
Opas olkapään
urheiluvammojen
ennaltaehkäisyyn



Tämä opas on suunniteltu Tampereen Frisbeeseuran jäsenille
ennaltaehkäisemään frisbeegolf harrastuksessa ilmeneviä urheiluvammoja.
Frisbeegolf, kuten muutkin yleiset heittolajit, kuormittaa olkapään aluetta
toispuoleisesti, josta syntyy lihasepätasapainoa vaikuttaja- ja
vastavaikuttajalihasten välille. Lihasepätasapaino onkin yksi yleisimmistä
urheiluvammojen syntyyn vaikuttavista syistä. Olemme koonneet tutkitun
tiedon kautta tähän oppaaseen ennen frisbeegolfharrastusta tehtävän
aktivoivan alkulämmittelyn sekä olkapään lihaksille suunnatun
kuntosaliharjoittelun, jossa keskitytään lihastasapainon sekä heitoissa
työskentelevien vastavaikuttajalihasten jarruttavan voiman kehittämisen
avulla ehkäisemään urheiluvammojen riskiä olkapään alueella.
 
Aktivoiva alkulämmittely
 
Tässä oppaassa ohjattu alkulämmittely koostuu koko kehoa aktivoivista
liikkeistä ja se on hyvä tehdä jokaisella frisbeegolf harjoituskerralla ennen
pelin aloittamista. Aktivoivan alkulämmittelyn tarkoituksena on parantaa
harrastajan suorituskykyä, valmistaa häntä suoritukseen sekä ehkäistä
urheiluvammojen syntymistä. Hyvin tehdyllä alkulämmittelyllä saadaan
nostettua kehon ja lihasten lämpötilaa, jolloin lihasten jäykkyys pienenee,
hermoimpulssien kulkunopeus nousee ja solujen hapen- sekä
energiansaanti lisääntyvät.
 
Lihasvoimaharjoittelu
 
Lihasvoimaharjoittelu on tarkoitettu kuntosalilla tehtäväksi, mutta sitä voi
tarvittaessa räätälöidä kotonakin suoritettavaksi esimerkiksi
vastuskuminauhoja käyttäen. Lihasvoimaharjoittelussa keskitytään
urheiluvammojen ehkäisemiseen kehittämällä olkapään, hartian ja selän
lihasvoimaa sekä lihastasapainoa.
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Aktivoiva alkulämmittely



 

Ohjeita

Esitetty alkulämmittely toimii kokonaisvaltaisesti kehoa aktivoivana,
sekä lisäksi koordinaatiota ja kehonahallintaa kehittävänä
harjoitteena. Jotta lihakset lämpiävät tarpeeksi ja alkulämmittelyn
ennaltaehkäisevät sekä suoritusta parantavat vaikutukset saadaan
tehokkaammin käyttöön, kuuluu alkulämmittelyssä tulla hiki.
Tämän oppaan alkulämmittelyn suorittamiseen menee noin 15 - 20
minuuttia. Alkulämmittelyn voi tehdä kentän laidalla ja se olisi hyvä
tehdä jokaisella harjoituskerralla ennen pelin aloittamista. Lajin
tempo huomioiden alkulämmittelyn liikkeitä olisi hyvä tehdä myös
heittojen ja siirtymisten välillä, jotta keho pysyy lämpimänä koko
harjoittelukerran ajan.



Sivulaukka molempiin suuntiin

Kädet mukaan liikkeeseen. 2x molemmat suunnat n.20m matka.

Ristiaskeljuoksu + vartalon kierto

Molempiin suuntiin 2x20m matka. Ristiaskeljuoksussa lantio tekee kiertoliikettä ja jalat
käyvät ristissä edessä ja takana. Tällä valmistaudutaan itse frisbeegolfissa tulevaan
vartalonkiertoon.



Keskivartalon aktivointi

- Paina vastakkaisella kädellä vastakkaista polvea ja jännitä keskivartalo sekä tukijalan
pakara. 
 
- Pidä muutama sekunti.

 

Huomioi ettei tukijalan lonkka retkahda sivulle tai ylävartalon asento ei lysähdä.



Hypyt yhdellä jalalla eri suuntiin

- Hyppää koko ajan samalla jalalla, kuitenkin pitäen hypyt hallinnassa. 
- Hypyn jälkeen palaa hypäten takaisin keskelle. 
- Kädet mukaan liikkeeseen.

 
 

Huomioi alastulossa, ettei polvi käänny sisäänpäin, vaan polvi ja varpaat olisivat
samassa linjassa eteenpäin. Pysäytä liike hetkeksi hypyn jälkeen ala-asentoon ja
hyppää uudelleen hallitusti.



Yhden jalan kyykky

- Aseta taaempi jalka korokkeelle esim. puiston penkille. 
- Aseta etummainen jalka niin, ettei kyykätessä polvi mene varpaiden etupuolelle
- Pidä selkä suorana ja niska selän jatkeena. 
- Laskeudu liikkuvuuden mukaan. 
- Tee hallittuja toistoja. 
 
Toista liike 10 kertaa per jalka ja tee 2 – 3 sarjaa.

Hyvä polven linjaus. Huono polven linjaus.



Kuminauhakierto

 

- Venytä kuminauha. 
- Kierrä kuminauha vartalon etupuolelta takapuolelle. 
- Toista liike hallitusti ja pidä hartia rentoina alhaalla.

Sisäkiertoliike

Sido kuminauha noin hartian tasolle.
- Aloita liike seisomalla hyvässä asennossa. Käsi edessä olka- ja kyynärpää 90° kulmassa. 
- Pidä kyynärpää paikallaan ja kierrä olkavarresta 90° sisäänpäin.
- Tuo käsi takaisin aloitusasentoon ja suorista käsi ylöspäin.
- Tee liike vaihe vaiheelta ja palauta samaa reittiä vaihe vaiheelta.
 
Toista liike 10 kertaa molemmin puolin ja tee 2 – 3 sarjaa
 
Huom! Tee liike rauhallisesti vaihe vaiheelta, eikä yhtenäisenä liikkeenä.
Huom! Pidä keskivartalo tiukkana, hartia rentona ja alhaalla sekä muista lavan hallinta.



Ulkokiertoliike

- Sido kuminauha noin navan korkeudelle. 
- Aloita liike seisomalla hyvässä asennossa, käsi eteen vietynä. 
- Vedä ensin käsi suorana olkapää taakse, jonka jälkeen vedä kyynärpää olkapääntasolle
ja kierrä olkapää ulkokiertoon. 
- Pidä ranne suorana. 
- Suorista käsi yläviistoon. 
- Palauta samaa reittiä vaihe vaiheelta. 
 
Toista liike hallitusti 10 kertaa molemmin puolin ja tee 2 – 3 sarjaa.
 
Huom! Tee liike rauhallisesti vaihe vaiheelta, eikä yhteinäisenä liikkeenä. 
Huom! Pidä keskivartalo tiukkana, hartia rentona ja alhaalla sekä muista lavan hallinta.



Pallon pudotus ja kiinniotto

- Olkavarsi n. 90° kulmaan, samoin kyynärvarsi. 
- Pudota pallo ja ota pallo kiinni. 
- Tuo käsi mahdollisimman nopeasti aloitusasentoon. 
 
Toista liike nopealla tahdilla noin 10 kertaa molemmin puolin ja tee 2 – 3 sarjaa.

 
Huom! Ota hyvä asento. Pidä olkapää ja hartian alue jämäkkänä.

Sama liike suoralla kädellä. Voit vaihdella käden paikkaa edessä, aloittaen esim. sivulta
keskelle päin.



Etunojapunnerrus

- Kämmenet hartian levyisessä asennossa ja suoraan hartioiden alla. 
- Sormet osoittavat kohtisuoraan eteenpäin. 
- Pidä vartalo suorana jaloista päähän saakka ja keskivartalo tiukkana. 
- Älä anna lapojen lysähtää yhteen, vaan pidä yllä hyvä lapatuki. 
- Ala-asennossa rinta käy noin 10 cm:n päässä maasta ja kyynärpäät pysyvät vartalon
sivulla tai hieman irti vartalosta. 
 
Toista liike 10 – 15 kertaa ja tee 2 – 3 sarjaa.

Etunojapunneruksen variaatio.
Liikkeen helpottamiseksi voit ottaa käsillä tukea korokkeesta esim. puiston penkistä.



Vartalonkierto kuminauhalla

- Sido vastuskuminauha hieman lantiota ylemmäs. 
- Aseta jalat hieman lantiota leveämpään asentoon, jousta hieman polvista ja tuo
ylävartaloa eteen. 
- Pidä kädet suorina ja keskivartalo tiukkana. 
- Pidä jalat, lantio ja käsivarret paikallaan. 
- Kierrä keskivartalosta hallitusti vedon suuntaan ja tuo takaisin keskelle. 
 
Toista liike 10 – 15 kertaa ja tee 2 – 3 sarjaa.
 
Huom. Liike tulee ainostaan keskivartalon kiertona.



Kylkipito

- Nojaa kyynärvarren varassa kyynärvarsi kohtisuoraan hartian alla. 
- Työnnä ylävartaloa poispäin alustasta. 
- Pidä vartalo suorana jaloista niskaan asti ja keskivartalo tiukkana. 
 
Pidä asento 30 sekuntia ja toista 2 – 3 kertaa.

Kuvassa virheellinen asento. Keskivartalo ei pysy tiukkana ja
hartia lysähtänyt.



 

Kuntosaliharjoittelu



Ohjeita

Tutkimusten mukaan hartiaseudun lihastasapainoa kehitetään
tehokkaimmin heitoissa toimivien vastavaikuttajalihasten
eksentrisillä lihasvoimaliikkeillä. Tästä syystä tämänkin oppaan
kuntosaliliikkeet (alatalja, ylätalja, flyes, vipunosto sekä kierrot)
suoritetaan eksentrisesti, eli jarruttavalla lihastyötavalla, jolloin
jarruttava vaihe kestää 3-5 sekuntia. Ulko- ja sisäkierroista voit
valita joko käsipainolla, tai vastuskuminauhalla tehtävän version.
Ohjelman alussa esitetyt lapapito, kahvakuulaliikkeet,
yhdistelmäliike sekä takakapselivenytys toimivat
kuntosaliharjoittelun alkulämmittelyliikkeinä.
 
Kuntosaliohjelma on hyvä tehdä vähintään kerran viikossa. Voit
tehdä harjoituksen kerralla tai jakaa liikkeet eri kerroille muun
kuntosaliharjoittelun yhteyteen.



Lapapito

- Asetu lattialle konttausasentoon käsien ollessa kohtisuoraan hartioiden alla ja hartioiden
levyisessä asennossa. 
- Pidä keksivartalo tiukkana ja pää vartalon jatkeena. 
- Nosta polvet 2 – 5 cm irti lattiasta. 
- Työnnä hartoita kohti kattoa ja irroita toinen käsi lattiasta. 
- Pidä asento muutaman sekunnin ajan ja palauta käsi lattiaan. 
 
Toista molemmin puolin 5 – 10 kertaa ja tee 2 – 3 sarjaa.
 
Huom. Muista työntää hartioita kohti kattoa koko liikkeen ajan.

Lisähaasteena voi edelliseen lisätä  vartalon kierron ja kurottaa kädellä kohti
kattoa.



Kahvakuulakävely

- Pidä kahvakuula suoraan vartalon edessä olka- ja kyynärvarren ollessa 90° kulmassa. 
- Kahvakuulan pohja osoittaa kohti kattoa. 
- Pidä keksivartalo tiukkana. 
- Kävele noin 10 metrin matka ja toista 2 – 3 kertaa molemmin puolin.
.

 

Huom. Hartia on eteen työntyneenä.



Turkkilainen ylösnousu

- Asetu lattialle selinmakuulle. 
- Kurota kädellä kohti kattoa hartian noustessa irti alustasta. 
- Vedä samanpuolen jalka koukkuun. 
- Nouse istumaan toisen käden antaessa tukea alustasta. 
- Käteen ja jalkaan tukeutuen siirrä toinen jalka taakse. 
- Nouse toispolviseisontaan ja siitä suoraan ylös. 
- Palaa alkuasentoon päinvastaisessa järjetyksessä. 
 
Toista liike molemmin puolin 5 kertaa.
 
Huom. Kurota kädellä koko liikkeen ajan kohti kattoa. Pidä katse kahvakuulassa
helpottaaksesi tasapainoa.



Yhdistelmäliike

- Asetu penkille vatsamakuulle. 
- Vie toinen käsi pään tueksi otsan alle. 
- Suorittava käsi lepää maassa olkavarren ollessa 90°kulmassa. 
- Vedä hartia taakse ja lavat yhteen. 
- Kierrä olkavarresta käsi vaakatasoon kyynärpään pysyessä paikallaan. 
- Suorista käsi hieman viistoon. 
- Pidä parin sekunnin ajan ja palauta liike vaihe vaiheelta takaisin lähtöasentoon. 
 
Toista liike 5 – 10 kertaa molemmin puolin ja tee 2 – 3 sarjaa. 
 
Huom. Painoksi riittää 0,5 – 2.5kg.



Takakapselin venytys

- Asetu lattialle kylkimakuulle. 
- Pistä pään alle esim. putkirulla helpottaaksesi pään kannattelua. 
- Tuo käsi eteen 90°kulmaan. 
- Vedä hartiat taakse ja alas. 
- Paina toisella kädellä venytettävän käden ranteesta lattiaa kohti.
- Pidä ranne suorana. 
- Pidä venytys 10 sekuntia ja palauta käsi takaisin ylös. 
- Tee venytys molemmin puolin 5 – 10 kertaa.
 
Huom. Venytettävän käden olkapään täytyy olla kohtisuoraan vartalon
alla.



Alatalja

- Pidä jalat hieman polvista koukistuneena. 
- Ota kahvasta kiinni ja suorista ylävartalo. 
- Pää pysyy vartalon jatkeena. 
- Anna hartioiden työntyä eteen. 
- Veto alkaa vetämällä hartiat taakse ja lapaluut yhteen, käsivarsien vielä pysyessä
suorana.
- Tämän jälkeen vedä kahva kohti napaa
- Palauta hitaasti jarruttaen alkuasentoon päinvastaisessa järjestyksessä. 
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.

Huom. Ylävartalo pysyy koko liikkeen ajan pysytysuorassa asennossa.



Ylätalja

- Ota tangosta kiinni hieman hartoita leveämmällä otteella. 
- Pidä selkä suorana pysytasennossa ja pää vartalon jatkeena. 
- Anna hartioiden työntyä ylös. 
- Veto aloitetaan vetämällä hartiat alas ja lapaluut yhteen käsivarsien pysyessä suorina
-Vedä tanko leuan alapuolelle kyynärpäiden tullessa hieman takaviistoon. 
- Palauta päinvastaisessa järjestyksessä hitaasti jarruttaen. 
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.



Flyes käsipainoilla

- Asetu penkille selinmakuulle. 
- Suorista kädet kohti kattoa. 
- Pidä kädet suorina ja hitaasti jarruttaen laske painot vartalon tasalle. 
- Tuo kädet takaisin lähtöasentoon. 
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.

Vipunosto käsipainoilla

- Seiso hyvässä asennossa käsivarret vartalon sivuilla.
- Nosta kädet suorina hieman etuviistoon hartioiden tasalle peukalot edellä.
- Palauta lähtöasentoon hitaasti jarruttaen.
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.



Sisäkierto käsipainolla

.

- Asetu lattialle selinmakuulle. 
- Paina alaselkä kiinni alustaan ja pidä keskivartalo tiukkana. 
- Voit tuoda jalkoja hieman koukkuun. 
- Tuo olka- ja kyynärvarsi 90° kulmaan.
- Nosta käsipaino kohti kattoa kiertämällä olkavartta kyynärpään pysyessä kiinni
alustassa.
- Pidä ranne suorana.
- Palauta paino alustaan hitaasti jarruttaen. 
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.

Ulkokierto käsipainolla

- Asetu lattialle istumaan ja tue kyynärpää penkille olka- ja kyynärvarren ollessa 90°
kulmassa. 
- Tuo käsipaino kohti kattoa kiertämällä olkavarresta ja pitämällä kyynärpää
paikallaan.
- Pidä ranne suorana.
- Palauta paino hitaasti jarruttaen takaisin lähtöasentoon. 
 
Toista liike 8 – 10 kertaa ja tee 3 sarjaa.



Sisäkierto kuminauhalla

- Asetu toispolviseisontaan vastakkaisen polven ollessa edessä. 
- Pidä selkä suorana ja keskivartalo tiukkana. 
- Pää pysyy vartalon jatkeena. 
- Tuo olka- ja kyynärvarsi 90°kulmaan. 
- Kierrä olkavarresta käsi vaakatasoon. 
- Pidä ranne suorana. 
- Palauta liike hitaasti jarruttaen lähtöasentoon.

Ulkokierto kuminauhalla

- Asetu toispolviseisontaan vastakkaisen polven ollessa edessä. 
- Pidä selkä suorana ja keskivartalo tiukkana. 
- Pää pysyy vartalon jatkeena. 
- Tuo olka- ja kyynärvarsi 90°kulmaan. 
- Kierrä olkavarresta käsi kohti kattoa. 
- Pidä ranne suorana.
- Palauta liike hitaasti jarruttaen lähtöasentoon.


