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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön aiheena on tutkia ja löytää oikea tavoite tanssiharrastuksen tukemi-
seen paino- ja vastusharjoittelun avulla. Työssä on selvitetty eri voimaharjoittelun 
muotoja, mutta keskitytty pääasiassa paino- ja vastusharjoitteluun ja niiden tavoit-
teisiin ja siihen kuinka paino- ja vastusharjoittelun saisi tukemaan tanssiharrastus-
ta parhaiten. Painonnoston pohjalta on rakennettu perusta usean urheilulajin voi-
maharjoitteluun, joten tanssiharrastuksellekin voisi olla siitä hyötyä. Tavoitteissa 
on kuitenkin huomioitava omat fyysiset ominaisuudet, perintötekijät sekä oma 
lähtötaso. Opinnäytetyössä on selvitetty mitä tulisi ottaa huomioon ennen tavoit-
teiden asettamista omalle paino- ja vastusharjoittelulle, jotta sen saisi tukemaan 
myös tanssiharrastusta. Opinnäytetyössä on käytetty lähteinä voimaharjoittelun 
kirjallisuutta, tanssin biomekaniikan ja liikuntaharjoittelun genetiikan pro gradu  
-tutkielmia, voimaharjoittelun ja histologian elektronisia lähteitä sekä haastateltu 
tanssin ja voimaharjoittelun ammattilaisia. Tanssiharrastusta on mahdollista tukea 
paino- ja vastusharjoittelun avulla, mutta ensin on ymmärrettävä asettaa voima-
harjoittelun tavoite tukemaan omaa tanssiharrastusta.  

Asiasanat: Tanssi, voimaharjoittelu, painoharjoittelu, vastusharjoittelu, kuntosali, 
painonnosto. 
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ABSTRACT 

 

The subject of my thesis is to research and find the right way to support a dance 
hobby with free weight and resistance training. In the process of my work I have 
researched different ways of strength training, but I focused mainly on free weight 
and resistance training and how I can get them to support my dance hobby in the 
best way. The strength training basics of many sports are based on weightlifting 
so it can be a helping hand for a dance hobby as well. In the aim of strength train-
ing it is important to notice your own physical capabilities, genetic factors and 
your starting level. In the thesis I have put together what is important to think 
about before setting the target for the free weight and resistance training so it can 
support your dance hobby. In the thesis I have used resources such as literature on 
strength training, master’s theses on the biomechanics of dancing and genetics in 
sport training, online resources for strength training and histology and interviews 
with professionals in dance and weightlifting. It is possible to support a dance 
hobby with free weight and resistance training, but first you must understand the 
importance of setting your goal for the strength training so that it can support a 
dance hobby. 

Key words: Dance, strength training, free weight training, resistance training, 
gym, weightlifting. 
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1 JOHDANTO 

Musiikkiteatterilinjan opinnot koostuvat suurelta osin tanssiopinnoista, ja nykyään 

teatterialalla esiintyjältä vaaditaan näyttelijäntyön ja laulutaidon lisäksi myös 

tanssitaitoa. Useasti tanssitunneilla havahdun tähän kysymykseen: miksi oloni 

tuntuu kömpelöltä ja jäykältä? Vaikka tiedän olevani oppijana hidas, ei se kuiten-

kaan selitä kaikkea. Voisiko jossain muussa harrastuksessa tai liikuntatottumuk-

sessani olla jokin tanssia rajoittava tekijä? 

Työskentelin useita vuosia turvallisuusalalla, ja kuntosaliharjoittelu oli itselleni 

pitkään omaa työtä ja muuta harrastusta tukevaa toimintaa. Nyt kun olen vaihtanut 

turvallisuusalan työt musiikkiteatterin opintoihin, törmään yhä useammin kysy-

mykseen, tukeeko voimaharjoitteluni enää opiskelemani alan vaatimuksia tai mui-

ta harrastuksia. Ala on vaihtunut, mutta kuntosaliharjoittelu ja sen tavoitteet eivät. 

Jotain on siis tehtävä, jotta en jarruttaisi muulla harjoittelulla opiskelemani alan 

tavoitteita. On siis muutettava omia harjoittelutottumuksia ja selvitettävä, kuinka 

kuntosalilla tapahtuvan voimaharjoittelun saisi tukemaan juuri tanssimista. Tästä 

syntyi aihe ja tutkimuskysymys myös opinnäytetyölle. 

Kuntosalilla käymisestä on muodostunut itselleni henkireikä, josta en aio luopua. 

Sinne on hyvä mennä purkamaan ylimääräistä energiaa, pohdiskella samalla maa-

ilman menoa ja mieltä painavia asioita.  Tavallaan kai voisi puhua jonkinlaisesta 

meditoinnista tai itseterapiasta. Kuntosalilla käyminen on myös sosiaalinen tapah-

tuma, jossa muiden treenikavereiden arvoa tai asemaa ei katsota, siellä voi jutus-

tella muiden kävijöiden kanssa päivän polttavista aiheista, mutta voi myös halu-

tessaan treenata omassa rauhassa. Nyt haluan pitää kuntosalilla käymisen edelleen 

harrastuksena ja saada sen kulkemaan käsi kädessä tanssiharrastuksen kanssa. 

Musiikkiteatterin parissa käytetään monia eri tanssimuotoja. Musikaaleissa käyte-

tään yleensä pohjana jazz- tai showtanssia, mutta tyylilajin mukaan voi olla myös 

esimerkiksi balettia, nykytanssia, kansantanssia tai perinteisiä kilpatanssilajeja. 

Näin ollen en määrittele sen tarkemmin, minkälaiseen tanssiin haen tukea voima-

harjoittelusta ja mitä erityispiirteitä juuri tiettyyn tanssityyliin kaivattaisiin, vaan 

pikemminkin tavoitteenani on löytää yleisesti tanssiharrastusta tukeva paino- ja 

vastusharjoittelumuoto ja oikea tavoite sille. Ei pelkästään tanssiin, vaan jo itse 
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voimaharjoitteluunkin, tarvitaan myös aerobista kuntoa, oikeanlaista ravintoa ja 

ennen kaikkea lepoa palautumiseen. Keskityn opinnäytetyössäni kuitenkin voima-

harjoitteluun paino- ja vastusharjoittelun keinoin. 

Lähdin tutkimaan asiaa ensin teoreettisesti: mitä kaikkea kuntosalilla voi harjoitel-

la ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon voimaharjoittelussa. Muutoin opinnäyte-

työ on tehty haastattelututkimuksena. Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi 

silloin, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia tullaan saamaan, tai kun vastaus perus-

tuu haastateltavan henkilön omaan kokemukseen, tai kun halutaan syventää tietoa 

jostakin asiasta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). Haastatteluissa käytin tutkimusme-

todina teemahaastattelua, jonka aihepiirit olin etukäteen kirjannut mindmap-

tyylisesti (LIITE 1). Valitsin metodiksi haastattelun, koska en osannut arvata 

kaikkia mahdollisia vastauksia, vaan saatujen vastausten pohjalta pystyin esittä-

mään lisäkysymyksiä. 

Haastattelin entistä painonnostajalegendaa Jaakko Kailajärveä, joka on tehnyt 

ensimmäisenä suomalaisena painonnoston maailmanennätystuloksen tempaukses-

sa 1962, kiertänyt aktiiviurallaan neljät olympialaiset, aktiivisen painonnostouran 

jälkeen toiminut 15 vuotta painonnostoliiton päävalmentajana ja nykyään toimii 

usean eri lajin fysiikkavalmentajana. Hänet on palkittu 2009 pro urheilu 

-tunnustuksella lähes 60-vuotisesta urastaan. Halusin ottaa Kailajärven haastatel-

tavaksi, koska hän tietää lähes kaiken tietämisen arvoisen perinteisestä voimahar-

joittelusta, mutta on myös liikkunut tiukasti ajan hengessä mukana ja kehittänyt 

kaikille soveltuvia keppi- ja tankojumppaharjoituksia sekä soveltanut kuntopiirei-

hin pilates-tyyppisiä osia. Hän on myös tehnyt paljon yhteistyötä Jarmo Ahosen 

kanssa. Ahonen on fysioterapeutti, tietokirjailija, kouluttaja, pilates-opettaja, ja 

hän on työskennellyt Suomen Kansallisbaletin konsultoivana fysioterapeuttina 

usean vuoden ajan. Ahosen olisin halunnut myös ottaa haastateltavaksi, mutta 

työmäärä olisi karannut käsistä opinnäytetyölle, ja toisen haastateltavan halusin 

olevan itse tanssija. Ahoselta kuitenkin löysin paljon kirjallista lähdemateriaalia. 

Toisena henkilönä haastattelin pitkän uran tanssijana tehnyttä tanssinopettaja ja 

koreografi Ari Nummista, joka on hoitanut vuodesta 1998 Tampereen yliopiston 

näyttelijäntyönlaitoksen liikkeen lehtorin virkaa. Numminen on tehnyt suuren 

määrän koreografioita musikaaleihin ja musiikkiteatteriesityksiin, toki myös pal-
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jon tanssiteatteriin ja tanssiteoksiin, sekä toiminut itse tanssijana. Hänet on palkit-

tu muun muassa Nuori Suomi -palkinnolla 1996. Ari Nummisen näkemys kiin-

nosti itseäni suuresti, koska olin kuullut Nummisen maininneen näyttelijäopiskeli-

joille, että he harjoittelevat kuntosalilla väärin tanssin ja näyttelijäntyön kannalta. 

Nummisella on lisäksi samankaltainen tausta kuin itselläni uran vaihdon puolesta. 

Hän on aikaisemmalta ammatiltaan koneasentaja ennen tanssijan uraa. Lisäksi 

Nummista haastatellessa paljastui, että Jaakko Kailajärvi on myös tehnyt yhteis-

työtä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen kanssa. 
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2 VOIMAHARJOITTELU 

Kun puhutaan voimaharjoittelusta, niin voimaharjoittelulla tarkoitetaan kaikkia 

omalla painolla tehtäviä lihaskuntoliikkeitä, loikkaharjoituksia, portaissa juoksua, 

painia, voimistelua, akrobatiaa, kuntopallon heittoa ja niin edelleen. Se on siis 

käsitteenä todella laaja kokonaisuus. Yleisesti kuitenkin voimaharjoittelu yhdiste-

tään kuntosalilla tapahtuvaan vastus- ja painoharjoitteluun. 

 

Tarkkaan ottaen kuntosaliharjoittelulla tarkoitetaan kuntosalilaitteilla tehtävää 

paikkaharjoittelua. Painonnostosta puhuttaessa pitäisi käyttää termiä painonnosto-

sali, jossa kuntosalilaitteita ei ole, ainoastaan levytankoja, telineitä ja vapaita pai-

noja. Tämän huomasin myös painonnostajaa ja usean eri lajin fysiikkavalmentajaa 

Jaakko Kailajärveä haastatellessani. Usein käytin termiä kuntosali yleisesti paik-

kana voimaharjoittelulle, mutta Kailajärvi käsitti sen aina paikaksi, jossa on vain 

kuntosalilaitteita. Koska useilla kuntosaleilla on levytankoja sekä vapaita painoja, 

eikä tanssia tukevaan voimaharjoitteluun tarvita raskaita kuormia, tässä opinnäyte-

työssä puhun kuntosalista yleisesti paikkana paino- ja vastusharjoittelulle, johon 

voi sisältyä myös vapailla painoilla tapahtuvia painonnostotyylisiä harjoitteita. 

 

Opinnäytetyössäni keskityn tanssia tukevaan voimaharjoitteluun lähinnä paino- ja 

vastusharjoittelun kautta, mutta sivuan myös omalla keholla tapahtuvaa voimahar-

joittelua, koska tanssia tukevassa voimaharjoittelussa ei raskaita painoja tarvita. 

Käyn läpi myös voimaharjoittelun kannalta tärkeitä perusasioita ja termejä. 

 

2.1 Voima 

Ihmisen lihasvoima voidaan jakaa kolmeen voiman päämuotoon: maksimivoi-

maan, nopeusvoimaan ja voimakestävyyteen. Eri lajeissa tarvitaan myös erilaisia 

lihastyötapoja: voittavaa (konsentrinen), peräänantavaa (eksentrinen), pitävää 

(staattinen) tai yhdistettyä lihastyöskentelyä. (Arvonen & Kailajärvi 2002, 68–69.) 

Tanssissa esimerkiksi hypyissä tarvitset konsentrista lihastyötä päästäksesi irti 

lattiasta, eli joudut lihassupistusten myötä liikuttamaan kehoa ja voittamaan vas-

tuksen. Hypyn alastuloon taas tarvitset eksentristä lihastyötä, jolle on tyypillistä 
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lihaksen pituuden lisääntyminen vastustavassa liikkeessä. Staattisessa lihastyössä 

pyritään säilyttämään tietty kehon tai jäsenen asento, tanssissa esimerkiksi relevé. 

Luustolihasten lihastyö voidaan jakaa vielä lihasjännitystapoihin: isometriseen, 

isotoniseen ja auksotoniseen. Isometrisessä lihasjännityksessä lihaksen pituus ei 

muutu työn aikana, eli lihastyö on staattista. Lihas supistuu, mutta ulkoisesti koko 

ei muutu. Esimerkiksi asennon pitäminen on isometristä lihastyötä. Isotonisessa 

lihastyössä lihaksen jännitystila taas pysyy muuttumattomana. Toisin sanoen ul-

koinen kuorma, jota lihas nostaa, on vakio. (Arvonen & Kailajärvi 2002, 68–69.) 

Esimerkiksi kun nostetaan jotain esinettä, kestää jonkin aikaa ennen kuin lihaksil-

la on tarpeeksi voimaa esineen painon voittamiseksi. Isotonista työtä edeltää siis 

aina isometrinen työ. Auksotoninen lihasjännitys, jossa lihashermojärjestelmä 

sopeutuu erilaisiin liikkeisiin ja nopeusmuutoksiin, on kuitenkin tavallisin toimin-

tapa urheilusuorituksissa (Arvonen & Kailajärvi 2002, 68). 

Maksimivoimasta puhutaan, kun lihasjännitystaso nousee maksimaaliseksi ja 

voimantuottoaika on suhteellisen pitkä. Nopeusvoimasta taas puhutaan silloin, 

kun voimantuottoaika on hyvin lyhyt ja isometrisen supistuksen voimantuottono-

peus suuri tai suurella supistusnopeudella tuotetaan voimaa konsentrisessa tai ek-

sentrisessä lihastyössä. Kestovoimaksi kutsutaan sitä, kun ylläpidetään tiettyä 

voimatasoa suhteellisen pitkään tai toistetaan tiettyä voimatasoa useita kertoja 

peräkkäin lyhyellä palautusajalla. Voiman lajien jakoa maksimi-, nopeus- ja kes-

tovoimaan ei voida suorittaa kovin kategorisesti, joten käytännön kannalta tarkka 

jako ei ole edes välttämätön. (Häkkinen 1990, 41.) 

 

2.2 Paino- ja vastusharjoittelun muodot ja niiden tavoitteet 

Paino- ja vastusharjoittelun kautta tapahtuvaan voimaharjoitteluun voi ottaa eri-

tyyppisiä tavoitteita, jolloin puhutaan omista harjoittelutyyleistä tai jo omista ur-

heilulajeistaan. Tanssin kannalta nämä on tärkeä tiedostaa, jotta pystyy asettamaan 

oikeanlaisia tavoitteita myös omalle harjoittelulle. Seuraavaksi avaan voimahar-

joittelumuotoja omin sanoin lähteiden pohjalta. 
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2.2.1 Kehonrakennus ja fitness 

Kehonrakennus on kilpailulaji, jossa tavoitteena on mahdollisimman lihaksikas, 

mutta symmetrinen ja tasapainoinen keho. Tämä onkin kilpailuissa ensisijainen 

arvosteluperuste. Kilpailuissa tuomarit aloittavat arvioinnin päästä alaspäin tark-

kaillen eri lihasryhmiä, niiden kokoa ja symmetriaa. Tuomarit huomioivat sym-

metrian ja koon lisäksi myös lihaserottuvuuden, rasvattomuuden ja kokonaisvai-

kutelman. (Kehonrakennus.fi 2009.) 

 

Liikuntamuotona kehonrakennuksessa tarkoitus on saada lihakset kasvamaan 

käyttämällä painonvastuksia eli nostamalla vapaita painoja, käyttämällä omaa 

kehovastusta tai harjoittelemalla kuntosaleilla erilaisten laitteiden avulla. Myös 

aerobinen harjoittelu on tärkeää rasvan palamisen kannalta. (Dorsén 2011.) 

 

Jos halutaan kasvattaa lihasmassaa, täytyy energiansaannin olla yli kehon normaa-

litarpeen. Lihasmassaa kasvatettaessa lisääntyy helposti myös rasvan määrä ke-

hossa. Lajin haasteena onkin se, kuinka rakentaa itselleen lihaksikas vartalo ilman 

liian rasvan kertymistä kehoon. (Kehonrakennus.fi 2009.) 

 

Fitnesslajit puolestaan tähtäävät sopusuhtaisempaan lihasmassaan verrattuna 

omaan kokoon, eli liian suurista lihaksista saa jopa miinuspisteitä. Body fitness 

-kilpailijalla ei saa olla lihaksissa sellaista erottuvuutta, että niistä näkyvät säikeet. 

(Ourama 2011.) 

 

2.2.2 Voimanosto 

Voimanosto on maksimaalista voimantuottoa tavoitteleva kilpailulaji, jossa mita-

taan painoluokittain yhteenlaskettua tulosta kolmesta nostoliikkeestä: jalkakyy-

kystä, penkkipunnerruksesta ja maastavedosta. Voimanosto ei vaadi ylivoimaista 

liikkuvuutta, mutta lantion ja hartianseudun lihaksisto on syytä pitää notkeana. 

(Selkäinaho 2003.) Myös massan kasvatus kuuluu olennaisena osana voimannos-

toon, jotta saataisiin kehitettyä maksimivoimaominaisuuksia. 
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2.2.3 Painonnosto 

Painonnostolla on pitkät perinteet olympialajina, jossa kilpaillaan kahdessa perus-

liikkeessä: tempauksessa ja työnnössä. Kummassakin perusliikkeessä vaaditaan 

teknistä osaamista ja räjähtävää maksimaalista nopeusvoiman käyttöä. Liikkeissä 

toimivat kehon kaikki suuret lihasryhmät. (Arvonen & Kailajärvi 2002, 82–83). 

 

2.3 Vastusharjoittelun hyödyt 

Peruskuntoharjoitusten lisäksi tarvitaan lihasvoima- ja lihaskestävyysharjoittelua, 

sillä liikettä aikaan saavien ja asentoa ylläpitävien lihasten täytyy saada monipuo-

lista toimintaa pysyäkseen kunnossa. Hyvä lihaskunto ennaltaehkäisee tuki- ja 

liikuntaelinten sairauksia, esimerkiksi polvet ja muut nivelet toimivat paremmin. 

(Erämetsä & Grönfors 1998, 12–15.) 

 

2.4 Aerobinen ja anaerobinen energiantuottotapa 

Lihastyössä energiaa tuotetaan ravintoaineista hapen avulla (aerobisesti) tai ilman 

happea (anaerobisesti). Liikunnan tai lihastyön kuormittavuus ratkaisee sen, kum-

pi energiantuottomekanismi on vallitseva. Matalilla tehotasoilla liikuttaessa lihak-

set saavat tarpeeksi happea, ja energia tuotetaan silloin veren sokerista tai glyko-

geenista hapen avulla solun mitokondrioissa. Myös rasvojen hapettaminen tapah-

tuu aina hapen avulla solun mitokondrioissa, ja koska elimistön rasvavarastot ovat 

käytännössä lähes ehtymättömät, matalilla tehotasoilla voidaan liikkua pitkiä aiko-

ja. Jos siis energia tuotetaan aerobisesti, voidaan perustellusti kuvata liikunnan 

olevan kestävyysliikuntaa. (Hautala 2009.) 

Kovilla tehotasoilla liikuttaessa hengitys- ja verenkiertoelimistö ei kykene täyttä-

mään lihasten hapentarvetta, jolloin lihakset alkavat työskennellä anaerobisesti. 

Energiaa tuotetaan nopeasti veren sokerista tai lihaksen varastosokerista (glyko-

geenista). Anaerobisessa aineenvaihdunnassa hiilihydraattien hajoamistuotteena 

lihaksiin kertyy maitohappoa, joka heikentää lihasten kykyä supistua ja voi myös 

tuntua kipuna. Näin ollen anaerobista liikuntasuoritusta ei jaksa jatkaa kovin pit-
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kään. Jos esimerkiksi anaerobisen energiantuoton osuus on noin 70 % koko ener-

giantuotosta, uupumus seuraa viimeistään noin minuutin kovatehoisen rasituksen 

jälkeen. (Hautala 2009.) 
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3 OMAT LÄHTÖKOHDAT JA KEHOTIETOUS  

On hyvä tiedostaa omat lähtökohdat, valmiudet, heikkoudet ja vahvuudet. Tanssi-

jana on tärkeää olla tietoinen oman kehon tyypillisistä ominaisuuksista. Keho-

tyyppien tunteminen auttaa ymmärtämään esimerkiksi, miksi toiset ovat notkeam-

pia kuin toiset ja toiset taas vahvempia. 

 

3.1 Kehotyypit eli somatotypia 

 
Kuva 1. W. H. Sheldonin kehotyyppien luokitus (Männistö 2011). 

Tarkasteltaessa erilaisia ihmisiä ja heidän liikkumistaan ei voida löytää kahta sa-

manlaista kehoa, mutta W. H. Sheldon kirjassaan ”Atlas of Men” on onnistunut 

parhaiten asettamaan jonkinlaiset tyyppirajat, joiden avulla voidaan jakaa ihmiset 

karkeasti kolmeen eri kehotyyppiin, ja Jarmo Ahonen (1998) valaisee Sheldonin 

kehotyyppejä seuraavassa erittelemälläni tavalla (Ahonen, Fogelholm, Haapalai-

nen, Hautala, Immonen, Jansson, Kangas, Laukkanen, Perttunen, Sandström, 

Ström, Tossavainen, Vilpponen 1998, 94–101). 
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3.1.1 Ektomorfi 

Ektomorfiselle kehotyypille on ominaista pitkä ja hoikka olemus sekä siro ja hau-

raan oloinen luurakenne. Puberteetti on tyypillisesti myöhäinen, ja luun kasvu on 

jatkunut tavallista pidempään, joten pitkät luut ovat suhteessa pidempiä kuin 

muissa kehotyypeissä. Lantio on hartioita leveämpi, ja mahdollinen lihominen 

tapahtuu lantion ja reisien alueelle ylävartalon pysyessä hyvin hoikkana. Ruoansu-

latusjärjestelmä toimii tavallista tehottomammin verrattuna muihin kehotyyppei-

hin, joten ektomorfi voi syödä surutta suuriakin määriä sen vaikuttamatta hänen 

painoonsa. Haittana on veren sokeripitoisuuden alhaisuus, joka vaatisi useita pie-

niä aterioita päivässä. Suurien aterioiden syöminen kerralla saattaa pullistaa vatsaa 

melkoisesti, koska rintakehä on kapeahko ja sisäelimille varattu tila on ahdas. 

Sidekudosten lujuutta säätelevän kollageeniproteiinin alhaisen pitoisuuden vuoksi 

ektomorfin nivelsiteet ja nivelkapselit ovat löysät, joten ryhdin ylläpitäminen voi 

olla vaikeaa. Venyvyyden suhteen ei kuitenkaan ole hankaluuksia, ja hyvin vähäi-

nen venyttely riittää ylläpitämään riittävän liikkuvuuden. Ongelmaksi voi kuiten-

kin muodostua yliliikkuvuus esimerkiksi polvinivelissä. Riittävään kalkinsaantiin 

olisi hyvä kiinnittää huomiota, ettei osteoporoosi heikennä luita tavallista var-

hemmin. Ektomorfisesta kehotyypistä on hyötyä esimerkiksi klassisessa baletissa, 

mutta ryhtiä ylläpitävien lihasten harjoittamista pitää korostaa. 

Sydän- ja verenkiertojärjestelmä ei ole luonnostaan hyvin kehittynyt, ja alhainen 

verenpaine voi aiheuttaa huimausta. Luonteenomaista on veren alhainen hemo-

globiinipitoisuus ja alhainen adrenaliinipitoisuus, jotka voivat haitata kovan pitkä-

aikaisen työn tai liikunnan suorittamista. Kestävyys ei ole siis kovin hyvä, joten 

erityisen tärkeää on pyrkiä parantamaan sydämen, verenkiertojärjestelmän ja 

keuhkojen toimintaa esimerkiksi kävelyharjoittelulla. Hermojärjestelmä on puo-

lestaan erityisen hyvin kehittynyt, joten refleksinopeus on hyvä ja hermosto vastaa 

nopeasti ärsykkeisiin, myös kipuaistimukset ovat herkempiä. Stressitilanteissa se 

saattaa kuitenkin lisätä tahatonta lihasjännitystä. 
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3.1.2 Mesomorfi 

Mesomorfinen kehotyyppi on hyvin atleettinen, leveä- ja kulmikasharteinen, ka-

pealanteinen ja lihaksistoltaan hyvin kehittynyt. Mesomorfit kypsyvät varhain ja 

kehittyvät urheilussa hyviksi muiden kehotyyppien ikätovereihin verrattuna. Ruo-

ansulatusjärjestelmä toimii normaalisti, ja aktiivisilla elämäntavoilla mesomorfin 

ei tarvitse huolehtia painonhallinnasta. Passiivisella elämäntyylillä kuitenkin pai-

no kerääntyy helposti, ja ylimääräinen lihominen kertyy yleensä vatsan ympärille 

tyypilliseksi kaljamahaksi. Tämän kaltaisella lihomisella on haittapuolena massan 

keskipisteen siirtyminen selkeästi eteenpäin, jota ylävartalo kompensoi siirtymällä 

taaksepäin vaikeuttaen ryhdin ylläpitämistä. Passiivisella mesomorfilla rasva ke-

rääntyy sisäelinten ympärille, ja varsinkin vanhemmalla iällä ilman säännöllistä 

harjoittelua verenpaine ja lepopulssi kohoavat aiheuttaen suuremman riskitekijän 

terveydelle sydän- ja verisuonitautien suhteen. 

Lihasten ja sidekudosten laatu sekä luuston rakenne ovat tiheämpiä ja kestäväm-

piä kuin kahdella muulla kehotyypillä, joten lihasten venyvyys ja nivelten toimin-

ta on kankeampaa. Venyvyyden säilyminen kohtuullisella tasolla vaatii jopa päi-

vittäistä venyttelyä ja tavoitteiden pitää tässä suhteessa myös olla realistisia. Huo-

no venyvyys ei välttämättä johdu siis laiskuudesta, vaan perimän aiheuttamasta 

kehotyypin ominaisuudesta. Voimakkaan lihaksiston ja sidekudoskireyden vuoksi 

mesomorfilla on kuitenkin paras ja helpoiten hallittavissa oleva perusryhti. 

Sydän- ja verisuonijärjestelmä on lihasjärjestelmän tavoin hyvin kehittynyt, ja 

verisuonisto mukautuu hyvin nopeasti erilaisiin tilanteisiin. Verisuoniston tehok-

kuus näkyy myös kylmäkestävyydessä; siinä missä mesomorfi tarkenee ulkona 

kylmässä ilmassa vähissä vaatteissa, ektomorfi etsii samassa lämpötilassa jo kol-

matta villapaitaa. Jos kehon lämmöntuottojärjestelmä on hyvä, se on syytä huomi-

oida ulkona kylmässä harjoitellessa: liika vaatetus aiheuttaa vain turhaa hikoilua 

ja sitä kautta nestehukkaa. Ektomorfi taas joutuu käyttämään runsasta vaatetusta 

kylmässä harjoitellessa pitääkseen kehon lämpötilan optimaalisena nivelten toi-

mintaa ja harjoittelua varten. 
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3.1.3 Endomorfi 

Endomorfinen kehotyyppi on pyöreähkö, mikä johtuu runsaammasta rasvakudok-

sen määrästä verrattuna kahteen muuhun kehotyyppiin. Puberteetin alku on hidas. 

Luurakenteeltaan hartiat ovat hieman lantiota leveämmät, mutta rasvakudos peit-

tää usein eron tehden olemukseen tasapaksun vaikutelman, ja rasva kertyy tasai-

sesti koko kehon alueelle. Endomorfin ravintoaineiden imeytyminen on todella 

tehokasta, joten paino voi kohota hyvinkin helposti, ja elämä saattaa tuntua jatku-

valta laihduttamiselta sekä painon ja syömisen tarkkailulta. Ylipaino saattaa olla 

suuri vaara, jos siihen lisätään vielä mukavuudenhalu ja passiivinen elämäntapa. 

Lihasten toiminta ja sydän- ja verenkiertojärjestelmän tehokkuus ovat paremmat 

kuin ektomorfilla, mutta huonommat kuin mesomorfilla. Samoin lihasten veny-

vyys ja nivelten liikkuvuus ovat parempia kuin ektomorfilla, mutta huonompia 

kuin mesomorfilla, joten ryhdin hallinta on myös näiden kahden välissä. Fysiolo-

gisilta ominaisuuksiltaan endomorfi asettuu ektomorfin ja mesomorfin ääritoimin-

tojen väliin. Tämän vuoksi endomorfilla on hyvät edellytykset kaikenlaisen lii-

kunnan harrastamiseen. 

Myös veren adrenaliinipitoisuus on ektomorfin ja mesomorfin välissä, mutta sy-

dämen syke ja verenpaine ovat alhaisia. Hermojärjestelmä toimii myös hitaasti, 

refleksinopeus on alhainen ja kipukynnys korkea, joten rentoutuminen on help-

poa. Endomorfilla kaikki on hieman hidastettua, joten on osuvasti sanottu, että 

endomorfit ovat rauhallisia ja leppoisia. Hyvästä ravintoaineiden imeytymisestä 

johtuen endomorfi joutuu olemaan aktiivinen, jotta saa nostettua energian kulu-

tuksen tarpeeksi korkealle, ettei ylipainoa kerry. Muiden ominaisuuksien harjoi-

tustarve on yksilöllistä, koska endomorfin ei kehotyyppinsä puolesta tarvitse ve-

nytellä erityisen paljon eikä ole tarvetta lisätä voimaa, ellei oma liikuntamuoto sitä 

erityisesti tarvitse. 

Ominaisuudet voivat mennä osittain ristiin kehotyyppien välillä: samassa ihmises-

sä voi olla piirteitä kahdesta tai jopa kaikista kehotyypeistä. Kehotyyppien tunte-

misen avulla voidaan ymmärtää, miten ja millä aikavälillä voidaan odottaa lihas-

voiman lisääntyvän. (Ahonen ym. 1998, 94–101.) 



13 

3.1.4 Minun kehoni 

Itselläni on piirteitä sekä mesomorfilta että endomorfilta. Luurakenne on meso-

morfiselle kehotyypille ominainen: hartiat ovat lantiota leveämmät ja lihaksisto on 

myös kehittynyt. Puberteetin alku on ollut kuitenkin endomorfiselle kehotyypille 

ominaiseen tapaan todella hidas. Ylimääräinen rasva kertyy mesomorfin tapaan 

vatsan seudulle. Nuorempana ollessani hieman pulleammassa kunnossa vatsan 

seudulla oli selkeä kaljamaha, mutta kuitenkin kylkiluut erottuivat selvästi vatsan 

päältä. Nykyäänkin, jos ylimääräistä on, niin se on selkeästi vatsan seudulla, ja 

valitettavasti se myös viimeisenä sieltä lähtee, jos rasvanpoltto on mielessä. 

Sydän- ja verisuonijärjestelmäni on myös mesomorfin tapaan hyvin kehittynyt, ja 

sen huomaa helposti kylmäkestävyydessä: viileällä ilmalla tarkenen hyvin vähis-

säkin vaatteissa, ja toisaalta kesällä voin oleskella huoletta villapaidassa. Veren-

paine on aina ollut normaali, mutta sydämen syke on alhainen, mikä on tyypillistä 

endomorfille. Normaali leposykkeeni on alle 50, ja todella rentoutuneena olen 

mitannut alimmillaan 38, mikä alkaa jo lähennellä talviunilla olevaa karhua. Toi-

saalta kyky rentoutua täysin on myös tyypillistä mesomorfille. Leppoisa ja rauhal-

linen olemus puhuisi myös endomorfin puolesta, toisaalta taas kohtuullinen reak-

tionopeus kallistuu mesomorfiin. 

Lihasten ja sidekudosten laatu sekä luuston rakenne ovat vahvat, esimerkiksi yk-

sikään luu ei ole ikinä murtunut, vaikka kovia tällejä olenkin saanut. Parhaillaan 

sääriluusta on murtunut luukalvo, mutta varsinaista luunmurtumaa minulla ei ole 

ollut. Samoin venyttely on melko kankeaa, ja tarvitsen paljon venyttelyä. Sitkeä ja 

säännöllinen venyttely on ollut tuloksia tuottavaa, ja nykyään liikkuvuus sekä 

notkeus alkavat olla hyviä, mutta silti tarvitsen paljon venyttelyä, ja tulokset ovat 

havaittavissa pitkällä aikavälillä. Ruoansulatusjärjestelmä toimii normaalisti, ja 

aktiivisella elämäntyylillä ei ole ollut paljoa tarvetta katsella mitä suuhunsa laittaa. 

Valitettavasti kausina, jolloin elämäntapani on passiivinen ja liikun vain vähän, 

huomaan ylimääräisen helposti kerääntyvän juuri vatsan seudulle. 
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4 KEHON KOOSTUMUS JA PERINTÖTEKIJÄT 

Jotta pystyy kehittämään itseään määrätietoisesti, on ymmärrettävä, mistä lihak-

sista oma keho on rakentunut ja kuinka se toimii. 

Lihaskudoksen tehtävä elimistössä on liikkeen tuottaminen. Täs-
tä syystä lihassolun perusfunktio on supistumiskyky, joka tapah-
tuu hermoimpulssin seurauksena. (Solunetti 2006.) 

Lihaskudos jaetaan kolmeen päätyyppiin: poikkijuovainen lihas 
(tahdonalainen, luurankolihas), sydänlihas ja sileä lihas. Poik-
kijuovainen lihas on vastuussa tahdonalaisesta liikkeestä. Siitä 
käytetty nimitys johtuu siitä, että mikroskoopilla katsottaessa 
siinä voidaan havaita lihassäikeiden eli myofibrillien säännölli-
sestä järjestäytymisestä johtuvia poikkijuovia. (Solunetti 2006.) 

Voimaharjoittelun kannalta on siis tärkeä perehtyä poikkijuovaisen eli tahdonalai-

sen lihaksen toimintaan, johon voimme lihaksen nimestäkin päätellen itse vaikut-

taa. Toki ei pidä unohtaa esimerkiksi ryhdin ja selän hyvinvoinnin kannalta tärkei-

tä selkänikamien ympärillä olevia rankaa tukevia kymmeniä tahdosta riippumat-

tomia pikkulihaksia, jotka aktivoituvat pienissä ja nopeissa rotaatioliikkeissä. Nii-

den aktivoitumisen vaikutuksesta aineenvaihdunta paranee, ja kuona-aineet kul-

keutuvat pois. (Arvonen & Kailajärvi 2002, 29.) 

Kuva 2. Lihaksen rakenne (Solunetti 2006). 
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4.1 Poikkijuovainen lihas 

Poikkijuovainen lihaskudos muodostuu epimysiumkalvon sisällä olevista pituus-

suuntaan asettuvista lihassyykimpuista, joita ympäröi runsas verisuoniverkosto. 

Lihassyykimppujen koko vaihtelee eri lihaksissa. Yksi perimysiumkalvon ympä-

röimä lihassyykimppu muodostuu yksittäisistä poikkijuovaisista lihassyistä eli 

soluista, joita suojaa vielä endomysiumkalvo. (Solunetti 2006.) 

 

Poikkijuovaisia lihaksia kutsutaan myös luusto- tai luurankolihaksiksi, koska 

useimmat niistä ovat kiinnittyneet jänteiden välityksellä luihin. Hermosto on kiin-

nittynyt lihaksen jokaiseen lihassoluun yhdellä tahdonalaisen hermoston ak-

sonihaaralla. Lihas sisältää myös sensorisia hermoja, jotka aistivat lihaksen asen-

toa ja venytystilaa. (Solunetti 2006.) 

 

4.2 Solutyypit 

Ihmisen luurankolihakset koostuvat sekä nopeista että hitaista motorisista yksi-

köistä eli lihassoluista, ja ne voidaan jakaa eri tyyppeihin niille ominaisen aineen-

vaihdunnan ja tyypillisen toiminnan mukaan. Lihassolutyyppien prosentuaalinen 

solujakauma vaihtelee hyvinkin paljon eri lihaksissa. Esimerkiksi pohjelihas 

(musculus tricepssurae) koostuu kahdesta eri lihaksesta: leveästä kantalihaksesta 

(musculus soleus), joka on asentolihas ja koostuu etupäässä hitaista lihassoluista, 

sekä kaksoiskantalihaksesta (musculus gastrocnemius), joka koostuu pääosin no-

peista lihassoluista ja aktivoituu nopeissa ja lyhytaikaisissa liikkeissä. Nopea mo-

torinen yksikkö on siis edullinen nopeaa voimantuottoa ja nopeutta vaativissa lii-

kunta- ja urheilulajeissa ja hidas motorinen yksikkö puolestaan kestävyyttä tarvit-

sevissa lajeissa. Eri henkilöillä voi perintötekijöiden puolesta olla solujakaumassa 

suuriakin eroja, mutta perimästä huolimatta harjoittelulla voi osittain vaikuttaa 

solutyyppien jakaumaan. (Häkkinen 1990, 13.) 
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4.2.1 Hitaat eli I-tyypin solut 

Tyypin I lihassoluja kutsutaan hitaan supistumisnopeutensa vuoksi hitaiksi soluik-

si. Hitaat solut saavat energiansa aerobisesti eli polttamalla energiaa veren sisäl-

tämän hapen avulla. Ne supistuvat hitaammin kuin nopeat lihassolut, mutta ne 

eivät väsy helposti vaan pystyvät pitämään yllä supistusta pitkään, joten ne sopi-

vat pitkäkestoisiin aerobisiin suorituksiin. Verrattuna nopeisiin lihassoluihin hitaat 

lihassolut ovat kooltaan pienempiä, eivätkä ne pysty tuottamaan niin suurta voi-

maa. (Ahonen ym. 1998, 92.) 

 

4.2.2 Nopeat eli II-tyypin solut 

Nopeat lihassolut saavat energiansa pääosin anaerobisesti, eli lihakseen varastoi-

tunut glykogeeni muuttuu mekaanisesti energiaksi ilman happea. Sivutuotteena 

muodostuu maitohappoa, joka ilmenee kipuna lihaksen väsyessä. Maitohappo 

poistuu kuitenkin viimeistään kaksi tuntia rasituksen jälkeen. Rasituksen jälkeen 

myöhemmin, jopa seuraavana päivänä, esiintyvä kipu johtuu mikroskooppisista 

vaurioista, joita keho korjaa palautumisen aikana. Nopeat lihassolut pystyvät su-

pistumaan ja rentoutumaan nopeasti, mutta ne myös väsyvät helpommin kuin hi-

taat solut. (Ahonen ym. 1998, 92–93.) 

Koska nopeat lihassolut turvautuvat energian tuotossa nopeaan glykolyysiin mutta 

väsyvät nopeasti, ne soveltuvat hyvin anaerobisiin, sprinttityyppisiin suorituksiin. 

Kooltaan nopeat lihassolut ovat hitaita suurempia ja kykenevät tuottamaan suu-

rempia voimia. (Laine 2008, 11.) 

Nopeat solut jakautuvat vielä kahteen ryhmään: tyypin IIa ja tyypin IIb soluihin. 

IIa-tyypin solut voivat muuttaa luonnettaan harjoittelun mukaan. Esimerkiksi kes-

tävyysharjoittelulla ne muuttuvat hitaiksi I-tyypin soluiksi, jotka saavat energiansa 

hapen avulla, kun taas nopeilla, voimaa ja räjähtävyyttä vaativilla harjoitteilla ne 

muokkautuvat nopeiksi, anaerobisesti energiaa saaviksi nopeiksi lihassoluiksi. 

IIb-tyypin solut eivät puolestaan pysty muuttamaan energiantuottotapaansa, vaan 

pysyvät nopeina lihassoluina. (Ahonen ym. 1998, 92–93.) 
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Monet lähteet (mm. Ahonen ym. 1998, 92–93) kertovat useiden tutkimusten ha-

vainneen, että II-tyypin solujen jakaumaan pystyy vaikuttamaan erityyppisillä 

harjoituksilla. Kuitenkin Tanja Laineen (2008) Jyväskylän yliopiston liikuntabio-

logian laitoksella tekemän kandidaatintutkielman mukaan perintötekijöillä on suu-

rempi vaikutus tyypin IIa ja IIb solujakaumaan. Harjoituksen luonne kuitenkin 

aktivoi ja harjoittaa eri lihassolutyyppejä eri tavoin. Esimerkiksi kävelyllä saadaan 

aktivoitua pääasiassa vain hitaita I-tyypin soluja, kun taas halutessa lisätä lihas-

voimaa ja nopeaa voimantuottoa nopeat solut tarvitsevat nopeita liikeharjoitteita ja 

tarkoitusta varten suunniteltua voimaharjoittelua (Ahonen ym. 1998, 92–93). 

 

4.3 Minun perintötekijäni 

Omien perintötekijöideni puolesta saamani solujakauman voi melkoisen hyvin 

arvioida ilman mikroskooppisia solututkimuksia. Olen juossut puolimaratonin 

kaksikin kertaa ilman suurempia harjoituksia. Ensimmäisellä kerralla olin kevään 

mittaan käynyt kaksi kertaa juoksemassa 10 kilometriä muutamien lyhyiden juok-

sulenkkien lisäksi, ja vähällä lämmittelyllä juoksin kohtuullisen kahden tunnin 

ajan puolimaratonille. Tavoitteenani ei ollutkaan aika vaan maaliin pääseminen. 

Muissakin urheilulajeissa huomaan, että usein jaksan keskimääräistä pidempään 

matala- tai keskitehoista harjoitusta suuremmin väsymättä. Reaktionopeuteni on 

kohtuullisen hyvä. Reaktionopeutta tarvitsin esimerkiksi lukioaikaan pelatessani 

salibandyä maalivahtina, kun täytyi ottaa kiinni kovalla vauhdilla kohti tulleita 

palloja refleksinomaisesti. Kuitenkin esimerkiksi koulussamme parasta aikaa ole-

villa Sari Loukon tanssitunneilla alkulämmittelysarjaan sisältyviä nopeita ja räjäh-

täviä hyppyharjoituksia tehdessäni väsyn todella nopeasti. Muutaman ensimmäi-

sen räjähtävää voimaa tarvitsevan liikkeen jaksan tehdä huolella, mutta pian alkaa 

jo hapottaa. Tästä voisi jo vetää sen johtopäätöksen, että minulla on suhteessa 

enemmän hitaita I-tyypin soluja ja että IIb-tyypin solut ovat pääasiassa muokkau-

tuneet muistuttamaan enemmän hitaita lihassoluja. 
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5 TANSSIN VAATIMAT FYYSISET OMINAISUUDET 

Millaisia fyysisiä ominaisuuksia tanssi sitten vaatii? Tanssissa, lajista riippumatta, 

tarvitaan tasapainoa, koordinaatiota, voimaa ja nopeutta. Tutkittua tietoa aiheesta 

löytyi kilpatanssin osalta, mikä pätee hyvin myös muihin tanssilajeihin. Sari Pa-

leniuksen Jyväskylän yliopiston liikuntafysiologian laitokselle tekemän pro gradu 

-tutkielman mukaan tanssijoiden kertaluonteisesti mitattaviin fyysisiin ominai-

suuksiin kuuluvat maksimaalinen hapenottokyky, painoindeksi, rasvaprosentti, 

ponnistusvoima, tasapaino, keskivartalovoimat ja anaerobinen teho (Palenius 

2008, 2). 

5.1 Tanssiurheilussa vaadittavat motoriset kyvyt 

Tanssiurheilussa vaadittavia motorisia kykyjä Palenius luokittelee seuraavasti: 

1. Fyysinen kunto  

aerobinen kestävyys, anaerobinen kestävyys ja voimakestävyys. 

2. Kunnon ja koordinaation yhdistelmä 

a. yleiset 

maksimivoima, pikavoima, nopeusvoima ja liikkuvuus. 

b. erityiset 

lajinomainen nopeus, rotaatiovauhti, elastinen jalkojen voima ja 

kimmoisuus / reaktiivisuus. 

3. Koordinaatio 

a. yleiset 

reaktiokyky, yhdistelykyky, erottelukyky, sopeutumiskyky ja tasa-

painokyky. 

b. erityiset 

kehontuntemus, rytmin hallinta, pyörimisen hallinta, lattian tunte-

mus ja staattinen ja dynaaminen tasapainon hallinta. (Palenius 

2008, 18.) 
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Motoristen kykyjen erityisiä ominaisuuksia voidaan parantaa lähinnä vain tanssi-

malla, mutta fyysistä kuntoa ja yleisiä ominaisuuksia voidaan harjoittaa myös 

muulla oheisharjoittelulla. Nopeuden, liikkuvuuden ja tasapainon lisäksi tanssi 

tarvitsee tietyntyyppistä voimaa. 

 

5.2 Voima tanssiurheilussa 

Missään urheilulajissa voimaa ei esiinny selkeästi erillisessä muodossa, vaan se 

on aina erilaisten fyysisten suoritustekijöiden yhdistelmä.(Arvonen & Kailajärvi 

2002, 68). Tanssissa tasapainoliikkeet, nostot, hallitut painonsiirrot, kauniit varta-

lon linjat ja taivutukset vaativat kaikki voimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Pika-

voiman ja kestävyyden yhdistelmää tarvitaan hypyissä ja hyppysarjoissa. Kuiten-

kin tanssiurheilussa pidetään tärkeimpinä voiman lajeina kestovoimaa, maksimi-

voimaa ja pikavoimaa. (Palenius 2008, 18.) Sykeseurannan perusteella tanssi, eri-

tyisesti baletti, määritellään usein enemmän anaerobiseksi lajiksi nimenomaan 

räjähtävien, nopeiden ja voimaa vaativien liikkeidensä ansiosta (Palenius 2008, 

22–23). 

 

Nummisen mukaan tanssissa, etenkin hypyissä, keskivartalolla on erittäin suuri 

merkitys, jotta saa hypyn nousemaan. Painoillakin voi hakea ponnistusvoimaa, 

mutta jos vetää 120 kilon jalkakyykkyä, niin pian ei enää hyppää. Jos massaa on 

niin paljon, niin olet sellainen jässi, jolta puuttuu hyppyihin ja tanssiin vaadittava 

kimmoisuus täysin. Itse tanssissa on paljon sellaisia harjoitteita, joilla kimmoi-

suutta haetaan ja jopa monet urheilijat käyttävät tanssia hyväkseen kimmoisuutta 

hakiessaan, ihan yksinkertaisesti myös siksi, että tanssissa haetaan jaloista sisäli-

haksia, ei etureisiä. Monesti tanssijat puhuvat, että kasvaa pussihousut, jos tekee 

väärin tendun. Liikkeiden pitää tapahtua reisien sisälihaksilla, sillä siellä on isoin 

voima, samoin pakaroissa ja vatsan pohjassa. (Numminen 2011.) 

Kailajärvikin kertoo haastattelussa, että jos hän tanssisi jotain, missä tarvitaan 

todella nopeita liikkeitä, nopeita suunnan vaihdoksia sekä hyppyjä ja loikkia, niin 

tuen pitäisi lähteä lantiosta ja keskivartalosta, jotta jalkojen voimaa voisi käyttää 

hyväkseen (Kailajärvi 2011). 
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6 VOIMAHARJOITTELUN TAVOITTEEET TUKEMAAN TANSSIA 

Alussa esittelin erilaisia paino- ja vastusharjoittelun muotoja. Nyt pureskelen vä-

hän auki, mistä olisi hyötyä ja mistä voisi olla jopa haittaa. 

 

6.1 Mikä estää ja mikä edistää tanssia teoriatiedon pohjalta? 

Paino- ja vastusharjoittelulla voi kätevästi kasvattaa lihaksia ja parantaa peiliku-

vaansa parempaan rantakuntoon. Kehonrakennukselle ja fitnesslajeilla yhteistä 

onkin juuri paremman ulkonäön tavoittelu. Jos puhutaan tanssia tukevasta voima-

harjoittelusta, tavoitteena pitää olla tanssin tukeminen eikä lihaksen koko tai pa-

rempi ulkonäkö. Tanssimalla ei haeta tanssijalle parempaa ulkonäköä näin mu-

siikkiteatterilaisen näkökulmasta, vaan pyritään tanssin estetiikalla välittämään 

tunnelmia katsojalle. 

 

Voimanostossa puolestaan haetaan lyhyintä liikerataa ja kapeaa nivelen liikelaa-

juutta, mikä on järkevää, kun tavoitteena on maksimipainojen nosto. Ongelmaksi 

muodostuu kuitenkin ajan myötä lihasten ja nivelten liikelaajuuden supistuminen. 

(Vuorela 2009.) Voimanosto keskittyy kilomäärään, jonka yksi ihminen saa yh-

dellä kertaa nostettua ja vain kolmessa nostomuodossa: jalkakyykyssä, penkki-

punnerruksessa ja maastavedossa. Nämä kolme liikettä ovat alun perin painonnos-

ton apuliikkeitä, joilla haetaan voimaominaisuuksia painonostoliikkeisiin. Jos pai-

no- ja vastusharjoittelu koostuu pelkästään voimanostotyylisestä harjoittelusta, 

siitä voi olla jopa haittaa tanssille, koska liikeradat pyritään pitämään mahdolli-

simman lyhyinä ja ergonomisina. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä kankeutta. 

Voimanostotyyliset harjoitukset, kuten penkkipunnerruksen, kyykkäämisen ja 

maastavedon, voi siis hyvin unohtaa varsinkin kilomääräisten ennätystulosten 

hakemisen kannalta. Samoja harjoitusliikkeitä voi toki tehdä kevyillä painoilla 

pitkiäkin sarjoja, mutta maksimivoimaan tähtäävinä liikkeinä niille ei ole käyttöä 

tanssin kannalta. 

 

Varsinaiset painonnostoliikkeet tempaus ja työntö sekä niistä pilkotut osasuorit-

teet ovat huomattavasti hyödyllisempiä mille tahansa urheilulajille kuin suoranai-



21 

sesti lihaksen kasvattamiseen keskittyvät liikkeet ja tekniikat (Arvonen & Kaila-

järvi 2002, 67). Painonnostoliikkeistä pelkästään tempaus on lähes 400 lihasryh-

mää liikuttava perusliike, joka kehittää koordinaatiota, nopeutta, lihaskestävyyttä 

ja lihasvoimaa sekä vaatii liikkuvuutta ja joustavuutta (Arvonen & Kailajärvi 

2002, 62). Kumpikin perusliike – tempaus ja työntö – voidaan pilkkoa useisiin 

osasuorituksiin, joita käytetään hyväksi useiden urheilulajien voimaharjoittelussa 

parantamaan suorituskykyä, sillä lihasvoiman ja kestävyyden lisäksi ne parantavat 

myös koordinaatiokykyä, tasapainoa, liikkuvuutta ja rytmikykyä (Arvonen & Kai-

lajärvi 2002, 82–83). 

 

Painonnostosuoritus perustuu maksimivoiman ja räjähtävän voiman tuottoon, ja 

siinä käytettyjen harjoitteiden ja menetelmien soveltamisella osana voimaharjoit-

telua voidaan ehkäistä monia voimannostossa ilmenneitä ongelmia ja seurauksia 

(Vuorela 2009). Painonnoston harjoitteet sopivat oikein tehtyinä kaikkien urheilu-

lajien treenaamiseen, jossa tarvitaan ja halutaan kehittää nopeusvoimaa, kesto-

voimaa, lihastasapainoa ja liikkuvuutta (Arvonen & Kailajärvi 2002, 84). 

 

Painonnoston liikkeet sopivat yhtä hyvin myös naisille, koska liikkeet voidaan 

suorittaa kevyemmillä 2–10 kg:n tangoilla tai jopa kepin avulla. Tankovoimiste-

lun avulla voidaan yhtä hyvin kehittää kaikkia fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, 

kuten kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, taitoa ja tasapainoa. Se edistää 

hyvin myös lihasten aineenvaihduntaa ja elastisuutta. (Arvonen & Kailajärvi 

2002, 48.) Tankoharjoittelulla on monia etuja verrattuna kuntosalien lihaskunto-

laitteisiin, koska lihasryhmät toimivat kokonaisuuksina, ja näin niiden toiminnalli-

set valmiudet kehittyvät samalla. Tankoharjoittelu kehittää myös keskikehon hal-

lintaa, tasapainoa, koordinaatiota, liikkeen yhdistelykykyä sekä vatsan ja selän 

staattista voimaa. (Arvonen & Kailajärvi 2002, 76.) 
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6.2 Haastatteluista pohjaa tanssin voimaharjoitteluun 
 

Nummisen mukaan tanssin lähtökohta on visuaalinen ja esteettinen, mille tanssi-

jan kehon tulee olla altis. Tanssinomaisuudessa ei ole tärkeintä suorittaminen, 

vaan peruslähtökohtana on musiikin ja sen erilaisten rytmien ja sävelkulkujen ja 

tunnelman välittäminen omalla keholla, tietynlaisen herkkyyden tilan aikaansaa-

minen. Tanssi on soittamista omalla keholla. (Numminen 2011.) Musiikilla ja 

rytmillä on siis tanssissa suuri merkitys, ja koska musiikilla ja näin ollen tanssilla-

kaan ei ole yhtä ainoaa rytmiä, tulisi paino- ja vastusharjoitteluissakin käyttää 

erilaisia tempoja. 

 

Kailajärven mukaan kuntosalilaitteilla tapahtuvalla kuntosaliharjoittelulla on on-

gelmana se, että kun tekee laitteilla, niin elastinen toimintakyky ei kehity. Jos ku-

vitellaan loikkaharjoitus tai hyppyharjoituksia, niin niissä harjoitellaan elastista 

voimantuottoa, joka tanssissa on ehdottoman tärkeää. Jos taas painaa pelkkää rei-

sipenkkiä, niin siinä harjoittaa vain reisilihaksen aineenvaihduntaa ja voiman ha-

kemista, ja sillä ei ole mitään tekemistä rytmin kanssa, pikemminkin sillä tappaa 

rytmin. Pitäisi tehdä paljon töitä, että jalostaa sen siihen rytmiin, jota tarvitaan 

missäkin lajissa. Toisin sanoen pitäisi tehdä harjoitteita, joissa yhdistetään kun-

tosalilaitteiden hyöty, ja tehdä niin sanottuja toiminnallisia yhdistelmäharjoituk-

sia, joissa toiminnallisuutta saadaan muokattua omaa lajia varten. Kuntosalilait-

teilla tapahtuvalle harjoittelulle päinvastainen esimerkki on levytankoharjoittelu 

niin kuin painonnostajat sitä tekevät: siinä mennään koko kehoon kerralla. On 

lähdettävä ensin lantion ja keskivartalon harjoitteista ja niiden yhteisharjoituksista. 

Sen jälkeen pystyy hyödyntämään jalkojen ponnistusvoimaa ja saamaan hyvää 

ryhtiä. Jos keskivartalo pettää, ei pääse ryhtiinkään. (Kailajärvi 2011.) 

 

Pieniä tarkennuksia löysin hyvin sanottuna myös kirjallisista lähteistä. Timo Erä-

metsän mukaan spesifisyys on erityisen merkityksellistä erilaisiin urheilulajeihin 

harjoiteltaessa. Osan voimaharjoitusliikkeistä tulisi jäljitellä kilpasuorituksen lii-

kettä, ja suorituksen tulee olla samanlainen: räjähtävää voimaa tarvitseville räjäh-

tävä (Erämetsä & Grönfors 1998, 19). Kyse on lajinomaisten voimaharjoitteiden 

löytämisestä, harjoittelun luonteen jaksottamisesta sekä oikeiden painopistealuei-

den hahmottamisesta (Arvonen & Kailajärvi 2002, 74–75). Omalla keholla teh-
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dyistä lihaskuntoharjoitteista voidaan edetä keppijumppaan ja tankovoimistelun 

kautta levytankoharjoitteisiin, joten nostamisen perusteet ovat samat kuin terveys-

liikunnassa ja urheilussa. Harjoittelun määrä ja toistot, intensiteetti, tempo ja ta-

voitteet vain painottuvat eri tavalla. (Arvonen & Kailajrvi 2002, 11.) 

 

Te opinnäytetyötä lukevat tanssijat voitte huokaista helpotuksesta, sillä Kailajärvi 

ja Numminen totesivat kumpikin, että jos olet harrastanut tanssia pienestä pitäen, 

et välttämättä edes tarvitse mitään erillistä voimaharjoittelua. Tanssissa tarvittava 

lajinomainen voima kehittyy parhaiten tanssimalla. (Kailajärvi 2011; Numminen 

2011.) Grand jetétä voit harjoitella vain tekemällä Grand jetétä. Toki voit treenata 

Grand jetéssä tarvittavaa ponnistusvoimaa erikseen ja venyvyyttä erikseen, mutta 

venyttelyn osuuden pitää Nummisen mukaan olla suhteessa venyttelyä 70 % ja 

ponnistusvoimaa 30 % (Numminen 2011). Myöhemmällä iällä aloitettaessa tans-

siharrastusta voidaan Kailajärven mukaan oikeanlaisella voimaharjoittelulla kui-

tenkin auttaa ja nopeuttaa kehittymistä (Kailajärvi 2011). 

6.3 Oman kehon painolla tapahtuva harjoittelu 
 

Monesta erityylisestä voimaharjoittelusta on varmasti hyötyä tanssille. Oman ke-

hon painolla tapahtuvaa voimaharjoittelua ei kuitenkaan voi ohittaa. Haastatteluis-

sa sekä Kailajärvi että Numminen olivat kumpikin sitä mieltä, että tanssissa tuki 

ryhdille ja kaikkeen tekemiseen, varsinkin hyppyihin, pitää löytyä keskivartalon ja 

lantion seudulta, ja esimerkiksi vatsalihasten harjoitteluun pilates-harjoitukset 

ovat parhaita (Kailajärvi 2011; Numminen 2011). Pilates-harjoitteissa pyritään 

monipuolisten toiminnallisten yhteyksien vahvistamiseen sekä vartalon optimaa-

listen ryhtilinjausten ylläpitämiseen vahvistamalla vartalon keskialuetta. Sama 

tavoite pitäisi hakea myös paino- ja vastusharjoittelun perustaksi. 
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6.4 Tärkeimmät huomiot lyhyesti 

Tutkimuskysymyksenä oli se kuinka kuntosalilla tapahtuvan voimaharjoittelun 

saisi parhaiten tukemaan juuri tanssimista. Tärkeimpiä huomioita haastattelujen 

pohjalta oli, että tanssia tukevaan voimaharjoitteluun ei tarvita raskaita painoja, 

vaan jo pelkkä lajiharjoittelu eli tanssiminen voi riittää. Omalla keholla tehtäviä 

harjoitteita ei voi kuitenkaan sivuuttaa, vaan esimerkiksi pilates-tyyppisillä harjoi-

tuksilla saa vahvistettua hyvin keskivartalon ja lantionseudun lihaksia, mikä on 

tärkeää tanssin kannalta. Kuntosalilaitteista ei ole varsinaista hyötyä tanssin kan-

nalta. Kuitenkin nivelten ja heikon lihaskunnon tukemiseen laiteharjoittelua voi 

hyödyntää, sillä kuntosalilaitteilla liikeradat ovat turvallisia. Tanssin kannalta lait-

teiden hyöty pitäisi kuitenkin päästä hyödyntämään toiminnallisiin harjoituksiin. 

Painonnoston pohjalta johdetuista toiminnallisista harjoituksista voisi olla suu-

rempi hyöty, mutta voimaharjoittelun tavoite pitää asettaa tukemaan tanssia. 
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7 YHTEENVETO 

Kuntosalilla käymisen aloitin yli kymmenen vuotta sitten, ja siitä lähtien olen pi-

tänyt harjoituspäiväkirjaa. Oikeastaan pikemminkin olen tehnyt harjoitusohjelma-

ni aina muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin siitä, mitä lähden salille tekemään, 

jotta voisin pitää harjoittelun progressiivisena, ja olen kirjannut tekemiset harjoi-

tuspäiväkirjaan. Joitain huomiota ja kommentteja väsymys- tai ärtymystilasta on 

ollut myös huvittavaa lueskella jälkikäteen. Yhden suuren huomion kuitenkin tein 

siitä, että suurin osa kuntosaliharjoituksista oli keskittynyt juuri voimannoston 

perusliikkeiden ympärille, ei suoraan maksimivoiman tavoitteluun, vaan myös 

lihasmassan kartuttamiseen. 

 

Alkuun kuntosaliharjoittelun harjoitusohjelmani ovat olleet selkeästi voimannos-

toon tähtääviä, ja tavoitteenani on ollut kasvattaa massaa ja voimaa. Myöhemmin 

turvallisuusalalla työskennellessäni aerobinen liikunta tuli mukaan harjoitteluun ja 

sitä myötä kehonrakennustyylinen paremman ulkonäön tavoittelu, eli tavoitteena-

ni oli kasvattaa lihaksia ja polttaa ylimääräistä rasvaa. Turvallisuusalan töiden 

vaihtuessa musiikkiteatterin opintoihin kuntosaliharjoittelun perustaksi jäivät 

edelleen voimannoston pääliikkeet: jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto. 

Tavoitteetkin jäivät edelleen menneisyyteen pyrkien kohti jotain ulkoista, lähinnä 

parempaa ulkonäköä ja kokoa. Ensimmäisiä havahtumisen hetkiä koin, kun luok-

katoverini kysyi, mihin minä tuota penkkipunnerrustulosta tarvitsen tällä alalla. 

Niin – en tiedä. Vaikka minulla ei ollutkaan tarkoituksena tavoitella mitään mak-

simivoiman yhden toiston tuloksia, niitä saattoi omaksi iloksi kokeilla harvemmin 

kuin kerran vuodessa. Tavoitteita piti siis muuttaa ja miettiä, mitä oikeasti haluaa: 

ulkonäköä vai toimintakykyä. Koska musiikkiteatteriopintojen myötä harrastuk-

seksi tuli tanssi, siitä oli helppo ottaa päälaji, jota lähteä tukemaan paino- ja vas-

tusharjoittelun keinoin. Massaa ja voimaa tavoittelevat kuntosaliharjoittelut ovat 

selkeästi peruja entisestä turvallisuusalan työstäni, missä niistä oli hyötyä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni oma paino- ja vastusharjoitteluni on muuttunut radi-

kaalisti. Pohjana ei ole enää voimannoston perusliikkeet, vaan olen pyrkinyt te-

kemään enemmän toiminnallisia harjoituksia eri tempoilla omalla keholla tai pie-

nillä painoilla. Olen nykyään tehnyt kuntosalilla esimerkiksi erilaisia askelkyyk-
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kyjä levypaino käsissä, leuanvetoja, dippiä omalla painolla penkkien välissä, sei-

nää vasten punnerruksia, monipuolisesti erilaisia vatsalihasliikkeitä, ja niin edel-

leen. Tarkoituksena on ottaa tulevaisuudessa painonnoston liikkeitä mukaan. Li-

säksi capoeira, telinevoimistelu sekä akrobatia ovat tulleet harrastuksina tukemaan 

tanssia. Esimerkiksi permantovoimistelu ja telinevoimistelu ovat samalla todella 

hyvää omalla painolla tapahtuvaa lihaskuntoharjoittelua. Määrällisesti kuntosali-

käynnit ovat myös harventuneet, ennen saatoin käydä kuntosalilla kolme tai neljä-

kin kertaa viikossa, mutta nykyään kerta viikossakin riittää. Tanssitunteja on kah-

desta neljään kertaa viikossa ja lisäksi capoeiraa ja akrobatiaa yhdestä kolmeen 

kertaa viikossa. Välillä muu koulunkäynti tai työt häiritsevät harrastustoimintaa, 

ja voi jäädä parikin viikkoa välistä, ettei ehdi tehdä mitään. Venyttely on aina kul-

kenut käsi kädessä harrastusten kanssa, ja olen pyrkinyt venyttelemään monipuo-

lisesti aina, kun olen harrastanut jotain liikuntaa. Välillä olen venytellyt myös ihan 

rentoutumiskeinona. 

Painonnostosta johdetut kahvakuulaharjoitukset voisivat olla todella hyviä tanssin 

kannalta, koska niissä käytetään luonnollista heilurimaista liikettä hyväksi, ja har-

joitukset ovat toiminnallisia ja elastista voimantuottoa tavoittelevia. Tällä hetkellä 

en voi kuitenkaan käyttää kahvakuulaa olkapään vamman vuoksi. Painonnoston 

liikkeitä tulen tulevaisuudessa pikkuhiljaa ottamaan mukaan kuntosalille, ja osaa 

painonnoston apuliikkeistä olenkin jo aiemmin tehnyt. 

 

Nyt lukija varmasti odottaa jotain valmista harjoitusohjelmaa, jonka voisi suoraan 

kopioida ja toteuttaa. Pohdin pitkään, olisinko liittänyt työhön jonkin esimerkki-

harjoitusohjelman, mutta päädyin jättämään sen pois ihan siksi, että en ole vielä 

päässyt kunnolla opastetusti opettelemaan painonnoston liikkeitä itsekään. Haluan 

ottaa itselleni pohjaksi painonnoston perusliikkeet, tempauksen ja työnnön, ja nii-

den pohjalta pilkottuja harjoitteita. Itsekään en ryhdy niitä tekemään ilman kun-

nollista opastusta. Kailajärvenkin mukaan on muistettava tekniikan merkitys, kos-

ka heikko nostotekniikka rajoittaa harjoittelutehoa. Nostamisen tekniikat pitää 

ensin opetella ja harjoitella perusteellisesti, eikä tavoitteissa saa kiirehtiä. (Arvo-

nen & Kailajärvi 2002, 67.) Vaikka tulen käyttämään painonnoston liikkeitä tule-

vaisuudessa, minun täytyy muistaa, ettei harjoittelu saa tähdätä itse painonnostoon 

ja kilomääriin, vaan harjoittelun täytyy tähdätä tanssin tukemiseen. 
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Itse olen joskus kuntosaliharjoittelua aloitellessani joitain harjoitusohjelmia kopi-

oinut suoraan jostain kuntosalikävijöille suunnatusta julkaisusta ja todennut kan-

tapään kautta, että mikään toiselle suunniteltu harjoitusohjelma ei voi toimia sa-

malla tavalla juuri minulle. Kaikilla on kuitenkin erilainen geeniperimä ja lähtöta-

so. 

Tämän hetkisessä sekä tulevassa paino- ja vastusharjoitteluohjelmassani pääta-

voitteenani on keskivartalon ja lantionseudun tukeminen ja ennen kaikkea tanssin 

ja oman toimintakyvyn tukeminen. 
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