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Frisbeegolfilla on Suomessa vuosittain jopa 263 000 pelaajaa. Frisbeegolfista on
kuitenkin tehty vain vähän tutkimuksia liittyen urheiluvammoihin. Tutkimusnäytön
mukaan frisbeegolfissa olkapäävammojen osuus kaikista raportoiduista loukkaantumisista oli reilu 43%. Yleisimmäksi vamma-alueeksi raportoitiin olkapää,
jonka yleisimmät vammatyypit olivat lihasten tai nivelsiteiden revähdykset.
Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä Tampereen frisbeeseuran jäsenten tietoutta urheiluvammoja ennaltaehkäisevästä harjoittelusta frisbeegolfissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda opas, joka tarjoaa valmiin ja suunnitellun harjoitusohjelman, jota voi toteuttaa helposti lajiharjoitusten yhteydessä sekä ennen
ja jälkeen lajisuorituksen ja jonka avulla voidaan mahdollisesti vähentää frisbeegolfista aiheutuvia urheiluvammoja.
Heittolajeissa esiintyy olkapään alueella erilaisia rasitusvammoja sekä lihasrepeämiä. Tampereen Frisbeeseuralla teettämämme kyselyn perusteella, joka oli
osana opinnäytetyötämme, eniten esiintyy olkapään alueen vaivoja. Heittolajeissa olkapäävammojen syntyyn vaikutti suuri rasitus olkanivelelle ja sitä tukeville lihaksille ja jänteille, sekä huono lihastasapaino olkanivelen alueella. Olkanivelen alueen urheiluvammoja voidaan ehkäistä ennaltaehkäisevällä harjoittelulla, jossa keskitytään olkapään hallinnan harjoittamiseen sekä lihasvoiman ja
lihastasapainon edistämiseen.
Harjoitukset oppaaseen valittiin niin, että ne perustuvat mahdollisimman vankkaan tutkimusnäyttöön. Liikkeet pyrittiin suunnittelemaan niin, että niitä on helppo
toteuttaa osana oheisharjoittelua esimerkiksi kuntosalilla, ja osa sopii myös
osaksi alkulämmittelyä ennen varsinaisia heittoja. Tuotoksella pyritään lisäämään

Tampereen Frisbeeseuran jäsenten tietoutta urheiluvammoista sekä ennaltaehkäisemään olkapään alueen urheiluvammoja. Jatkotutkimuksena voisi tutkia, millaiset hyödyt saavutetaan ennaltaehkäisevällä harjoittelulla frisbeegolfin parissa.
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There are approximately 263 000 people in Finland who play disc golf at least
once a year. Only few studies have been made regarding sports injuries in disc
golf. According to the limited amount of evidence, shoulder injuries accounted for
approximately 43% of all sports injuries. The most commonly reported area of
injury was the shoulder, and the most common injury types were muscle and
ligament strains.
The objective of this study was to provide Tampereen frisbeeseura sports club
with information on how to prevent sports injuries with purposeful and sport-related exercise. The purpose of this study was to create a guide for athletes presenting an exercise programme, that is easy to execute with sport-specific exercises both before and after the performance.
The exercises were selected so that they would have as strong evidence as possible to support them. The movements were designed so that they would be easy
to perform as part of supplementary training, for example at the gym. Some of
them could also be used as part of warming up before the actual throwing. The
guide aims to prevent shoulder injuries among the members of Tampereen frisbeeseura sports club. Additionally, it aims to increase knowledge about sports
injuries in general and instruct how to preventing them.
Additionally, it aims to increase knowledge about other sports injuries, and instruct how to prevent them.
The potential further studies on the topic could focus on examining which kind of
benefits can be accomplished with preventive exercise in disc golf.

Key words: disc golf, shoulder, injury prevention, sports injury
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ennaltaehkäisevän harjoittelun opas frisbeegolfissa mahdollisesti tulevien olkapäävammojen ennaltaehkäisemiseen
Tampereen frisbeeseura ry:n jäsenille.
Opinnäytetyötä tehdessämme perehdyimme kyselyllä seuran jäsenten eniten
harrastusta haittaavaan vaivaan, joka on tullut harrastuksesta. Tulosten pohjalta
lähdimme kirjallisuuteen pohjautuen selvittämään alku- ja loppuverryttelyn sekä
fysiikka harjoittelun merkityksen ennaltaehkäisevässä harjoittelussa ja tätä kautta
laatimaan ennaltaehkäisevää harjoittelu opasta seuran jäsenille.
Teimme lyhyen kyselyn eri kehon alueiden vaivoista, niiden ilmaantuvuudesta
sekä harrastamisen määrästä. Kyselyn perusteella keskityimme yleisimpään ongelma-alueeseen. Tämän pohjalta laadimme oppaan seuran jäsenille olkapäävammojen ennaltaehkäisemiseksi. Kysely lähetettiin seuran Facebook -ryhmään,
jonne jäsenet kävivät vastaamassa. Oppaassa esiintyvät liikkeet pohjautuvat kirjallisuudesta ja tutkimuksista löytämäämme tietoon.
Frisbeegolf on lajina itsessään aika uusi, joten vastaavanlaista opinnäytetyötä ei
vielä tietääksemme ole olemassa. Idea aiheeseen tuli lajin harrastamisen kautta,
kun huomasimme pelitovereille ilmaantuvan erilaisia urheiluvammoja. Olimme
yhteydessä seuran puheenjohtajaan ja kysyimme, olisiko kyseiselle opinnäytetyölle ja oppaalle tarvetta. Seuran mielestä tällainen opas olisi erittäin tervetullut
heidän jäsentensä käyttöön.
Frisbeegolf lajin nopean suosion ja kasvun myötä, myös lajiin liittyvät urheiluvammat yleistyvät. Laji vaatii harrastajalta räjähtävyyttä, hyvää nivelten liikkuvuutta
sekä hyviä motorisia taitoja. Vaikka laji onkin hidastempoinen ja liikkuminen tapahtuu kävellen väyliä pitkin, on laji keholle rankka heiton aikana, jossa pelaaja
joutuu lähes kylmiltään nopeaan ja räjähtävään heittoliikkeeseen. Lajissa voi
mennä useita minuutteja ennen kuin pääsee uudelleen heittämään ja uuden väylän alkaessa voi joutua odottelemaan edellä meneviä kymmeniäkin minuutteja.
Tämä aiheuttaa kehossa jäähtymisen, jonka jälkeen pitäisi jälleen kyetä uuteen
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suoritukseen. Toinen tekijä urheiluvammojen syntyyn on alkulämmittelyn ja kehonhuollon vähyys tai jopa sen puuttuminen kokonaan. Tämä lisää urheiluvammojen riskiä etenkin heillä, jotka ovat löytäneet uuden harrastuksen eikä taustalla
välttämättä ole ennestään mitään liikuntataustaa. Lihaskunto ja vartalon hallinta
voi olla heikkoa ja kylmiltään heittäminen voi aiheuttaa selän, polven, keskivartalon tai yläraajan vammoja. Tähän haluaisimme opinnäytetyössämme keskittyä ja
tuoda kyselyn ja kirjallisuuden pohjalta ohjeita ennaltaehkäisemään frisbeegolfissa olkapään urheiluvammoja. Opas tehdään yhteistyössä Tampereen Frisbeeseuran kanssa, seuran jäsenille ja mahdollisesti heidän kauttaan yleiseen jakoon
lajin harrastajille ja uusille harrastajille. (Renström ym. 2002.)
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä Tampereen frisbeeseuran jäsenten tietoutta urheiluvammoja ennaltaehkäisevästä harjoittelusta frisbeegolfissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda opas, joka tarjoaa valmiin ja suunnitellun harjoitusohjelman, jota voi toteuttaa helposti lajiharjoitusten yhteydessä sekä ennen
ja jälkeen lajisuorituksen ja jonka avulla voidaan mahdollisesti vähentää frisbeegolfista aiheutuvia urheiluvammoja.
Opinnäytetyötämme ohjaavat kysymykset:
▪

Millaisia vammoja frisbeegolfissa esiintyy?

▪

Mikä on yleisin frisbeegolfista aiheutuva vaivan kohta Tampereen frisbeeseuran jäsenillä?

▪

Mitä riskitekijöitä on olkapäävamman syntymiseen heittolajeissa.

▪

Millä keinoin urheiluvammoja voidaan ennaltaehkäistä?
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on alasta riippuen usein jonkinlainen käyttöön suunniteltu ohje, opastus tai ohjeistus, kuten esimerkiksi turvallisuusopas,
tai perehdyttämisohjeistus. Toteutustapoja voi olla monenlaisia ja ne riippuvatkin usein opinnäytetyön kohderyhmästä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi kotisivut, kansio, kirja tai opas. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 9.) Opiskelijoiden tehdessä konkreettisen tuotoksen, se eroaa silloin tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä, jossa syntyy jotain uutta tietoa. (Salonen. 2013, 5).

3.2 Aiheen rajaus ja tiedonhaku
Aiheen valintaan myötävaikutti kiinnostus suhteellisen nuorta lajia kohtaan. Kysyimme Tampereen Frisbeeseuralta, olisiko heillä tarvetta jonkinlaiselle opinnäytetyölle lajiin liittyen. Saimme tietää, että seuran jäsenet olivat kiinnostuneita
lajissa aiheutuvien vammojen ennaltaehkäisyyn. Etsimme aiheesta tietoa internetistä ja kirjallisuudesta, jolloin huomasimme, että vastaavanlaisia ennaltaehkäisy -oppaita frisbeegolfista ei ole tehty. Lajiin liittyviä opinnäytetöitäkin löysimme vain yhden, jota käytämmekin pohjana joiltain osin.
Tarkoituksenamme on luoda opas, jonka avulla Tampereen frisbeeseuran jäsenet voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa lajissa tapahtuvien olkapäävammojen
ennaltaehkäisyyn. Osa oppaassa olevista harjoitteista on tarkoitus tehdä oheisharjoitteina esimerkiksi kuntosaliharjoituksen yhteydessä, ja osa sopii myös
osaksi alkulämmittelyä ennen varsinaisia heittoja. Opas ei kuitenkaan voi tietenkään estää kaikkia olkapään ongelmia, mutta pyrkimys on yleisimpien ongelmien välttämisessä.
Käytimme opinnäytetyössämme yhtenä tiedonkeruumenetelmänä kyselyä, joka
suunnattiin Tampereen frisbeeseuran jäsenille. Kyselyn tarkoituksen oli selvittää
mikä oli yleisin vaiva-alue heillä liittyen frisbeegolfiin (Kuva 1), sekä mistä he itse
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haluaisivat saada urheiluvammojen ennaltaehkäisemisen oppaan. Kysely oli vastattavissa seuran omalla Facebook sivulla, vastauksia tuli 37 ja seuran jäseniä
on 140, eli vastausprosentti oli 26,4%. Vastausprosenttiin vaikutti kyselyn lyhyt
vastausaika 2 viikkoa, sekä se, ettei kaikki jäsenet välttämättä käytä aktiivisesti
Facebookkia. Kyselyn tuloksista selvisi, että 48,6% vastaajasta koki olkapään
alueen vaivoja eniten frisbeegolfia pelatessaan tai sen jälkeen. Vastaajista 32,4%
halusi saada ennaltaehkäiseviä harjoituksia juuri olkapään alueelle (KUVA 1) .
Näiden tuloksien perusteella rajasimme opinnäytetyömme tuotoksena tulevan
oppaan koskemaan olkapään alueen urheiluvammojen ennaltaehkäisevää harjoittelua.

KUVA 1. Kysely Tampereen Frisbeeseuran jäsenille.
Tampereen frisbeeseuralle teetetyn kyselyn tulosten perusteella olkapäänalueen
vammat olivat ne, joita esiintyi eniten ja jäsenet halusivat tästä olkapäänalueen
vammojen ennaltaehkäisystä saada enemmän tietoa, sekä ennaltaehkäisevän
harjoitteluoppaan. Kyselyn tulosten perusteella usealla jäi kehonhuolto kokonaan pois, tai se jäi todella vähälle, eikä välttämättä tietoa ollut mitä ja miten kannattaisi tehdä.
Tiedonhaussa käytimme pääasiassa PubMed, PEDro ja Medic tietokantoja,
Google Scholar hakukonetta sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Käytimme
tiedonhaussa englanninkielisiä hakusanoja, joita olivat: disc golf, ultimate, sports
injury, injury prevention, shoulder, overhead, prevention, strenght training, tennis,
forearm throw ja backhand throw
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3.3 Hyvä Opas
Hyvää opasta rakentaessa kannattaa ensimmäisenä huomioida, kenelle opasta
ollaan tekemässä. Hyvässä oppaassa huomioidaan lukija ja hänelle perustellaan
ohjeet selkeästi. Oppaan täytyy myös puhutella kohderyhmää, jolle opas on
suunniteltu. Se on tärkeää etenkin silloin, kun kyseessä on käytännön toimintaohjeita esimerkiksi urheiluvammoja ennaltaehkäisevän oppaan lukijalle. Opasta
lukevan täytyy ensivilkaisulla huomata, että opas on suunnattu hänelle sekä mihin tarkoitukseen opas on. Oppaan selkeyttä ja mielenkiintoa voidaan lisätä aiheeseen ja liikkeisiin liittyvillä kuvilla, jotka täydentävät oppaan tekstiä. Kuvat
kannattaa valita tarkoin, sillä tarkoin valitut kuvat helpottavat kirjallisten ohjeiden
noudattamista sekä tekevät oppaasta kutsuvamman näköisen. Liiallisten ja turhien kuvien käyttöä kannattaa varoa, sillä se voi tehdä myös oppaasta sekavan
ja liian täyden. (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 36-41.)

Hyvä opas on hyvä rakentaa aloittaen olennaisimmasta viestistä, eikä siinä sovi
olla turhaa sisältöä, joka saisi mielenkiinnon sammumaan ja laittamaan oppaan
sivuun. Siksi haluaisimmekin mennä oppaassa suoraan asiaan, eli harjoitteisiin
sekä miksi niitä tulisi tehdä ja mitä hyötyä mistäkin on. Lukijalle on hyvä perustella
ja selittää, miksi nämä ohjeet ovat hyviä hänelle. Hyvät perustelut oppaassa ilmeneville ohjeille antavat oppaan käyttäjälle mahdollisuuden noudattaa itsemääräämisoikeuttaan sekä tekevät oppaasta vakuuttavamman. Lukijalla itsellään on
valta silloin päättää noudattaako hän perusteltuja ohjeita. (Torkkola ym. 2002, 3839.) Oppaan tekstin kirjoitamme mahdollisimman lyhyesti ja selkeästi, jotta opas
on helppolukuinen ja mahdollisimman selkeä.
Hyvän oppaan erityispiirteitä on selkeä otsikointi sekä sisällysluettelo. Pyrimme
rakentamaan sisällysluettelon helppolukuiseksi kohderyhmälle, jotta liikkeiden
löytäminen oppaasta olisi mahdollisimman helppoa (Torkkola ym. 2002, 39-40.)
Oppaaseen emme lisänneet lähdeviitteitä, vaan lukijaa kiinnostavat lisätiedot löytyvät tarvittaessa opinnäytetyöstä.
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4 FRISBEEGOLF
4.1 Frisbeegolf yleisesti
Laji frisbeegolf syntyi Yhdysvalloissa 1960- luvulla. Suomeen laji saapui 1970 –
luvun puolivälissä ja vasta 1982 saatiin ensimmäinen kiinteä frisbeegolfrata Suomeen. Frisbeegolf on nimensä mukaisesti perinteistä golfia muistuttava laji, jossa
edetään pallon lyömisen sijasta heittämällä frisbeegolfkiekkoa. Pelin tavoitteena
on suorittaa rata mahdollisimman vähin heitoin. Avausheiton jälkeen kauimpana
korista oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelaaja heittää niin monta kertaa, kunnes
Frisbee on maalikorissa. Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä
määrällä heittoja. Frisbeegolfin harrastajien ja frisbeegolfratojen määrä on viime
vuosina ollut jatkuvassa kasvussa Suomessa ja lajin kasvu sijoittuu 2000 -luvun
alkuun, jolloin ratojen määrä lähti voimakkaaseen kasvuun ja varsinkin 2010 –
luvulla tullut vielä suurempi kasvu niin ratojen ja harrastajien määrissä. (Suomen
frisbeeliitto N.d; Poimala N.d.) Eri puolella Suomea on tällä hetkellä yli 680 rataa,
sekä yli 260 000 harrastajaa, jotka vähintään kerran vuodessa harrastavat lajia.
Vertailuna jääkiekko, jolla on 210 000 vähintään kerran vuodessa lajia harrastavia. (Mononen ym. 2018; Frisbeegolfradat N.d).

4.2 Heittäminen
Frisbeegolfin mahdollisesti yksi hienoimpia asioita on se, että frisbeetä voidaan
heittää monilla eri tavoilla ja näin muovaten useita erilaisia heittolinjoja, verrattuna
perinteiseen golfiin. Frisbeegolfkiekon heittäminen eroaa perinteisestä kopittelu
frisbeen heittämisestä. Kopittelu frisbeetä heitettäessä se saa pyörimisvoimansa
lähinnä heittäjän ranteesta. Frisbeegolfissa tarvitaan voimaa muualtakin kuin yläraajoista, jotta saavutetaan optimaalinen heiton tehokkuus. Voimaa saadaan alaraajoista, lantiosta ja hartioista. Frisbeegolfin perusheittoihin kuuluu rystyheitto ja
kämmenheitto, heitot muistuttavat paljon tenniksen rysty- ja kämmenlyöntiä.
(Discgolf throws 2019; Frisbeegolf ohjaajanopas 2017.)
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Rystyheitto on frisbeegolfin yleisin heittotapa. Rystyheitossa kiekko viedään mahdollisimman taakse kurottaen ja vedetään rinnankorkeudelta läheltä rintakehää
terävästi heittosuuntaan (Kuvat 2-3.) Liike lähtee alaraajoista ja lantiosta, josta
vartalonkierto ja voima saadaan. (Toivonen & Rantalaiho 2014, 27 - 28.)

KUVA 2. Rystyheitto

KUVA 3. Rystyheitto

Kämmenheitto tapahtuu nimensä mukaisesti kämmen edellä. Kämmenheitossa
kiekko kaartaa lopuksi eri suuntaain kuin rystyheitossa. Kämmenheitossa voima
saadaan vartalosta niin kuin rystyheitossa, mutta suurin osa kiekon pyörimisnopeudesta tulee ranteella ja sormilla. Kämmenheitossa käsi heilahtaa taakse, josta
se lähtee kyynärpää edellä tulemaan vartalon ohi. Kyynärpään ohittaessa vartalon heittoliike päätyy nopeaan ja terävään piiskamaiseen ranneliikkeeseen (Kuvat
4-6) (Toivonen & Rantalaiho 2014, 39.)

KUVA 4. Kämmenheitto KUVA 5. Kämmenheitto KUVA 6. Kämmenheitto
4.3 Yleisimmät urheiluvammat frisbeegolfissa
Nelsonin ym. (2015) tekemän kyselytutkimuksen mukaan 874:llä kyselyyn vastanneista 81.8% (715 henkilöä) ilmoitti loukkaantuneensa frisbeegolfin peluun aikana. Olkapäävammojen osuus kaikista raportoiduista loukkaantumisista oli
43.1%. Tutkimuksen mukaan 92% loukkaantumisista sijaitsi heittävän käden
puolella kehoa. Myös Rahbek & Nielsenin (2016) tekemässä tutkimuksessa frisbeegolfin vammoista yleisimmäksi vamma-alueeksi raportoitiin olkapää. Yleisimmät vammatyypit olivat lihasten tai ligamenttien venähdykset ja revähdykset.
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Muita yleisiä vamma-alueita ovat kyynärpää (20%), selkä (11%), polvi (9.1%)
sekä lonkka (9.1%).
Frisbeegolfissa suoritettavissa heitoissa on paljon yhtäläisyyksiä muiden heittolajien sekä golfin ja tenniksen kanssa Kaikissa näissä lajeissa vaaditaan nopeutta
ja räjähtävyyttä, joka myös altistaa isoille loukkaantumisriskeille varsinkin pidemmällä aikavälillä ja suurilla toistomäärillä. Olkapää joutuu frisbeegolfin heittoliikkeissä suurien liike-energioiden rasituksen kohteeksi ja tällöin ennaltaehkäisevä
harjoittelu nousee tärkeään asemaan, jotta vammoilta vältyttäisiin. (Sandström &
Ahonen 2011.)
Jotta olkapää toimisi optimaalisesti sille tarkoitetulla tavalla, se tarvitsee tasapainon liikkuvuuden ja lujuuden välille. Monet pienenpienet repeämät lihaksissa vaikuttavat negatiivisesti tätä tasapainoilua. Olkanivelen instabiliteetti ja lihasepätasapaino voi edesauttaa urheiluvamman syntyä heittolajeissa, esimerkiksi keihäänheitossa, jonka aikana olkapäässä tapahtuu voimakas, nopea, laajaa olkanivelen ulkokiertoa vaativa liike, jolloin olkapään stabiliteetti voi vaarantua. Frisbeegolfissa voimakasta ulkokiertoa tapahtuu kämmenheitossa sekä rystyheiton
lopussa. Tästä syystä heittäjillä voi ulkokierto olla lisääntynyt ja sisäkierto vähentynyt olkanivelen liikelaajuuden pysyessä kuitenkin samana. Olkaniveltä tukevat
nivelsiteet, eli ligamentit, ovat heittosuorituksessa rasituksen kohteena ja lisäksi
heittäessä rasittuvat myös nivelkapseli, kiertäjäkalvosin sekä sekundaarisesti
myös hermostoon liittyvät rakenteet. (Peltokallio 2003, 717.)
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5 HARTIARENKAAN ANATOMIA JA FRISBEEGOLF HEITTOJEN BIOMEKANIIKKA

5.1 Anatomia
Hartiarengas koostuu kolmesta nivelestä: Olkanivel (art. glenohumerale), rintalasta-solisluunivel (art. sternoclavicularis) ja olkalisäke-solisluunivel (art. acrimioclaviculare) (Kuva 7). Hartiarenkaan rakenne sallii paljon eri liikkeitä, joka taas
mahdolistaa käsivarren ja käden eri asennot. (Walker 2014, 121.)
Olkanivel on sekä yksi kehon liikkuvimmista nivelistä että myös synnynnäisesti
instabiili nivel, sillä sen nivelkuoppa on noin kolmanneksen kokoinen olkaluun
pään koosta. Niveltä stabiloi korppilisäke-olkaluuside, olkaluun poikkisiteet, nivelpussisiteet, nivelkapseli, nivelkuopan labrum, sekä kiertäjäkalvosimen lihakset.
Kiertäjäkalvosin muodostuu neljästä lihaksesta: ylempi lapalihas (m. supraspinatus), alempi lapalihas (m. infraspinatus), pieni liereälihas (m. teres minor), sekä
lavanaluslihas (m. subsapularis). Se on olennainen osa olkanivelen stabiloinnissa liikkeen aikana, sillä sen tehtävä on pitää olkaluun päätä nivelkuopassa.
(Walker 2014, 121; Gilroy, MacPherson & Ross 2009, 297)
Solisluu (os. clavicularis) liittää olkapään kehoon ja yhdessä lapaluun kanssa lisää olkapään liikelaajuutta. Se kiinnittyy lateraalisesti lapaluun olkalisäkkeeseen
(AC-nivel), sekä mediaalisesti rintalastaan (SC-nivel). Solisluulla on kolme päätehtävää: Se siirtää voimia yläraajasta vartaloon, mahdollistaa yläraajan maksimaalisen vapaan liikkeen sekä tarjoaa lihaksille kiinnityskohdan. (Taimela ym.
2002, 45; Walker 2014 122.)
AC-nivel on tasonivel ja sen rustosäikeinen nivellevy vaimentaa kompressiota
sekä iskuja, jakaa osittain nivelrakoa sekä sallii rajoitetusti rotaatiota ja liukumista
solisluun ja lapaluun välillä. Niveltä stabiloi vahvat nivelsiteet, epäkäslihas, sekä
hartialihaksen etuosa. (Taimela ym. 2002, 45; Walker 2014, 122.)
SC-nivelen pinta on enemmän säikeistä rustoa, eikä hyaliinirustoa, kuten nivelpinnat yleensä. Nivel on rakenteeltaan satulanivel, mutta käytännössä se toimii
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pallonivelen tavoin. Vahvat stabiloivat nivelsiteet paksuntavat nivelkapselin ympäröimää niveltä, jolloin se on vahva, eikä yleensä mene sijoiltaan. (Walker 2014,
122; Gilroy ym. 2009, 277.)
Scapulothorakaalinivel ei ole oikea nivel, sillä siitä puuttuu nivelelle nivelelle tyypilliset rakenteet, kuten rusto- tai synoviaalikudokset, mutta se on olennainen osa
hartiarenkaan toimintaa. Lapaluun liikkeitä ovat kohottaminen (elevaatio),
alaspainaminen (depressio), kierto, eteentyöntö (protraktio) sekä taaksetyöntö
(retraktio). Lapaluuta tukevia, sekä pääasiallisia liikuttavia lihaksia ovat epäkäslihas (m. trapezius), iso ja pieni suunnikaslihas (m rhomboideus major & minor),
lavan kohottajalihas (m. levator scapulae), etummainen sahalihas (m. serratus
anterior) sekä pieni rintalihas (m. pectoralis minor). (Pagare N.d.; Sahrmann
2002, 202; Taimela ym. 2002, 46.)
Sekä iso- että pieni rintalihas (m. pectoralis major & minor) muodostavat kainalon
etuseinämän. Ison rintalihaksen lähtökohdat ovat solisluussa, rintalastassa sekä
kuudessa ylimmässä kylkiluurustossa. Se kiinnittyy hauislihaksen uurteeseen ja
mahdollistaa olkaluun tuomisen vaakatasoon ja käsivarren ojennuksen kuormaa
vasten, kuten punnerrusliikkeen. Tämän lisäksi iso rintalihas on tärkeä tekijä heittämisessä ja lyömisessä. (Walker 2014, 122; Gilroy ym. 2009, 298.)

KUVA 7. Hartiarenkaan nivelet (Physiopedia 2015.)
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5.2 Frisbeegolf heittojen biomekaniikka
Varsinaista frisbeegolfin biomekaniikkaa on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Oklaholman yliopistossa on vuonna 2007 tutkittu pituusheiton tekniikkaa rystyheiton
osalta. Kämmenheiton osalta tutkimuksia ei löytynyt, mutta Kalliokoski on vuonna
2013 tekemässä opinnäytetyössään tehnyt itse analyysin Greenwayn (2007) rystyheiton tutkimuksen, Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely -kirjaa (Delavier, 2013)
sekä Netterin (2006) anatomian atlaksen pohjalta. Edellä mainittua Kalliokosken
opinnäytetyötä, sekä ultimaten kämmenheittoanalyysiä on käytetty pohjana tässä
luvussa.

5.2.1 Rystyheitto
Greenway (2007) havaitsi tutkimuksessaan kahdeksan eri vaihetta, jotka toistuivat ennen heittoa otetun vauhdin pituudesta riippumatta. Nämä vaiheet jakautuvat vielä ylävartalon ja alavartalon vaiheisiin, jotka vuorottelevat. Vaiheet eivät
ala tai pääty samanaikaisesti, mutta ne suoritetaan osittain samanaikaisesti. Vaiheiden järjestys heittotapahtuman aikana oli: lähestyminen (approach), esilataus
(preload), siirtyminen (transition), lataus (load), ristiaskel (cross over), veto (pull),
pönkkä (plant), sekä vapautus (release). Ylävartalon vaiheita näistä ovat: esilataus, lataus, veto sekä vapautus. (Greenway, 2007, 19; Kalliokoski 2013, 6.)
Esilataus -vaiheessa ylävartalo kiertyy vasemman puolen vinojen vatsalihasten
(obliques internus & externus) avulla hieman vastapäivään (oikeakätisillä heittäjillä) jolloin hartiat siirtyvät sopivaan asentoon varsinaista latausvaihetta varten.
(Greenway. 2007. 22.)
Latausvaiheessa ylävartalo kiertyy vasemman puolen vinojen vatsalihasten
avulla täyteen kiertoon vastapäivään, jolloin yläraajat vievät frisbeen poispäin
heittosuunnasta. Liikkeen alussa hartialihas (m. deltoideus) fleksoi olkaniveltä,
etummainen sahalihas (m. serratus anterior) ja pieni rinalihas (m. pectoralis minor) abduktoivat lapaluuta ja kolmipäinen olkalihas (m. triceps brachii) sekä kolmikulmainen lihas (m. anconeus) ekstensoivat kyynärpäätä. Vartalon kierto voi
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rajoittua, mikäli heittäjä pitää tämän vaiheen lopussa katseensa suunnattuna
eteenpäin. (Greenway. 2007. 24.)
Veto-vaiheessa etenemisliike pysähtyy ja vartalossa tapahtuva kiertoliike siirretään frisbeehen. Ylävartalo kiertyy oikeanpuolisten vinojen vatsalihasten avulla
heittosuuntaa kohden, yläraajan jatkaessa liikettä leveän selkälihaksen (m. latissimus dorsi), pienen ja suuren suunnikaslihaksen (m. rhomboideus major & minor), ylemmän ja alemman lapalihaksen (m. supra- & infraspinatus), hartialihaksen, sekä komipäisen olkalihaksen avulla edeten aina ranteen ekstensoreihin
asti. (Greenway. 2007. 28.)
Vapautusvaiheessa frisbee jatkaa liikettä siihen siirretyn voiman avulla ja heittäjän vartalo jatkaa kiertoliikettä siihen asti, kunnes se saadaan pysäytettyä. Tätä
vaihetta kutsutaan läpivienniksi. (Greenway. 2007. 29; Kalliokoski 2013. 13.)

5.2.2 Kämmenheitto
Frisbeegolfin kämmenheitto muistuttaa biomekaniikaltaan yliolanheittoa, kuten
keihään- tai pallon heittoa, olkanivelen asennon ollessa kuitenkin erilainen. Kämmenheitossa voidaan käyttää neljän askeleen heittorytmiä, joka myös vastaa keihäänheiton askeleita. Ensimmäisen askeleen aikana oikeakätisen heittäjän oikean puolen hartialihaksen keski- ja takaosa aktivoituu yhdessä epäkäslihaksen
(m. trapezius), kiertäjäkalvosimen lihasten ja lavan lähentäjälihasten kanssa, kun
oikea yläraaja vie kiekkoa taakse. Tukijalan tullessa alustaan alkaa vetovaihe,
jolloin ylävartalo kääntyy olkapäiden kanssa eteen. Olkanivelessä tapahtuu voimakas ulkokierto kiertäjäkalvosimen lihasten avulla, jolloin käsivarsi liikkuu kyynärpääjohtoisesti heittosuuntaa kohti. Tätä liikettä tuottavat rintalihas, hartialihaksen etuosa sekä hauislihas. Samankaltainen liike tapahtuu keihäänheitossa tukijalan tultua alustaan (Kalliokoski 2013. 19.)
Vedon loppuvaiheessa siirretään tähän mennessä saavutetut voimat kiekkoon.
Kolmipäinen olkalihas ojentaa kyynärniveltä ja rannetta koukistaa ranteen koukistajalihakset (m. flexor carpi radialis ja m. flexor carpi ulnaris). Kiekon irrottua
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kiertäjäkalvosimen lihakset yhdessä leveän selkälihaksen kanssa kiertävät olkaniveltä sisäänpäin. Läpivientivaiheen aikana käsivarsi jatkaa liikettä vartalon vastakkaiselle puolelle, jolloin hartialihaksen taka- ja keskiosa pyrkivät hidastamaan
liikettä yhdessä kiertäjäkalvosimen lihasten, epäkäslihaksen, sekä pienen ja suuren suunnikaslihasten kanssa. (Kalliokoski 2013, 20.)
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6 URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY

6.1 Yleisesti urheiluvammoista
Urheilun ja liikunnan harrastamisen suosio on nykypäivänä jatkuvasti lisääntymässä ja tämän seurauksena myös urheiluvammojen määrä on nousussa, jotka
aiheuttavat yhteiskunnalle sekä vakuutusyhtiöille mittavia kustannuksia. Vuonna
2009 THL:n teettämän haastattelututkimuksen mukaan liikuntavammoja syntyi
noin 340 000 kappaletta, joista kolmannes sattui 15 – 25-vuotiaille. (Yle 2011.)
Urheiluvammat jaetaan pääsääntöisesti kahteen luokkaan, traumaperäisiin vammoihin sekä rasitusvammoihin. Traumaperäiset vammat syntyvät esimerkiksi
vääntymisten, iskujen, kaatumisten tai törmäysten myötä ja ovat mahdollisia kaikkialla elämässä. Rasitusvammat syntyvät taas toistuvassa ja kovassa rasituksessa, jotka ovat yleensä ominaisia vain urheilussa. (Peltokallio 2003, 13.)
Urheiluvammojen riski koostuu yhdessä sisäisten ja ulkoisten riskitekijöiden summasta. Sisäiset riskitekijät johtuvat urheilijasta itsestään, kuten esimerkiksi iästä,
painosta, sukupuolesta, fyysisistä kunnosta, aiemmista vammoista, luuston rakenteesta, nivelten liikkuvuudesta, lihasmassasta ja lihasten kireydestä. Ulkoisia
riskitekijöitä voivat puolestaan olla säätila, urheilualusta, urheilulaji, harjoittelun
määrä tai ajankohta päivästä. (Leppänen 2013; Peltokallio 2003, 14-20.)

6.2 Ennaltaehkäisy
Urheiluvammojen pääasiallinen hoito on lepo. Traumaperäiset vammat vaativat
yleensä lyhyemmän ajan parantuakseen kuin rasitusvammat, mutta täydellisen
levon tiedetään kuitenkin heikentävän kudoksia sekä yleiskuntoa. Näin ollen urheilijan kannalta niiden paras hoito on ennaltaehkäisy. (Peltokallio 2003, 14.)
Vuonna 2013 Jyväskylän yliopistossa tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa on koottu 67 satunnaistetun kontrolloidun eri tut-
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kimuksen tulokset, joissa tutkittiin jonkin menetelmän vaikutusta urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn. Tämän katsauksen mukaan urheiluvammoja voidaan parhaiten ennaltaehkäistä tuki- ja iskuvaimentavilla pohjallisilla, ulkoisilla niveltuilla
sekä erilaisilla harjoitusohjelmilla. Yllättävää tuloksissa oli, ettei venyttelyllä ole
urheiluvammoja ennaltaehkäisevää vaikutusta. Huomioitavaa on myös, että kaikissa urheilulajeissa näistä ei välttämättä kuitenkaan ole hyötyä, kuten esimerkiksi iskuvaimentavista pohjallisista tuskin olisi hyötyä ennaltaehkäisemään kilpapyöräilyssä tulevia vammoja. (Leppänen 2013.) Urheiluvammojen ennaltaehkäisemisessä on siis tärkeää tuntea urheilulajin suoritustavat, erikoisvaatimukset
sekä vamma-analyysi, jotta se olisi urheilulajille sopivaa ja tarkoituksenmukaista
(Peltokallio 2003, 31).
Ennaltaehkäisyllä ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan kaikkiin riskitekijöihin,
mutta hyvin rakennetuilla harjoitusohjelmilla voidaan pienentää sisäisiä riskitekijöitä parantamalla fyysistä kuntoa, lihastasapainoa sekä lihasvoimaa. Koska harjoitusohjelman tulee olla urheilulajille sopivaa, ei yksityiskohtaisia suosituksia
voida antaa. Tutkimusten mukaan kuitenkin parhaimpia tuloksia on saavutettu
ohjelmilla, jotka sisältävät monipuolisesti hermo-lihasjärjestelmää kehittäviä harjoitteita, kuten tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksia (Leppänen 2013). Harjoitusohjelman tulee myös edetä progressiivisesti ja järkevästi, koska liian nopeat muutokset kuntoilun laadussa tai määrän nostamisessa voivat altistaa rasitusvammoille ja tapaturmille. (Peltokallio 2003, 37).

6.3 Alkulämmittely
Hyvin suoritettuna alkulämmittely parantaa urheilijan suorituskykyä, valmistaa
häntä suoritukseen sekä ehkäisee loukkaantumista. Alkulämmittely nostaa kehon
ja lihasten lämpötilaa ja näin vähentää lihasten jäykkyyttä, nostaa hermoimpulssien kulkunopeutta, lisää glukoosin hapetusta energiaksi sekä lisää hapen irtoamista hemoglobiinista solujen käyttöön. Lihasten maksimaalisen tehontuoton
kannalta kehon ja lihasten lämpötila tulisi kuitenkin nostaa aktiivisella lämmittelyllä esimerkiksi juoksemalla (Rytkönen & Jalanko 2015.)
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Alkulämmittelystä on hyötyä myös urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä. Pasasen (2009) väitöskirjassa tutkittiin hermolihasjärjestelmää aktivoivan alkulämmittelyn vaikutusta vammojen syntymiseen. Tulosten mukaan tällaisella alkulämmittelyllä saatiin salibandypelaajilla vähennettyä alaraajavammojen syntyä ja niiden
riskiä merkittävästi.
Pasasen salibandyn pelaajilla teettämän alkulämmittelyn tavoitteena on liiketaitojen ja kehonhallinnan parantaminen sekä ylläpitäminen. Alkulämmittelyohjelma
koostuu neljästä 5-7 minuutin mittaisesta eri osiosta. Ohjelma alkaa lämmittely
hölkällä, jonka jälkeen tehdään 3-4 erilaista 20 metrin mittaista juoksuharjoitetta
hölkkäpalautuksilla ja päättyy reippaisiin eteenpäin juoksuihin. Seuraavassa kehon hallinta osiossa tehdään 1-2 harjoitetta lattialla, jumppamatolla tai tasapainolaudalla yhdellä tai kahdella jalalla seisten. Kolmannessa osiossa tehdään kimmoisuutta sekä nopeita voimantuottoa herätteleviä hyppelyharjoituksia. Hyppelyitä tehdään paikallaan sekä eri suuntiin ja niissä harjoitellaan alastulo- ja jarrutustekniikkaa sekä nilkan työskentelyä. Viimeisenä tehdään 2-4 keskivartalon
sekä alaraajojen asennon hallintaan osallistuvien lihasten aktivoivia lihaskuntoliikkeitä. (Pasanen 2009.)
Ohjelman loppuun voi tarvittaessa tehdä venyttelyharjoituksen, mutta venyttelyt
olisi suotavaa tehdä 1 sekunnin mittaisina dynaamisina venytyksinä pitkien 2030 sekunnin staattisten venytysten sijaan. Ennen suoritusta tehtyjen dynaamisten
venytysten on todettu parantavan esimerkiksi juoksunopeutta, kun taas staattiset
venytykset heikentävät nopeaa voimantuottoa. (Rytkönen & Jalanko 2015.)
Pasasen teettämää alkulämmittelyä voisi soveltaa myös frisbeegolfiin lisäämällä
siihen liikkeitä yläraajoille, jolloin siitä saisi kokonaisvaltaisemman ja tarkoituksenmukaisemman kokonaisuuden.

6.4 Lihasvoimaharjoittelu
Ennaltaehkäisevässä lihaskuntoharjoittelussa on tärkeää huomioida lihastasapaino. Saman raajan vaikuttajien ja vastavaikuttajien välillä ei saisi olla epätasapainoa eikä asymmetriaa eri raajojen välillä (Peltokallio 2003. 31). Esimerkiksi
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tenniksen ja samankaltaisten urheilulajien on todettu vahvistavan olkavarren sisäkiertäjien konsentrista voimaa, muttei ulkokiertäjien eksentristä voimaa. Tämä
lisää olkapään lihasepätasapainoa ja urheilijoiden olkapäävammojen riskiä. (Niederbracht ym. 2008.)
Niederbracht ym. (2008) tutkimuksessa tutkijat teettivät tennispelaajilla harjoitusohjelman, joka keskittyi olkapäävammojen ennaltaehkäisyyn lisäämällä olkapään
lihastasapainoa ja olkavarren ulkokiertäjien eksentristä voimaa. Pelaajat tekivät
viiden liikkeen eksentristä voimaharjoittelua neljä kertaa viikossa viiden viikon
ajan. Tutkimustulosten mukaan olkapään lihasepätasapaino sekä olkapäävammojen riski vähenivät huomattavasti olkavarren ulkokiertäjien eksentrisen voiman
lisääntyessä. Tutkimuksessaan keskityttiin nimenomaan eksentriseen työhön,
kun taas aiemmissa samankaltaisissa tutkimuksissa on keskitytty vastavaikuttajalihasten konsentrisen voiman kehittämiseen. Tutkimusten perusteella konsentrisella harjoittelulla ei kuitenkaan ole ollut tehokasta vaikutusta lihastasapainon
kehittämisessä tai olkapäävammojen ennaltaehkäisemisessä.
Heittolajeissa pelkkien yksittäisten lihasten harjoittaminen ei välttämättä kuitenkaan riitä vammojen ennaltaehkäisyyn. Kaikissa heittoliikkeissä heiton voima välitetään alaraajoista lantion sekä keskivartalon voimakkaan kiertoliikkeen kautta
käsivarteen ja heitettävään välineeseen. Heiton onnistuminen vaatii siis hyvää
kehonhallintaa, koordinaatiota sekä ajoitusta. Näin ollen harjoittelusta saadaan
turvallisempaa ja tehokkaampaa, kun opitaan käyttämään koko kehon läpi toimivia myofaskiaalisia järjestelmiä. (Sandström & Ahonen 2011, 274.)
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7 OPPAAN LAADINTA

7.1 Oppaan toteutus
Aloitimme työstämään opasta elokuussa 2019 saatuamme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen myötä tarvitsemamme teoriatiedon työn taustalle. Valitsemamme harjoitukset perustuvat pääosin Pasasen 2009 ja Niederbracht ym. 2008
tekemiin tutkimuksiin sekä kirjallisuudesta löytämiimme harjoitusohjelmiin. Pasasen (2009) tekemässä väitöskirjassa keskitytään alkulämmittelyllä parantamaan
urheilijan selän, polven ja nilkan hallintaa sekä hermolihasjärjestelmän aktivoimiseen urheiluspesifisissä liikkeissä. Tulosten mukaan huolellisesti tehdyillä alkulämmittelyillä urheilijoiden alaraajavammojen riski väheni jopa 66% ja tämä oli
yksi syy, miksi pohjauduimme Pasasen (2009) väitöskirjaan alkulämmittelyosiossamme.
Voimakkaat heittoliikkeet kämmen- ja rystypuolelta aiheuttavat huomattavaa
kuormitusta olkapään lihaksistolle sekä olkanivelen rakenteille. Suurta liike-energiaa tuottavien liikkeiden aikana loukkaantumisen riski on tavanomaista korkeampi. Kun tällaisia liikkeitä suoritetaan usein ja toistuvasti, olkapäähän syntyy venytystä, rasitusta ja jopa repeämiä, jotka johtavat olkapään rakenteiden löystymiseen. (Sandström 2011, 274, Walker 2014, 31-33.)
Toispuoleinen lajisuoritus saattaa edesauttaa lihasepätasapainon syntymistä,
joka puolestaan aiheuttaa kehon rakenteisiin epänormaalia painetta. Tämä epänormaali paine johtaa virheellisiin liikemalleihin ja - tekniikoihin urheilusuorituksen
aikana, mikä lisää alttiutta rasitusvammoille. (Walker 2014, 31-33).
Optimaaliset voimantuoton ominaisuudet tuovat nopeutta, lihaskestävyyttä sekä
räjähtävyyttä urheilusuoritukseen. Kun voimantuotto-ominaisuuksien harjoittamiseen panostetaan, myös luuston- ja muiden tukirakenteiden kestävyys paranee.
Vahvat lihakset suojaavat tukirakenteita, ja helpottavat vartalon asennon ylläpitämistä, mikä puolestaan on keskeistä vammojen ennaltaehkäisyssä. (Walker
2014, 31-33.) Frisbeegolfin räjähtävyyttä, nopeutta ja tukirakenteiden kestävyyttä
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edeltävä suoritustekniikka huomioiden voimaharjoittelun tulisi olla osa harrastajan harjoitusohjelmaa.
Urheiluvammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta harjoittelussa on kiinnitettävä
huomiota harjoittelun laatuun ja harjoittelun vaikutuksen kohteeseen. Lisäksi on
huomioitava koordinaatio sekä asennonhallinta. Esimerkiksi yläraajan harjoitteissa on huomioitava myös yläraajaa tukevat rakenteet, jotka käsittävät muun
muassa hartiarenkaan, yläselän, rintakehän sekä vartalon asennon. (Airaksinen
ym. 2002a, 298.) Frisbeegolfin kannalta oleellisimpia ovat hartiarenkaan liikkeet
sekä lapatuen hallinta. Lajia tukevassa harjoittelussa harjoitteiden on tapahduttava monipuolisesti kaikissa liikesuunnissa. Osa lapaluuta stabiloivista lihaksista
venyy- ja osa supistuu heittoliikkeen aikana. (Ahonen & Sandström 2011, 257259.)
Urheiluvammojen yleisimpänä syynä pidetään lihastasapainoa, joten oppaassa
mainituilla lihaskuntoharjoitteilla pyritään vähentämään lihasepätasapainoa ja
vahvistamaan kiertäjäkalvosimen- sekä lapaluuta liikuttavia lihaksia. (Walker
2014, 31-33.)
Heittolajeissa olkapään osalta harjoitusohjelmien tulisi keskittyä nivelkapselin takaosan venyttämiseen, Kiertäjäkalvosimen takaosan vahvistamiseen sekä lapaluita liikuttavien lihasten lihastasapainon ja venyvyyden edistämiseen (Cools, Johansson, Borms & Maenhout 2015). Lisäksi kyseisille lihasryhmille Niederbracht
ym. (2008) suosittelevat tutkimuksessaan lihastasapainon kehittämisen kannalta
eksentrisesti tehtäviä lihaskuntoliikkeitä.
Pyrimme suunnittelemaan harjoitusohjelman liikkeet niin, että niitä on helppo toteuttaa osana oheisharjoittelua alkulämmittelynä ennen varsinaisia heittoja sekä
erikseen kuntosalilla tai sovellettuna myös kotona tehtäviksi.
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8 Pohdinta
Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä Tampereen frisbeeseuran jäsenten tietoutta urheiluvammoja ennaltaehkäisevästä harjoittelusta frisbeegolfissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda opas, joka tarjoaa valmiin ja suunnitellun harjoitusohjelman, jota voi toteuttaa helposti lajiharjoitusten yhteydessä sekä ennen
ja jälkeen lajisuorituksen ja jonka avulla voidaan mahdollisesti vähentää frisbeegolfista aiheutuvia urheiluvammoja. Opinnäytetyön aiheen rajattuamme aloitimme etsimään teoriatietoa heittolajien urheiluvammoista, urheiluvammojen ennaltaehkäisystä sekä tietoa itse frisbeegolfista. Löysimme ennaltaehkäisevästä
harjoittelusta sekä heittolajeista paljon tietoa, mutta itse frisbeegolfista oli erittäin
vähän kirjallisuutta tai tutkimuksia.
Opinnäytetyömme tuotoksena teimme harjoitusoppaan Tampereen Frisbeeseuralle. Oppaassa olevat harjoitukset suunnittelimme niin, että ne olisivat mahdollisimman yksinkertaiset ja helpot suorittaa oheisharjoitteluna kuntosalilla tai kotona
sekä ennen ja jälkeen varsinaisen lajisuorituksen.
Opinnäytetyötämme ohjaavat kysymykset olivat: millaisia vammoja frisbeegolfissa esiintyy? Mikä on Tampereen Frisbeeseuran jäsenillä yleisin vaiva? Mitkä
tekijät johtavat heittolajeissa olkapäävammojen syntymiseen? Miten fysiikkaharjoittelun keinoin voidaan ennaltaehkäistä urheiluvammoja? Ohjaavien kysymysten johdatettavana lähdimme perehtymään kirjallisuuteen sekä tekemään kirjallisuuteen pohjautuvaa tiedonhakua. Löysimme vastauksia opinnäytetyötämme
ohjaaviin kysymyksiin luotettavista ja ajan tasalla olevista lähteistä.
Koko opinnäytetyöprosessi tarjosi meille paljon uutta oppia etenkin ennaltaehkäisevästä harjoittelusta yleisesti sekä itse heittolajien näkökulmasta. Haastavinta
oli koota tiivis opas, joka sisältäisi kaiken tarvittavan monipuolisesti olkapään alueen urheiluvammojen ennaltaehkäisemiseksi, jotka tulivat ilmi kirjallisuuteen pohjautuvassa tiedonhaussa. Pyrimme kokoamaan kuvien ja kirjallisten ohjeiden
avulla rakentamaan mahdollisimman helppolukuisen ja ymmärrettävän oppaan.
Jatkoa ajatellen olisi mielenkiintoista nähdä, onko harjoitusoppaasta ollut hyötyä.
Onko seuran jäsenillä vammat, oireet tai kivut vähentyneet. Onko harjoitusopas
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vaikuttanut olkapääkipuihin ja -vaivoihin sekä erityisesti onko sen avulla saatu
vähennettyä olkapään vammoja ja kipuja .
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