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1 JOHDANTO 

 

Jääkiekko on monipuolinen laji, jossa urheiluvammat ovat arkipäivää. Jääkiekossa tapah-

tuvat urheiluvammat jakaantuvat traumaperäisiin eli akuutteihin vammoihin sekä rasitus-

peräisiin eli kroonisiin vammoihin. Erityisesti rasitusperäisiä vammoja pystytään vähentä-

mään pituuskasvun huippuvaiheessa olevilla nuorilla hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla 

alkulämmittelyillä, pituuskasvun seurannalla ja sen seurauksena tehtävällä yksilöllisellä 

harjoittelulla (Bahr, Clarsen, Myklebust 2017, 182; Van der Sluis, Elferink-Gemser, Brink, 

Visscher 2015).  Opinnäytetyössä aihetta lähestytään yksilöllisestä näkökulmasta. Var-

sinkin joukkuelajeissa on usein haasteena kohdata urheilijat yksilöinä. Pituuskasvun 

huippuvaihe saavuttaa urheilijat eri iässä, minkä vuoksi urheilijat tulisi kohdata yksilöinä 

lajista huolimatta. Tärkeänä tekijänä on tunnistaa junioripelaajan pituuskasvun vaihe ja 

tarvittaessa reagoida tähän vähentämällä harjoituskuormitusta ja yksilöimällä harjoittelua. 

Oppaassa käymme läpi parhaiten soveltuvat tekniikat ja metodit junioreiden pituuskasvun 

seurantaan ja arviointiin.  

Pituuskasvun seurannalla ja sen avulla tehdyn pituuskasvun vaiheen määrittämisellä pe-

laajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Pituuskasvun huippuvaihetta edeltävään ryh-

mään, pituuskasvun huippuvaiheessa olevien ryhmään sekä pituuskasvun huippuvaiheen 

jälkeiseen ryhmään. Opas sisältää näiden kolmen ryhmän fysiikkaharjoittelun painotukset, 

huomioitavat asiat sekä vältettävät tekijät. Opinnäytetyö tehdään fysioterapeuttisesta nä-

kökulmasta tärkeimpinä teemoina vammariskin vähentäminen sekä harjoittelun turvalli-

suus, unohtamatta urheilijan kehittämistä ja suorituskyvyn optimointia. 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö eli kehittämistyö. Opinnäytetyömme ta-

voitteena on luoda toimeksiantajaa hyödyttävä tuotos nuorten poikien pituuskasvun eri 

vaiheiden aikaisesta fyysisestä harjoittelusta. Toimeksiantajamme on Kiekkoreipas Ry, 

joka kuuluu Päijät-Hämeen jääkiekkoseurojen kattojärjestöön Junior Pelicans Ry:hyn. 

Kiekkoreipas Ry hallinnoi muun muassa edustusjoukkueiden toimintaa. 

Jääkiekko on Suomen suositumpia urheilulajeja niin harrastajamäärissä kuin yleisön kiin-

nostuksen osalta. Taloustutkimuksen mukaan jääkiekko on suomen arvostetuin laji. 

Vuonna 2015 pelaajalisenssejä lunastettiin 73 900 kappaletta ja Jääkiekkoliiton uuden 

2018-2022 aikavälin strategian yhtenä tavoitteena on ylittää 85 000 harrastajan määrä. 

(Jääkiekkoliitto 2015; Jääkiekkoliitto 2018.) 

Usein lapset aloittavat jääkiekon 5-9-vuotiaana, ja osalla heistä harrastaminen jatkuu vielä 

eläkeiässäkin. Jotkut pelaajat kuitenkin onnistuvat tekemään harrastuksesta ammatin. 
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Ennen ammattimaisuutta pelaaja käy pitkän tien lapsuusvaiheesta aikuisiän huippuvai-

heeseen. Useimmista ei kuitenkaan tule ammattijääkiekkoilijaa, mutta monet voivat saada 

lajista elinikäisen liikuntaharrastuksen ja oppia lajin parissa liikunnalliseen elämäntapaan 

sekä oppia toimimaan osana yhteisöä. Seurojen ja valmentajien tehtävänä onkin mahdol-

listaa lajin turvallinen ja kehittävä harrastaminen. Kaikkia vammoja ei saada ikinä ennalta-

ehkäistyä, mutta oikeanlaisella pituuskasvun seurannalla ja harjoittelun suunnittelulla voi-

daan pienentää vammariskiä.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tavoitteena on laajentaa opinnäytetyön tekijöiden tietotaitoa ja ymmärrystä 

nuorten jääkiekkoilijoiden fysiikkaharjoittelusta sekä osoittaa tekijöiden ammatillisuus. Sel-

vitimme, mikä on tämän hetkisen tiedon perusteella paras tapa toteuttaa pituuskasvun eri 

vaiheissa olevien jääkiekkoilijoiden fysiikkaharjoittelua. Tämän lisäksi opinnäytetyön ta-

voitteena on tuottaa toimeksiantajalle opas aiheesta, jotta kohderyhmän valmentajien tie-

totaito kyseisestä aiheesta olisi ajan tasalla. Näin joukkueissa osattaisiin huomioida pi-

tuuskasvun eri vaiheet, erityisesti pituuskasvun huippuvaihe, ja suunnitella harjoittelu yksi-

löllisesti.   

Tarkoituksenamme on tuoda enemmän yksilöllistä näkökulmaa fysiikkaharjoitteluun, joh-

tuen yksilöiden pituuskasvun eri vaiheiden eri aikaisuudesta. Tärkeänä tekijänä on tunnis-

taa junioripelaajan pituuskasvun vaihe ja tarvittaessa reagoida tähän vähentämällä harjoi-

tuskuormitusta ja yksilöimällä harjoittelua. Oppaassa käymme läpi parhaiten soveltuvat 

tekniikat ja metodit junioreiden pituuskasvun arviointiin. Opinnäytetyö tehdään fysiotera-

peuttisesta näkökulmasta, jonka tärkeimpinä teemoina ovat vammariskin alentaminen 

sekä harjoittelun turvallisuus, unohtamatta urheilijan kehittämistä. 

Opinnäytteen tavoitteena on saada selville, mitä on turvallinen, vammariskiä alentava ja 

pelaajaa kehittävä fysiikkaharjoittelu tämän hetkisen tiedon perusteella. Tämän perus-

teella tuotetaan Junior Pelicansin valmentajien käyttöön opas, josta löytyy ohjeistus nuor-

ten pelaajien pituuskasvun seurantaan ja fysiikkaharjoittelun painotuksiin sekä huomioita-

viin asioihin. Lisäksi tuotos sisältää ohjeistuksen alkulämmittelyyn ja loppujäähdyttelyyn. 

Opinnäytetyön alkuperäinen aihe oli todella laaja ja saimmekin aluksi toimeksiantajalta 

melko vapaat kädet. Toimeksiantaja ehdotti, että kävisimme läpi heidän fyysisen harjoitte-

lun materiaaleja ja arvioisimme löytyykö sieltä selkeämpää aihetta opinnäytetyölle. Tämä 

vaihe oli melko haastava, mutta materiaaleja läpi käydessämme ja aiheeseen perehtyes-

sämme aihe selkeytyi. Aihe rajautui Junior Pelicans nuorten fysiikkaharjoittelusta murros-

ikäisten pituuskasvun eri vaiheiden aikaisen harjoittelun painotuksiin ja pituuskasvun seu-

rannan ohjeistamiseen. Lisäksi toimeksiantajan toiveesta lisäsimme vielä alkulämmittelyn 

ja loppujäähdyttelyn ohjeistuksen valmentajille. Aihetta on rajattu siten, että se käsittelee 

murrosikäisten jääkiekkoilijapoikien fysiikkaharjoittelua. Sovimme toimeksiantajan kanssa, 

että opinnäytetyössä ei käsitellä tyttöjen fysiikkaharjoittelua eikä pituuskasvun seurantaa 

työn rajaamisen takia.  

 

 



4 

3 PELAAJAPOLKU 

 

3.1 Jääkiekon lajianalyysi 

Jääkiekon lajianalyysissä määritellään lajin pelitapahtumia ohjaavat tekijät, kuten lajin his-

toria, olosuhteet, säännöt ja kehitys. Jääkiekon lajianalyysiin sisältyy myös pelianalyysi, 

jossa tarkastellaan pelitapahtumia ja niiden välisiä syyseuraus suhteita. Lisäksi keskity-

tään yksilön pelitaitoihin, joka koostuu pelikäsityksestä ja teknisistä taidoista sekä psyykki-

sistä, fyysistä ja sosiaalisista valmiuksista. (Savolainen 2016, 564-565.) 

Jääkiekko on fysiologisesti erittäin vaativa laji. Aineenvaihdunnallisesti jääkiekko on moni-

puolinen laji ja se vaatii paljon sydän- ja verenkiertoelimistöltä sekä hermolihasjärjestel-

mältä. Jääkiekko on intervallityyppistä urheilua, jossa fysiologisesti tapahtuu paljon vaihte-

lua, kuten suunnanmuutoksia, maksimaalisia kiihdytyksiä ja kaksinkamppailuja. Jääkiekko 

vaatii pelaajalta hyviä aerobisia ja anaerobisia ominaisuuksia, monipuolisia voimaominai-

suuksia, tehontuottokykyä, ketteryyttä, nopeutta ja tasapainoa. (Laaksonen & Vähälum-

mukka 2016a, 567) 

Nuorten puberteettivaiheessa olevien jääkiekkoilijoiden fysiikkaharjoittelua suunnitelta-

essa ja toteuttaessa pitää muistaa lajin vaatimuksien lisäksi se, missä järjestyksessä ja 

milloin mitäkin ominaisuutta on järkevintä kehittää, jotta aikuisiän huippu-urheiluvaiheessa 

pelaajan ominaisuudet olisivat parhaat mahdolliset lajin vaatimuksiin nähden.  

3.2 Leijonanpolku 

Suomen jääkiekkoliitto (2019) on määrittänyt leijonanpolun selvittääkseen ja ohjeistaak-

seen jääkiekon eri sidosryhmille heidän roolinsa ja vastuunsa sekä tekijät, jotka ovat oleel-

lisia pelaajan eri ikävaiheissa. Leijonanpolku sisältää ikäkausittain selkeät ohjeistukset. 

Ikäkaudet ovat 5-9-vuotiaiden lasten kiekon innostumisvaihe, 10-14-vuotiaiden lasten kie-

kon pelaamisen vaihe, 15-19-vuotiaiden nuorten harjoittelun tehostumisvaihe sekä yli 20-

vuotiaiden aikuisiän huippu-urheiluvaihe.  

Tässä opinnäytetyössä keskitymme erityisesti 10-14-vuotiaiden lasten kiekon pelaamisen 

vaiheeseen sekä 15-19-vuotiaiden nuorten harjoittelun tehostumisvaiheeseen sisältyvää 

pituuskasvun huippuvaiheen fysiikkaharjoitteluun Pelicans junioreissa.   

Lasten kiekon pelaamisen ja nuorten harjoittelun tehostumisen vaiheisiin sisältyy valinta-

vaihe, jossa nuori pelaaja tekee päätöksen huippu-urheilijan polulle siirtymisestä. Valinta-

vaiheen aikana erityisen tärkeitä tekijöitä ovat ammattitaitoinen valmennus, 
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harjoituskaverit ja perheen tuki. Valintavaiheen valmennuksen on syytä muistaa myös, 

että nuoret ovat toiminnan subjekteja, ei objekteja, polku on aina yksilöllinen, polulle pitää 

saada laatutekijöiden karttumista sekä valintavaihe jakautuu moniin eri vaiheisiin ja urheili-

jan polun tulisi nähdä ennemminkin polkujen verkostona. (Hämäläinen, Danskanen, Hak-

karainen, Lintunen, Forsblom, Pulkkinen, Jaakkola, Pasanen, Kalaja, Arajärvi, Lehtoviita & 

Riski 2015, 35-41.) 

Valintavaihe osuu samalle ajanjaksolle kuin puberteetti ja sen aikana tapahtuvat fysiologi-

set, biologiset ja fyysiset muutokset, joten on tärkeää, että valmentajat ja urheilijoiden pa-

rissa työskentelevät henkilöt tiedostavat tähän liittyvät tekijät.  

3.3 Junior-Pelicans Ry 

Junior-Pelicans RY on Päijät-Hämeen jääkiekkoseurojen kattojärjestö, johon kuuluvat pe-

rustajajäsenet Kiekkoreipas, Heinolan Kiekko, Nastolan Kiekko juniorit, Kanavan Pallo -

80, Pelicans 2000 Hollola ja Vesikansan Kiekko. Kattojärjestön tarkoituksena on hallin-

noida perustajayhdistysten jäsenien pelaajaoikeuksia sekä organisoida Päijät-Hämeen 

alueella tapahtuvan jääkiekon kilpa- ja harrastus kiekkoilua kiekkokoulusta A-juniori ikäi-

siin asti. (Junior-Pelicans Ry 2019a) Junior-Pelicans Ry on suomen suurin jääkiekkoseura 

1531 pelipassilla kaudella 2017-18. (Lempinen 2018.)  

Varsinainen toimeksiantaja on Junior-Pelicans Ry:n kuuluva seura Kiekkoreipas Ry. Kiek-

koreippaalla on 4-7-vuotiaille lapsille Leijona-kiekkokoulu, jossa laji aloitetaan. Tämän jäl-

keen seuralla on kaikissa ikäluokissa (F-A) edustusjoukkueet, jotka pelaavat Suomen Jää-

kiekkoliiton sarjoissa ja toiminta on aktiivisempaa. Tämän lisäksi seura järjestää edustus-

joukkueiden rinnalle harrastekiekkotoimintaa kaikissa ikäluokissa (F-A). Seuran tarkoituk-

sena on mahdollistaa jääkiekon harrastaminen kaikille 4-20-vuotiaille oman taitotasonsa ja 

halunsa mukaan.  (Kiekkoreipas Ry 2019.)  

Junior Pelicansin visio on tuottaa pelaajia kansainväliselle tasolle, mahdollistaa lajin har-

rastaminen kaikille, luoda kaikille jääkiekosta positiivinen kuva ja mahdollistaa laji kaikille 

toimijoille sekä ”rakastuttaa peliin jääkiekko”. Arvoina Junior Pelicansilla on parhaansa 

yrittäminen, reiluus, kunnioitus ja arvostus sekä hauskuus, iloisuus ja yhteistyö. Tämän li-

säksi kiteytettynä on innostuminen, onnistuminen ja ilo. (Junior-Pelicans Ry 2019b) 

Opinnäytetyössä on tarkoitus keskittyä D2, D1, C2 ja C1 ikäluokkien edustus joukkueiden 

pelaajien oheisharjoitteluun. Opinnäytetyö kohdistuu siis pääosin neljään ikäluokkaan 12-, 

13-, 14- ja 15-vuotiaisiin. Toki opinnäytetyön tuotosta voidaan tarvittaessa hyödyntää 

muissakin ikäluokissa. 
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Junior Pelicansissa tehdään joka kaudelle kausisuunnitelmat, jotka sisältävät myös fysiik-

kaharjoittelun. Jokaisella ikäluokalla on fyysisiin ominaisuuksiin painotukset ikäluokan mu-

kaan. Lisäksi pelaajilla on yksilölliset kehityssuunnitelmat. D1 ikäluokan fysiikkaharjoitte-

lun painotuksiin kuuluvat kestävyysominaisuuksista perus- ja vauhtikestävyys sekä no-

peuskestävyys, tarkennuksena maitohapoton. Voimaominaisuuksista kestävyysvoima, ku-

ten monipuolinen lihaskestävyys ja lihashallinta sekä nopeusvoima. Sekä näiden lisäksi 

nopeus, kimmoisuus ja liikkuvuus. C2 ikäluokassa on samat painotukset muutamilla li-

säyksillä. Nämä lisäykset ovat voimaan lihaskestävyyden lisäksi voimakestävyys sekä 

nostotekniikat. C1 ikäluokasta lähtien pelaajilla on yksilöidymmät painotukset harjoitte-

lussa. (Junior-Pelicans Ry 2019b) 

3.4 Junior Pelicansin pelaajapolku 

Kiekkoreippaalla on toiminnan pohjaksi pelaajapolku, joka alkaa 5-9-vuotiaiden jääkiekon 

innostumisvaiheesta ja päättyy aikuisiän huippu-urheilu vaiheeseen 20-ikävuodesta 

eteenpäin. Pelaajapolku sisältää edellä mainittujen lisäksi lasten kiekon pelaamisen vai-

heen 10-14-vuotiaat sekä nuorten harjoittelun tehostamisvaiheen 15-19-vuotiaat.  Pelaaja-

polku sisältää siis neljä eri vaihetta, jotka sisältävät suuntaviivat toiminnalle. (Junior-Peli-

cans Ry 2019b) Nämä neljä eri vaihetta on kuvattu kuviossa 1.  

Pelicans junioreiden pelaajapolku mukailee tarkkaan jääkiekkoliiton pelaajapolkua. Peli-

cans junioreiden pelaajapolku sisältää toiminnalliset arvot sekä lyhyen kuvauksen ja ta-

voitteet jokaisesta tärkeästä osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat peli, luonne, luistelu, 

koti, koulu, seura, alue ja liitto. Peli osa-alue sisältää yksilön pelaamisen kehittävät tehtä-

vät ja tavoitteet sekä joukkuepelaamisen kehittävät tehtävät ja tavoitteet. Luonne osa-alue 

sisältää henkisten valmiuksien kehittämisen tehtävät ja tavoitteet. Luistelu sisältää lajitek-

niikoiden ja taitojen tehtävät ja tavoitteet. Koti osa-alue sisältää tehtäviä, kuten urheiluun 

kannustava ilmapiiri sekä ravinto, lepo ja palautuminen ja koulu osa-alue sisältää esimer-

kiksi 9-14 vuotiaissa akatemiatoiminnan aloittamisen. Seura, alue ja liitto osa-alueet sisäl-

tävät joukkueet, sarjat ja mahdolliset kartoitusleirit sekä niihin liittyvät tehtävät. Pelaaja-

polku sisältää lisäksi liikunnan määrän suositukset viikko tasolla. (Junior-Pelicans Ry 

2019b) 
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Kuvio 1. Pelaajapolku (Mukailtu Junior-Pelicans Ry 2019.) 
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4 MURROSIKÄ 

 

4.1 Puberteettivaiheen kehitys 

Opinnäytetyössä keskitytään poikien fyysiseen harjoitteluun, joten tässä kappaleessa ava-

taan lähinnä puberteetin vaikutuksia poikiin. Puberteetti eli murrosikä tarkoittaa ihmisen 

fyysistä kehitysaikaa lapsesta sukukypsäksi. Pojat kasvavat puberteetin aikana lapsesta 

mieheksi. Puberteetin aikana sukupuoli- sekä kasvuhormonituotannossa tapahtuu suuria 

muutoksia. Puberteetin aikana tapahtuu siis isoja fyysisiä sekä henkisiä muutoksia. (Kes-

kinen & Saha 2009, 5.)  

Puberteetti alkaa yleensä 10-15-vuoden iässä. Tytöillä yleensä 1-2-vuotta aikaisemmin 

kuin pojilla. Murrosiän alkamisessa on kuitenkin merkittäviä yksilöllisiä eroja. Pojilla mur-

rosiän ensimmäisiä tunnusmerkkejä ovat kivesten kasvu, joka alkaa yleensä 10-13-vuo-

den iässä. Häpykarvoituksen kehittyminen alkaa hieman myöhemmin ja sitä seuraa muun 

karvoituksen lisääntyminen sekä viimeisenä parrankasvu. Karvoituksen lisääntyminen ta-

pahtuu yleensä samaan aikaan kuin pituuskasvu on nopeinta, yleensä noin 11-15-vuoden 

iässä. (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud 2007, 429-430.) 

4.1.1 Hormonit 

Monimutkainen hormonaalinen säätelyjärjestelmä vaikuttaa ihmisen kasvuun ja kehityk-

seen. Tärkeimpiä kasvun säätelyyn vaikuttavia hormoneja ovat kasvuhormoni, insuliinin-

kaltainen kasvutekijä, sukupuolihormonit sekä kilpirauhashormoni. Prepubertaalinen eli 

ennen murrosikää tapahtuva kasvu on lähinnä kasvuhormonien stimuloivaa raajojen kas-

vua. Puberteetin aikainen kasvu tapahtuu lähinnä androgeenien eli mieshormonien ja est-

rogeenien eli naishormonien stimuloivana selkärangan kasvuna. Pojilla kasvuhormonin 

tuotanto on kovimmillaan murrosiän kasvupyrähdyksen jälkipuolella. Androgeenien ja est-

rogeenien eritys jouduttavat kasvulevyjen luutumista ja tästä syystä pituuskasvu päättyy 

nopeasti murrosiän jälkeen. (Laine, Kalaja, & Mero 2016, 74.; Hyvä Terveys 2013.) 

Hormonit ovat kemiallisia viestiaineita, jotka kuljettavat tietoa umpirauhasista koh-

desoluihinsa, jossa hormonit stimuloivat solunsisäistä toimintaa. Solunsisäisen stimuloin-

nin määrä riippuu hormonipitoisuudesta. (Bjålie ym. 2007, 135.) Murrosiän käynnistää su-

kupuolihormonien lisääntyminen. Tämä prosessi käynnistyy aivojen hypotalamuksessa. 

Hypotalamuksen kypsyminen käynnistää kolmivaiheisen tapahtumasarjan, joka johtaa pu-

berteetin alkamiseen. Tämän tapahtumasarjan seurauksena sukupuolihormonien tuotanto 
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lisääntyy sukupuolirauhasissa. Tämä prosessi aiheuttaa murrosikään liittyvät fyysiset 

muutokset. (Bjålie ym. 2007, 430-431.) 

Pojilla sukupuolihormoneista testosteroni saa aikaan miehisten sukupuoliominaisuuksien 

kehityksen. Lisäksi se vaikuttaa lihaksiston ja luuston kasvuun. Testosteroni vaikuttaa 

myös erytropoietiinin erityksen välityksellä punasolujen muodostumiseen, joka parantaa 

merkittävästi suorituskykyä. (Laine ym. 2016, 74-75.)  

Ympäristötekijöillä on suuri vaikutus hormonitoimintaan. Erityisesti unella on suuri yhteys 

sekä kasvuhormonituotantoon, että sukupuolihormonien tuotantoon. Taulukossa 1. on 

esillä sekä positiivisesti, että negatiivisesti pituuskasvuun vaikuttavat ympäristötekijät. Tut-

kimushavainnot ovat osoittaneet, että kasvuhormonin tuotanto tapahtuu sykäyksittäin eri-

tyisesti yöllä ja se on voimakkainta unen syvien vaiheiden aikana. Samoin sukupuolihor-

monien tuotanto tapahtuu sykäyksittäin ja myös siihen säännöllisellä unella on suuri mer-

kitys. Liiallinen valvominen ja aikaero vaihtelut voivat heikentää hormonituotannon sykäyk-

siä.  

Taulukko 1. Pituuskasvuun vaikuttavia elämäntapatekijöitä (Mukailtu Hakkarainen 2015) 
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4.1.2 Hermolihasjärjestelmä 

Anatomisesti hermosto jaetaan keskushermostoon, johon kuuluvat aivot ja selkäydin, 

sekä ääreishermostoon, johon kuuluvat selkäydinhermot ja autonominen perifeerinen her-

mosto. Keskushermostosta käskyt kulkevat joko motorista hermostoa, eli liikehermoja pit-

kin tai autonomisen hermoston kautta sisäelimiin ja kehon ääreisosiin. Keskushermos-

tosta viedään käskyjä aivo- ja selkäydinhermoja pitkin lihaksistoon. Näitä käskyjä ovat esi-

merkiksi supistumiskäsky ja aktiopotentiaali. (Avela, Mero, Kyröläinen 2016, 88-90.) 

Hermolihasjärjestelmä koostuu hermostosta, johon kuuluvat aivot ja selkäydin, lihas sekä 

lihaksiin ja muihin elimiin tietoa vievä ja niistä tuova hermo. Lihakset ovat kudosta, jotka 

toteuttavat hermokäskyjä. Lihaskudoksen toiminta on pitkälti riippuvainen hermokäskyjen 

tyypistä ja laadusta. Lihaksiston kehitys on suurelta osin riippuvainen hermojärjestelmän 

kypsymisestä. (Hakkarainen 2015a, 69.)  

Proprioseptiikka tarkoittaa sitä, että sensorisista aistinelimistä tulee aistittua tietoa elimis-

tön tuottamista liikkeistä suhteessa ympäristöön eli proprioseptorit ovat merkittävä tekijä 

asennon ja liikkeen hallinnassa. Proprioseptoreita on lihaksissa ja jänteissä ja ne osallistu-

vat liikkumisen säätelyyn selkäydinrefleksien kautta. Tätä kautta proprioseptorit vaikutta-

vat lihaksen hermostolliseen ohjaukseen. (Avela ym, 2016, 91.)  

Hermosto kypsyy voimakkaasti lapsuudessa ja kuudenteen ikävuoteen mennessä her-

mosto onkin kehittynyt noin 90-prosenttisesti. Olemassa olevien hermosolujen väliset yh-

teydet lisääntyvät ja kehittyvät ympäristön ärsykkeiden ja sitä mukaan oppimisen kautta. 

Tämä kehitys on kovimmillaan ennen murrosikää, mutta jatkuu myös murrosiän aikana. 

Hermoston kehitys vaikuttaa suuresti lapsen koordinaatioon, taitojen, tasapainon, reak-

tiokyvyn, ketteryyden, nopeuden ja voiman kehittymiseen. Monipuolinen aisti- ja liikeär-

sykkeiden saanti kehittää näitä ominaisuuksia lapsuudessa, kun taas niiden puute tai liian 

yksipuolinen tekeminen voi aiheuttaa päinvastaista kehitystä. Tästä syystä motorisia tai-

toja ja nopeutta olisi erityisen tärkeää painottaa päivittäisessä liikkumisessa aina murros-

iän kynnykselle asti. (Hakkarainen 2015a, 69; Laine ym. 2016, 61-62.) 

Ihmisillä on kolmenlaisia lihassoluja, 1-tyypin hitaasti supistuvia, mutta kestäviä, 2-tyypin 

nopeasti supistuvia ja nopeasti väsyviä sekä välimuotoisia lihassoluja. Ensimmäisten elin-

kuukausien aikana 1-tyypin ja 2-tyypin lihassolut lisääntyvät välimuotoisten kustannuk-

sella. Perimällä on suuri vaikutus siihen, kumpaa lihassolutyyppiä ihmisellä on enemmän. 

Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa myös ympäristön ärsykkeillä. Monipuolinen ja riittävä 

liikunta lapsena kehittää kaikkia lihassolutyyppejä (Hakkarainen 2015a, 70-71.)  
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4.1.3 Tuki- ja liikuntaelimistö 

Tuki- ja liikuntaelimistö on iso käsite ja se sisältää luiden ja lihasten lisäksi nivelsiteet, jän-

teet ja muut tukikudokset (Laine ym 2016, 65). Tuki- ja liikuntaelimistön tehtävä on mah-

dollistaa ihmisen pystyasennossa liikkuminen sekä tukea ja suojata muita elimiä. Lihasten 

supistuessa nivelet ja luut mahdollistavat sen, että supistuksen tuottama voima muuttuu 

liikkeeksi. (Alen & Rauramaa 2005, 34-35.) Tässä osiossa käsitellään lihaksiston ja luus-

ton kehitystä murrosiässä, koska nämä ovat merkittäviä tekijöitä pituuskasvussa ja mur-

rosiän fyysisessä kehityksessä. Lisäksi käsitellään myös muiden tukikudosten rakennetta 

ja toimintaa, koska ne ovat merkittäviä tekijöitä ihmisen liikkumisessa, suorituskyvyssä ja 

vammariskin alentamisessa.  

Lihakset koostuvat lihassoluista, jotka ovat muihin elimistön soluihin verrattuna suuria. 

Luustolihaksen supistus tapahtuu lihassoluissa kaikentyyppisessä lihastyössä. (Neder-

gaard 2016, 25-26.) Lihassolujen määrä on pääasiallisesti geneettisesti peritty ominai-

suus. Lihassolujen koko sen sijaan muuttuu lihassolun toiminnallisten rakenteiden lisään-

tymisen mukaan. Luonnollisen kasvun myötä lihassolun poikkipinta-ala kasvaa. Siihen, 

kuinka paljon lihaksen pinta-ala kasvaa voidaan vaikuttaa suuresti kuormituksella. Pituus-

kasvun huippuvaiheen loppupuolella lihaksen pinta-ala voi kasvaa 5-10 kertaiseksi. Pojilla 

lihaksen poikkipinta-ala kehittyy luonnolliseen aikuiskokoonsa noin 14 vuoden iässä. Li-

hassolujen poikkipinta-alan suuri lisääntyminen pituuskasvun huippuvaiheen aikana pe-

rustuu hormonierityksen kuten testosteronin ja kasvuhormonin lisääntymiseen. Tästä 

syystä lihassolun kasvuun perustuva voimaharjoittelu kannattaa aloittaa vasta pituuskas-

vun huippuvaiheen loppupuolella. Pituuskasvun huippuvaiheen aikana luusto kasvaa voi-

makkaasti ja se toimii lihaksille niiden pituuskasvun käynnistävänä ärsykkeenä. Luiden 

kasvaessa lihakset ovat jatkuvassa venytyksessä ja tämä selittää osittain murrosiän lihas-

massan kasvun. Tästä syystä myös lihaskudosten venyvyys heikkenee ja tämä johtaa 

murrosikäisen liikkuvuuden heikkenemiseen ja kömpelyyteen. Tässä iässä onkin tärkeää 

huomioida venyttely- ja liikkuvuusharjoittelun merkitys. (Hakkarainen 2015a, 69-70.) 

Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat myös luusto, nivelet, nivelrustot, sidekudokset ja nivel-

siteet. Ihmisellä on syntymästä asti luuston kasvutumakkeet, joiden luutuessa muodostuu 

varsinainen luu. Luutumakkeet luutuvat tietyssä järjestyksessä mutta aikataulu on hyvin 

yksilöllinen. Ensiksi kasvavat raajojen luut ja myöhemmin muun vartalon luut. Luiden ti-

heys ja massa riippuvat luuhun kohdistuvasta kuormituksesta, hormonitoiminnoista sekä 

ravinnosta. Juuri ennen murrosikää luumassa kasvaa runsaasti kuormituksen vaikutuk-

sesta. Luuston pituuskasvu tapahtuu apofyyseissä eli kasvurustoissa. Apofyysien rakenne 

on altis rasitusvammoille, etenkin jos niiden alue altistuu kovalle vetorasitukselle 
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pituuskasvun huippuvaiheen aikana. Kovaa vetorasitusta aiheuttavat esimerkiksi kovate-

hoiset voimaharjoitukset ja hyppelyt. (Hakkarainen 2015a, 71.) Tämä onkin erityisen tär-

keeä seikka, joka tulisi kaikkien nuorten valmentajien tiedostaa ja huomioida harjoittelun 

suunnittelussa.  

Sidekudos tarkoittaa faskiaa, joka on erilaista kehomme eri osissa. Järjestäytyneintä ja tii-

veintä se on jänteiden alueella. (Pihlman & Luomala 2016, 19). Luurankolihakset ovat eri-

laisten sidekudoskerrosten ympäröimiä. Nämä sidekudoskerrokset yhtyvät jänteiksi ja jän-

teet kiinnittävät lihakset luihin. Sidekudokset muodostuvat kollageeneista, jotka ovat tär-

keä rakenteellinen ja toiminnallinen sidekudosproteiini. Kollageenit ovat erittäin lujaa ja 

kestävää ainetta ja se on erittäin tärkeää vetolujuuden kannalta. Pitää muistaa, että kolla-

geenit reagoivat tensioon ja rakentuvat sekä vahvistuvat sen suuntaisesti. Sidekudokset 

sisältävät kollageenien lisäksi elastiinia, joka on nimensä mukaan hyvin elastista eli veny-

vää. Nämä sidekudosrakenteet antavat lihaksille ja jänteille rungon, joka pitää lihaksen 

kasassa, tukee lihasta, joustaa ja venyy. (Alen & Auramaa 2005, 39; Pihlman & Luomala 

2016, 19-38.) Nivelsiteet eli ligamentit koostuvat kollageeni- ja elastiinisäikeistä. Ligamen-

tit ovat rakenteeltaan lähes samanlaisia kuin jänteet, mutta niiden säikeet ovat hieman 

epäsäännöllisemmässä järjestyksessä. Lisäksi ligamenteissa on enemmän elastisia säi-

keitä kuin jänteissä ja tästä syystä ligamentit ovat venyvämpiä kuin jänteet. Elastiset säi-

keet joustavat lepopituudestaan eri arvioiden mukaan jopa 120%-150%. (Ylinen 2010, 56; 

Pihlman & Luomala 2016, 50.) 

Myös nämä tukikudokset, kuten nivelrustot ja nivelsiteet vahvistuvat sopivan liikunnan vai-

kutuksesta pituuskasvun aikana. Näiden kudosten liikkuvuuden kehittyminen on myös 

parhaimmillaan murrosiän alkuvaiheessa 11-14-vuoden iässä. Pitää kuitenkin muistaa, 

että biomekaanisesti ajateltuna virheellisillä liikeradoilla voidaan aiheuttaa rustovammoja 

jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Lihasten ja jänteiden elastisten rakenteiden kehittymistä 

voidaan hieman edistää matalatehoisilla hyppelyillä ja kimmoisuusharjoitteilla. (Hakkarai-

nen 2015a, 71-72.) 

4.2 Pituuskasvun huippuvaihe 

Fyysinen kasvu tarkoittaa kehon rakenteiden koon sekä mittasuhteiden kasvua, kuten 

muun muassa seisoma- ja istumapituuden kasvu ja kehon- ja lihasmassan kasvu. Tämä 

aiheuttaa muutoksia muun muassa kehon painopisteen sijaintiin, vipuvarsien pituussuhtei-

siin ja nestevajeen ilmenemisherkkyyteen. Fyysinen kasvu muodostuu kolmesta solutason 

muutoksesta, joita ovat solumäärän lisääntyminen, yksittäisten solujen koon kasvusta 

sekä soluvälitilan nesteen ja rakenteiden lisääntymisestä. Syntymän jälkeinen pituuskasvu 

koostuu kolmesta eri vaiheesta. Imeväisiän kasvusta, lapsuusajan kasvusta sekä 
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puberteetin eli murrosiän aikaisesta pituuskasvun huippuvaiheesta. (Hakkarainen 2015a, 

53-56.)  

Imeväisiän kasvu on nopeinta ensimmäisen kahden vuoden ajan. Lapsuusajan kasvu on 

melko hidasta ja tasaista aina murrosikään asti, jonka jälkeen tulee murrosiän pituuskas-

vun huippuvaihe eli niin kutsuttu kasvupyrähdys, jonka aikana pojat kasvavat noin 10cm 

vuodessa. Poikien pituuskasvun huippuvaihe sijoittuu noin 14 vuoden ikään. Kasvun aika-

taulu on kuitenkin yksilöllistä. Kalenteri-iältään saman ikäiset voivat olla biologisesti hyvin 

eri-ikäisiä sekä kypsymisasteeltaan eri tasolla. Tämä vaikuttaa luonnollisesti fyysisiin omi-

naisuuksiin. (Mero & Laine 2012, 50-52.)  

Ihmisen kasvuun ja kehittymiseen vaikuttavat useat tekijät. Merkittävimpiä tekijöitä ovat 

geenit eli perintötekijät, hormonit, ravitsemus ja ympäristön ärsykkeet kuten liikunta. Pe-

rimä luo kasvu- ja kehityspotentiaalin eli genotyypin, mutta se ei täysin määrittele kasvun 

ja kehityksen piirteitä. Genotyyppiin voidaan vaikuttaa ympäristötekijöillä sekä positiivi-

sesti, että negatiivisesti. Genotyypin ja ympäristötekijöiden yhteistuloksena muodostuu fe-

notyyppi eli kehon rakenteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus. Perintötekijät vaikuttavat 

odotettuun aikuispituuteen sekä kasvurytmiin. Vanhempien pituuden avulla voidaankin 

määrittää odotettu aikuispituus sekä pituuskasvun huippuvaiheen alku. Perheissä, joissa 

vanhemmat ovat hyvin eripituisia aikuisiän pituuden arviointi on vaikeaa. Sen sijaan poi-

kien kohdalla isän ja veljien murrosiän ja pituuskasvun huippuvaiheen ajankohdasta voi-

daan hyvin ennustaa pituuskasvun huippuvaihetta ja määrittää biologista kehitysvaihetta.   

(Hakkarainen 2015a, 63-64.) 

Murrosiässä pituuskasvun huippu osuu tytöillä murrosiän keskelle ja pojilla murrosiän lop-

puvaiheeseen. Kuten aikaisemmin hormonitoimintaa käsittelevässä kappaleessa todettiin, 

pituuskasvun huippuvaihe käynnistyy sukupuolihormonien erityksen käynnistymisestä ja 

kasvuhormonien erityksen lisääntymisestä. Mielenkiintoinen pituuskasvuun liittyvä tekijä 

on vuoden ajat. Kesällä pituuskasvu on voimakkaampaa kuin talvella ja tästä syystä ke-

väällä syntyneet kasvavat keskimäärin pidemmiksi kuin syksyllä syntyneet. Juuri ennen 

murrosiän alkua poikien pituuskasvu on hyvin hidasta. Poikien pituuskasvu kiihtyy murros-

iän puolessa välissä ja kiihtyy kasvupyrähdykseksi, joka kestää noin kaksi vuotta, murros-

iän loppu puolella. Pituuskasvun huippuvaiheen aikana pojat voivat kasvaa jopa 1cm kuu-

kaudessa ja 12cm vuodessa. Pituuskasvun huippuvaiheen jälkeen poikien kasvu jatkuu 

vielä 3-5 vuotta jatkuvasti hidastuen. (Aalberg & Siimes 2007, 16.) 

Kehon eri osien kasvu päättyy eri vaiheissa. Kallon kasvu päättyy ensimmäisenä, jonka 

jälkeen päättyvät käsien ja jalkaterien kasvu. Pituuskasvun huippuvaiheen aikana 
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kasvavat eniten alaraajat ja pituuskasvun huippuvaiheen jälkeen kasvaa lähinnä torso 

(Aalberg & Siimes 2007, 33.)  

4.3 Herkkyyskaudet 

Fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet tarkoittavat ajanjaksoja, jolloin tietyn fyysisen 

ominaisuuden kehittyminen tapahtuu osittain luonnollisen kasvun kautta ja siitä syystä ke-

hitys on tehokasta ja helppoa. Herkkyyskaudet on hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan 

nuorten harjoittelun painopisteitä. 13-15-ikävuosien ajalle herkkyyskausista osuu, aerobi-

nen peruskestävyys, liikkuvuus ja notkeus sekä nopeusominaisuuksista hermotus. Myös 

voima ominaisuuksista hermotus ja lihaskunto ovat sellaisia, joita kannattaa näissä ikä-

luokissa painottaa. Pitää muistaa, että vaikka näitä ominaisuuksia painotetaan niin kaikkia 

ominaisuuksia pitää silti harjoittaa myös pituuskasvun huippuvaiheen aikana. (Hakkarai-

nen 2015b, 182-185.) 

Kuten aikaisemmin on ilmennyt, 13-15 vuotiaiden joukkueissa on pelaajia, jotka ovat bio-

logiselta kehitykseltään hyvin eri ikäisiä. Kun yhdellä on pituuskasvun huippuvaihe jo ohi, 

toisella se voi olla vasta alkamassa. Kuviossa 2. näkyy eri fyysisten ominaisuuksien herk-

kyyskaudet, mutta pitää muistaa, että niihin vaikuttavat pelaajan biologinen ikä. Tulevissa 

kappaleissa avataan tarkemmin kutakin ominaisuutta ja sen harjoittamista pituuskasvun 

huippuvaiheen aikana. 

 

Kuvio 2. Herkkyyskaudet (mukailtu Hakkarainen 2015b, 185.) 
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4.4 Harjoittelun yksilöllisyys 

Harjoittelun yksilöllisyys on erittäin tärkeä asia pelaajan kehittämisen ja vammoja ennalta-

ehkäisevän näkökulman kannalta. Joukkuelajeissa voitaisiin enemmän keskittyä yksilöi-

den kehittämiseen, jotta pelaajien kehitys ja vammojen ennaltaehkäisy olisi tehokkainta. 

Joukkuelajeissa se on kuitenkin työlästä ja haastavaa. Pitää kuitenkin muistaa, että jouk-

kueet koostuvat yksilöistä.  

Harjoittelun yksilöllisyys tulee huomioida, koska puberteetin aikana yksilöiden välisessä 

kehityksessä voi olla suuriakin eroja. Fyysisen kasvun muutosaikataulut ovat yksilöllisiä ja 

voivat vaihdella paljonkin riippuen ympäristöstä, perimästä, kalenteri-iästä sekä fyysisestä 

kuormituksesta. (Hakkarainen 2015a, 54.) Tästä syystä nuorten urheilijoiden valintavai-

heessa onkin valmentajilla suuri vastuu tunnistaa urheilijoiden yksilölliset tavoitteet, taidot, 

kasvu ja kehittyminen (Mononen 2016, 32). 

Fyysisessä kehityksessä on yksilöllisiä eroja kaikissa ikäluokissa lapsuudesta aikuisen 

huippuvaiheeseen. Tästä syystä harjoittelun yksilöllisyys on tärkeää kaikissa ikäluokissa, 

koska jokaisen yksilön harjoitusvaste eli harjoituksen aikaansaama kehitys on erilainen. 

(Hakkarainen 2015b, 179.) Harjoittelun yksilöllisyys on tärkeää myös vammariskin alenta-

misen näkökulmasta. On tärkeää huomioida yksilön aikaisemmat vammat, puutteet ja 

puolierot lihasvoimassa, liikkuvuudessa ja koordinaatiossa sekä anatomiset poikkeavuu-

det. (Pasanen, K. & Parkkari, J. 2016, 668.) 

4.5 Urheiluvammat 

Urheiluvammat jaetaan syntymekanisminsa perusteella akuutteihin ja kroonisiin vammoi-

hin. Akuutteihin vammoihin kuuluvat kontaktissa syntyneet vammat, kuten nivelten vään-

tövammat ja lihasruhjeet. Ilman kontaktia syntyneitä akuutteja vammoja ovat esimerkiksi 

nopean spurtin tai äkillisen jarruttamisen aiheuttamat lihasten revähdykset ja nivelsiteiden 

venähdykset. (Pasanen 2015a, 187-188.)  

Krooniset eli rasitusvammat muodostuvat pitkään jatkuneen vääränlaisen harjoittelun tu-

loksena. Liian suuri kuormitus tai vääränlainen suoritustekniikka aiheuttavat mikrovaurioita 

tuki- ja liikuntaelimistössä, joka asteittain kehittyy rasitusvammaksi. Tyypillisesti rasitus-

vamman syntyvaiheessa urheilija kokee kipua harjoittelun aikana, mutta kivun määrä ei 

ole vielä tarpeeksi suuri, jotta harjoittelu jouduttaisiin lopettamaan. Rasitusperäinen 

vamma todetaan usein vasta, kun harjoittelua joudutaan keventämään tai harjoittelu jou-

dutaan lopettamaan kokonaan vamman vuoksi. (Leppänen 2017, 11-12.) 
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Vammojen syntymekanismeihin vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät (Taulukko 2). 

Sisäiset riskitekijät ovat urheilijan yksilöllisiin tekijöihin perustuvia ja ulkoiset riskitekijät 

ovat ympäristöön ja urheilulajin luonteeseen liittyviä tekijöitä. Urheilijan sisäiset ja ulkoiset 

riskitekijät yhdessä vammalle altistavan tapahtuman kanssa lisäävät urheilijan vammautu-

misriskiä. (Leppänen 2017, 13-14.) 

 

Taulukko 2. Urheiluvammojen riskitekijät (Mukailtu Leppänen 2017) 
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4.6 Nuorten rasitusperäiset vammat ja niiden riskitekijät 

Koska jääkiekko on lajina luonteeltaan vauhdikas kontaktilaji, jossa vammojen syntyminen 

johtuu yleisesti ennalta-arvaamattomista tekijöistä ja tilanteista, keskitymmekin tässä osi-

ossa rasitusperäisiin vammoihin, joiden riskiä voidaan hyvällä harjoittelun suunnittelulla ja 

ohjelmoinnilla vähentää. 

Lasten ja nuorten rasitusperäiset vammat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. 

Arviolta jopa puolet kaikista urheiluvammoista on rasitusperäisiä vammoja. Luku on kui-

tenkin vain varovainen arvio, sillä kaikkia rasitusvammoja ei hoideta ja tilastoida syntyme-

kanisminsa vuoksi samalla tavalla kuin äkillistä hoitoa vaativia urheiluvammoja. Yhtenä 

syynä rasitusvammojen lisääntymiselle pidetään aikaista erikoistumista yhteen urheilula-

jiin. Harjoittelumäärien ja harjoittelun moninaisuuden lisääntyminen aiheuttaa rasitusta 

kasvavalle keholle. Huolimaton valmennus sekä riittämätön suoritustekniikoiden ja taidon 

harjoittelu altistavat myös nuorta urheilijaa rasitusvammoille. (Paterno, Schmitt, Quatman-

Yates & Lucas 2017, 342.) 

Listola ym. (2013) tutkivat A-B juniorisarjassa pelaavien jääkiekkoilijoiden yleisimpiä rasi-

tusperäisiä vammoja kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen mukaan yleisimmät lihas- 

jänneperäiset rasitusvammat sijaitsivat alaraajoissa, erityisesti lonkan ja nivusen alueella. 

Leppänen (2017, 44) toteaakin, että keskivartalon, lonkan ja lantion lihasten voimaharjoit-

telu on tärkeää vammariskin alentamisessa. Keskivartalon hyvä voimataso ja hallinta edis-

tävät alaraajojen voimantuottoa ja lisäävät luistelun tehokkuutta. 

Nuoren urheilijan tyypillisimmät rasitusvammat esiintyvät luiden kasvualueilla. Kasvualue 

eli apofyysi on lihasten, sekä jänteiden kiinnityskohta ja rustoisen rakenteensa vuoksi se 

on rakenteellisesti heikompi ja alttiimpi vammoille. Kun lihaksen kiinnityskohta luussa jou-

tuu suurelle vetorasitukselle, se saattaa aiheuttaa kipua ja turvotusta sekä mikroskooppi-

sia murtumia itse apofyysissa. Apofysiitti, kuten Osgood-Schlatterin tauti tai hyppääjän 

polvi johtuvat liiallisesta tai vääränlaisesta harjoittelukuormituksesta kasvupyrähdyksen ai-

kana, jolloin luiden nopea kasvu jo itsessään lisää lihasten ja jänteiden kireyttä aiheuttaen 

vetorasitusta apofyysialueella. Vääränlainen harjoittelu kasvuvaiheessa sisältää tyypilli-

sesti liian kovaa voima- ja plyometristä harjoittelua sekä virheellisiä suoritustekniikoita. 

(Pasanen 2015a, 190-191; Paterno ym. 2017, 352-353.) 

Yleisimmät nuorten selkärangan rasitusvammat esiintyvät lannerangassa. Erityisesti lan-

nerangan nikaman takaosa on altis rasitusmurtumalle eli spondylolyysille, kun lanneran-

kaa toistuvasti hyperekstensoidaan laji- tai fysiikkaharjoittelussa. Spondylolyysi voi myös 
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kehittyä spondylolisteesiksi, kun jo vaurioitunutta nikamaa kuormitetaan ja se pääsee liu-

kumaan eteenpäin anteriorisesti. (Paterno ym. 2017, 356.) 

Rasitusvammojen riskien vähentämisessä on tärkeää seurata urheilijan kokonaiskuormaa. 

Suuren harjoittelu- ja kilpailukuorman on todettu lisäävän rasitusvammojen riskiä. Myös 

akuuttien vammojen riski kasvaa, koska ylirasittuneen urheilijan hermo-lihasjärjestelmän 

kontrolli ja reaktioaika ovat huonontuneet. Suuri, mutta hyvin suunniteltu harjoittelukuorma 

kuitenkin ennaltaehkäisee nuoren urheilijan vammoja ja parantaa suorituskykyä, joten ta-

sapainon löytäminen harjoitteluun on erittäin tärkeää. (Bahr ym. 2017, 181; Gabbett 2017, 

183.) 

Lasten ja nuorten harjoittelun tulee olla monipuolista ja sitä tulee olla tarpeeksi, koska ylei-

nen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt tässä ikäryhmässä merkittävästi. Tärkeää on 

myös, että lapset syövät terveellisesti ja saisivat tarpeeksi unta ja lepoa palautuakseen. 

Valmentajan roolissa tärkeää on oikeanlaisten suoritustekniikoiden ohjaus ja liikkeen laa-

dun valvonta. Vääränlaiset suoritustekniikat ja huono palautuminen altistavat urheilijaa 

myös rasitusvammoille. (Pasanen 2015a, 187, 190-192.) 

Nuorilla urheilijoilla voimakas pituuskasvun vaihe puberteetti-iässä asettaa erityisiä haas-

teita harjoittelun suunnittelulle ja toteuttamiselle. Pituuskasvun huippuvaiheen aikana ur-

heilijan harjoittelun tulisi olla yksilöllisempää ja lapsen ikävaiheen mukaista, jotta vam-

moilta säästyttäisiin. (Pasanen 2015a, 190.) 
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5 FYSIIKKAHARJOITTELU PITUUSKASVUN HUIPPUVAIHEESSA 

 

5.1 Alkulämmittely 

Alkulämmittelyllä ja loppujäähdyttelyllä voidaan lisätä aktiivisesti harjoittelevan nuoren ur-

heilijan harjoittelumäärää vuositasolla sadoilla tunneilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

ennen harjoittelua suoritettu aktivoiva alkulämmittely ja harjoittelun lopuksi suoritettava 

loppujäähdyttely ovat hyvin suunniteltuja ja ohjattuja, jotta nuori saa niistä parhaimman 

hyödyn irti ominaisuuksia kehittävänä harjoitteluna. (Leppänen 2017, 21; Pasanen 2015b, 

320.) 

Monipuolinen, kaikki elinjärjestelmät huomioiva alkulämmittely vähentää tutkimusten mu-

kaan akuuttien alaraajavammojen ja erityisesti nuorilla urheilijoilla myös rasitusvammojen 

riskiä jopa puolella. Myös loukkaantumisen aiheuttama poissaolo harjoittelusta alenee päi-

vissä mitattuna puolella. Jotta aktivoivan alkulämmittelyn vammojen riskiä alentava omi-

naisuus saadaan tuotua esiin, tulisi alkulämmittelyn olla rutiininomaista ja toistuvaa. Tä-

män vuoksi onkin suositeltavaa suorittaa aktivoiva alkulämmittely ennen jokaista harjoi-

tusta ja peliä. (Bahr ym. 2017, 182; Rössler, Junge, Bizzini, Verhagen, Chomiak, Aus der 

Fünten, Meyer, Dvorak, Lichtenstein, Beaudouin, Faude 2018.) 

Hyvän alkulämmittelyn tarkoituksena on aktivoida urheilijan kaikki elinjärjestelmät ja val-

mistaa urheilija suoritusta varten. Elinjärjestelmiä, joihin halutaan vaikuttaa ovat hengitys- 

ja verenkiertoelimistö, tuki- ja liikuntaelimistö sekä hermo-lihasjärjestelmä. Tarkoituksena 

on kehittää yhdessä suoritukseen valmistavan harjoittelun kanssa urheilijan koordinaa-

tiota, liikkeen ja kehon hallintaa, voimaa sekä tasapainoa. (Leppänen 2017, 21-23.)  

Alkulämmittelyn tulisi olla kestoltaan vähintään 15 minuuttia ja se on hyvä jakaa neljään 

eri osioon: yleinen lämmittely, aktivoivat lihaskuntoliikkeet, plyometriset harjoitteet ja la-

jispesifiset harjoitteet (Leppänen 2017, 23). Alkulämmittelyn aikana liiketaitojen ja -hallin-

nan harjoittelu on tehokasta, koska urheilijan vireystila on harjoituksen alkuvaiheessa vielä 

hyvä (Pasanen 2015b, 320). 

Yleisen lämmittelyn tarkoituksena on nostaa sydämen sykettä, hengityksen taajuutta ja 

lämmittää tuki- ja liikuntaelimistöä. Se voi sisältää erilaisia juoksu, hyppy- ja koordinaatio-

harjoituksia. (Leppänen 2017, 23.; Pasanen 2015b, 320-321.) 

Aktivoivien lihaskuntoliikkeiden avulla valmistetaan ne päälihasryhmät suoritukseen, jotka 

työskentelevät harjoituksen aikana. Erityisesti alaraajojen asennon hallinnan aktivointi ja 

kehittäminen ovat tärkeä osa tätä alkulämmittelyn osuutta. Aktivoivina lihaskuntoliikkeinä 



20 

toimii hyvin erilaiset kyykyt, kuten askelkyykky sekä kahden ja yhden jalan kyykyt. Eksent-

risiä harjoitteita, kuten takareisien jarrutusharjoittelua myös suositellaan. Keskivartalon ak-

tivointina toimii hyvin pidot kuten lankku ja sivulankku. (Leppänen 2017, 23; Pasanen 

2015b, 320-321.)  

Plyometristen harjoitteiden tarkoituksena on kehittää lajille tyypillisen liikkumisen edellyttä-

mää kimmoisuutta, asennon hallintaa ja tuntoa sekä liikkeen hallintaa. Se myös herättää 

elimistöä ja hermostoa mahdollisimman nopeaan voimantuottoon. Tärkeää on kiinnittää 

huomiota alastulotekniikkaan ja liikkeen jarruttamiseen. Myös alaraajojen linjaukseen tu-

lee kiinnittää huomiota, jotta polvet eivät pääse kiertymään sisäänpäin ja nilkassa pysyy 

hyvä liikkeen hallinta. Esimerkkeinä ovat kyykkyhypyt, luisteluhypyt ja yhden jalan hypyt 

eteen ja sivulle. (Leppänen 2017, 23-24; Pasanen 2015b, 321.) 

Viimeisenä osuutena on harjoitukseen valmistautuminen ja siihen siirtyminen. Tämä osio 

sisältää dynaamisia liikkuvuusharjoitteita, spurtteja ja ketteryysharjoitteita. (Leppänen 

2017, 23.) Dynaamisia venytyksiä tulisi suorittaa niille lihasryhmille, jotka työskentelevät 

tulevan harjoituksen aikana. 

Kaikissa alkulämmittelyn sisältävissä liikkeissä ja harjoitteissa tulee kiinnittää huomiota 

hyvään suoritustekniikkaan. Vammautumisen riskin alentamisen kannalta on tärkeää, että 

selän, lantion ja alaraajojen hallinta on hyvällä tasolla. (Pasanen 2015b, 320.) Erityisesti 

nuoren urheilijan kohdalla valmentajan vastuu oikean suoritustekniikan ohjaamisessa, lii-

kekontrollin huomioinnissa ja virheiden korjaamisessa on erittäin tärkeää (Leppänen 2017, 

29). 

5.2 Loppujäähdyttely 

Loppujäähdyttely on myös tärkeä osa harjoittelua yhdessä alkulämmittelyn kanssa ja sen 

keston tulee olla myös vähintään 15 minuuttia. Tarkoituksena on palauttaa keho kohti le-

potilaa kevyen aerobisen liikunnan avulla. Jäähdyttelyn aikana tulee ylläpitää itse harjoit-

telussa kuormittuneiden lihasten lämpötilaa ja näin aktiivinen verenkierto pysyy yllä lihak-

sissa nopeuttaen harjoituksesta palautumista. Mikä tahansa aerobinen liikunta, kuten 

hölkkä tai pyöräily, toimivat hyvin loppujäähdyttelyn aerobisena elementtinä. Aerobisen 

elementin lisäksi loppujäähdyttelyyn voi lisätä kevyitä lihaskuntoliikkeitä ja nuorilla urheili-

joilla erityisesti liikkuvuusharjoittelua. (Pasanen 2015b, 320.) 
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5.3 Kestävyysharjoittelu 

Jääkiekko vaatii pelaajaltaan hyvien voima, nopeus, ketteryys, tehontuotto ja tasapaino 

ominaisuuksien lisäksi hyviä aerobisia ja anaerobisia ominaisuuksia. Jääkiekko sisältää 

paljon erilaisia tilanteita, kuten kaksinkamppailuja, kiihdytyksiä, suunnanmuutoksia ja tak-

lauksia, jotka vaativat pelaajalta monipuolisia fysiologisia ominaisuuksia. Jääkiekko on in-

tervallityyppistä urheilua, jossa intervallien pituus ja intensiteetti sekä palautusajat vaihte-

levat yksilöllisesti pelin tapahtumien ja valmennuksen mukaan. Tämän vuoksi kiekkoilijalta 

vaaditaan hyvää kestävyyskuntoa sen kaikista osa-alueista. (Laaksonen & Vähälum-

mukka 2016a, 567.) 

Hyvä kestävyyskunto takaa sen, että elimistö pystyy vastustamaan väsymystä pidempään 

sekä kuljettamaan ja käyttämään happea lihastyössä tarvittavaan energiantuottoon. Kes-

tävyysominaisuuksien kehittyminen perustuu kahden eri järjestelmän kehitykseen: hengi-

tys- ja verenkiertoelimistön toiminnan kehittymisenä sekä kudosten, eli lihasten, kykynä 

käyttää happea ja energiaa tehokkaammin (energia-aineenvaihdunta). (Riski 2015, 272-

275.) 

Hengitys- ja verenkiertoelimistö 

Hengityselimistöön kuuluvat hengitystiet, keuhkot ja hengityslihakset. Hengityselimistön 

tehtävänä on keuhkotuuletus, joka mahdollistaa hapen siirtymisen verenkiertoon ja hiilidi-

oksidin siirtymisen verenkierrosta keuhkoihin. Hengityselimistö ja erityisesti keuhkot kehit-

tyvät samaan tahtiin pituuskasvun kanssa. Verenkiertoelimistöön kuuluvat sydän, veri ja 

verisuonisto. Tämä järjestelmä huolehtii hapen ja ravinteiden kuljettamisesta kaikkiin eli-

miin. Myös tämä järjestelmä ja erityisesti sydänlihaksen kasvaminen ja toiminnan tehostu-

minen mukailee kehon yleistä kasvua. Säännöllinen sydäntä kuormittava liikunta tehostaa 

näiden järjestelmien kehittymistä. (Riski 2015, 272-275.)   

Energia-aineenvaihdunta 

Jääkiekko on siis intervallityyppinen laji, joka sisältää intensiivisiä työjaksoja, matalatehoi-

sia työjaksoja ja palautumisjaksoja. Nämä työjaksot toteutuvat aerobisella ja anaerobisella 

energiantuottotavalla. Kentällä pelaaja käyttää lähinnä anaerobista energiantuottotapaa, 

jossa laktaatin määrä vaihtelee paljon riippuen pelin katkonaisuudesta ja pelipaikasta. Yh-

den vaihdon aikana on keskimäärin 2-3 taukoa, jolloin 60-65% kreatiinifosfaatista (KP) en-

nätetään syntetisoimaan ja käyttämään siten energiaksi uudelleen. Vaihtojen välissä on 

keskimäärin 2-5 minuutin palautumisaika, jolloin täytetään välittömien energianlähteiden 

varastoja ja poistetaan laktaattia. Tämä tapahtuu aerobisen aineenvaihdunnan avulla. 

Jääkiekossa eri arvioiden mukaan anaerobisesti tuotetaan noin 60-70% energian 
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tarpeesta ja loput 40-30% aerobisella energiantuottotavalla. (Laaksonen & Vähälum-

mukka 2016a, 567-568.) 

Aerobinen ja anaerobinen energiantuottotapa 

Lihastyöhön tarvitaan aina energiaa, jota saadaan soluihin adenosiinitrifosfaattiin (ATP) 

sitoutuneesta energiasta. ATP varastot riittävät kuitenkin vain hetkeksi, joten sitä on val-

mistettava jatkuvasti lisää. Tätä varten lihaksilla on kolme erilaista tapaa ylläpitää energia-

tasapainoa. Fosfokreatiinijärjestelmä, anaerobinen glykolyysi sekä oksidatiivinen eli aero-

binen järjestelmä. (Fernandez-Gonzalo, De Paz & Naclerio 2016, 57-60.)  

Nopein tapa tuottaa energiaa kulutetun ATP:n tilalle on tuottaa sitä fosfokreatiini järjestel-

mällä kreatiinifosfaatista (KP). Tämä tapa on tehokkain alle kymmenen sekunnin maksi-

maalisissa suorituksissa, jolloin muut energiantuottotavat eivät vielä ehdi vastaamaan 

energiantarpeeseen. Välittömistä ATP varastoista sekä lyhytaikaisista ATP+KP energiava-

rastoista tuotetaan energiaa noin 30 sekunnin kestoisiin suorituksiin. Näitä energiavaras-

toja käytetään anaerobisesti eli niiden käyttöön ei tarvita happea. Tämä energiantuotto-

tapa on alaktinen. Yli 30 sekuntia kestävissä suorituksissa energiantuotolle asetetaan 

vielä suurempia haasteita. Suorituksissa, jotka kestävät noin minuutin, tuotetaan koko-

naisenergiasta noin 50-70% anaerobisesti. 30 sekuntia ja sitä pidemmissä suorituksissa 

toinen energiantuottotapa on lyhytaikainen anaerobinen glykolyysi, joka on laktinen ener-

giantuottotapa. (Nummela 2016a, 129; Riski 2015, 272-278.)  

Anaerobisessa glykolyysissä käytetään lihaksiin, vereen ja maksaan varastoituneita glu-

koosivarastoja, jotka ovat peräisin ravinnosta saatavista hiilihydraateista. Kemiallisten re-

aktioiden kautta glukoosista saadaan muodostettua ATP:tä lihasten energiaksi anaerobi-

sesti. (Fernandez-Gonzalo ym 2016, 57-60.) Glykolyysin lopputuotteena syntyy maitohap-

poa, joka hajoaa nopeasti laktaatti ja vetyioneiksi verenkiertoon. (Nummela 2016a, 129-

130.) 

Kolmas energiantuotto järjestelmä on aerobinen energiantuottojärjestelmä.  Aerobinen 

energiantuottotapa mahdollistaa päivittäisen liikkumisen ja sen avulla pystytään suoritta-

maan kevyttä liikuntaa. Tämä energiantuottojärjestelmä käyttää ATP:n luomiseksi happea. 

Aerobinen energiantuottotapa on kuitenkin hidas. (Hulmi 2018, 61-62.) Hapen avulla saa-

daan glukoosista tehtyä ATP:tä tehokkaammin kuin muilla keinoilla ja näin se on taloudel-

lisempaa. Aerobinen peruskestävyys on kaiken urheilun perusta. Hyvä aerobinen kunto 

nopeuttaa ja tehostaa lihasten palautumista. (Riski 2015, 277-288.) 
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Kestävyysharjoittelun perusteet 

Kestävyys voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen sen perusteella, millä sykealueella ku-

takin ominaisuutta harjoitetaan. Eri kestävyysominaisuuksia ovat peruskestävyys, vauhti-

kestävyys, maksimikestävyys sekä nopeuskestävyys. Sykerajat nousevat samassa järjes-

tyksessä: peruskestävyyttä harjoitetaan pienimmillä ja nopeuskestävyyttä suurimmilla sy-

kealueilla. Nämä sykealueet saadaan selville, kun tiedetään urheilijan leposyke sekä mak-

simisyke. Aerobisen kynnyksen arviointi on kuitenkin lapsilla haastavampaa, koska heillä 

on aerobinen energiantuotto hyvin tehokasta. Aerobinen kynnys lapsilla voi olla jopa 10 

lyöntiä minuutissa enemmän kuin aikuisilla. (Riski 2015, 286-288.) 

Peruskestävyysharjoittelu (PK harjoittelu) on kaikkien muiden kestävyysominaisuuksien ja 

yleisen harjoituskestävyyden sekä kaiken urheiluharjoittelun perusta. Tästä syystä se on 

tärkein kestävyyden osa-alue nuorilla. Peruskestävyysharjoittelu tarkoittaa aerobisen kyn-

nyksen alapuolella tehtävää aerobista harjoittelua. Peruskestävyysharjoittelun tarkoituk-

sena on parantaa rasvojen käyttöä energiaksi ja tehostaa aerobista energiantuotantoa. 

Peruskestävyysharjoittelua voidaan tehdä yhtäjaksoisesti matalalla tai kohtalaisella teholla 

tai intervallityyppisellä harjoittelulla. Peruskestävyysharjoittelu parantaa ja nopeuttaa lihas-

ten palautumista tehokkaammista harjoituksista. Peruskestävyysharjoittelua toteutuu lap-

silla ja nuorilla heidän päivittäisessä liikkumisessaan. Lisäksi sitä onkin hyvä suorittaa al-

kulämmittelyn ja loppujäähdyttelyn yhteydessä. Tällöin harjoitustiheys pysyy riittävänä. 

(Riski 2015, 285-287.) 

Vauhtikestävyysharjoittelun (VK harjoittelu) vaikutukset ovat lähes samat kuin peruskestä-

vyysharjoittelussa, mutta se toteutetaan korkeammalla intensiteetillä ja energian kulutuk-

sessa käytetään rasvojen sijasta enemmän hiilihydraatteja. Vauhtikestävyyttä on hyvä 

harjoitella intervalliharjoituksilla sekä tasavauhtisilla harjoituksilla. Vauhtikestävyysharjoit-

telu tapahtuu aerobisen ja anaerobisen kynnyksen välillä. (Nummela 2016b, 275; Riski 

2015, 289.) 

Maksimikestävyysharjoittelun (MK harjoittelu) tarkoituksena on parantaa urheilijan kuntoa 

suurta aerobista suorituskykyä vaativassa liikunnassa. Tämä suorituskyvyn parantuminen 

tapahtuu hengitys- ja verenkiertoelimistön hapenkuljetuskapasiteetin kehittymisestä sekä 

lihasten parantuneesta hapenkäyttökyvystä. Maksimikestävyyden harjoittaminen on te-

hokkainta lajeissa, joissa lihastyötä tekee mahdollisimman suuri osa lihaksistosta. Maksi-

mikestävyysharjoittelu vaikuttaa aerobisiin ja anaerobisiin ominaisuuksiin. Maksimiestä-

vyysharjoittelua tehdään pääsääntöisesti eripituisina intervalleina. Tuoreimpien tutkimus-

ten mukaan 90-95% teholla maksimisykkeestä tehdyt 4-5 minuutin intervallit ovat tehok-

kaimpia maksimaalisen kestävyyden harjoituksia. Tämän tyyppisiä intervalleja voidaan 
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tehdä 4-5 kertaa, kolmen minuutin aktiivisilla palautuksilla, jonka aikana elimistö käsittelee 

laktaattia tehokkaasti ja palautuminen nopeutuu seuraavaa intervallia varten. Tämä har-

joittelu parantaa merkittävästi kaiken ikäisten ja kuntoisten maksimaalista hapenottokykyä. 

(Riski 2015, 289-290.) 

Nopeuskestävyys on tärkeä ominaisuus kaikissa lajeissa, joissa liikkuminen tapahtuu in-

tervallityyppisesti suurella teholla, kuten jääkiekossa. Nopeuskestävyys ominaisuus tar-

koittaa sitä, että urheilijalla on kykyä säilyttää nopeus lyhytkestoisissa noin 10-120 sekun-

nin maksimaalisissa suorituksissa. Nopeuskestävyyteen vaikuttavat urheilijan nopeusomi-

naisuudet, energiantuoton teho, väsymyksen vastustus- ja sietokyky sekä lajitekniikka. 

Nopeuskestävyys on maksimaalisen aerobisen suoritustehon ylittävää. Silti energian-

tuotossa tarvitaan sekä aerobista, että anaerobista energiantuottoa. Nopeuskestävyys 

jaetaan suorituksen tehon, keston ja energiantuoton vaatimusten mukaan anaerobiseen 

peruskestävyyteen, maitohapolliseen nopeuskestävyyteen (joka jaetaan vielä maksimaali-

seen nopeuskestävyyteen sekä submaksimaaliseen nopeuskestävyyteen) ja vielä maito-

hapottomaan nopeuskestävyyteen. Nopeuskestävyys edellyttää hyvää lajinopeutta ja sitä 

kehitetäänkin pääasiassa lajiharjoituksilla. (Nummela 2016c, 295-304.) 

Kestävyysharjoittelu on pääosin turvallista ja kehittävää harjoittelua lapsilla ja nuorilla. Kes-

tävyysharjoittelun eri muodot kehittävät tehokkaasti lasten ja nuorten kuormituksen sietoky-

kyä sekä suorituskykyä. Kestävyysharjoittelun ei olla havaittu aiheuttavan merkittäviä riski-

tekijöitä lapsille ja nuorille. Tavallisimmat riskitekijät kestävyysharjoittelusta kohdistuvat tuki- 

ja liikuntaelimistöön kuten nivelten, jänteiden ja lihasten ylikuormittumiseen. Terveet lapset 

ja nuoret kestävät kuitenkin hyvin reilunkin harjoituskuormituksen lisäämisen, kunhan osa-

taan huomioida yksilöllinen kehitystaso ja kasvavan elimistön erityistarpeet. Kestävyyshar-

joittelua tulisi tehdä kaikissa ikäluokissa monipuolisesti. (Riski 2015, 296.) Jos liikunnan 

määrä on lapsilla ja nuorilla suuri, suurin osa siitä on peruskestävyystyyppistä harjoittelua. 

Kestävyysharjoittelun toteuttaminen lajiharjoitusten yhteydessä on melko helppoa. Sitä tu-

lisi toteuttaa alkulämmittelyissä ja loppujäähdyttelyissä, sekä suunnitelmallisella harjoitte-

lulla, jossa ei tule esimerkiksi pitkiä jonotusaikoja. (Nummela 2016b, 283.)  

Pitää muistaa, että kehittyvän ja kasvavan lapsen elimistö ei vielä kykene sopeutumaan 

pitkäkestoiseen anaerobiseen harjoitteluun. Tämä johtuu siitä, että maitohappoa käsittele-

vät elimet eivät ole vielä täysin kehittyneet. Ennen murrosikää kestävyysharjoittelun tulisi 

painottua aerobisten ominaisuuksien kehittämiseen lisääntyvällä monipuolisella liikunnalla. 

Maksimaalisen- ja anaerobisen kestävyyden kehittämisen on edettävä fyysisen kehittymi-

sen ja kypsymisen mukaan. Maksimaalinen kestävyys on riippuvainen lähinnä sydämen ja 

verenkiertoelimistön hapenkuljetuskyvystä ja sen kehittyminen tapahtuu kasvun 
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seurauksena. Juuri ennen murrosikää voidaan harjoitteluun sisällyttää selkeitä vauhti- ja 

maksimikestävyys harjoitteita. Erilaiset kilpailut ja kisailut kuten pelit toimivat hyvinä teho-

harjoituksina. (Riski 2015, 296.) 

Murrosiässä kestävyysominaisuudet kehittyvät tehokkaimmin pituuskasvun huippuvaiheen 

aikana. Etenkin maksimikestävyys kehittyy paljon. Tämä johtuu lähinnä hormonituotannon 

lisääntyneestä erityksestä. Murrosiässä harjoitusmäärää tulisi lisätä nousujohteisesti, koska 

harjoitettavuus ja harjoittelun sietokyky kasvaa murrosiässä. Palloilulajeissa, kuten jääkie-

kossa, suuri kokonaisharjoittelun määrä ja pitkät huoltavat harjoitukset varmistavat kehitty-

misen lajivaatimuksien mukaisiksi. (Riski 2015, 296-297.) 

5.4 Voimaharjoittelu 

Kuten aikaisemmin on mainittu, jääkiekko on laji, joka vaatii pelaajaltaan monipuolisia fyy-

sisiä ominaisuuksia. Voimaominaisuuksia jääkiekossa tarvitaan muun muassa luisteluun, 

kamppailemiseen ja laukomiseen. Tehon tuottaminen on erittäin tärkeä ominaisuus jääkie-

kossa. Teho tai tehottomuus näkyy esimerkiksi kaksinkamppailuissa ja luistelukilpailuissa. 

Tehon tuottamiseen vaikuttavat olennaisesti absoluuttinen voima sekä anaerobinen ener-

giantuottonopeus. Tehontuottoon luistelussa vaikuttavat erityisesti polviniveliin ja lonkka-

niveliin vaikuttavien lihasten maksimivoima sekä räjähtävä voima. Jääkiekkoilijan on tär-

keää tehdä voimaharjoittelua maksimivoiman, räjähtävän voiman, nopeusvoiman sekä li-

hasmassan lisäämiseksi. Luistelussa tarvitaan lonkkanivelen loitontajien ja polvinivelen 

ojentajien konsentrista voimaa ja hallintaa sekä lonkkanivelen lähentäjien ja koukistajien 

eksentristä voimaa ja hallintaa. Ylävartalon voimaa tarvitaan erityisesti kontakteissa kuten 

taklauksissa sekä kiekonkäsittelyssä ja laukomisessa. Myös keskivartalon hallinta ja 

voima ovat merkittävässä roolissa jääkiekkoilijalla. Hyvät voimatasot ja riittävä lihasmassa 

vähentävät myös loukkaantumisalttiutta lisätessään nivelten stabiliteettia sekä suojelles-

saan eri rakenteita kuten luita ja niveliä. (Laaksonen & Vähälummukka 2016a, 567-568; 

Laaksonen & Vähälummukka 2016b, 569.) Jääkiekossa siis tarvitaan kokonaisvaltaisesti 

hyviä voimaominaisuuksia. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla voimaharjoittelulla voidaan 

vähentää vammariskiä sekä parantaa huomattavasti urheilijan suorituskykyä. 

Voimaharjoittelu ennen pituuskasvun huippuvaihetta, sen aikana ja sen jälkeen on hyvin 

erilaista. Ennen pituuskasvun huippuvaihetta on erityisen tärkeää harjoitella voimaharjoit-

telun tekniikoita erittäin kevyillä kuormilla, kuten jumppakepillä. Jokaisessa vaiheessa on 

myös tärkeää huomioida kasvuun liittyvät yksilölliset tekijät, kuten rakenteelliset erot ja 

muutokset. Voimaharjoittelua tehtäessä on aina ensisijaisesti pidettävä mielessä turvalli-

nen harjoittelu, joka toteutuu parhaiten hyvillä tekniikoilla valvotuissa olosuhteissa. (Hak-

karainen 2015c, 222.) 
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Lasten ja nuorten voimaharjoittelua suunniteltaessa on oleellista muistaa seuraavat asiat. 

Ensinnäkin on hyvä käyttää kolmen vuoden sääntöä. Kolmen vuoden sääntö tarkoittaa 

sitä, että ennen kovan ja tehokkaan voimaharjoittelun aloitusta tulisi kolmen vuoden ajan 

opetella voimaharjoittelua. Toiseksi voimaharjoitteluun kannattaa valita harjoitteita, jotka 

vahvistavat vartalon lihaksia sekä muita lihaksia, jotka ovat tärkeitä vammojen ennaltaeh-

käisyn kannalta. Voimaharjoittelu on toteutettava siten, että urheilulajin tekniikka ja taito 

voivat kehittyä samaan tahtiin voiman ja nopeuden kanssa. Harjoittelussa on hyvä käyttää 

nivelien koko liikelaajuutta. Esimerkiksi syväkyykyt pienillä kuormilla ovat tärkeitä alkuvai-

heessa. Näiden lisäksi tulisi käyttää suurta voimaharjoitteiden määrää opetteluvaiheessa 

sekä murrosiän aikana. Murrosiän aikana tulisi kehittää vahva peruslihaksisto kaikkialle 

kehoon. Tässä vaiheessa kehitetty urheilijan vartalo mahdollistaa nopean ja tehokkaan 

kehittymisen jatkossa. (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 260-261.) 

5.4.1 Voiman lajit 

Voiman lajeja ovat maksimivoima, kestovoima ja nopeusvoima. Maksimivoima jaotellaan 

vielä hermostolliseen ja hypertrofiseen eli perusvoimaan. Kestovoima jaotellaan lihaskes-

tävyyteen ja voimakestävyyteen sekä nopeusvoima jaotellaan pikavoimaan ja räjähtävään 

voimaan. Lisäksi on vielä lajivoima, joka koostuu lajissa vaadittavista voimaominaisuuk-

sista. Taulukossa 3. on voiman lajien jaottelu ja ominaispiirteet. Kuitenkin kaikkia voiman 

lajeja tarvitaan kaikissa lajeissa. Riittävä perusvoiman taso luo paremmat edellytykset laji-

voiman kehittämiseen. Voimaharjoittelun, kuten kaiken harjoittelun, tulee olla pitkäjän-

teistä ja suunniteltua. Kaikkia voimaominaisuuksia tulee harjoittaa sille optimaalisessa vai-

heessa. (Hakkarainen 2015c, 220.) 
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Taulukko 3. Voimaharjoittelun luokittelu (Mukailtu Hakkarainen 2015). 

 

 

 

Kestovoima 

Kestovoima on pohjaa luovaa voimaharjoittelua. Kestovoima jaetaan lihaskestävyyteen ja 

voimakestävyyteen. Lihaskestävyys harjoittelun tarkoituksena on nimensä mukaan paran-

taa lihaksen kestävyyttä eli lihaksen paikallisia kestävyystekijöitä, lihaksiston aerobista ja 

anaerobista energiantuottoa sekä sidekudosten sitkeyttä. Lihaskestävyysharjoittelu koh-

distuu pääasiallisesti hitaille motorisille yksiköille ja se kehittää voimaa tehokkaasti jo lap-

silla sekä se myös sopii lasten tehtäväksi erittäin hyvin. Lihaskestävyysharjoittelut 
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toteutetaan usein kehonpainolla tehtävänä kiertoharjoitteluna. Kestovoiman toinen ala-

luokka on voimakestävyys, joka tarkoittaa lihaksiston anaerobisen energiantuoton kehittä-

mistä sekä lihaksen paikallisen maitohapon poistomekanismin kehittämistä. Myös voima-

kestävyys kehittää sidekudosten sitkeyttä. Voimakestävyys harjoittelu kohdistuu lähinnä 

hitaisiin motorisiin yksiköihin, mutta myös jonkin verran nopeisiin motorisiin yksiköihin. 

Voimakestävyys harjoittelu soveltuu lapsille hyvin, edellyttäen, että suoritustekniikat ovat 

hallinnassa ja harjoittelu tapahtuu valvonnan alaisena. Tehokkaimmillaan voimakestävyy-

den kehitys on kuitenkin vasta murrosiän jälkeen. Lihaskunto- ja kestovoimaharjoittelu tu-

kee erinomaisesti lasten suhteellisen hyvällä tasolla olevaa lihaksiston aerobista aineen-

vaihduntaa, joka on myös tärkeä voimantuotollinen tekijä. Sen sijaan anaerobinen aineen-

vaihdunta on vielä melko kehittymätöntä noin 12 ikävuoteen saakka. Maitohapollisia voi-

maharjoitteita kannattaa alkaa tekemään vasta murrosiässä ja sen jälkeen. (Hakkarainen 

2015c, 222-223.) 

Maksimivoima 

Maksimivoimaharjoittelun voidaan ajatella olevan rakentavaa voimaharjoittelua. Maksimi-

voimaharjoittelu jaetaan kahteen alaluokkaan, hermostolliseen ja hypertrofiseen voima-

harjoitteluun. Hermostollinen maksimivoimaharjoittelu kehittää hermoston kykyä aktivoida 

lihassoluja. Harjoittelun vaikutus kohdistuu lähinnä nopeisiin motorisiin yksiköihin. Harjoit-

telussa käytetään maksimaalista vastusta ja palautukset ovat täydelliset. Tämä harjoittelu 

ei juurikaan sovi lapsille, koska se voi olla terveyden kannalta vaarallista. Hermostollinen 

voimaharjoittelu kyllä kehittää voimaa jo lapsilla, mutta sitä tulisi teettää harkitusti ja turval-

lisilla harjoitteilla. Hermostollisessa maksimivoimaharjoittelussa lihasten poikkipinta-ala ei 

juurikaan lisäänny, kun taas hypertrofisessa voimaharjoittelussa nimenomaan pyritään 

kasvattamaan lihasten poikkipinta-alaa, jotta lihaksen supistumiskyky on maksimaalinen. 

Harjoittelun vaikutus kohdistuu sekä nopeisiin, että hitaisiin motorisiin yksiköihin. Vastus 

on noin 60-80% maksimista ja palautukset ovat täydelliset. Hypertrofinen voimaharjoittelu 

on tehokkaimmillaan murrosiän hormonaalisen kypsymisen jälkeen. Se kehittää myös lap-

silla voimatasoja, mutta sitä tulisi käyttää lapsilla harkiten ja turvallisilla harjoitteilla. (Hak-

karainen 2015c, 220-222)  

Nopeusvoima 

Nopeusvoimaharjoittelu on taas jalostavaa voimaharjoittelua. Nopeusvoimaharjoittelu ja-

otellaan pikavoimaharjoitteluun sekä räjähtävään voimaharjoitteluun. Pikavoimaharjoitte-

lulla kehitetään hermoston kykyä aktivoida lihassoluja sekä lihaksen sisäistä voimaa ja 

refleksejä sekä lihas-jännekompleksin elastisuutta. Pikavoimaharjoittelulla vaikutetaan lä-

hinnä nopeisiin motorisiin yksiköihin. Vastukset ovat pikavoimaharjoittelussa pienet, jotta 
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toistot on mahdollista toteuttaa nopeasti. Kehittää voimaa hyvin jo lapsilla, mutta harjoitte-

lun tulee olla valvottua ja tekniikan tulee olla hallussa. Muuten harjoittelu voi olla vaaral-

lista. Räjähtävää voimaa harjoitettaessa kehittyy hermoston kyky aktivoida lihassoluja 

mahdollisimman nopeasti sekä jonkin verran maksimivoima. Myös lihassolujen 

poikkipinta-ala saattaa kehittyä. Harjoittelu vaikuttaa lähinnä nopeisiin motorisiin yksiköi-

hin. Samalla tavalla kuin pikavoimaharjoittelussa, kuormat tulee pitää niin pieninä, että 

suoritus on mahdollista toteuttaa nopeasti. Tämä harjoittelu kehittää voimaa jo lapsena, 

mutta harjoittelu on vaarallista, jos tekniikat eivät ole hallinnassa, eikä harjoittelu toteudu 

valvotuissa olosuhteissa. (Hakkarainen 2015c, 220-223.) 

5.4.2 Voimaharjoittelu ennen pituuskasvun huippuvaihetta 

Lasten ja nuorten voimaharjoittelun perus periaatteena pidetään sitä, että kasvun aikana 

saatu riittävä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva ärsyke mahdollistaa aikuisena maksi-

maalisen suorituskyvyn saavuttamisen. Lasten voimaharjoittelussa on kuitenkin muistet-

tava poikkeavuudet aikuisiin nähden. Luuston lujuus on pienempi lapsilla ja se altistaa 

herkästi vammoille. Alle kouluikäisillä voimaharjoittelu tapahtuu normaalin liikkumisen ja 

leikkien ohella. Alakouluikäisillä voidaan toteuttaa sovellettua nopeus- ja nopeusvoima-

tyyppistä harjoittelua. Alakoulun viimeisien vuosien aikana on syytä aloittaa useiden voi-

maharjoitteiden tekniikoiden opettelu ja harjoittelu. Kehonpainoharjoittelu on suositeltavaa 

ja leikinomaisuus on hyvä pitää harjoittelussa mukana. Ikävaiheen lopulla voidaan myös 

käyttää kevyitä lisäpainoja kuten kuntopalloja ja pieniä levytankoja. (Ahtiainen & Häkkinen 

2016, 260.) 

Ennen murrosikää voiman ominaisuuksista tulisi painottaa lihaskestävyyttä ja nopeusvoi-

maharjoittelua sekä monipuolista motorisia taitoja kehittävää ja lihaskoordinaatiota kehittä-

vää harjoittelua. Erityisesti keskivartalon lihaskestävyyttä on tärkeää painottaa, koska kes-

kivartalon hallinta luo tärkeän tuen voimaharjoittelulle. Nopeusvoimaharjoittelulla luodaan 

tässä vaiheessa pohjaa tulevalle kimmoisuusharjoittelulle. Nopeusvoimaharjoittelu on 

hyvä toteuttaa rennoilla hyppelyillä ja muilla kimmoisuusharjoitteilla leikin ja kisailun 

ohessa pehmeillä alustoilla. Tärkeää on kiinnittää huomiota oikeanlaiseen loikkatekniik-

kaan. (Hakkarainen 2015c, 224-226.) 

Murrosiän alkuvaiheessa pojilla noin 10-12 vuoden iässä tulee jatkaa keskivartalon lihas-

kestävyysharjoittelua samalla tavalla kuin ennen murrosikää. Lisäksi on syytä jatkaa kes-

tovoimaharjoittelua, mutta tässä vaiheessa sitä voidaan tehdä kevyillä vastuksilla ja lisä-

painoilla. Kuten aikaisemmin on mainittu, tämä kehittää lihaksiston aineenvaihduntaa sekä 

vahvistaa lihaskudosta. Painot on kuitenkin syytä pitää niin pieninä, että tekniikka pysyy 
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hyvänä ja oikeaoppisena sekä keskivartalon hallinta pysyy hyvänä. Lisäpainoharjoittelua 

ei voida kuitenkaan aloittaa, jos edeltävän vaiheen lihaskestävyysharjoittelua ei ole tehty 

riittävästi. Tässä vaiheessa harjoitellaan myös voimaharjoittelun tekniikoita, pienillä ja ke-

vyillä vastuksilla. Pääpaino voimaharjoittelussa pysyy siis edelleen kestovoimassa. No-

peusvoimaharjoittelua jatketaan myös ja sitä voidaan lisätä sekä voidaan opetella teke-

mään erillisiä nopeusvoimaharjoituksia. Ennen pituuskasvun huippuvaihetta on kuitenkin 

nopeusvoimaharjoittelun hypyt toteutettava pääosin matalalla teholla sekä oltava tarkkana 

pituuskasvun huippuvaiheen alkamisen kanssa, jolloin harjoittelun annostelussa tulee 

käyttää erityistä huolellisuutta, jotta vältyttäisiin rasitusperäisiltä vammoilta ja kiputiloilta. 

(Hakkarainen 2015c, 224-226.) 

5.4.3 Voimaharjoittelu pituuskasvun huippuvaiheen aikana 

Kuten aiemmissa kappaleissa on todettu, pituuskasvun huippuvaihe alkaa kasvuhormonin 

ja testosteronin erittymisen kiihtymisestä. Näillä hormoneilla on positiivinen vaikutus lihas-

kudoksen vahvistumiseen sekä lihaksen aktiivisuuden lisääntymiseen ilman harjoittelua-

kin, joten tässä vaiheessa harjoittelu tuo mukanaan voimakkaan lisä-ärsykkeen. Tästä 

syystä pituuskasvun huippuvaiheen alkua pidetään rajana kovatehoisen ja lihasmassan 

lisääntymiseen tähtäävän harjoittelun aloittamisessa. Tehokkain vaihe hankkia lihasmas-

saa on 1-3 vuotta pituuskasvun huippuvaiheen jälkeen. Kuitenkaan maksimipainoihin ei 

tulisi siirtyä ennen kuin lantio on tarpeeksi vahva. Lisäksi on oltava erityisen tarkka pituus-

kasvun seurannan, tekniikoiden, harjoittelun yksilöllisyyden ja kuormituksen kanssa, jotta 

vältytään rasitusperäisiltä vammoilta. Pituuskasvun huippuvaiheen aikana tapahtuu luiden 

nopeaa kasvua, jolloin lihaksisto jää kasvusta hieman jälkeen ja lihaksisto on venytty-

neessä tilassa. Tämä saattaa aiheuttaa erityisesti polvien ja lonkkien alueen lihaksiston 

kireyttä ja näin altistaa jänteiden ja luiden kiinnityskohtien ylirasitustiloille. Tästä syystä on-

kin tärkeää painottaa voimaharjoittelun ohella säännöllistä ja päivittäistä liikkuvuus- ja ve-

nyttelyharjoittelua. (Hakkarainen 2015c, 224-227; Ahtiainen & Häkkinen 2016, 260.) 

Pituuskasvun huippuvaiheen aikana jatketaan kestovoimaharjoittelua ja edelleen painote-

taan keskivartalon voimaa ja hallintaa. Keskivartalon kestovoimaa tulisi harjoittaa lähes 

jokaisen harjoituksen yhteydessä. Tässä vaiheessa voidaan lisätä vastuksia, kuitenkin 

niin, että tekniikka pysyy hyvänä. Perusvoimaharjoittelussa on varottava liian suuria pai-

noja kovimman kasvuvaiheen aikana. Kasvupyrähdyksen loppuvaiheessa voidaan aloittaa 

hypertrofinen eli perusvoimaharjoittelu. Nopeusvoimaharjoittelua jatketaan myös pituus-

kasvun huippuvaiheen aikana, mutta harjoittelun kanssa on oltava tarkkana, koska rasi-

tusvammariski on suurentunut. On tärkeää varmistaa, että harjoitusten teho ei ole liian 

suuri ja alustat, joilla harjoitus toteutetaan, eivät ole liian kovia. Murrosiän loppuvaiheessa 
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pojilla noin 15 vuoden iässä voidaan aloittaa aikuismainen voimaharjoittelu, mikäli kaikki 

edellä mainitut vaiheet on huolellisesti toteutettu ja voidaan todeta, että kesto- ja perusvoi-

matasot ovat riittävällä tasolla, pituuskasvu hidastunut selkeästi sekä harjoittelu on teknii-

kaltaan ja hallinnaltaan turvallista. Aikuismainen voimaharjoittelu sisältää edellä mainittu-

jen lisäksi maksimivoimaa, puhdasta lajivoimaa sekä kovatehoisia hyppelyjä. (Hakkarai-

nen 2015c, 224-228) 

5.5 Nopeusharjoittelu 

Jääkiekko vaatii pelaajaltaan nopeutta ja ketteryyttä. Nopeus on yksi jääkiekon tärkeim-

mistä ominaisuuksista. Nopeutta tarvitaan pelin kaikilla osa-alueilla niin puolustettaessa 

kuin hyökätessä, läpiajoissa ja kiekon tavoittelutilanteissa. Ketteryyttä ja nopeaa reagointi-

kykyä tarvitaan eri pelitilanteissa ja niissä vauhdin ylläpitämiseen ja kiihdyttämiseen tarvi-

taan erinomaisia nopeusominaisuuksia. Lisäksi luistelutekniikan ja nopeuden yhdistämi-

nen on tärkeää ja haastavaakin. Jääkiekossa tehdään paljon suunnanmuutoksia ja lyhyitä 

kiihdytyksiä. Sen takia nopeusominaisuuksista tärkeimpiä ovat ensimmäisten luistelupot-

kujen nopeus ja teho. (Laaksonen & Vähälummukka 2015b, 569-571.) 

Nopeuden lajit määritellään usein seuraavasti: reaktionopeus, räjähtävä nopeus ja liikku-

misnopeus. Liikkumisnopeus jaetaan vielä tarkasti maksimaaliseen ja submaksimaaliseen 

nopeuteen. Reaktionopeus tarkoittaa kykyä reagoida nopeasti johonkin ärsykkeeseen. 

Jääkiekossa reaktionopeus on merkittävässä roolissa, koska lajissa tulee paljon ärsyk-

keitä kuulemalla, näkemällä ja tuntemalla. Räjähtävä nopeus tarkoittaa yksittäistä maksi-

maalisen nopeaa liikesuoritusta. Räjähtävään nopeuteen vaikuttaa suuresti nopeusvoima. 

Liikkumisnopeus tarkoittaa nimensä mukaisesti nopeaa siirtymistä paikasta toiseen. Liik-

kumisnopeus voidaan jakaa maksimaaliseen ja submaksimaaliseen nopeuteen. Maksi-

maalinen nopeus tarkoittaa noin 96-100% maksimaalisesta nopeudesta ja submaksimaali-

nen tarkoittaa 85-95% prosenttia maksimista. (Mero & Jouste 2016, 242.) Edellä mainittu-

jen lisäksi on vielä nopeustaitavuus, joka on jääkiekossa tärkeä ominaisuus. Nopeustaita-

vuus tarkoittaa hermolihasjärjestelmän kykyä toimia nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti 

taitoa vaativissa liikkeissä. (Hakkarainen 2015d, 238-239.) 

Lajinopeuteen vaikuttavat useat tekijät, joita voidaan kehittää harjoittelulla. Merkittävimpiä 

ovat reaktiokyky, rytmitaju, nopeusvoima, taito, liiketiheys, liikkuvuus, elastisuus ja ren-

tous. Reaktiokyky perustuu kehosta aivoihin tulevaan informaatioon ja siihen, miten infor-

maatioon reagoidaan ja kuinka nopeasti ja hallitusti. Sitä, miten pelaaja reagoi tietoon ja 

kuinka nopeasti, voidaan hyvin kehittää harjoittelulla. Tätä ominaisuutta voidaan kehittää 

koko ihmisiän ajan, mutta sen kehittyminen on tehokkainta ennen murrosikää. Rytmitajulla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä liikkua eri tempolla ja kykyä tuottaa erilaisia 
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liikerytmejä. Näitä kykyjä tarvitaan palloilulajeissa kuten jääkiekossa. Rytmitaju on riippu-

vainen hermolihasjärjestelmän rakenteesta ja toimintakyvystä. Tästä syystä sitä kannattaa 

painottaa lapsuudessa ja ennen pituuskasvun huippuvaihetta, kun raajojen vipuvarsien pi-

tuus pysyy lähestulkoon vakiona. Nopeusvoima on käyty tässä työssä voima ominaisuuk-

sissa läpi. Nopeusvoima harjoittelun vaikutus on hyvin lajispesifi, joten sitä tulisi harjoittaa 

lajivalinnan jälkeen lajinomaisesti. Taito on nopeuden kehittämiseen nähden merkittävä 

reservitekijä. Se perustuu motorisiin taitovalmiuksiin ja esimerkiksi lihasten hyvä koordi-

naatiokyky on tärkeä ominaisuus nopeuden kannalta. Taitoa voidaan harjoittaa aina, 

mutta lajivalinnan jälkeen sitä on hyvä painottaa lajinomaisesti. Liiketiheys perustuu pää-

osin rytmitajuun, nopeiden lihassolujen määrään, rentouteen ja nopeusvoimaan. Näiden 

lisäksi nopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat vielä liikkuvuus ja rentous sekä elastisuus. Riit-

tävät liikelaajuudet mahdollistavat nopeat liikkeet. Samoin kyky supistaa ja rentouttaa li-

haksia vuorotellen on tärkeä nopeuden ja nopeuskestävyyden ominaisuus. Myös elasti-

suus on tärkeä ominaisuus. Elastisuus tarkoittaa lihasten ja sidekudosten kuminauha-

maista ominaisuutta, jolla on suuri vaikutus nopean ja taloudellisen voimantuoton kan-

nalta. Elastisuutta voidaan harjoittaa jo lapsena kevyillä loikka ja hyppelyharjoitteilla. Ko-

vatehoiset hyppelyt pituuskasvun huippuvaiheen aikana tulisi jättää pois, koska ne altista-

vat rasitusvammoille. Lajivalinnan jälkeen harjoittelu kannattaa tehdä lajinomaisesti. (Hak-

karainen 2015d, 238-243.) 

Nopeusharjoittelussa murrosiän alussa ennen pituuskasvun huippuvaihetta tulisi painottaa 

koordinaatiota, rytmitajua, liiketiheyttä ja elastisuutta. Tässä vaiheessa nopeusharjoittelun 

lainalaisuuksia on hyvä opetella sekä lajinomaisia nopeusharjoitteita voidaan vähitellen 

lisätä. Kehon kasvun ja kehittymisen myötä nopeusharjoitukset ovat tehokkaampia, joten 

harjoitusten kuormittavuus lisääntyy. Tästä syystä palautumisaikoja tulisi pidentää. 30-90 

sekunnin palautusajat ovat sopivia. Pituuskasvun huippuvaiheessa nopeusharjoitteluun 

liittyy tiettyjä haasteita. Tämä johtuu siitä, että lyhyessä ajassa tapahtuva pituuden ja vipu-

varsien suhteiden muutos kasvaa. Pituuskasvun huippuvaiheen aikaisessa harjoittelussa 

tulisikin painottaa entisestään liiketiheyttä ja rytmitajua. Hormonituotannon kiihtyessä no-

peusharjoittelusta saadaan entistä enemmän irti. Tästä syystä palautumisaikoja tulee pi-

dentää sekä toistoja vähentää. Pituuskasvun seurauksena lihasten ja jänteiden rasitus-

vammat ovat yleisiä. Tästä syystä nopeusharjoittelussa tulisikin välttää kovatehoisia huo-

nolla tekniikalla toteutettuja spurtteja, hyppelyitä ja loikkia. Pituuskasvun huippuvaiheen 

loputtua voidaan hiljalleen siirtyä aikuismaiseen nopeusharjoitteluun. Suoritusmääriä tulisi 

vähentää, palautumisaikoja pidentää sekä lajinomaisia harjoitteita tulisi lisätä. Tässä vai-

heessa nopeusharjoittelun tulisi ollakin monipuolisen harjoitustaustan tuomien edellytys-
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5.6 Liikkuvuus ja sen harjoittaminen 

Liikkuvuus heijastaa vartalon nivelten aktiivista tai passiivista liikelaajuutta. Aktiivinen liik-

kuvuus tarkoittaa kehon omien lihasten aikaansaamaa nivelen liikelaajuutta, kun taas pas-

siivinen liikkuvuus on ulkoisen voiman, kuten painovoiman tai avustajan, aiheuttama nive-

len liikelaajuus. Nivelten liikkuvuuteen vaikuttavat itse nivelen rakenne, nivelkapselin ja ni-

velsiteiden rakenteelliset ominaisuudet, lihasten ja jänteiden elastisuus sekä kutakin ni-

veltä ympäröivien lihasten massa. Myös kehon hallinta ja koordinaatio vaikuttavat liikku-

vuuteen. Agonisti-, antagonisti- ja synergistilihasten välinen koordinaatio ja lihastonuksen 

hallinta tehostaa liikkuvuutta ja helpottaa myös liikkuvuusharjoittelua. Vaikka nivelliikku-

vuudet määräytyvät hyvin paljolti geneettisten tekijöiden mukaisesti, voidaan niihin silti te-

hokkaasti vaikuttaa liikkuvuusharjoittelulla. (Kalaja 2015, 255-257 & 260.) 

Hyvä liikkuvuus parantaa voimantuotto-ominaisuuksia, nopeutta ja kestävyyttä sekä näyt-

telee isoa roolia jo opitun taidon hallinnassa ja uuden taidon oppimisessa (Hakkarainen 

2015b, 184). Sen on todettu myös lisäävän liikkeiden taloudellisuutta ja tehokkuutta sekä 

alentavan lihasepätasapainoa ja loukkaantumisriskiä. Hyvä liikkuvuus onkin siis yksi oike-

anlaisten suoritustekniikoiden suorittamisen edellytyksistä ja se parantaa myös urheilijan 

suorituskykyä. (Kalaja 2015, 256.) 

Erityisesti murrosiässä tapahtuva nopean pituuskasvun vaihe aiheuttaa haasteita nuoren 

urheilijan liikkuvuudelle yhdessä hormonaalisen lihasmassan kasvun kanssa. Voimakas 

pituuskasvu ja kehon muuttuvat mittasuhteet heikentävät nuoren vartalon hallintaa ja 

koordinaatiota. Tämä heikentää nivelliikkuvuuksia liikkeen hallinnan häiriön vuoksi. (Kalaja 

2015, 259.) Oletetaankin, että kasvupyrähdyksen aikana tapahtuva raajojen nopea kasvu 

suhteessa muuhun vartaloon aiheuttaa koordinaation kömpelyyttä nuorilla urheilijoilla ja 

näin lisää heidän loukkaantumisriskiään (Bult, Barendrecht, Tak 2018). 

Jotta voitaisiin pitää yllä hyvää liikkuvuutta, tulee liikkuvuusharjoittelun olla säännöllistä ja 

johdonmukaista. Hyvin suunnitellussa harjoitusohjelmassa ennen harjoitusta edeltävä al-

kulämmittely ja harjoituksen jälkeinen loppujäähdyttely sisältää liikkuvuusharjoitteita. (Ka-

laja 2015, 256.) Aktiivinen liikkuvuus on urheilijan suorituksen kannalta tärkeämpi, kuin 

passiivinen liikkuvuus, mutta molempien harjoittaminen päivittäin on tärkeää. Lapsen on 

hyvä oppia jo nuorena liikkuvuusharjoittelun periaatteet, jotta liikkuvuus säilyisi hyvänä ur-

heilevan lapsen uran jalostusvaiheessa. (Hakkarainen 2015b, 184.) 

Liikkuvuuden ylläpitämisen perinteisimpänä menetelmänä pidetään venyttelyä. Venytte-

lyllä oletetaan olevan useita positiivisia vaikutusmekanismeja, tosin kaikkien mekanismien 

vaikuttavuutta ei ole tutkittu tarpeeksi. Näitä vaikutusmekanismeja ovat muun muassa 
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lisääntynyt lihasten ja nivelten liikkuvuus, lihasten rentoutumisen paraneminen, lihaskivun 

väheneminen ja verenkierron lisääntyminen. (Burges 2017, 149.) 

Yleisimmät ja käytetyimmät venyttelytekniikat ovat staattinen venyttely, dynaaminen ve-

nyttely ja PNF-tekniikka. Staattisessa venytyksessä venytettävä lihas viedään venytyk-

seen, joko aktiivisesti tai passiivisesti. Venytystä pidetään yllä vähintään 10 sekuntia ja 

halutessaan jopa yli 60 sekuntia. Paremman vaikutuksen aikaansaamiseksi venytys on 

hyvä toistaa useamman kerran samalle lihakselle. Dynaamisessa venytyksessä kohdeli-

haksen venytys saadaan aikaan antagonisti lihaksen supistuksella. Venytykselle on tyypil-

listä, että se on kestoltaan lyhyt johtuen toistuvasta supistusliikkeen pumppaavasta tai hei-

lahtavasta liikemallista. PNF-tekniikka (proprioceptive neuromuscular facilitation) käyttää 

hyväkseen proprioseptoreiden ärsytystä. Proprioseptorit ovat kehon liikettä ja asentoa ais-

tivia aistinsoluja. PNF-tekniikka sisältää erilaisia variaatioita, mutta niiden yhteisiä piirteitä 

ovat venytettävän lihaksen staattinen venytys, lihaksen rentoutus, agonisti lihaksen supis-

tus ja antagonisti lihaksen supistus. Kun lihasta venytetään staattisesti se ei pyri supistu-

maan ja rentoutuu. Staattisen venytyksen jälkeen suoritettava lihaksen maksimaalinen su-

pistus lisää edelleen lihaksen rentoutumista ja seuraava toistettava staattinen venytys on 

tehokkaampi. (Kalaja 2015, 261-262.) 

Venyttelytekniikoita on siis monia, mutta niistä mikään ei nouse merkittävästi esiin nivel-

liikkuvuuksien edistäjänä. Tärkeintä on kuitenkin tietää milloin mitäkin venytystekniikkaa 

on hyvä käyttää. Ennen harjoitusta ja kilpailutilannetta tulisi välttää pitkiä staattisia veny-

tyksiä, koska ne heikentävät väliaikaisesti lihasten maksimivoimaa, räjähtävyyttä ja no-

peutta. Ennen urheilusuoritusta tai harjoitusta tulisikin suosia dynaamista venyttelyä tai 

toiminnallista liikkuvuusharjoittelua. (Kalaja 2015, 262-263.) Staattiset venytykset ovat kui-

tenkin tehokkaita lisäämään liikkuvuutta silloin, kun niitä ei suoriteta urheilusuorituksen yh-

teydessä, vaan omana lihashuoltoharjoitteenaan tai harjoittelun jälkeen tehostamaan har-

joituksesta palautumista. Venyttelyn vaikutusten tehostamiseksi on myös suositeltavaa 

lämmitellä venytettävät lihakset kevyesti. Hölkkäämisellä, pyöräilyllä tai aktiivisen liikkeen 

avulla lihasten lämpötila nousee ja lihasten venyvyys paranee. (Burges 2017, 149-150.) 
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6 URHEILIJAN SEURANTA 

6.1 Biologisen iän määrittäminen 

Nuorten urheilijoiden yksilölliset erot kasvussa ja kehityksessä ovat erittäin suuria. Murros-

iässä alkava kasvun kiihtyminen ja pituuskasvun huippuvaihe voi kalenteri-iältään saman 

ikäisten yksilöiden välillä tapahtua useamman vuoden erolla. Tämä aiheuttaakin hanka-

luuksia eri kehitysvaiheessa olevien yksilöiden vertaamiselle, koska heidän fyysiset omi-

naisuutensa saattavat poiketa toisistaan merkittävästi pelkän kehitysasteen vuoksi. Biolo-

gisen iän määrittämiseksi onkin kehitetty eri menetelmiä, joiden käytettävyydessä ja tark-

kuudessa on eroja. (Hakkarainen 2015a, 65-66.)  

Käden kasvulevyjen kehitysasteen määrittäminen röntgenkuvantamisen avulla on luotetta-

vin tapa arvioida yksilön kehitysastetta. Kehitysasteen määrittämiseksi kuvia verrataan 

koehenkilöjoukkoon, joiden kuvat on otettu vakioidusti valvotuissa olosuhteissa. Haitalli-

sen säteilykuorman vuoksi toimenpidettä ei suositella, ellei erityisesti epäillä kasvun häi-

riötä. (Hakkarainen 2015a, 66). 

Pituuskasvun kiihtymistä ja kasvupyrähdyksen huippuvaihetta käytetään yleisesti biologi-

sen iän määrittämisessä. Tämän menetelmän arviointitarkkuus on suhteellisen hyvä ja se 

on helppo toteuttaa. Pituuskasvun seurannan perusteella voidaan suunnitella ja ohjel-

moida yksilöllistä harjoittelua sen hetkiset fyysiset suorituskykyominaisuudet huomioiden. 

Jotta voidaan määrittää pituuskasvun huippuvaihe, sen alkaminen ja loppuminen, tulee 

mittausten olla säännöllistä ja vakioitua. Mittaus tulee suorittaa samaan vuorokauden ai-

kaan, mieluiten aamuisin, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina ja verrata toisiinsa. Hy-

vänä mittaustiheytenä pidetään yhtä kuukautta. Pojilla kasvupyrähdyksen alku sijoittuu 10-

12 ikävuoden välille ja huippuvaihe noin 14 vuoden ikään. Tällöin kasvua tapahtuu huip-

puvaiheessa keskimäärin 10,4cm vuodessa. Poikien kasvua tulisikin mitata 12-16 ikävuo-

den välillä. (Hakkarainen 2015a, 66-67.) 

Yksilöllisten erojen vuoksi pituuskasvun huippuvaiheen seurantaa ei suositella käytettävän 

yksin määritettäessä yksilön biologista ikää. Jotta määritys olisi tarkempaa, suositellaan 

pituuskasvun huippuvaiheen seurannan lisäksi sukupuoliominaisuuksien kypsyysarvion 

käyttöä yksilön kehitysasteen määrittämisessä. Toissijaisten sukupuoliominaisuuksien, ku-

ten karvoituksen ja pojilla sukuelinten kehitysasteen tutkimisen saa kuitenkin ainoastaan 

suorittaa pätevä terveydenhuoltohenkilökunnan jäsen tai lääkäri. Näiden tietojen perus-

teella ja yhdessä pituuskasvun huippuvaiheen sekä säännöllisen pituuskasvun seurannan 

kanssa voidaan nuoret urheilijat jakaa heidän kypsyystasonsa mukaisesti eri ryhmiin. 

(Hakkarainen 2015a, 67.) Biologisen iän mukaan tehtävää pelaajien ryhmiin jakoa tukee 
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myös 2015 Hollannissa tehty tutkimus, jossa seurattiin kolmen vuoden ajan jalkapalloa 

pelaavia junioreita heidän kasvupyrähdyksensä aikana. Tutkimuksen mukaan myöhem-

min kypsyvät pelaajat olivat huomattavasti alttiimpia rasitusvammoille, kuin heidän aiem-

min kypsyvät toverinsa. Valmentajilla tulisi olla tarvittavat tiedot pelaajien kypsyysas-

teesta, jotta harjoitus- ja pelikuorma voitaisiin suunnitella pelaajan biologisen iän mukaan. 

Näin pelaajan kehitys olisi paras mahdollinen ja loukkaantumisen riski liian kuormittavan 

harjoittelun vuoksi olisi mahdollisimman pieni. (Van der Sluis ym. 2015.) 

6.2 Kuormituksen arviointi 

Harjoituskuorman hallinta ja arviointi on tärkeää, jotta urheilijan kehitys pysyisi optimaali-

sena ja vammariski saataisiin pidettyä alhaisena. Seuraamalla harjoittelun vaikutuksia yk-

silötasolla, voidaan mahdollisesti estää urheilijan ajautuminen ylirasitustilaan ja pienentää 

sairastelun ja loukkaantumisen riskiä. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että suuret viikoit-

taiset erot harjoittelukuormassa lisäävät loukkaantumisriskiä kokonaiskuormasta riippu-

matta. Jo yli 10% lisäys harjoituskuormassa edelliseen harjoitteluviikkoon verrattuna riittää 

kohottamaan loukkaantumisriskiä. (Gabbett 2017, 183-185.) 

Harjoittelun kokonaiskuormaa voidaan arvioida laskemalla erilaisia ulkoisia ja sisäisiä 

muuttujia. Laskennallinen ulkoinen kuorma viittaa urheilijan harjoittelumäärään, harjoitte-

lun intensiteettiin ja liikkeiden kokonaistoistomääriin. Sisäinen kuorma taas kertoo kuinka 

urheilija itse reagoi harjoitteluun ja harjoittelumääriin. Sisäistä kuormaa voidaan arvioida 

subjektiivisesti erilaisin hyvinvointikyselyin tai objektiivisesti sykettä ja sykevälivaihtelua 

mittaamalla tai fyysisen suorituskyvyn testein. Yhdessä ulkoista ja sisäistä kuormaa voi-

daan käyttää arvioidessa urheilijan akuutin ja kroonisen kuorman suhdetta. (Gabbett 

2017, 184.) Uudet teknologiset menetelmät ovat helpottaneet urheilijoiden rasituksen ja 

siitä palautumisen arviointia. Erilaisten aktiivisuusrannekkeiden, sykekellojen ja sykeväli-

vaihtelua mittaavien sensoreiden yleistyminen lisäävät teknologian käyttöä urheiluvalmen-

nuksessa. Uusi teknologia auttaa nuoria urheilijoita paremmin tunnistamaan palautumisen 

ja levon tarvetta suhteessa harjoittelukuormaan. (Valleala, Nurkkala, Kalermo-Poranen, 

Hakkarainen, Linnamo 2016, 603; 608-609.) Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin akuu-

tin ja kroonisen kuorman suhteen käyttöä kokonaiskuorman arvioinnissa. 

Hyvä työkalu urheilijan kokonaiskuorman arvioimiseen on akuutin ja kroonisen kuorman 

suhdeluku. Akuutti kuorma tarkoittaa yhden kokonaisen viikon kokonaiskuormaa ja krooni-

nen kuorma neljän edeltävän viikon kokonaiskuorman keskiarvoa. Jotta tätä suhdelukua 

voidaan käyttää kokonaiskuorman arvioinnissa, tulee urheilijan harjoitella vähintään neljä 

viikkoa. Hyvä akuutin ja kroonisen kuorman suhdeluku on välillä 0,8-1,3. Tällöin harjoittelu 

on turvallista ja se kehittää urheilijaa optimaalisesti. Jos yksittäisen viikon kuorma ylittää 
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1,5 kertaisesti neljän viikon kokonaiskuorman keskiarvon, vammariski kasvaa. Tämän 

vuoksi harjoittelukuorman määrää tulisi nostaa vähitellen ja välttää suuria viikoittaisia li-

säyksiä harjoittelun määrässä ja intensiteetissä. (Gabbett 2017, 184-185.) 

Kasvavan urheilijan kuormitukseen ja sen arviointiin tulee kiinnittää erityisesti huomiota. 

Lasten ja nuorten aikaisempi lajierikoistuminen ja lisääntynyt osallistuminen ympärivuoti-

seen harjoitteluun on yleistynyt. Onkin otettava huomioon, kuinka jatkuva kuormittaminen 

vaikuttaa erityisesti pituuskasvun eri vaiheissa oleviin nuoriin. Valmentajan tulee yksilöidä 

harjoittelua ja sen kuormaa eri kehitysvaiheessa oleville nuorille ryhmittäin, jotta harjoittelu 

olisi mielekästä ja urheilijaa kehittävää minimoiden vammautumisriskit. Kasvupyrähdyksen 

huippuvaiheessa olevien pelaajien harjoittelukuorman suunnittelu on ensisijaisen tärkeää 

heidän kohonneen loukkaantumisriskinsä vuoksi. (Pasanen 2015a, 190; Popovic, Bukva, 

Maffulli & Caine 2017, 979.) 
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7 KEHITTÄMISMENETELMÄ 

7.1 Tuotteistamisprosessi 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä eli kehittämishankkeessa on tarkoituksena tuottaa jokin 

konkreettinen tuotos toimeksiantajalle eli tavoitteena on luoda jotain uutta ja lisäarvoa toi-

meksiantajalle. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina mukana eri vaiheissa toimijoita. 

Toiminnallisen opinnäytetyön prosessissa on olennaista vuorovaikutus toimijoiden välillä. 

(Salonen 2013, 6.) Halusimme tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka on mielenkiintoa herät-

tävä ja auttaisi toimeksiantajaa mahdollisimman paljon.  

Kehittämishanke käynnistyy hankkeen ideoinnista tai hankkeen tarpeen huomaamisesta. 

Tämän jälkeen kehittämishanke varsinaisesti käynnistyy suunnitteluvaiheesta. Suunnitte-

luvaiheessa on tiedossa kehittämistarve tai kehittämistehtävä sekä selvitetään toimin-

taympäristö ja hankkeen toimijat. Suunnitteluvaiheessa tehdään myös riskianalyysi ja voi-

daan tehdä esiselvitystä siitä, että kehittämishankkeen oletettu tuotos tukee toimeksianta-

jaa. (Toikko & Rantanen 2009, 64-67.) Tässä vaiheessa on hyvä selvittää myös toimijoi-

den roolit ja sitoutuneisuus työhön sekä suunnitella aikataulua. Kaikkia työnvaiheita ja ai-

kataulua ei tässä vaiheessa voida vielä tietää, mutta pohjaa aikataululle on hyvä tehdä. 

Aloitusvaiheessa suunnitellaan myös aiheen realistinen rajaus ja selvitetään aihe kirk-

kaaksi toimijoiden mieleen. (Salonen 2013, 18.) Opinnäytetyöprosessi käynnistyi joulu-

kuussa 2018. Saimme opinnäytetyölle toimeksiantajan työharjoittelun kautta. Keskuste-

limme toimeksiantajan kanssa aiheesta, joka oli vielä hyvin laaja. Sovimme kuitenkin toi-

meksiantajan kanssa, että teemme heille toiminnallisen opinnäytetyön aiheen tiimoilta, 

joka tarkentuu rajaamisvaiheessa.  

Tässä vaiheessa alkaa kehittämishankkeen varsinainen suunnittelu, josta tehdään kirjalli-

nen kehittämissuunnitelma kuten opinnäytetyösuunnitelma. Suunnitteluvaiheessa kirkas-

tetaan aihe ja selvitetään työn tavoitteet, ympäristö, vaiheet, työn toimijat, tutkimus- ja ke-

hittämismenetelmät sekä materiaalit, aineistot ja tiedonhankintakeinot sekä dokumentoin-

titavat. (Salonen 2013, 17.) Tämä vaihe kesti meillä melko pitkään, koska opinnäytetyön 

aihe oli erittäin laaja ja sen rajaamiseen meni paljon aikaa. Työstövaihe on Salosen (2013, 

17) mukaan toiseksi tärkein työvaihe, heti suunnitteluvaiheen jälkeen. Tässä vaiheessa 

opinnäytetyön tekijät työskentelevät tiiviisti kohti tavoitetta ja tuotosta. Työstövaihe on 

usein työn pitkäkestoisin vaihe ja siinä konkretisoituu suunnitelma. Työstövaihe sisältää 

runsaasti tiedon hakua ja tietoperustan kirjoittamista ja jäsentämistä. Tavoitteenamme oli, 

että käytetyt kirjallisuus- ja tutkimus lähteet olisivat mahdollisimman tuoreita. Tämä 
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onnistui melko hyvin. Opinnäytetyössämme on vain muutama yli kymmenen vuotta vanha 

lähde. Suurin osa lähteistä on julkaistu vain muutamia vuosia sitten. 

Viimeistelyvaihe on myös erittäin tärkeä työn vaihe ja se voi viedä yllättävän paljonkin ai-

kaa. Tämä vaihe on siksi työläs, että siinä viimeistellään tuotos ja kehittämishankerapotti, 

jotka yhdessä muodostavat toiminnallisen opinnäytetyön. Työn tekijät viimeistelevät pää-

asiassa itsenäisesti työn, mutta siinä voi hyödyntää muita kehittämishankkeessa mukana 

olleita tahoja, kuten toimeksiantajaa. Hyvä keino on esitellä työ toimeksiantajalle. Kirjalli-

sesta raportista opinnäytetyön tekijät vastaavat itse. (Salonen 2013, 18.) Tarkistusvaihe 

sisältyi kaikkiin opinnäytetyön vaiheisiin.  

Viimeisenä vaiheena on tietenkin päätösvaihe, jolloin työ annetaan toimeksiantajalle käyt-

töön tai otetaan muuten käyttöön sekä työn levitys. Useinkaan kehittämistoiminnassa työn 

vaiheet eivät mene näin selkeässä järjestyksessä vaan saattavat mennä osittain päällek-

käin. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 52.) 

7.2 Tuotos 

Toimeksiantajan toiveesta opas suunniteltiin ja toteutettiin sähköisessä muodossa, mutta 

oppaan ulkoasuun kiinnitettiin huomiota siten, että opas on mahdollista tulostaa myös fyy-

sisessä muodossa. Tuotoksen on tarkoituksena tulla käyttöön Junior Pelicansin D2-C1 

joukkueiden valmennushenkilökunnalle. Oppaan ulkoasu ja sisältö on pyritty pitämään 

selkeänä, jotta oppaasta voi helposti ja nopeasti poimia tärkeimmät huomioitavat asiat. 

Tuotoksessa on pyritty siihen, että se ei sisältäisi liikaa asioita. Toimeksiantaja neuvoi, 

että tuotoksen tulisi sisältää vain muutamia uusia asioita, jotta ne tulisivat konkreettisesti 

valmentajien käyttöön. Valmentajilla suuren työmäärän vuoksi liiallinen uuden tiedon 

määrä saattaa jäädä hyödyntämättä. Tuotoksemme sisältää tärkeimpänä pituuskasvun 

seurannan ohjeistuksen. Lisäksi tuotos sisältää fysiikkaharjoittelussa painotettavat ja huo-

mioitavat asiat sekä alkulämmittelyn ja loppujäähdyttelyn ohjeistuksen. Tuotos on kohdis-

tettu valmentajille, jotka ovat ammattitaitoisia ja tuotoksen onkin tarkoitus toimia eräänlai-

sena muistilistana. Tuotos löytyy opinnäytetyön lopusta liitteenä. 
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8 YHTEENVETO 

8.1 Johtopäätökset ja pohdinta 

Jääkiekko on erittäin haastava laji valmennuksellisesti. Jääkiekossa tarvitaan erittäin mo-

nipuolisia fyysisiä sekä lajitaidollisia ominaisuuksia. Lisäksi kyse on joukkuelajista eli yksi-

löt muodostavat joukkueen, joiden pitäisi pelata yhteen sovitusti. Erityisesti juniorijääkie-

kon valmennuksessa on paljon haasteita. Valmentajien vastuu ja heille asetetut vaatimuk-

set ovat suuria. Resurssit ovat usein rajalliset ja muutaman valmentajan pitäisi huolehtia 

kaikesta toiminnasta. Tämä on ongelmallista, koska nuorten valintavaihe ja murrosikä 

ovat kriittistä aikaa nuoren urheilijan polulla. Fyysiset ja henkiset muutokset ovat suuria ja 

kilpailu pelipaikoista kovenee. Erityisesti pelimäärien raju kasvu vuosittain lisää junioripe-

laajan kuormitusta ja vammariskiä. Näiden muutosten myötä myös loukkaantumisriski 

kasvaa ja tiettyjen ominaisuuksien herkkyyskaudet ovat huipussaan. Pituuskasvun eri vai-

heissa olisikin erityisen tärkeää yksilöidä harjoittelua, joka mahdollistaa turvallisen ja kehit-

tävän harjoittelun (Van der Sluis ym. 2015). 

Jotta murrosiässä ja pituuskasvun huippuvaiheen aikana pelaajat voisivat harjoitella tur-

vallisesti ja kehittävästi, tulisi tietää kunkin pelaajan biologinen ikä. Biologisen iän määrit-

tämiseksi tarvitaan osaavan ja asiaan perehtyneen lääkärin tekemät terveystarkastukset. 

Hakkaraisen (2019) mukaan Suomessa on vain muutama osaava lääkäri, jotka pystyvät 

määrittämään biologisen iän riittävällä tarkkuudella luotettavasti. Lisäksi terveystarkastus-

ten toteuttaminen on kustannuskysymys. Tämä on suuri haaste, koska jääkiekko on jo 

valmiiksi melko kallis harrastus. Pitäisi kuitenkin muistaa, että biologisen iän määrittämi-

sellä ja sen seurauksena turvallisella ja oikeanlaisella harjoittelulla voidaan ehkäistä suu-

riakin terveysongelmia ja loukkaantumisia. Ei pelkästään rasitusvammoja kuten lanneran-

gan rasitusmurtumia ja alaraajojen apofyysivammoja, vaan myös jopa sydänperäisiä äkki-

kuolemia. Biologisen iän määrittämisen avulla myös harjoittelusta saadaan tehokkaampaa 

ja pelaajaa kehittävämpää. Hakkaraisen (2019) mukaan terveystarkastukset tulisi aloittaa 

12 vuoden iässä ja terveystarkastuksia tulisi tehdä noin kerran kahdessa vuodessa. Yksi 

terveystarkastus maksaa noin 80-220€ paikkakunnasta ja terveystarkastuksen toteutta-

jasta riippuen. Tämä ei mielestämme ole kuitenkaan liian suuri kustannus, jos mietitään 

mitä tarkastuksilla voitaisiin ehkäistä. Terveystarkastuksen hintaa voidaan verrata esimer-

kiksi mailojen hintoihin. Nykyisin jääkiekkomailojen hintahaitari on samaa luokkaa kuin ter-

veystarkastusten ja uusiin mailoihin menee melko varmasti enemmän rahaa vuoden ai-

kana kuin mitä terveystarkastuksiin menisi. 
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Pelkkä pituuskasvun seuranta ei siis ole täysin riittävä toimi biologisen iän määrittämi-

seen, mutta jo sillä voidaan alentaa vammariskiä huomattavasti ja optimoida nuoren jää-

kiekkoilijan harjoittelua. Pituuskasvun seurannalla pystytään arvioimaan pituuskasvun 

huippuvaiheen alku suurimmalla osalla pelaajista. Pituuskasvun seurannalla voidaan ja-

kaa pelaajat ennen pituuskasvun huippua olevaan ryhmään, pituuskasvun huippuvai-

heessa olevien ryhmään sekä pituuskasvun huippuvaiheen jälkeiseen ryhmään. Jokaisen 

biologinen kehitys etenee yksilöllisen aikataulun mukaan ja kalenteri-iän perusteella suun-

niteltu, kaikille samanlainen harjoittelu, voi olla vääränlaista usealla pelaajalle. Valmenta-

jien on hyvä muistaa tämä myös pelaajien valintavaiheessa, eikä antaa kehittyneemmän 

pelaajan fyysisen paremmuuden hämätä. Myöhemmin kypsyvien pelaajien taitotasot ovat-

kin usein paremmat, kuin aiemmin kypsyvien. 

Fyysiseen suorituskykyyn vaikuttavat perinnölliset tekijät sekä rakenteelliset tekijät, mutta 

siihen pystytään vaikuttamaan merkittävästi lapsuus- ja nuoruusajan liikunnan ja harjoitte-

lun määrällä ja laadulla sekä oikeanlaisella ravinnolla ja ilmapiirillä. Ensimmäiset 15-vuotta 

ovat merkityksellisimmät aikuisiän urheilumenestyksen ja liikunnallisen elämäntavan pe-

rusedellytysten luomisessa. Tästä syystä juniorivalmentajilla sekä urheilevien nuorten 

vanhemmilla on suuri vastuu. (Hakkarainen 2015a, 53-78.) 

Opinnäytetyön aihe oli aluksi todella laaja ja aiheen rajaamista mietittiin paljon. Alkuun 

menikin pitkään perehtyessä aiheeseen ja toimeksiantajan antamaan harjoittelumateriaa-

liin. Aiheeseen ja materiaaleihin perehtyessä meille alkoi herätä kysymyksiä pituuskasvun 

huippuvaiheen aikaisesta harjoittelusta ja pituuskasvun seurannasta. Tässä vaiheessa 

aihe alkoi selkeytyä ja toimeksiantajan mielestä aihe oli erittäin hyvä, eivätkä he olleet 

osanneet ajatella tämän tyyppistä aihetta opinnäytetyölle. Kun opinnäytetyö oli edennyt jo 

hyvään vaiheeseen, haastattelimme opinnäytetyön toimeksiantajaa sekä lääketieteen ja 

valmennuksen asiantuntijaa Harri Hakkaraista. Haastattelun aikana selvisi, että opinnäyte-

työ tulee tarpeeseen. 

Aikaisessa vaiheessa opinnäytetyötä tehdessämme ja aiheeseen perehtyessämme huo-

masimme, että alkulämmittelyillä voidaan laskea vammariskiä huomattavasti. Lisäksi 

haastattelussa selvisi, että alkulämmittelyä voitaisiin toteuttaa paremmin ja suunnitelmalli-

semmin. Tästä syystä alkulämmittely ja loppujäähdyttely on myös merkittävä osa opinnäy-

tetyötämme.  

Opinnäytetyön aihe oli erittäin laaja huolellisesta rajaamisesta huolimatta ja opiskeltavaa 

sekä tietoperustan selvittämistä oli todella paljon. Otimme opinnäytetyön kuitenkin oppimi-

sen kannalta hyvänä haasteena itsellemme. Lisäksi halusimme auttaa Junior Pelicansin 

toiminnan kehittämisessä. Toivomme, että opinnäytetyömme toimii käynnistävänä tekijänä 
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sille, että Pelicans Junioreissa pelaajien biologisen iän määrittäminen terveystarkastuksilla 

ja pituuskasvun seurannan avulla tulisi yleiseksi käytännöksi lähitulevaisuudessa. 

Opinnäytetyöprosessin työstövaihe oli hyvin tiivis ja viimeistelyvaiheessa huomasimme, 

että käytettävää aikaa olisi voinut olla lisää. Myös aiheen erittäin suuri laajuus vaikeutti 

tuotoksen sisällön ja ulkoasun rajaamista, jotta tuotoksen sisältö pysyisi selkeänä ja hel-

posti ymmärrettävänä. Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä luomaamme tuotokseen ja 

uskomme sen olevan hyvä työkalu valmennushenkilökunnan käyttöön. 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä konkretisoitui se, että jääkiekko on todella monipuolinen laji 

ja nuorten valmentajilla on suuri vastuu ja heiltä vaaditaankin ammattimaisuutta. Aihee-

seen perehtyessämme löysimme artikkelin, jossa oli lainattu kolminkertaisen Stanley cup 

voittajan Brendan Shanahanin lausahdusta. Tämä lausahdus oli mielestämme erittäin 

osuva ja kuvasi jollakin tasolla myös opinnäytetyöprosessiamme. ''Onko jääkiekon pelaa-

minen vaikeaa? Kertokaa te. Tarvitsemme amerikkalaisten jalkapalloilijoiden voimantuot-

toa, maratoonarien kestävyyttä, aivokirurgien keskittymiskykyä. Kaikki nämä kovassa 

vauhdissa, kylmissä ja liukkaissa olosuhteissa, viiden kaverin yrittäessä pysäyttää mailo-

jen avulla, seisoen muutaman millin leveiden terien päällä paksulla jäällä. Onko se vai-

keaa? Kertokaa te.” (Leijonat.fi 2016) 

8.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyötä on ollut tekemässä kaksi ihmistä, joten lähteiden valinnassa ja käytössä 

olemme pystyneet harrastamaan hyvää kriittisyyttä. Myös johtopäätösten arvioinnissa ja 

tulkinnassa olemme voineet hyödyntää molempien henkilöiden kriittisyyttä yhden näke-

myksen sijaan. Opinnäytetyömme luotettavuudesta kertoo uusimpien kirjallisuus- ja tutki-

muslähteiden käyttö. Lähteet ovat pääasiassa alle 10 vuotta vanhoja, mutta olemme myös 

hyödyntäneet muutamaa tätä vanhempaa perusteosta. Aiheen laajuuden vuoksi työmme 

on vaatinut laajaa ja kattavaa perehtymistä kirjallisuuteen ja uusimpiin tutkimustuloksiin. 

Vaikka muutamaa kirjallisuuden perusteosta on käytetty varsinkin fyysisen harjoittelun tie-

toperustan koostamisessa, ne ovat alan johtavien asiantuntijoiden kirjoittamia uusia teok-

sia. Suoraan jääkiekkoilijoille tehtyjen tutkimusten puutteen vuoksi opinnäytetyömme uu-

simmat tutkimustiedot tulevat lähinnä jalkapallon parista. Tämän vuoksi tulee arvioida kriit-

tisesti, kuinka hyvin juniori jalkapalloilijoille suoritettujen tutkimusten tulokset siirtyvät jää-

kiekkoon. Lähteitä haettiin lähinnä Masto-Finna ja PubMed tietokannoista. 

Opinnäytetyön tuotos on toteutettu opinnäytetyössä käytetyn tietoperustan pohjalta. Tuo-

toksessa on käytetty paljon lähteitä ja kaikki lähteet mahtuvat kymmenenvuoden aikaikku-

naan ja tarkemmin katsottuna tuotoksessa käytetyt lähteet ovat viimeisen neljän vuoden 
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ajalta. Opinnäytetyön tuotos perustuu siis viimeisimpään tutkittuun tietoon, joten tuotosta 

voidaan pitää luotettavana.  

8.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyömme aiheesta löytyy laajasti luotettavaa tietoa pituuskasvun vaikutuksesta 

nuoren urheilijan fyysiseen harjoitteluun ja ominaisuuksiin. Kuitenkin suoria juniori jääkiek-

koilijoille tehtyjä tutkimustuloksia oli hankala, ellei jopa mahdoton löytää. Isona jatkotutki-

musaiheena olisi tärkeää tutkia pituuskasvun eri vaiheiden vaikutusta juniori jääkiekkoili-

joiden loukkaantumisriskiin ja fyysiseen harjoitteluun. Myös alkulämmittelyn ja loppujääh-

dyttelyn loukkaantumisriskiä alentavista tekijöistä olisi hyvä saada tutkimuksia kohdennet-

tuna suoraan juniori jääkiekkoilijoille. Tutkimuksissa voitaisiin tuoda myös esiin, miten 

murrosiässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat urheilevaan nuoreen psyykkisellä tasolla. 

Nuorten pelaajien tietoisuutta muutoksista, jotka vaikuttavat heidän fyysiseen harjoitte-

luunsa olisi hyvä lisätä, jotta he ymmärtäisivät paremmin, miksi eri pituuskasvun vai-

heessa olevien urheilijoiden tulee harjoitella eri tavoin. Tämä helpottaisi pelaajia itseään 

ymmärtämään, miksi he eivät saa tehdä samoja harjoitteita, kuin toiset pelaajat ja sitoutu-

maan paremmin valmentajan antamiin ohjeisiin. Tämä vähentäisi sitä riskiä, että pelaaja 

harjoittelee itsenäisesti liikaa ja asioita, joita hänen kehitysvaiheessaan ei pitäisi vielä har-

joitella.  
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