ominaisuuksia halutaan mitata. Testien tulee myös perus-

tua tieteelliselle pohjalle. Kuntotestit ovat apuvälineitä urheilijan kehittämiselle. Kunto-

teistauksella voidaan kartoittaa urheilijan suorituskykyä, jotta urheilija pystyy suoriutu-

maan paremmin omassa urheilulajissaan. Kuntotesteillä voidaan seurata urheilijan kehi-

tystä ja sitä, kehittävätkö harjoitusohjelmat haluttuja ominaisuuksia. Testauksen tulee 

olla tarkoituksenmukaista, jotta testaamisesta saadaan paras hyöty. Tästä syystä testaa-

miselle tulee olla tarkoin valikoitu tarkoitus. (Keskinen.2018 ym.s.11-13) 

5.1 Testausolosuhteet 

Lähtökohtaisesti kenttätestaaminen on edullisempaa kuin laboratoriotestaaminen. Kent-

tätestauksessa tarvittavat olosuhteet ovat välineet, liikuntasali tai urheilukenttä. Lisäksi 

tarvitaan urheilijamäärästä riippuen ohjaajia ja toimihenkilöitä varmistamaan testien laa-

dukas toteutus. (Keskinen 2018 ym. s. 291)  

• Aerobinen prosessi

• Anaerobinen prosessi

Energian tuotto

• Voimantuotto

• Suoritustekniikka

Hermojärjestelmän toiminta

• Motivaatio

• Taktiikka

Psyykkiset toiminnot
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5.2 Testausturvallisuus 

Yleensä terveille henkilöille testaaminen on turvallista (Keskinen 2018 ym. s. 31). Tes-

taamisen laadukkaaseen testaamiseen kuuluu esitietojen kerääminen, jossa kerrotaan tes-

tauksen kulku ja terveystaustan sekä testaus tarpeen kartoittaminen. Tietojen pohjalta ta-

pahtuu testien valinta ja tavoitteiden asettelu asiakkaan kanssa. Testattava tulee perehdyt-

tää testaustilanteeseen, jolloin käytäntö sujuu mutkattomasti. Testaustilanteessa testaajan 

tulee olla paikalla koko ajan niin, että testattavaa tai testattavia voidaan valvoa. Testauk-

sen loputtua on tärkeää, että testihenkilöä valvotaan ja henkilön hyvinvoinnista huolehdi-

taan. Testihenkilöä kehotetaan aktiiviseen palautumiseen testin jälkeen. Testauspalaute 

annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti niin, että testattava sen ymmärtää. Testattavalle 

annetaan mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä palautteen yhteydessä, että jälkeen-

päin. (Keskinen. 2018 ym. s.18-19) 

 

 

Kuva 13. Testauksen laadukas asiakaspalvelua havainnollistava ketju. (Keskinen 2018 ym.s.14) 
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Lasten ja nuorten testaamisen suunnitellussa tulee ottaa huomioon, etteivät he ole vielä 

fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan aikuisia. Testien tulee tukea nuorten elämän-

mittaisia liikunnallisia ja terveitä elämäntapoja. (Pescatello. 2013 ym. s.237-241) Kunto-

testauksen mittaamiseen sovelletaan henkilötietolain säännöksiä. Mittaamiseen liittyy 

aina henkilön terveyteen ja se tulee ottaa huomioon tietoja käsiteltäessä. Näin ollen tieto-

jen käsittelyyn ja säilyttämiseen tulee olla lupa. Lisäksi tietoja käsittelevällä on vaitiolo-

velvollisuus. Tietoja säilöttäessä tulee ne olla sekä teknisesti että organisatorisesti tarpeel-

lisesti suojatut. (Keskinen 2018 ym. s.23) 

5.3 Painonnoston kenttätestit 

Tavoitteet nuorten painonnostajien kykyjen kartoituksessa on selvittää nostajien vah-

vuuksia ja heikkouksia sekä ominaisuksia lajianalyysin mukaisesti.  Testien tulee edistää 

nuorten liikunnallista ja terveitä elämäntapoja. (Pescatello. 2013ym s.237-241) Testien 

valinta pohjautuu lajianalyysiin, liikeanalyysiin sekä fyysisen suorituskyvyn muotoihin 

(Keskinen. 2018 ym. s.11-13). 

 

Testauspatteri: 

• Vertikaalihyppy: 

Vertikaalihyppy mittaa räjähtävää voimantuottoa, joka on voiman (ja nopeuden) 

osatekijä (Bellardini 2009 ym. s.138-139). 

• Takakyykky: 

Takakyykyn kolmoismaksimissa mitataan alaraajojen maksimivoiman tuottoa ja 

on näin ollen hermostollista maksimivoimaa mittaavaa (Keskinen 2018 ym.190-

191). 

• Aktiivisuuden kartoitus: 

Aktiivisuuden kartoitustestillä kartoitetaan nuorten liikuntatottumuksia sekä ruu-

tuaikaa. Näin pyritään selvittämään liikunnan määrää viikkotasolla sekä arvioi-

maan nuoren peruskuntoa. (Tervekoululainen 2016) 

• Tasapaino ja lajitaito: 

Tasapaino- ja lajitaitotestillä testataan nostajan tasapainoalueen hallintaa, myös 

lajinomaisesti nostovälineen kanssa, jossa nostaja joutuu käyttämään sopeutumis-

kykyä tasapainotellessaan kuntotestissä olevien lukkojen päällä sekä suuntaamaan 
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liikkeen tarkoituksenmukaisesti annettujen ohjeiden mukaan. Liikehallintakyvyt 

esitellään Hirtzin taulukossa. (Jaakkola 2010 s. 82) 

• Lannesaranan hallinta: 

Lannesaranan hallintatestillä testataan lannesaran toimivuutta ja selän asentoa, 

jotka ovat tärkeässä roolissa noston aikana (Voimanpolku 2016). 

• Tempauksen lajitesti 

Liikeanalyysi on yksi tehokas tapa analysoida painonnoston lajitekniikoita sekä 

mitata lajivoimaa (Peltola 2017 s. 39-43). 

• Motivaatiotestit: 

Psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen ja Urheilijaprofiili ovat motivaatiota 

ja kokonaisvaltaista valmentautumista kartoittavia testejä (Liukkonen 2017 s.). 

6 TYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Työn tarkoitus on selvittää, mitkä kuntotestit kartoittavat painonnostajan kykyjä ikäryh-

mässä 13-18-vuotiaat sekä kehittää sen pohjalta koulutusmateriaali, joka painonnostolii-

ton toiveesta kohdistuu nuorten painonnostajien urheilijan polun kehittämiseen. Opin-

näytteestä rajataan sosioekonomiset seikat ja ympäristön vaikutus urheilijaan. Opetusma-

teriaalissa keskitytään kenttätesteihin ja miten ne toteutetaan oikein. 

 

Työn tavoite on suunnitella tieteellisesti perusteltu koulutusmateriaali sisältäen testaus-

patteriston painonnostoliiton toiveiden mukaisesti. Tuotteella pyritään panostamaan laa-

dukkaaseen valmentamiseen sekä mahdollistamaan huipputason painonnosto. Tuotteen 

tulee täyttää seuraavat kriteerit: Tuote on Power point –opetusmateriaalin, joka on pai-

nonnostoliiton visuaalisen ilmeen mukainen.  

 

Koulutus alkaa johdanto-luennolla, jossa käydään läpi koulutuksen tavoitteet ja millä ta-

voin Painonnostoliitto organisaationa voi tarjota testaustoimintaa. Toisessa luennossa on 

teoriaosiossa lapsen ja nuoren fyysisestä ja psyykkisestä kasvusta sekä motivaatiosta ur-

heilussa. Kolmas luento muodostuu testaamisen perusteista painonnostossa sekä testaa-

misesta nuorilla urheilijoilla. Luennossa perehdytään seuraavien ominaisuuksien testaa-

miseen: voima, taito, nopeus, peruskunto, tasapaino ja motivaatio. Neljännessä luennossa 

käydään läpi kenttätestauksen perusteet ja eri ominaisuuksien testaaminen käytännössä.  
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Power Point –opetusmateriaali 

Kohderyhmä: painonnostovalmentajat 

Taulukko 2. luennoista 

Luento 1.  Johdanto 

Luento 2.  Nuoren fyysinen, psyykkinen kasvu ja motivaatiosta urheilussa. 

Luento 3. Testaamisen perusteista painonnostossa sekä testaaminen nuorilla urheili-

joilla 

Luento 4.  Kenttätestauksen perusteet ja eri ominaisuuksien testaaminen käytännössä 

kentällä 

 

Opetusmateriaali on suunnattu opetettavaksi valmentajille, jotka ovat käyneet painonnos-

toliiton valmentajakoulutukset. Opetushallituksen mukaan koulutusta on mahdollista to-

teuttaa paikallisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutus suunnitellaan aikuiskou-

lutusta varten ja syventävänä koulutuksena. Tästä syystä sovelletaan koulutuksen suun-

nittelussa aikuiskoulutukseen peruskoulutuslakia, jonka perustein opetussuunnitelmaa 

voidaan paikallisesti soveltaa. Näin koulutuksen järjestäjä voi päättää koulutuksen sisäl-

löstä ja arviointikriteereistä. Koulutuksen järjestäjä kartoittaa koulutuksen lähtökohdat ja 

mahdollisuudet sekä sen, miten opetusympäristöä voidaan hyödyntää koulutuksen järjes-

tämiseen. (Aikuisopetuksenperusteet. 2015) 

7 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Opinnäytteen muodoksi valikoitui toiminallinen opinnäytetyö, sillä lopullinen työ on 

tuote painonnostoliitolle kouluttamista varten. Opinnäytetyössä käytetään ongelmanrat-

kaisumallia, joka kuvailee kehitettävän työn tekemistä alusta loppuun. Ongelmaratkaisu-

malli kuvataan kokonaisuudessaan kuvassa 14.  Ongelmanratkaisumallissa vaiheet ovat: 

kehitettävä osa-alue, suunnitelma, kenttätyö, arviointi ja seuraamukset kehitystyössä.  

(Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 103). 
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Kuva 14. Malli, joka kuvailee työn vaiheita kehitystyössä. (Carlström & Hagman 2006 s. 104) 

 

Opinnäytetyö on rajattu ideavaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen ja kenttätyöhön. Ideavai-

heessa on merkittävää kehitettävän osa-alueen hahmottuminen. Toiminta, aiheen tieto-

tausta ja suunnitelman arviointi muotoutuvat puolestaan suunnitteluvaiheessa, 

 jossa merkittävää on kehitettävän osa- alueen aiheen hahmottuminen. Kenttätyössä suun-

niteltu tuote viedään toteutukseen eli luodaan koulutusmateriaali. (Salonen 2013 s. 15) 

Kuvassa 15 esitetään lineaarista mallia soveltaen kehitettävään työhön.  

Kehitettävä osa-alue

•Aihe

•Ongelma-analyysi

•Teoreettinen osa

•Ongelman astelu

Suunnitelma
•Toiminnan suunnittelu

•Tiedon keruu metodit

•Arviointi suunnitelma

Kenttätyö

•Uuden 
kehitettävän 
alueen käytäntö

Arviointi
•Tuloksen arviointi

•Informaation 
työstö

Seuraamukset 
kehitystyöstä

•Kriittinen arviointi

•Kriittinen keskustelu

•Käyttö toiminnassa
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Kuva 15. Kuvassa esitellään opinnäytetyön käytännön vaiheet. (Mukaillen Salonen. 2013 s.15) 

 

Työssä käytetään Carlström ja Hagmanin ongelman ratkaisupohjaa, jota sovelletaan teo-

riasta käytäntöön lineaarisessa mallissa. Lineaariseen malliin rajautuu opinnäytteeseen 

käytännössä kuuluvat asiat. (Salonen 2013 s.13-15) 

 

8 EETTINEN POHDINTA 

Tässä opinnäytteessä noudatetaan Arcadan ohjeistuksen mukaisesti tieteellisiä kirjoitus 

sääntöjä, joka ottaa huomioon lähteiden oikeanlaisen käsittelyn ja kunnioittaa alkuperäi-

siä lähteitä. (Arcada.2008) 

9 PROSESSIKUVAUS 

9.1 Kehitettävä osa-alue 

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui Painonnostoliiton koulutuspäällikön ehdotuksesta ky-

kyjen kartoitus, joka myöhemmin tarkentui nuorten kykyjen kartoitukseen painonnos-

tossa. Aiheen selkiytyessä määräytyi opinnäytetyölle malli, joka on toiminnallinen opin-

näytetyö. Lukiessani materiaalia toiminnallisen opinnäytetyön tekemisestä havaitsin 

Carlström ja Hagmanin ongelman ratkaisupohjan soveltuvan luontevasti tähän työhön, 

sillä se vastasi, miten kehitettävä osa-alue, suunnitelma sekä kenttätyö tulisi rakentaa 

vaihe vaiheelta. (Carlström & Hagman 2006 s. 104) Lisäksi otin Carlströmin ja Hagmanin 

Kehitettävä osa-alue

•Painonnostonliiton 
urheilijanpolku 

•Nuorten 
painonnostotajien 
kykyjen kartoitus

Suunnitelma

•Kuntotestaaminen 
nuorilla

•Koulutusmateriaali

Kenttätyö

•Kuntotestaus 
opetusmateriaali 
Power point
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tueksi Salosen lineaarisen mallin, jossa kuvasin käytännönläheisesti opinnäytteen kehi-

tettävää osa-aluetta, suunnitelmaa että kenttätyötä. (Salonen 2013 s.13-15) 

 

Carlström ja Carlström Hagmanin ongelmaratkaisumallia (206 s.104-109) käyttäen ai-

hetta muotoiltiin ongelma-analyysillä. Tarpeeseen vastattiin koulutusmateriaalilla, jonka 

todettiin olevan liitossa toimiva väylä tuoda opinnäytetyö käytännön valmennustyöhön. 

Näillä keinoilla kehitettiin tuote, joka palvelee Painonnostoliiton toimintaa. Teoriataus-

tana käytettiin Spliss-mallia sekä Painonnostoliiton urheilijan polun strategiaa, jotta pääs-

tiin kehitettävään osa- alueeseen kiinni. Nämä neljä mallia ja strategiaa muodostivat ko-

van rungon sekä suuntaviivat joihin peilasin niitä tarvittavia teorioita joita tulisi koulu-

tusmateriaalin luentoihin sekä testien valinnassa.  

9.2 Suunnitelma 

Idean hahmotuttua seurasi suunnitteluvaihe, jossa kerättiin sisältöä koulutusmateriaalia 

varten. Koulutusmateriaalin teoriataustan keräämiseen on käytetty SPLISS- mallia, jossa 

on kuvattu kansainvälisten urheiluohjelmien rakenteita ja tekijöitä, joilla on havaittu ole-

van vaikutusta huippu-urheilunmenestykseen. Näitä tekijöitä olivat: varmistaa huippu-

urheilulle ammattimaisen valmentamisen edellytykset, arkivalmennuksen laadun paran-

taminen, valmennuksen kehittäminen sekä urheilijalahjakkuuksien identifioiminen. (Kär-

meniemi. 2012 ym. s.5) Koulutusmateriaaliin käytettiin suomalaista urheilijan polkua, 

lajianalyysiä, liikeanalyysiä sekä kuntotestaukseen liittyvää aineistoa. 

 

Työskentelyvaiheeseen kuului kootusta materialista koulutuksen Power point -opetusma-

teriaalin kirjoittaminen sekä testien valinta kootun materiaalin pohjalta. (Salonen. 2013 

s.25-27) Valmiin tuotteen arvioinnissa arvioidaan työn kokonaisuutta (Salonen. 2013 

s.15). Koulutusmateriaali suunniteltiin siten, että se koostui kahdesta osuudesta. Teorian 

pohjalta suunniteltiin kuntotestit, joiden pohjalta kehitettiin valmentajien koulutusmate-

riaali. Painonnostoliitossa nähtiin tarpeelliseksi kouluttaa valmentajat tekemään kunto-

testit, jotta ne osattaisiin tehdä oikein.  
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9.3 Kenttätyö 

Koulutuksen oppimateriaalin alusta on Painonnostoliiton ilmeen mukainen Power point -

pohja. Materiaalin keräämisen jälkeen teoriaa kirjoitettiin koulutuskokonaisuudeksi. 

Koulutuskokonaisuus sisältää neljä luentoa. Tuotoksesta on rajattu käytännössä pilo-

tointi, jolloin materiaalia ei päästä arviomaan käytännössä.  

 

Työnprosessit kuvaan 16 on kuvattu, miten opinnäytetyö on edennyt: 

 

 

Kuva 16. Työnprosessit: suunnitelma, työskentely ja valmistuote. (Mukailen Salonen 2013. s.13-15) 

9.4 Prosessiaikataulu 

Aikataulullisesti opinnäytetyö on ajoittunut kevään 2018 ja kevään 2019 väliselle ajalle 

(Kuva 17). Idean ja suunnitelman laadinta sekä työstö sijoittui keväälle- ja syksy 2018 

valmis tuote keväälle 2019.  

Suunnitelma

• Materiaalin kerääminen koulutusmateriaaliin

• Powerpoint sisällön suunnittelu

Työskentely

• Powerpoint esitysten kirjoittaminen

• Testien valinta 

Valmistuote

• Powerpointien viimeistely
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Kuva 17. Opinnäytetyön prosessiaikataulu 2018-2019. (Mukailen Salonen 2013. s.13-15) 

10 POHDINTA 

10.1  Menetelmäpohdinta 

Opinnäytetyöhön sovellettiin koulutusmateriaalin kehittämiseen soveltuvaa toiminnal-

lista opinnäytetyötä. Opinnäytetöissä hyödynnetään kahta mallia. Ensimmäinen malli oli 

Carlström ja Carlström Hagmanin ongelmanratkaisumalli (2006 s. 103-104). Toinen 

malli oli Salosen lineaarinen malli, jota hyödynnettiin työn käytännön vaiheiden kuvaa-

miseen (2013. s.13-15). Nämä mallit loivat rungon työn vaiheille. Mielestäni nämä me-

netelmät toimivat hyvin tämän kaltaisessa toiminallisessa opinnäytetyössä, sillä näillä 

malleilla prosessissa säilyi punainen lanka ja työn etenemistä pystyi seuraamaan vaihe 

vaiheelta samalla peilaten tehtyä työtä menetelmiin. 

10.2  Tulospohdinta 

Tämän opinnäytteen tilaaja on Suomen painonnostoliitto, jonka toive on kehittää heidän 

urheilijan polun mukaisesti toimintaansa. Urheilija polun painopisteitä ovat huippu-ur-

heilulle ammattimaisen valmentautumisen edellytykset, kokonaisvaltainen valmentautu-

minen, joka takaa yksilöllisen kasvun, laadukas arkivalmentautuminen, joka ottaa huo-

mioon toiminta ympäristön vaatimukset sekä kansainvälisten vaatimusten tunnistaminen. 

Opinnäytetyössä vastataan näihin tarpeisiin kartoittamalla teoriataustaa, miten parhaiten 

näihin toiveisiin vastataan. Teoriataustassa perusteellaan Spliss- tutkimuksella, jonka mu-

kaan lahjakkuuden identifioiminen ja kehittäminen sekä valmennuksen ja valmentautu-

misen kehittäminen ovat huippu-urheiluun positiivisesti vaikuttavia panostuksia. Näin 

voidaan perustella, että nuorten kykyjen kartoittamisella painonnostossa on merkitystä 

Idea ja suunnitelma 
kevät 2018

Suunnitelman 
työskentely 
syksy 2018

Valmistuote 
kevät 2019
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tähdättäessä painonnostossa huipulle. Tuloksena syntyi Power Point -opetusmateriaali 

valmentajille sekä kuntotestauspatteristo, jolla kartoitetaan painonnostajien kykyjä. Ope-

tusmateriaalin teko Power pointiksi valikoitui syystä, että painonnostoliitto on aikaisem-

min käyttänyt Power point pohjaa koulutuksissaan. Tämä oli luonnollinen ratkaisu, sillä 

näin koulutus on linjassa aikaisempien koulutusmateriaalien kanssa. Tuotoksesta on ra-

jattu kenttätyön pilotointi, jolloin materiaalia ei päästä testaamaan käytännössä ja ar-

viomaan sen onnistuneisuutta. Tämä on selkeä puute tässä opinnäytetyössä. Aiheen ol-

lessa suhteellisen laaja käsiteltiin opinnäytetyössä testaamiseen liittyviä seikkoja lajiana-

lyysissä, liikeanalyysissä ja opinnäytteen ikäryhmään liittyvät asiat, koska ne olivat oleel-

liset koulutusmateriaalin koostamisessa. Pohdinta kuntotestien valinnasta tapahtui teo-

riataustan pohjalta sekä kohderyhmän iän perusteella. Testeiksi valikoituivat: Vertikaali-

hyppy, Takakyykky, Aktiivisuuden kartoitus, Tasapaino ja lajitaito, Lannesaranan hal-

linta, Tempauksen lajitesti, Motivaatiotestit. Testien tuli olla myös helposti toteutettavia 

isommalle joukolle yhtä aikaa sekä kenttäolosuhteissa.  

10.3  Arviointi 

Koulutusmateriaali pohjautuu nuorten kykyjen kartoitukseen painonnostossa teoriataus-

tan mukaan: nuorten 13-18-vuotiaiden fyysisen kehitykseen ja psyykkiseen kasvuun sekä 

motivaatioon urheilussa. Opinnäytteen ideointivaiheessa tiedostettiin, että aihe olisi laaja, 

sillä fyysinen kehitys ja psyykkinen kasvu sekä motivaatio ovat laajoja käsitteitä. Koulu-

tusmateriaalin suunnitellussa perehdyin valmennuskirjallisuuteen, painonnoston lajiana-

lyysiin sekä motivaation ja testaamisen teoriaan. Teoriasta sain pohjan, mille rakentaa 

testauspatterin. Lajianalyysistä löytyi vastaus, millaisia ominaisuuksia painonnostaja tar-

vitsee suoriutuakseen lajin vaatimuksissa. Testausteoriasta sekä valmennuskirjallisuu-

desta löytyi sopivia kuntotestejä ja malleja, miten testaus tulisi toteuttaa. Testaus patteriin 

kuuluvat seuraavat testit: vertikaalihyppy, takakyykky, aktiivisuuden kartoitus, Tasa-

paino ja lajitaito, Lannesaranan hallinta, Tempauksen lajitesti, Motivaatiotestit. Perus-

kunnon testaaminen osoittautui haasteellisimmaksi testiksi valita, sillä painonnostossa 

itse nostosuoritus ei ole pitkäkestoinen sekä painonnosto on painoluokka laji, jossa suurin 

nostaja voi painaa yli 100 kg ja kevyin yli tai alle 50 kg. Näin ollen esimerkiksi Cooperin 

juoksutesti voisi olla liian kova testi kuormitukseltaan urheilijalle. Päädyin tästä pohdin-
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nasta aktiivisuuden kartoitukseen, joka mittaa päivittäistä liikuntaa ja päivittäistä ruutu-

aikaa. Näin mahdollisesti päästäisiin syihin kiinni, liikkuuko urheilija tarpeeksi muuten-

kin kuin harjoituksissa. Jatkoa ajatellen olisi erillisenä työnä tutkia, mikä peruskuntotesti 

soveltuisi parhaiten painonnostajalle. Painonnosto on maksimivoimalaji, joka vaatii liik-

kuvuutta, tasapainoa ja kehonhallintaa. 

  

Tärkeänä osana suunnittelutyötä olivat painonnostoliiton strategia sekä Spliss- malli ja 

urheilijanpolku, jotka ohjasivat työn tekoa ja suunnittelua isossa kuvassa, jotta testaami-

sen teoria sekä kokonaisvaltainen valmentaminen saatiin nivoutumaan sujuvasti painon-

nostoliiton strategiaan. Osana suunnittelutyötä tuli ottaa huomioon koulutettavien kohde-

ryhmä, joka on painonnoston valmentajat. Tähän sovellettiin aikuiskoulutusta, josta muo-

dostui koulutuksen rakenne. Koulutus sisältää neljä luentoa sekä käytännön osuudet.  

 

Työn laajuudesta huolimatta mielestäni onnistuin säilyttämään ison kuvan suuntaviivat 

suunnitellessani koulutusmateriaalia, jossa pyritään kartoittamaan nuorten painonnosta-

jien kykyjä kuin myös kehittämään valmentajien osaamista. Suureksi puutteeksi voidaan 

todeta, ettei tuotosta ole kokeiltu käytännön toiminnassa ja se jää Painonnostoliiton rat-

kaistavaksi, miten se toteutuu käytännön toiminnassa. Työn teon aikatauluttaminen oli 

haastavaa, sillä sain vapaat kädet materiaalin tekoon. Sen lisäksi oli vaikeata arvioida, 

kuinka kattava työstä tulisi. Sain pohjan työn aikataulutukselle Salosen oppaasta ja otin 

mallia sen perusteella työn aikataulun hahmottamiseen. (2013 s.13-15) Olen hyödyntänyt 

opinnäytetyössä ja itse tuotoksessa paljon kuvia havainnollistamaan sekä ryhdittämään 

työtä, jotta se olisi ytimekäs. Lisäksi olen tuotoksessa käyttänyt Painonnostoliiton brän-

diä, jolla saatiin tuotokselle ammattimainen ilme.  
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