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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten 12 viikkoa kestävä myofaskiaali-
nen liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa jääkiekkoilijoiden liikkuvuuteen ja nopeaan 
voimantuottoon. Liikkuvuusharjoittelujakso toteutettiin koeryhmällä, joka koostui 
Kiekko-Vantaan edustusjoukkueesta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä 
ProFTraining Finland Oy:n kanssa. 
 
Tutkimuksen koehenkilöt (N=21) suorittivat 12 viikkoa ohjattua myofaskiaalista 
liikkuvuusharjoittelua kaksi kertaa viikossa 30 minuutin ajan. Interventiojakson 
alussa suoritettiin alkumittaukset ja koehenkilöt täyttivät alkukyselylomakkeen. 
Alkumittaukset koostuivat Thomasin testistä, rintarangan kierto- testistä, eteen-
taivutustestistä istuen ja vauhdittomasta kolmiloikasta. Interventiojakson jälkeen 
testit suoritettiin uudestaan ja koehenkilöt täyttivät loppukyselylomakkeen. Lop-
pumittauksiin osallistui (N=13) henkilöä. Testien lisäksi kyselylomakkeen avulla 
kerättiin tietoa koehenkilöiden subjektiivisista kokemuksista interventiojaksolla 
toteutettuun liikkuvuusharjoitteluun.  
 
Tutkimuksen tuloksista selviää, että 12 viikkoa kestävä dynaaminen myofaski-
aalinen liikkuvuusharjoittelu lisää jääkiekkoilijoiden rintarangan liikkuvuutta 11 % 
(p<0.05) ja takaketjun liikkuvuutta 30 % (p<0.05). Liikkuvuusharjoittelu ei vaikut-
tanut etuketjun liikkuvuuteen ja nopeaan voimantuottoon (p>0.05). Koehenkilöt 
kokivat liikkuvuusharjoittelun pienentävän koettua loukkaantumisherkkyyttä ja 
nopeuttavan palautumista.  
 
Kontrolliryhmän puutteen ja pienen otoskoon vuoksi tuloksia ei voida yleistää 
perusjoukkoon. Tulokset liittyvät vain tähän tutkimukseen. Aiheesta tarvitaan li-
sätutkimuksia, jotta tulokset voitaisiin yleistää perusjoukkoon. 
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Abstract 
 
Samu Landen, Juho Nordström, Miika Samula 
Dynamic myofascial mobility training for ice hockey players, 44 Pages, 8 appen-
dices 
LAB-University of applied sciences 
Health care and social services Lappeenranta 
Degree Programme in Physiotherapy 
Bachelor’s Thesis 2021 
Instructor: Principal lecturer Kari Kauranen, LAB University of Applied Sciences 
 
The purpose of this thesis was to examine how a 12-week training period con-
sisting of myofascial mobility training, would affect the mobility and power pro-
duction of ice hockey players. The test group consisted of the ice hockey team 
Kiekko-Vantaa and it was executed in collaboration with ProFTraining Finland 
Oy. 
 
The test subjects (N=21) took part in 12 weeks of guided myofascial mobility 
training. Training happened twice a week and lasted for 30 minutes. Measure-
ments were taken before and after the intervention period. The subjects also 
filled out the starting survey and ending survey on the corresponding days the 
measurements were taken. The measurements consisted of the Thomas test, 
rotation of the thoracic spine, seated forward bending and triple jump from 
standing still. The survey was used to gather information about subjective expe-
riences of the test subjects in relation to the mobility training that was executed 
during the intervention period. The amount of test subjects who attended the fi-
nal measurements were (N=13).  
  
According to the results of the study, dynamic myofascial mobility training last-
ing 12 weeks, increases the range of motion in thoracic spine of hockey players 
by 11 % (p<0.05) and the mobility of the body’s back line muscles by 30 % 
(p<0.05). The mobility training did not affect the mobility of the body’s front-line 
muscles or the power production (p>0.05). The test subjects experienced that 
the mobility training lowered the chances of getting injured and made recovering 
faster.  
 
The results are only related to this study and cannot be generalized to universe. 
This is because there is no control group, and the sample size is small. There 
needs to be more studies done about the subject, so the generalization could 
be possible. 
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1. Johdanto 

Suomessa on noin 28 000 rekisteröityä miespuolista aikuista jääkiekon pelaajaa 

(IIHF 2021). Jääkiekossa vaadittava luistelu on monimutkainen taito, joka sisältää 

monia eri komponentteja. Tehokas voimantuottokyky luistelupotkun aikana mah-

dollistaa korkean kiihtyvyyden ja nopean suunnanmuutoksen. Suuri nopeus yh-

dessä äkillisten kontaktitilanteiden ja kauden edetessä lisääntyvän rasitusmäärän 

kanssa kasvattavat loukkaantumisriskiä. Loukkaantumisia tapahtuu pelaajilla 

suhteessa 30–40 loukkaantumista tuhatta pelituntia kohden, riippuen sarjata-

sosta. Myofaskiaalisella harjoittelulla voidaan kehittää kehon nopeusvoima- ja 

elastisuus ominaisuuksia, jotka auttavat kehoa kestämään siihen kohdistuvia 

äkillisiä voimia, ja tekevät suorituksista taloudellisempia. Näin ollen se vähentää 

loukkaantumisriskiä ja pienentää mahdollisten sairauskulujen aiheutumista yh-

teiskunnalle. 

Koska loukkaantumiset voivat keskeyttää yksittäisen pelaajan kauden tai pahim-

massa tapauksessa lopettaa uran, on pelaajan keskityttävä pelitaitojen kehittä-

misen lisäksi myös loukkaantumisien ennaltaehkäisyyn. Näin vähennetään louk-

kaantumisia ja niistä johtuvia toipumisaikoja. Dynaamisen liikkuvuusharjoittelun 

on todettu lisäävän voimantuoton tehokkuutta ja pienentävän loukkaantumisris-

kiä. Myofaskiaan kohdistuva liikkuvuusharjoittelu koostuu monipuolisista laaja-

alaisista toiminnallisista lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteista, joiden avulla tehos-

tetaan faskioiden nesteytymistä ja faskiakerrosten välistä liukumista.  

FasciaMethod-harjoittelua on tutkittu kerran aikaisemmin opinnäytetyössä, ja 

opinnäytetyön tekijät nostivat esiin lisätutkimuksen tarpeen harjoittelun vaikutta-

vuudesta pidemmällä seurantajaksolla. Tästä syystä ProFtraining oli yhteydessä 

LAB-ammattikorkeakouluun uuden tutkimuksen toteuttamisesta. Opinnäytetyö 

tehtiin yhteistyössä ProFTraining Finland Oy:n ja jääkiekkoseura Kiekko- Van-

taan kanssa. Tutkimukseen osallistui aikuisia 18 vuotta täyttäneitä jääkiekkoili-

joita. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten 12 viikkoa kestävä dynaami-

nen myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa aikuisten jääkiekkoilijoiden 

nopeusvoimaan ja liikkuvuuteen.  
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2. Jääkiekon fyysiset vaatimukset 

Jääkiekko-ottelun varsinainen peliaika kestää 60 min, josta yksi pelaaja tyypilli-

sesti pelaa n. 15–20 minuuttia. Yhden pelaajan vaihdon pituus on 30–80 sekuntia 

ja palautumisaikaa seuraavaan vaihtoon on yleensä 4–5 minuuttia. Jääkiekkoa 

kuvaillaan maailman nopeimmaksi pallopeliksi, joten se vaatii harrastajaltaan so-

peutumista erilaisiin pelitilanteisiin ja kontakteihin nopeasti. Kiivastahtisen peli-

kauden aikana palautumiskapasiteetti on pelaajan tärkeä ominaisuus. (Montgo-

mery 2012.) 

Jääkiekkoilijalta vaaditaan kokonaisvaltaista kehittymistä eri osa-alueilla. Fyysi-

siin valmiuksiin lukeutuvat voima, nopeus, liikkuvuus ja kestävyysominaisuudet 

sekä niiden alalajina energiantuottomekanismit. (Suomen jääkiekkoliiton valmen-

tajakoulutusjärjestelmä 2009, 9.) Jääkiekko-ottelun aikana energiaa tuotetaan 

aerobisesti hapen avulla ja anaerobisesti ilman happea pelitilanteen intensiivisyy-

den mukaan. Pelin aikana mitatuista laktaattipitoisuuksista voidaan päätellä jää-

kiekossa hyödynnettävän molempia energiantuottotapoja. (Montgomery 2012.) 

Anaerobisessa energiantuotossa adenosiinitrifosfaattia (ATP) tuotetaan hapetto-

massa glykolyysireaktiossa, jonka lopputuote on laktaatti (Kauranen 2014, 187). 

Fyysisten ominaisuuksien kehittämistä alleviivataan tutkimuksissa, ja harjoittelun 

tulisi keskittyä aerobisen kunnon, anaerobisesti tuotetun voiman ja kestävyyden 

sekä lihasvoiman nostamiseen. Aerobinen kestävyys auttaa pelaajaa palautu-

maan harjoituksista ja peleistä. (Montgomery 2012.) Voiman lajeista perusvoima 

luo perustan voimaharjoittelulle, joten sen harjoittaminen aloitetaan ensimmäi-

senä. Perusvoimakauden jälkeen voimaa jalostetaan enemmän lajin vaatimusten 

mukaan. (Nightingale 2014, 30.) 

Jääkiekossa tarvitaan maksimivoimaa ja maksimaalista tehokkuutta pelin vauh-

dikkuuden ja vaadittavien nopeiden suunnanmuutosten vuoksi.  Maksimivoima-

harjoittelun seurauksena lihakset voivat tuottaa suurempia voimia suuremmalla 

nopeudella, mikä lisää maksimaalista tehoa. Maksimivoiman kehittäminen vai-

kuttaa lihassäikeiden rekrytointiin ja vastavaikuttajalihaksen toiminnan estämi-

seen, mikä johtaa voimakkaampaan supistumiseen, parempaan liikekontrolliin ja 

koordinaatioon. Maksimaalinen tehokkuus on yksi jääkiekkoilijan tärkeimmistä 
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ominaisuuksista. Sen lisäksi vauhtikestävyys eli kyky suorittaa toistuvia voimak-

kaita liikkeitä vastustaen väsymystä on olennainen ominaisuus. Jääkiekossa ta-

pahtuvien kontaktien vuoksi voimatasojen ja lihasmassan ylläpitäminen pelikau-

della on tärkeää loukkaantumisten ennaltaehkäisemiseksi. (Nightingale 2014, 

29–31.)  

Teknisiä ja motorisia taitoja ovat liikkeiden suoritus, mailankäsittely ja luistelutek-

niikka. Luistelu vaatii pelaajalta koko kehon yhteistoimintaa ja hahmottamista eri 

nopeuksissa. Käännökset, nopeat suunnanmuutokset, kurotukset ja kiihdytys 

vaativat pelaajalta koordinaatiota ja tasapainoa. Tasapaino on tärkeää sekä 

eteenpäin luistellessa ja liukuessa että kontaktitilanteissa.  Näiden ominaisuuk-

sien lisäksi vaaditaan pelikäsitystä, joka mahdollistaa oikeat päätökset riittävän 

nopeasti sekä pelitaktisten asioiden sisäistämisen. Henkinen valmius puolestaan 

ohjaa urheilulliseen elämäntapaan sekä eri tunnetilojen käsittelyn. (Suomen jää-

kiekkoliiton valmentajakoulutusjärjestelmä 2009, 9; Blanár, Broďáni, Kováčová, 

Czaková & Šiška 2019, 871.) 

Eteenpäin luistellessa tuotetaan korkealla nopeudella takaviistoon suuntautuvia 

potkuja, joihin sisältyy lonkan ojennus, loitonnus ja ulkokierto sekä polven ojen-

nus ja nilkan ojennus. Luistelupotkun taloudellisuuden takaamiseksi vaaditaan 

varsinkin lonkan ja nilkan liikkuvuutta kaikilla liiketasoilla. Tutkimusten mukaan 

korkean tason pelaajat yleensä omaksuvat matalamman luisteluasennon, käyt-

tävät enemmän lonkan-, polven ja nilkan ojennusta työntövoiman tuottovai-

heessa ja omaavat suuremman ojennusnopeuden polven ja lonkan suoristuessa.  

(Neeld 2018, 1.) 

Jääkiekossa kentällä on yhdestä joukkueesta samaan aikaan kolme hyökkääjää, 

kaksi puolustajaa ja maalivahti. Puolustajien peliaika on tavallisesti hyökkääjiä 

suurempi, mutta liikettä kentällä tulee hyökkääjiä vähemmän. Puolustajat ovat 

keskimäärin isokokoisempia verrattuna hyökkääjiin, jotka liikkuvat kentällä laaja-

alaisemmin ja suurella liikenopeudella koko vaihdon ajan. Pelaajan syke vaihdon 

aikana on keskimäärin 85 % maksimisykkeestä. Hyökkääjillä suhteellinen huippu 

maksimaalisessa hapenottokyvyssä on yleensä puolustajia korkeampi, mutta 

puolustajilla absoluuttinen huippu on korkeampi. Maalivahdeilla oli tutkimuksen 
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mukaan korkeampi rasvaprosentti, mutta parempi liikkuvuus hyökkääjiin ja puo-

lustajiin verrattuna. Maalivahdeilla todettiin myös olevan heikommat voimaomi-

naisuudet ylävartalossa sekä alhaisempi anaerobinen kapasiteetti verrattuna 

muihin pelipaikkoihin. Alavartalon räjähtävyyttä ja aerobista kuntoa mittaavissa 

testeissä ei ollut eroja eri pelipaikoilla pelaavien välillä. (Vescovi, Murray & Van-

heest 2006.) 

3. Faskia 

Anatominen ymmärrys faskian rakenteesta on lisääntynyt viime vuosien aikana 

ja todennäköisesti jatkaa lisääntymistään kehittyvien tutkimusmenetelmien 

myötä (Adstrum & Nicholson 2019, 862). Tästä huolimatta faskialle ei ole tarkkaa 

määritelmää, jonka jokainen tutkija hyväksyisi. Tieteellisestä epävarmuudesta 

huolimatta voidaan faskia kuvata koko kehon peittäväksi kokonaisuudeksi, joka 

muodostaa rakenteellisen jatkumon. Faskia muodostaa erilaisia toisistaan riippu-

vaisia sidekudoskerroksia eri syvyyksiin kehoa aina ihokerroksesta luukalvoon 

saakka muodostaen kolmiulotteisen rakenteen. (Bordoni, Marelli, Morabito, Cas-

tagna, Sacconi & Mazzucco 2018, 257.)  

Kolme eri tutkijaryhmää on yrittänyt määrittää faskiaa. Vuonna 1989 The Fede-

rative Committee on Anatomical Termonology (FCAT) määritti faskian koostuvan 

pinnallisesta ja syvästä faskiasta. Pinnallinen faskia on ymmärretty löyhäksi side-

kudoskerroksesi, joka sijaitsee tiheämmän syvän faskian päällä. Vuonna 2011 

The Federative International Program on Anatomical Terminologies (FIPAT) yh-

teisymmärryksessä FCAT:n kanssa määritti faskian: faskia on vaippa, peite tai 

muiden sidekudosten yhdistelmä, joka ihon alla kiinnittää ja liittää erilliset lihakset 

sekä muut sisäelimet yhteen. Tässä opinnäytetyössä käytetään vuoden 2014 

Fascia Nomenclature Committeen määritelmää faskiasta: Faskia järjestelmä 

koostuu kolmiulotteisesta jatkumosta pehmeää, kollageenia sisältävää, löyhää ja 

tiheää sidekudosta peittäen alleen koko kehon. Faskia sisältää Fascia Nomen-

clature Committeen (2014) mukaan (Bordoni ym. 2018, 258)  

• rasvakudosta 

• elinten sidekudosta 
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• neurovaskulaarista peitettä 

• kalvojännettä 

• syvää ja pinnallista sekä löyhää ja tiheää sidekudosta 

• hermoa ympäröiviä ja niitä suojaavia myelinipeitteitä 

• nivelkapselia 

• nivelsiteitä 

• sidekudoskalvoja 

• lihassidekudoksen laajentumia 

• luukalvoa  

• pidäkesidettä 

• rakenteiden välisiä seinämiä 

• jänteitä 

• sisäelimiä ympäröivää sidekudosta 

• lihassolua, lihassolukimppua ja lihasta ympäröivää sidekudosta. 

Faskiajärjestelmä ympäröi kaikkia elimiä, lihaksia, luita ja hermokudoksia antaen 

keholle toiminnallisen rakenteen sekä ympäristön, joka mahdollistaa kehon jär-

jestelmien toimimisen yhtenäisesti. (Bordoni ym. 2018, 258.) 

3.1. Faskian rakenne 

Sidekudosverkostosta koostuvalla faskialla on tärkeä rooli asennon ja liikkeen 

säätelyssä. Faskia on alkujaan kuvattu passiiviseksi rakenteeksi, joka välittää li-

hastoiminnasta tai ulkoisten voimien vaikutuksesta syntyvää mekaanista jänni-

tystä. (Schleip, Klingler & Lehmmann-Horn 2005, 273.) Liikehallintaan osallistu-

misen ja kivun aistimisen lisäksi faskian on osoitettu yhdistävän ihmiskehon li-

hakset toisiinsa mekaanisesti. On esitetty, että mekaanisella voimansiirrolla fas-

kia-lihas yhteyksien välillä voi olla vaikutusta sekä suorituskyvyn paranemiseen 

että tuki- ja liikuntaelinkiputilojen kehittymiseen moninivelliikkeiden aikana. Nyky-

tiedon mukaan faskia kykenee myös muokkaamaan jäykkyyttään muuttamalla 

nesteominaisuuksiaan ja solujen supistumisella. (Wilke, Schleip, Yucesoy & Ban-

zer 2018, 234.) 

Faskia koostuu sidekudoksesta. Sidekudos voidaan jakaa kolmeen pääkompo-

nenttiin: soluun, säikeisiin ja solun ulkoisen väliaineen matriksiin. Solut tarjoavat 
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kudokselle metaboliset ominaisuudet, säikeet mekaaniset ja solun ulkoisen väli-

aineen matriksi plastisuuden sekä muovautuvuuden. Yleisimpiä solutyyppejä 

ovat fibroblastit, jotka tuottavat kollageenisäikeitä ja muita solujen välisiä aineita. 

Matriksi koostuu solun ulkoisen väliaineen perusaineesta ja säikeistä. Perusai-

neessa esiintyy eri mittasuhteissa vettä, solun ulkoisia proteiineja, glykosa-

minoglykaania ja proteoglykaania. Perusaine on solua ympäröivä geelimäinen 

aine, joka ei sisällä säikeitä. Perusaineen tehtävänä on tukea solua ja antaa sille 

ravintoa. Säikeistä tärkeimpinä pidetään kollageeni- ja elastiinisäikeitä, jotka 

määrittävät kudoksen mekaaniset ominaisuudet. (Stecco 2015, 1–6.) 

Matriksi jakaa kudokseen kohdistuvaa mekaanista stressiä ja luo siinä oleville 

soluille rakenteellisen ympäristön. Komponenttien mittasuhteet vaihtelevat kehon 

osasta ja paikallisista rakennevaatimuksista riippuen. Sidekudoksen koostumus 

vaihtelee löyhän sidekudoksen geelimäisestä pehmeydestä luun kovuuteen. 

Vahvoissa sidekudoksissa kuten jänteissä ja nivelsiteissä kollageenia esiintyy 

enemmän ja soluja vähemmän. Runsaasti soluja sisältävä rasvakudos taas ei ole 

yhtä vahva kuin jänne tai nivelside. Kollageeni on kehon yleisin rakenteellinen 

proteiini, joka käsittää yhden kolmasosan kehon proteiinimassasta. Kollagee-

nikuidut ovat joustavia, mutta vetolujuudeltaan vahvoja. Tärkeimmät kollageeni-

tyypit voidaan jakaa tyyppeihin I-IV. Kollageenityyppi I on kehon yleisin kollagee-

nityyppi ja se kattaa noin 90 % kehon kollageenista. Sitä esiintyy mm. iholla, 

luissa, jänteissä, faskiassa ja sisäelimien ympärillä. Tyypin I kollageenia sisältä-

vän kudoksen vetolujuus voi olla 500–1000 kg/cm2. Kollageenikuidun elinkaari 

on normaalisti noin 300–500 päivää. (Stecco 2015, 1–6; Matthew, Soulders & 

Raines 2009.) 

Sidekudoksessa esiintyy kahdenlaisia säikeitä, elastiinisäikeitä ja kolla-

geenisäikeitä. Elastiinisäikeet antavat kudokselle kyvyn sietää venytystä. Elastii-

nisäikeet punoutuvat yhteen kollageenisäikeiden kanssa rajoittaen venyvyyttä ja 

estääkseen kudoksen repeytymistä. Elastiinisäikeet koostuvat elastiinista ja fib-

rilliinistä. (Stecco 2015, 3–4.) Faskioiden nesteytyksestä ja kerrosten välisestä 

liukumisesta vastaa hyaluronihappo. Hyaluronihappoa esiintyy runsaasti löy-

hässä sidekudoksessa. Hyaluronihappo sijaitsee solun ulkoisessa väliaineessa. 

Sitä esiintyy myös syvän faskiakerroksen ja lihasten välissä, mikä mahdollistaa 
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vierekkäisten kuituisten faskiakerrosten välisen liukumisen. (Stecco, Fede, Mac-

chi, Porzionato, Petrelli, Biz, Stern & De Caro 2018, 667.)  

Solun ulkoinen väliaine, jossa on paljon hyaluronihappoa suojaa lihaksia ja no-

peuttaa kudoksen paranemisprosessia. Hyaluronihapon elinkaaren on todettu 

olevan kahdesta neljään vuorokautta. (Stecco 2015, 3.) Hyaluronipitoisuus fas-

kian ja lihaksen välissä kasvaa kuormituksen seurauksena. Myös liikkumatto-

muus voi lisätä kudoksen hyaluronipitoisuutta. Hyaluronihappo muuttuu ominai-

suuksiltaan joustavasta jähmeäksi tulehduksien tai traumojen seurauksena. 

Vaikka aineen fysiologinen määrä kudoksissa voi edesauttaa kudoksien liuku-

mista toisiinsa nähden, voi hyaluronihappo suurissa pitoisuuksissa aiheuttaa on-

gelmia nesteen viskositeetin noustessa. Passiivisuuden seurauksena lisääntynyt 

nesteen viskositeetti löyhässä sidekudoksessa voi vähentää kollageenikerrosten 

välistä liukumista, joka voi taas esiintyä lihasjäykkyytenä. (Wilke ym. 2018, 235–

236; Cowman, Schmidt, Raghavan & Stecco 2015, 622.) 

3.2. Faskioiden hermotus 

Myofaskian eli lihaksen ja faskian muodostaman kokonaisuuden hermotus on 

laaja ja monipuolinen. Elektronimikroskooppitutkimukset ja erityiset värjäysme-

netelmät osoittavat faskiassa esiintyvän tiheästi sensorisia hermopäätteitä, mikä 

viittaa faskian osallistuvan asentotuntoon ja kivun aistimukseen. Tutkimukset 

osoittavat faskian reagoivan myös mahdollisesti paineeseen, lämpötilaan ja väri-

nään. Jotkin faskiasta löydetyt reseptorit voivat reagoida ja vaikuttaa myös auto-

nomisiin vasteisiin, kuten verenpaineeseen. (Kumka & Bonar 2012, 185–190.) 

Faskian sensoriset reseptorit voidaan jakaa vapaisiin hermopäätteisiin ja kapse-

loituihin hermopäätteisiin. Kapseloidut hermopäätteet koostuvat pääosin Golgin 

jänne-elimistä, Pacinin kappaleista ja Ruffinin keräsistä. Nämä mekanoreseptorit 

aistivat mm. kudokseen kohdistuvaa painetta, venytystä ja tärinää. (Kumka & Bo-

nar 2012, 185–190.) 

Faskian hermotus ei ole yhtenäistä. Paikallisia eroja esiintyy hermotuksen tihey-

dessä ja kudoksessa esiintyvissä hermotyypeissä. Esimerkiksi hauislihaksesta 

lähtevän kalvon (lat. lacertus fibrosus) hermotuksen on todettu olevan vähäisem-
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pää kuin pidäkesiteiden. Faskioista pidäkesiteet ovat runsaiten hermotettuja. Ni-

velten ympärillä sijaitsevissa pidäkesiteissä esiintyy runsaasti Pacinin kappaleita 

ja Ruffinin keräsiä. Muissa kalvojänteissä kyseisiä hermopäätteitä esiintyy vä-

hemmän. Faskioiden hermotuksen erot voivat liittyä kudoksen vaatimuksiin. Myo-

faskiaalisten laajentumien päätehtävänä on välittää voimia, jonka vuoksi pro-

prioreseptiikan rooli kyseisessä kudoksessa on vähäinen verrattuna niveliä ym-

päröiviin pidäkesiteisiin. Kahden nivelen välissä sijaitsevassa kalvojänteessä her-

motus on myös vähäistä, koska sen päätehtävä on välittää voimia. Alueelliset 

analyysit osoittavat hermotuksen olevan runsaampaa syvän faskian pinnalli-

sessa- ja keskikerroksessa. Etenkin runsaasti kapsuloituja hermopäätteitä, Ruf-

finin keräsiä ja Pacinin kappaleita, on löydetty selän leveästä peitinkalvosta ja 

hauiksen kalvojänteestä. (Stecco 2015, 64.)  

3.3. Pinnallinen ja syvä faskia 

Faskia koostuu pinnallisesta ja syvästä faskiasta (kuva 1). Pinnallinen faskia on 

säikeinen kerros sidekudosta, joka muodostuu löyhästi pakkautuneista toisiinsa 

kutoutuneista kollageenikuiduista ja runsaasta määrästä elastiinisäikeitä. Pinnal-

lista faskiaa esiintyy heti ihokerroksen alapuolella. Pinnallisen faskian järjestäy-

tyneisyys ja paksuus vaihtelee riippuen kehon osasta ja sukupuolesta. Pinnalli-

sen faskian on todettu olevan paksumpaa alaraajoissa ja kehon takaosissa, kuin 

yläraajoissa ja kehon etupuolella. Se erottaa ihon tuki- ja liikuntaelimistöstä mah-

dollistaen iho normaalin liukumisen lihaksien päällä. (Stecco 2015, 27; Bordoni & 

Zanieri 2014, 401–405.) 
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Kuva 1. Faskiakerrokset muokattu (Kennet Caraca, 1350237509, Shutterstock). 

Syvä faskia voidaan määrittää tiheärakenteiseksi sidekudokseksi, joka toimii vuo-

rovaikutuksessa lihasten kanssa. Se ympäröi luita, lihaksia, hermoja ja verisuo-

nia. Syvä faskia yhdistää kaikki tuki- ja liikuntaelimistön osat ja on osallisena voi-

mansiirrossa. Tiheän hermotuksensa ansiosta syvän faskian on todettu osallistu-

van mahdollisesti asentotuntoon, kivun aistimiseen ja motoriikan säätelyyn. Syvä 

faskia koostuu 2–3 kerroksesta samansuuntaisesti järjestäytyneitä kollageenikui-

tukimppuja. Eri kerrosten kollageenikuidut ovat suuntautuneet eri suuntiin vierei-

sen kerroksen välillä mahdollistaen kudoksen korkean vetolujuuden. Jokaisella 

kerroksella on oma vaikutuksensa kudoksen toimintaan. Syvä faskia voidaan ja-

kaa kalvojänteeseen ja lihassolukimppuja ympäröivään faskiaan. Kalvojänne on 

paksua ja sitä esiintyy esimerkiksi raajoissa sijaitsevassa syvässä faskiassa. 

Merkittävimpiä kalvojänteitä ovat esimerkiksi leveä peitinkalvo, yläraajan syvä 

faskia ja lanneselkäkalvo. Lihassolukimppuja ympäröivä faskia on ohuempaa ja 

sitä esiintyy vartalon syvässä faskiassa ja raajoissa sijaitsevissa faskioissa. 

(Stecco 2015, 26–28, 51–52, 57; Pavan ym. 2014, 441; Gatt ym. 2019.) 

3.4. Myofaskiaaliset linjat 

Thomas Myers on jakanut faskiat lihas–sidekudos linjoihin seuraavasti: Pinnalli-

nen takalinja, pinnallinen etulinja, sivulinja, spiraalilinja, yläraajan linja, toiminnal-

linen etu- ja takalinja sekä syvä etulinja. Tämän opinnäytetyön myofaskiaalinen 

harjoittelu perustuu Myersin kuvaamiin lihas–sidekudos linjoihin. (Myers 2009.) 

Pinnallisen takalinjan (Kuva 2) asennonhallinnallinen tehtävä on tukea kehoa 

pystyasennossa. Pinnallinen takalinja osallistuu pääosin ojennussuuntaisiin liik-

keisiin lukuun ottamatta polvista alaspäin tapahtuvaa koukistussuuntaista liikettä. 

Pinnallinen takalinja rajoittaa liiallista eteenpäin ja taaksepäin tapahtuvaa liikettä. 

Pinnalliseen takalinjaan kuuluu kallon pintafaskia, lanneselkäkalvo/selän ojentaja 

lihakset, ristiluu/istuinkyhmy nivelside, takareisi, kaksoiskantalihas/akillesjänne, 

kantakalvo ja lyhyt varpaiden koukistaja. (Myers 2009, 73.) 
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Kuva 2. Pinnallinen takalinja (Myers 2009, 72). 

Pinnallisen etulinjan (Kuva 3) asennon hallinnallinen tehtävä on toimia vastapai-

nona pinnalliselle takalinjalle. Pinnallinen etulinja osallistuu vartalon ja lantion 

koukistukseen, polven ojennukseen ja nilkan koukistukseen. (Myers 2009, 97.) 

 

Kuva 3. Pinnallinen etulinja (Myers 2009, 96). 
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Sivulinjan (Kuva 4) asennon hallinnallinen tehtävä on tasapainottaa kehon etu- ja 

takaosaa sekä vasenta ja oikeaa puolta. Sivulinja välittää myös voimia muiden 

pinnallisten linjojen kesken. Sivulinja yhdistää vartalon ja alaraajat koordinoidusti 

estääkseen rakenteiden vääntymistä käsien toiminnan yhteydessä. Sivulinja 

osallistuu kehon sivutaivutukseen, lonkan loitonnukseen ja jalkaterän kääntymi-

seen ulospäin. Se vastustaa myös tarvittaessa kehon sivuttaissuuntaista liikkeitä 

ja kiertoliikkeitä. Sivulinjaan kuuluu päänkiertäjälihas, pään ohjaslihas, ulommat 

ja sisemmät kylkivälilihakset, sisempi vino vatsalihas ja ulompi vino vatsalihas, 

iso pakaralihas, leveän peitinkalvon jännittäjälihas ja leveä peitinkalvo, pohjeluun 

nivelside ja ulkosäären lihakset. (Myers 2009, 115–117.)  

 

Kuva 4. Sivulinja (Myers 2009, 114). 

Spiraalinen linja (Kuva 5) kietoutuu kehon ympäri kaksoiskierteellä ja auttaa yllä-

pitämään tasapaino kaikkien osien välillä. Spiraalinen linja osallistuu kehon kier-

toihin. Spiraaliseen linjaan kuuluu pään ohjaslihas, lavan iso ja pieni lähentäjäli-

has, etummainen sahalihas, ulompi vino vatsalihas, vatsan peitinkalvo, sisempi 

vino vatsalihas, leveän peitin kalvon jännittäjälihas ja leveä peitinkalvo, säären 

etuosan lihas, nilkan koukistaja, takareisi, ristiluu-istuinluu-nivelside ja selän ojen-

tajalihakset. (Myers 2009, 131–132.) 
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Kuva 5. Spiraalinen linja (Myers 2009,130). 

3.5.  Myofaskian voimansiirto 

Lihas ja sitä peittävä sidekudos pystyvät vaikuttamaan toisiinsa mekaanisesti su-

pistuvan elementin ja faskiarakenteiden välityksellä. Luurankolihaksen rakenne 

on esitetty kuvassa 6. Lihaksen läpimitta kasvaa, kun se supistuu, jolloin lihasta 

ympäröivä sidekudoskaslvo (epimysium) venyy. Lihassyykimpuissa supistuva 

komponentti ja faskia ovat yhteydessä toisiinsa. Lihassyyt sekä yksittäisiä lihaso-

luja ympäröivä sidekudoskalvo (endomysium) eivät sulaudu toisiinsa pelkästään 

lihasyiden päissä, vaan koko lihassyyn matkalta. Yksittäistä lihassolua, lihasso-

lukimppua ja lihasta ympäröivät sidekudoskalvot (endomysium, perimysium ja 

epimysium) ovat yhtäjaksoisia kollageenivahvistettujen järjestelmien, kuten neu-

rovaskulaaristen ratojen ja lihasten sisäisten väliseinien kanssa. Suoria kiinnitys-

kohtia on myös havaittu suoraan luurankolihaksistosta faskiaan. Tästä esimerk-

kinä kolmipäisen olkalihaksen, leveän selkälihaksen ja rintalihaksen kiinnittymi-

nen olkavarren peitinkalvoon. Nämä kiinnityskohdat voivat mahdollistaa faskian 

jännittymisen valikoituvasti. Tämä lihaksen ja faskian välinen mekaaninen vuoro-

vaikutus avustaa ja fasilitoi lihasaktiivisuutta. (Wilke ym. 2018, 235–236.)  

Tutkimuksessa, jossa tutkittiin leveän selkälihaksen voimansiirtoa lanneselkäkal-

von välityksellä suureen pakaralihakseen, havaittiin todisteita myofaskiaalisesta 
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voimansiirrosta. Tutkimuksessa testattiin koehenkilöiden lantion passiivista vään-

tömomenttia sisäkiertoa vastaan käyttämällä isometristä dynamometriä. Samalla 

lantion lihasten toimintaa tarkasteltiin elektromyografian avulla. Tutkimuksessa 

havaittiin, että leveän selkälihaksen aktiivinen jännitys sai lantion lepoasennon 

muuttumaan kohti ulkokiertoa (p<0.001) ja lisäsi lantion passiivista jäykkyyttä 

(p≤0.004). (do Carmo Carvalhais, de Melo Ocarino, Araújo, Souza, Silva, & Fon-

esca 2013, 1004-1006.) 

 

Kuva 6. Lihaksen rakenne (Stockshoppe, 1737021944, Shutterstock). 

On todettu, että sidekudoksen peittämät vierekkäiset lihasryhmät ovat tiukasti yh-

teydessä toisiinsa. Muutokset paikallisissa jäykkyyksissä sekä lihasvoimassa ei-

vät pelkästään vaikuta alkuperäiseen kudokseen, jossa muutos tapahtuu vaan 

myös ympäröiviin alueisiin. (Wilke ym. 2018, 236.)  

Sarkomeerit ovat lihassolun supistuvan osan perusyksikkö. Niiden pituus on 

avaintekijänä lihasvoiman tuotossa. Tästä syystä lihaksen ja faskian välillä tapah-

tuvat mekaaniset vuorovaikutukset, jotka vaikuttavat sarkomeerien pituuksiin, 
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ovat suuressa roolissa eri liikkeiden voimantuotossa. Tämän mekaanisen voi-

mansiirron takia vierekkäiset lihakset pystyvät vaikuttamaan toisiinsa faskian vä-

lityksellä. Esimerkiksi voidaan olettaa yhden lihaksen venähdyksen vaikuttavan 

suoraan sen viereisten synergisti- tai antagonistilihasten toimintaan. (Wilke ym. 

2018, 236.)  

3.6. Myofaskiaalinen harjoittelu 

Faskia on elastinen kudos, joka pystyy sitomaan itseensä voimaa venyessään, 

minkä jälkeen voima palautuu nopeasti takaisin elastisuutensa vuoksi. Faskian 

hyödyt ovat suurempia lajeissa, joissa tapahtuu toistuvia nopeita liikkeitä, kuten 

hyppyjä ja nopeita suunnanmuutoksia. Tämän efektin vuoksi lajeissa, joissa pys-

tytään hyödyntämään faskioita voimantuotossa, säästetään lihaksia ja niiden voi-

mantuottoa, jolloin pystytään työskentelemään tehokkaammin pidempään. 

(Myers 2011, 4–5.) 

Faskian elastisuuden kehittäminen harjoittelun avulla on hitaampaa kuin esimer-

kiksi lihasvoiman lisääminen. Elastisuuden kehittäminen saattaa viedä 6–24 kuu-

kautta. Faskiaan kohdistuvassa harjoittelussa rakenteeseen kohdistuu kuormi-

tusta, mikä johtaa kollageenisynteesin eli kollageenin hajottamisprosessin lisään-

tymiseen. Harjoittelun jälkeen myös kollageenin muodostuminen lisääntyy, saa-

vuttaen huippuarvonsa noin 24 tuntia harjoittelun päätyttyä pysyen koholla noin 

kolme päivää. Suuren harjoittelutiheyden seurauksena kollageenirakenne voi al-

kaa heikentyä kollageenin hajottamisprosessin käynnistyessä uudelleen. Tämän 

seurauksena kollageenin määrä ei palaudu normaalitasolle harjoittelukertojen vä-

lillä. Faskiaan kohdistuvassa harjoittelussa voidaan hyödyntää elastista venymis-

lyhenemissyklusta, liikettä edeltävää valmistavaa vastakkaissuuntaista liikettä 

(esivenytys) ja dynaamista venyttelyä. (Myers 2011, 4–5; Magnusson, Langberg 

& Kjaer 2010; Schleip & Müller 2013, 265–266.) 

Venymis-lyhenemissyklusta esiintyy esimerkiksi erilaisissa hyppyharjoitteissa, 

joissa jalkaterän iskusta maahan syntyvä elastinen energia varastoituu jänteisiin 

ja faskioihin. Jänteisiin ja faskioihin varastoitunut elastinen energia vapautuu vä-

littömästi seuraavassa suorituksessa. Esimerkiksi ennen heittosuoritusta käsi-

varsi viedään vastakkaiseen suuntaan, mikä varastoi voimaa kudoksiin ja heiton 
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alkaessa voima vapautuu tehostaen suoristusta. Dynaaminen venyttely kohdis-

tuu lihakseen eri suunnista ja kulmista, jolloin myös ympäröivät kudokset osallis-

tuvat liikkeeseen enemmän kuin staattisessa venytyksessä. Dynaaminen venyt-

tely kohdistuu useisiin yleensä vierekkäisiin tai muuten toisiinsa yhteydessä ole-

viin lihaksiin, lihaksia yhdistäviin ja niiden välissä oleviin kudoksiin. (Myers 2011, 

5–6.) 

Myofaskiaalisessa harjoittelussa pyritään kohdistamaan liike myofaskiaalisten 

linjojen mukaisesti ja mahdollisimman monen nivelen yli, jolloin kuormitus koh-

distuu laajemmalle alueelle.  On todettu, että koko kehoon kohdistuvien liikkeiden 

hyödyntäminen myofaskiaalisten linjojen mukaisesti on paras tapa kehittää fas-

kiajärjestelmää. Harjoitteiden liikesuuntia ja tahtia vaihtelemalla pystytään kehit-

tämään paremmin faskiarakenteiden voimaa ja elastisuutta.  (Myers 2011, 5–6.) 

Wilke, Vogt, Niederer ja Banzer (2017) tutkivat, onko myofaskiaalisiin linjoihin pe-

rustuva liikkuvuusharjoittelu tehokkaampaa kuin paikallinen täsmävenyttely. 

Myofaskiaalisiin linjoihin perustuvan alaraajojen venyttelyn on todettu lisäävän 

kaularangan liikkuvuutta. Tutkimuksessa 63 osallistujaa satunnaistettiin kolmeen 

ryhmään; alaraajojen venyttelyryhmään, kaularangan venyttelyryhmään ja kont-

rolliryhmään. Kaularangan liikkuvuus mitattiin ennen interventiota, välittömästi in-

tervention jälkeen ja viisi minuuttia intervention jälkeen. Tutkimuksessa todetaan 

alaraajojen venyttelyn ja kaularangan venyttelyn lisäävän kaularangan liikku-

vuutta kaikissa liikesuunnissa verrattuna kontrolliryhmään (p<.05). Alaraajojen 

venyttelyn ja kaularangan täsmävenyttelyn välillä ei todettu eroja (p>.05). Tutki-

muksessa todetaan Myofaskiaalisiin linjoihin perustuvan alaraajojen venyttely 

tuottavan samankaltaisia vaikutuksia kaularangan liikkuvuuteen, kuin kaularan-

gan lihasten täsmävenyttely. (Wilke, Vogt, Niederer & Banzer 2017.) 

4. FasciaMethod 

FasciaMethod-kehonhuoltomenetelmän ovat kehittäneet fysioterapeutit Anne 

Puranen ja Viivi Kettukangas. Konseptia tarjoaa ProFTraining Finland Oy. Fas-

ciaMethod- konsepti on faskian näkökulmasta tapahtuvaa liikkuvuusharjoittelua, 

jossa yhdistyy myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyt-
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tely, liikehallintaharjoittelu ja faskioiden käsittely pallolla. Harjoittelu sisältää har-

joitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinten oireisiin. FasciaMethod-konseptissa vai-

kutetaan liikkuvuuteen kokonaisvaltaisesti huomioiden välilevyt, nivelsiteet, lihak-

set, verenkierto, hermosto ja faskia. Harjoittelun pääpaino on myofaskiaalisessa 

liikkuvuusharjoittelussa, mutta lisäksi tehdään täsmällisiä venytyksiä kireille lihak-

sille. Laajoilla liikeradoilla tehtävät liikkeet haastavat ja kehittävät myös kehon 

liikehallintaa. (ProFTraining 2020.) 

Perinteisessä staattisessa venyttelyssä liikkeet suoritetaan aina samaan suun-

taan samassa asennossa. FasciaMethod-harjoittelussa venyttelyä tehdään laa-

jasti eri kulmissa ja eri asennoissa. Staattiset yhden lihaksen venytykset ovat yk-

sipuolisia ja vaikutukset kohdistuvat samoihin pieniin alueisiin. FasciaMethod- 

harjoittelussa kehoa käytetään laaja-alaisesti ja monipuolisesti aktivoiden sa-

malla kehon pitkiä myofaskiaalisia linjoja. (Puranen & Kettukangas 2019, 23–24.) 

FasciaMethod-harjoittelua on tutkittu aikaisemmin opinnäytetyössä. Työssä tut-

kittiin kahdeksan viikon harjoittelujakson vaikutusta suunnistajien elastisuuteen 

ja voimantuottoon. Tutkimus suoritettiin koeryhmällä (N=9) ja kontrolliryhmällä 

(N=7). Tutkimuksen tuloksissa havaittiin harjoittelun lisänneen koeryhmän elasti-

suutta 33 % (p<0.05). Voimantuotossa tapahtui 3 % kehitys interventiojakson ai-

kana (p>0,05). Opinnäytetyön jatkotutkimusaiheena esitettiin tarve pidempään 

interventiojaksoon ja suurempaan osallistujamäärään. (Hämäläinen, Hölsö & Ve-

näläinen 2019, 45–47.) 

5. Liikkuvuus 

Liikkuvuus määritellään niveltä ympäröivien kudosten rakenteesta sekä hermo-

toiminnasta riippuvaksi nivelen vapaaksi liikeradaksi. Se kattaa alleen nivelen liik-

keet eri liikesuunnissa. Liikkuvuus rakentuu neljän tekijän yhteistoiminnasta. Lii-

kettä ohjaavat tekijät ovat liikehermosto sekä autonominen hermosto, joka sää-

telee verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Muita liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä 

ovat aktiiviset supistumiskykyiset rakenteet eli lihakset ja passiiviset rakenteet 

kuten luut, nivelsiteet, nivelkapseli, jänteet sekä sidekudoskalvot. Kaikki edellä 
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mainitut ryhmät ovat riippuvaisia toistensa toiminnasta. (Ylinen 2010, 12.) Raken-

teellisten tekijöiden lisäksi liikkuvuuteen vaikuttavat henkilön sukupuoli, ikä, ym-

päristön lämpötila sekä hormonaaliset tekijät (Kauranen 2017, 594). 

Liikkuvuus on osaltaan periytyvä ominaisuus, mutta siihen pystyy vaikuttamaan 

paljon varsinkin kasvuikäisenä, jolloin ravitsemus sekä monipuolinen liikunnalli-

nen aktiivisuus luovat perustan liikkuvuuden muodostumiselle. Liikunnasta pu-

huttaessa suositellaan monipuolisuutta, sillä yksipuolinen kuormitus pienellä lii-

keradalla on yksi osatekijä liikkuvuuden vähentymiseen. Myös kipu voi lyhentää 

liikerataa. Lyhentynyt liikerata ja kipu voivat puolestaan johtaa virheelliseen bio-

mekaniikkaan liikesuorituksissa, mikä kuormittaa nivelen rakenteita sekä lihas- 

jännesysteemiä. (Ylinen 2010, 8.) 

Nivelten liikelaajuuksista puhuttaessa käytetään aktiivista liikelaajuutta (engl.ac-

tive range of motion) ja passiivista liikelaajuutta (engl.passive range of motion). 

Aktiivinen liikelaajuus voidaan vielä jakaa dynaamiseen liikkuvuuteen, jossa liike 

on jatkuvaa ja ääriasennossa vain käydään sekä staattiseen, jossa asentoa pi-

detään yllä määrätty aika. Nivelen passiivinen liikelaajuus on yleensä aktiivista 

suurempi, sillä se suoritetaan ulkoisen voiman avulla. (Kauranen 2017, 594.) 

Voimantuotto-ominaisuuksien kannalta lihasten elastisuus ja nivelten liikkuvuus 

ovat tärkeässä asemassa. Lihasten kireys tai ylivenyminen muuttavat lihassäikei-

den pennaatiokulmaa eli lihassolun kulkusuuntaa jänteeseen nähden. (Kauranen 

2014, 224; Rytkönen 2018, 15.) Normaalissa tilanteessa lihas tuottaa suurimman 

voiman sen ollessa liikkeen keskiosassa. Lihaksen pituuden muutokset vaikutta-

vat sen voimantuoton kannalta vahvimpaan liikealueeseen siirtäen sitä joko lyhy-

empään tai pidempään lihaksen asentoon. (Luomajoki 2018, 36.) 

5.1. Venyttelyn fysiologiset vaikutukset eri rakenteisiin 

Venyttelyn tarkoitus on lisätä nivelen liikelaajuutta, lihaksen pituutta sekä veny-

vyyttä ja rentouttaa lihaksia. Jännittyneen lihaskudoksen aineenvaihdunta hidas-

tuu, kun lihaksen sisäinen paine nousee ja nestekierto vähenee. Venyttelyn 

avulla pystytään parantamaan lihasten aineenvaihduntaa, mikä edesauttaa ra-
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vintoaineiden kulkeutumista kudoksiin. Venyttelyn on todettu liikelaajuuden kas-

vamisen myötä lisäävän elastisen energian varastointia lihas-jännesysteemissä, 

minkä seurauksena energiaa myös vapautuu siitä enemmän. (Ylinen 2010, 22.)  

Faskioiden tehtävä on yhdistää lihassyyt, verisuonet ja hermot. Lihakseen koh-

distuessa ulkoisia voimia, faskiat jakavat voiman koko lihaksen alueelle. Ne myös 

muodostavat lihasten, lihassyiden- ja säikeiden välille liukuvan pinnan vähentä-

mällä niiden kitkaominaisuuksia. Faskioiden osuus ihmisen lihasmassasta on n. 

30 %. Ne vaativat lihasten tavoin venytystä pysyäkseen elastisena. Jäykistyes-

sään faskioihin syntyy rakenteellisia muutoksia, mikä vähentää niiden nestepitoi-

suutta. Varsinaisen jäykistymisen aiheuttaa epänormaalien siltojen muodostumi-

nen säikeiden välille ja faskioiden liukumattomuus toisiinsa nähden. (Ylinen 2010, 

52.) Faskioiden yhdessä lihaksen kanssa aiheuttama vastus venytyksessä on 41 

% (Kauranen 2017, 594). 

Jänteet koostuvat kollageenisäiekimpuista, jotka ovat samansuuntaisesti järjes-

tyneet. Lihaksen molemmissa päissä on joko jänne tai peitinkalvo, joka kiinnittää 

lihaksen luihin niiden lähtö- ja kiinnityskohdista. Jänteissä on hyvin vähän elastii-

nia, minkä vuoksi ne kestävät venytystä suhteellisen huonosti. Jo neljän prosen-

tin venyminen jänteessä voi aiheuttaa revähdyksen. Yli kahdeksan prosentin ve-

nyminen puolestaan johtaa jänteen katkeamiseen, jonka paraneminen on hidasta 

jänteiden huonon aineenvaihdunnan vuoksi. Jänteiden elastisuus on tärkeää var-

sinkin urheilussa, jossa vaaditaan räjähtäviä liikesuorituksia, sillä venytyksen tuo-

man laajentuneen liikealueen seurauksena jänne pystyy varastoimaan enemmän 

energiaa. Tällöin lihas-jännesysteemin kimmo-ominaisuudet paranevat ja ener-

gian vapauttaminen suoritukseen tehostuu. (Ylinen 2010, 52.) 

Nivelsiteet muistuttavat rakenteeltaan jännettä, mutta niissä säikeet ovat epä-

säännöllisemmin järjestäytyneet sekä niiden kollageenisäieryhmät ovat ohuem-

pia. Nivelsiteet sisältävät myös jänteitä enemmän elastisia säikeitä. Elastisten 

säikeiden ansiosta nivelsiteiden venytyksensietokyky on huomattavasti jänteitä 

parempi ja ne kestävät jopa 150 % venytyksen niiden lepopituuteen nähden en-

nen kuin repeävät. Jos nivelsiteisiin ei kohdistu venytystä, ne jäykistyvät. Pitkään 

jatkunut immobilisaatio nivelsiteissä vähentää elastisten säikeiden määrää ja 
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vastaavasti kollageenisäikeiden määrä lisääntyy. Elastisten ominaisuuksien vä-

heneminen altistaa nivelsiteet vammautumiselle. (Ylinen 2010, 56.) Venytyk-

sessä kokonaisvastuksesta noin 10 % tulee jänteistä ja nivelsiteistä (Kauranen 

2017, 594). 

Hermot ovat sijoittuneet nivelten suhteen niin, että ne eivät joudu voimakkaaseen 

venytykseen niveltä taivutettaessa, mutta ne kuitenkin venyvät muiden kudosten 

tavoin. Hermot tarvitsevat venytystä, jotta niiden normaali toimintakyky pysyy yllä. 

Liikerajoituksen vuoksi venytyksen puuttuminen hermosta johtaa hermokudok-

sen elastisuuden heikkenemiseen. Samalla sen venytyksensietokyky heikkenee, 

mikä voi altistaa hermokudoksen vammoille pienemmällä liike-energialla. Hermo-

kudos vaurioituu sen ylittäessä oman sietokykynsä. Yli 10 % venytys hermon le-

popituudesta aiheuttaa rakenteellisia muutoksia ja lepopituuden ylityksen ollessa 

30 %, repeämiä syntyy pitkin hermoa. Jo viiden prosentin venytys aiheuttaa muu-

toksia hermon johtumisessa, mutta nämä muutokset palautuvat vielä lähtöta-

soon. Hermojen venyttäminen on yhteydessä myös muutoksiin verenkierrossa. 

(Ylinen 2010, 57.) 

Venytys saa aikaan jänteen ja lihasten verenkierron heikkenemisen verisuonten 

poikkipinta-alan pienentyessä ja lihaskudoksen sisäisen paineen noustessa. Jo 

10–20 % venytys lihaksen lepopituuteen nähden heikentää sen verenkiertoa 40 

%. Tämä on kuitenkin tilapäistä ja verenkierto vilkastuu venytyksen jälkeen suu-

remmaksi. Venytyksen aikaansaama verenkierron heikkeneminen ei aiheuta 

vaurioita hapensaannin tai aineenvaihdunnan kannalta, jos venytysasentoa pide-

tään yllä korkeintaan muutamia minuutteja. Jos venytyksen annostelua aiotaan 

lisätä, tulee se tehdä useana sarjana, jotta vaikutukset verenkiertoon ja kudoksiin 

ovat positiivisia. Venytyksen verenkiertoa parantava vaikutus perustuu lihasaitio-

paineen laskemiseen. (Ylinen 2010, 59–60.) 

5.2. Dynaaminen venyttely 

Dynaaminen venyttely on aktiivista toimintaa, jossa venytyksen kohteena oleva 

lihas viedään itse venytykseen, pidetään asentoa yllä määrätty aika tai palaute-

taan se välittömästi lähtöasentoon. Tällöin saadaan mukaan staattinen lihassu-
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pistus, joka kestää lihaksessa dynaamista vaihetta pidempään. Dynaamisen ve-

nyttelyn tarkoituksena on agonistilihaksen eli liikkeen aikaansaavan lihaksen su-

pistuessa rentouttaa antagonisti eli vastavaikuttajalihas, jolloin se venyy. Dynaa-

minen venyttely ja staattinen venyttely painovoimaa apuna käyttäen sekoitetaan 

helposti toisiinsa. (Ylinen 2010, 87.) 

Dynaaminen venyttely aktivoi lihassukkuloiden lisäksi myös golgin jänne-elimiä. 

Golgin jänne-elimet ovat lihaksen supistuvan komponentin ja jänteen välissä sar-

jamaisesti asettuneita aistireseptoreita, jotka liittyvät lihaksen mukaan 3–25 lihas-

soluun. Ne aktivoituvat pienestäkin lihaksen jännitystason muutoksesta ja aistivat 

lihasjännitystä kuormituksessa. Golgin jänne-elimestä viesti välittyy 1b-afferent-

teja eli tuovia hermosäikeitä pitkin selkäytimen takasarveen, josta se kulkee sy-

napsin kautta selkäydinhermoihin. Selkäydinhermoista viesti etenee aivokuo-

reen, joka aiheuttaa jännityksen aistimisen. Tuovat hermosäikeet ovat puoles-

taan välittäjähermosolun eli interneuronin kautta yhteydessä lihastonusta lisää-

viin liikehermoihin inhiboiden niiden aktiivisuutta. Dynaamisessa venyttelyssä 

golgin jänne-elimen aktiivisuus on voimakasta, mikä pienentää lihasjännitystä. 

Dynaamisessa venyttelyssä aktiivinen lihassupistus aiheuttaa lihassukkuloiden 

ja golgin jänne-elimen aktivoitumisen, joka lisää lihas-jännesysteemin venytyk-

sensietokykyä nostaen ärsytyskynnystä kipupäätteissä. Tällöin venytysten voi-

maa voidaan lisätä tulevilla kerroilla ja venytysasentoa voidaan viedä pidemmälle 

ennen kipupäätteiden aktivoitumista. (Ylinen 2010, 61–62.) 

Behm, Blazevich, Kay ja McHugh käsittelivät vuonna 2016 julkaistussa review-

artikkelissaan eri venyttelytapojen vaikutuksia fyysiseen suorituskykyyn, nivelten 

liikalaajuuteen ja vammojen esiintyvyyteen terveillä ja aktiivisilla koehenkilöillä. 

Dynaamista venyttelyä hyödynnetään fyysisiin suorituksiin valmistautuessa aktii-

visen lihastyön vuoksi. Aktiivinen lihastyö voi nostaa kehon lämpötilaa, mikä voi 

nostaa hermoimpulssien johtumisnopeutta, lihasten hallintaa ja kiihdyttää ener-

gia-aineenvaihduntaa. Lisäksi dynaamisten aktiviteettien myötä keskushermos-

ton aktiivisuus usein nousee. 
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6. Nopeusvoima 

Lihasvoima eli lihaksen tai lihasryhmien kyky supistua voidaan määritellä huippu-

voimaksi tai -väännöksi, jonka lihas tuottaa staattisen tai dynaamisen lihasjänni-

tyksen aikana. Lihaksen supistuessa jänteisiin tuotettu jännitys siirtyy jänteen 

kautta luustorakenteessa lihaksen kiinnityskohtaan, jossa jännityksen tuottama 

voima aikaansaa esimerkiksi raajan liikkeen. (Kauranen & Nurkka 2014, 144.) 

Lihasvoima voidaan jakaa maksimi-, nopeus- ja kestovoimaan. Kaikkia lihasvoi-

man osa-alueita ei voida kehittää harjoittelulla samaan aikaan. Eri urheilulajeissa 

korostuvat voiman eri lajit enemmän kuin toisissa, mutta useimmissa ne sekoit-

tuvat kuitenkin hieman keskenään. Voimaharjoittelussa on tärkeää keskittyä sii-

hen voiman osa-alueeseen, josta on suurin hyöty omassa lajissaan. Jääkiekossa 

suurin osa fyysisestä suorittamisesta tapahtuu nopeusvoiman alueella. Nopeus-

voimaa vaativia suorituksia ovat jääkiekossa esimerkiksi luistelu ja siinä tapahtu-

vat nopeat suunnanmuutokset sekä pysähtymiset ja liikkeelle lähdöt. (Kauranen 

ym. 2014, 144; Blanár, Broďáni, Kováčová, Czaková & Šiška 2019, 871.) 

Lihaksen voimantuottonopeus eli nopeusvoima, voidaan määritellä lihaksen ky-

vyksi tuottaa mahdollisimman suurta voimaa mahdollisimman lyhyessä ajassa. 

Yksittäisen lihaksen voimantuottonopeus saadaan voima-aika käyrän 

(Δvoima/Δaika) kulmakertoimesta, kun taas kokonaisten niveltoimintojen voi-

mantuottonopeus saadaan nivelen liike-aika-käyrän (Δliike/Δaika) kulmakertoi-

mesta. Voimantuottonopeudella on tärkeä rooli urheilulajeissa, joissa tapahtuu 

nopeita raajojen liikkeitä. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi nyrkkeily, pikajuoksu ja 

jääkiekko. Näissä lajeissa lihassupistuksen on tapahduttava yleensä 50–250 ms 

aikana, joka ei riitä vielä maksimaaliseen voimantuottoon. Esimerkiksi kyynärni-

velten- ja polvien ojentajat tarvitsevat vähintään 300 ms tai enemmän saavut-

taakseen maksimaalisen voimantuoton. Tästä syystä pienikin kehitys voiman-

tuottonopeudessa voi vaikuttaa suorituskykyyn lajeissa, joissa vaaditaan nopeaa 

voimantuottoa. (Aagaard, Simonsen, Andersen, Magnusson & Dyhre-Poulsen 

2002, 1318.) Lihassäikeiden järjestäytyminen, jänteiden sekä muiden voimansiir-

toon osallistuvien kudosten kireys ja lämpötila vaikuttavan lihaksen voimantuot-

tonopeuteen (de Ruiter, Kooistra, Paalman & de Haan 2004, 1693). 
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Nopeusvoimaa kehitetään korkealla liikenopeudella tehtävillä harjoitteilla. Nämä 

kehittävät erityisesti lihaksen neuraalista ohjausta ja motoristen yksiköiden akti-

voitumisnopeutta, jotka ovat tärkeimpiä tekijöitä lihaksen voimantuottonopeuden 

lisääntymisessä. Nopeusvoimaharjoittelussa harjoittelu kohdistuu lihaksen lisäksi 

myös lihaksen rinnakkaiseen ja elastiseen komponenttiin. Harjoituksissa tulisi 

käyttää kuormia, jotka ovat 30–80 % maksimaalisesta kuormasta. Nopeita liik-

keitä vaativissa urheilusuorituksissa saavutetaan harvoin maksimaalinen voi-

mantuotto suurten liikenopeuksien takia. (Kauranen 2017, 581.) 

Plyometrisellä harjoittelulla voidaan kehittää nopeusvoimaominaisuuksia. Tällöin 

harjoittelussa hyödynnetään lihasten esivenytystä sekä venymis-lyhenemis-

syklusta. Pudotushyppy on yksi esimerkki plyometrisestä harjoittelusta. Harjoitte-

lussa käytetään hyväksi lihasten ja jänteiden elastisia komponentteja sekä mo-

nosynaptista venytysrefleksiä. Pudottauduttaessa alustalle tapahtuu tahdosta 

riippumatonta eksentristä lihastyötä ja käynnistyy venytysärsyke (shokkivaihe). 

Näitä seuraa välitön konsentrinen lihasjännitys. (Kauranen 2017, 583.) 

7. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 12 viikkoa kestävä dynaaminen 

myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa aikuisten jääkiekkoilijoiden no-

peusvoimaan, rintarangan liikkuvuuteen sekä taka- ja etuketjun liikkuvuuteen. 

Harjoittelussa käytettiin FasciaMethod-harjoitteita. Tutkimusongelmat olivat seu-

raavat:  

1. Miten 12 viikon dynaaminen FasciaMethod-liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa jää-

kiekkoilijoiden nopeusvoimaan? 

2. Miten 12 viikon dynaaminen FasciaMethod-liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa jää-

kiekkoilijoiden rintarangan-, takaketjun- ja etuketjun liikkuvuuteen? 

3. Miten jääkiekkoilijat sitoutuvat ja suhtautuvat itsenäiseen liikkuvuusharjoitte-

luun? 
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8. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Kiekko-Vantaa-jääkiekkoseuran kanssa. Jouk-

kueen päävalmentajaa lähestyttiin ensin sähköpostilla, jossa kuvattiin tutkimuk-

sen tarkoitus ja ajanjakso. Tutkimuksen mukaanottokriteereinä pidettiin halua 

osallistua tutkimukseen, vähintään 18-vuoden ikää ja osallistujan oli harrastet-

tava jääkiekkoa vähintään Suomen kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla. Poissul-

kukriteereinä pidettiin akuutteja tai viimeisen puolen vuoden aikana tapahtuneita 

vakavia loukkaantumisia ja säännöllistä vähintään kaksi kertaa viikossa tapahtu-

nutta FasciaMethod-harjoittelua viimeisen kolmen kuukauden aikana ennen tut-

kimusta. 

8.1. Tutkimusasetelma  

Tutkimuksen perusjoukko muodostui kaikista yli 18-vuotiasta Suomessa rekiste-

röidyistä miespuolisista jääkiekkoilijoista. Tutkimukseen osallistui 21 miespuolista 

henkilöä. Katoa esiintyi tutkimuksen aikana kahdeksan koehenkilön verran. Koe-

henkilöiden (N=13) tiedot: ikäjakauma 20–29 vuotta, painoindeksi (BMI) 24,1 

(ka.) ja viikoittainen harjoittelumäärä 8 kertaa (ka.). Otanta suoritettiin ryväsotan-

tamenetelmällä. 

Koeryhmän interventiojakso oli pituudeltaan 12 viikkoa. Ryhmälle ohjattiin kaksi 

kertaa viikossa 30 minuuttia kestävä aktiivinen dynaaminen liikkuvuusharjoittelu-

tunti (Liite 8), joka perustui FasciaMethod-harjoitteluun. Tämän lisäksi koehenki-

löt ohjattiin suorittamaan itsenäisesti kotona samoja liikkuvuusharjoitteita 2 kertaa 

viikossa. 

Intervention aikana harjoitteet ohjattiin FasciaMethod-konseptin kehittäjän Anne 

Purasen toimesta alkumittauksien yhteydessä Vantaalla Trio Areenalla. Koronati-

lanteen vuoksi harjoituksia ohjasi joukkueeseen kuuluva henkilö, jolla oli jo aikai-

sempaa kokemusta FasciaMethod-harjoittelusta. Tutkimushenkilöitä ohjeistettiin 

tekemään myös itsenäistä harjoittelua kaksi kertaa viikossa 30 minuutin ajan 

(Liite 8). Interventio sisälsi alku- ja loppumittaukset. Tutkimus oli tapaustutkimus, 

jossa tutkittiin dynaamisen myofaskiaalisen liikkuvuusharjoittelun vaikutuksia liik-

kuvuuteen ja nopeusvoimaan. Havainnot olivat tosiaikaisia ja tutkimus oli pitkit-

täistutkimus. Taulukossa 1 on kuvattu opinnäytetyön tutkimusasetelma. 
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Taulukko 1. Tutkimusasetelma 

8.2. Tiedonkeruumenetelmät 

Tutkimuksen alku- ja loppumittauksissa käytettiin mittareina TE3 mobility stick-

mittauslaitetta (Kuva 7) ja mittanauhaa. Mittanauhaa käytettiin sekä eteentaivu-

tuksen että kolmiloikan mittaamisessa. Harjoittelupäiväkirjaa käytettiin osallistu-

jien liikkuvuusharjoittelukertojen seuraamisessa. Lisäksi kyselylomakkeita käy-

tettiin laadullisen aineiston keräämiseen. 

 

Kuva 7. TE3 mobility stick 

Eteentaivutus mittasi takaketjun liikkuvuutta. Testi suoritettiin istuen lattialla ala-

raajat suorina ja jalkapohjat tuettuna mittausalustaan (Kuva 8). Mittauksen lähtö-
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kohta alkoi alustan reunasta. Koehenkilö taivutti ylävartaloa eteenpäin mahdolli-

simman pitkälle mittausalustaa pitkin sormet suoraksi ojennettuna. Liike suoritet-

tiin rauhallisesti omaan ääriasentoon saakka. Mittaaja kirjasi ylös testituloksen 

mittanauhasta, joka kulki testattavan vieressä ja oli kiinnitetty mittausalustaan. 

Mittaustulos ilmoitettiin senttimetreinä ja ensimmäisen suorituskerran tulos rekis-

teröitiin.  

  

Kuva 8. Eteentaivutus (loppuasento) 

Nopeusvoimaa ja kudosten voimansiirtokykyä mitattiin vauhdittomalla kolmi-

loikalla. Suoritus alkoi paikaltaan viivalta, josta ensimmäinen loikka tehtiin kah-

della jalalla. Ensimmäisen loikan jälkeen kaksi seuraavaa loikkaa suoritettiin yh-

dellä jalalla siten, että toinen ja kolmas loikka tehtiin eri jaloilla. Testin tulos las-

kettiin lähtöpisteestä kolmannen loikan alastulopisteeseen kantapäiden kohdalta 

ja tulos ilmoitettiin senttimetreinä. Koehenkilö sai yrittää testiä kolme kertaa, joista 

paras tulos rekisteröitiin. 

Etuketjun liikkuvuutta mitattiin Thomasin testillä, jonka tulokset ilmoitettiin numee-

risessa muodossa mittauslomakkeen mukaisesti (Liite 4). Thomasin testissä 

(Kuva 9) koehenkilö istui hoitotason reunalle, jonka jälkeen siirtyi selinmakuulle 

vetäen toista alaraajaa polven alapuolelta kohti rintaa. Loppuasennossa henkilö 

oli selinmakuulla toinen alaraaja rentona ja toinen koukussa rinnan päällä. En-

simmäinen tulos rekisteröitiin.  



 
 

30 

 

Kuva 9. Thomasin testi (loppuasento) 

Rintarangan kiertoa mitattiin TE3-Mobilityn stick-mittauslaitteen avulla. TE3 mo-

bility stick on bluetooth-yhteydellä toimiva elektroninen mittauslaite, jolla voidaan 

suorittaa erilaisia liikkuvuusmittauksia. Alkuasennossa koehenkilö istui risti-istun-

nassa niin, että molemmat istuinkyhmyt koskettivat lattiaa samanaikaisesti ja ylä-

raajat olivat ristissä koskettaen vastakkaista olkapäätä. TE3 mobility stick asetet-

tiin koehenkilön olkapäiden päälle ja koehenkilö tuki mittalaitetta omilla käsillään 

(Kuva 10). Koehenkilölle annettiin ohje kiertää ylävartaloaan sivulle niin paljon 

kuin pystyy ilman, että istuinkyhmyt irtoavat lattiasta ja lantio kiertyy sivulle. Mit-

tauksessa pää sai kiertyä liikkeen mukana. Mobility stick mittaa kiertomatkan as-

teina. Vasemman ja oikean puolen kierroista saadut asteluvut laskettiin yhteen. 

Molempien puolien mittauksista rekisteröitiin ensimmäinen tulos. Taulukossa 2 

kuvataan tiedonkeruumenetelmien ja tutkimusongelmien vastaavuus. 
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Kuva 10. Rintarangan kierto (alkuasento) 

Tutkimus-      

ongelmat 

Vauhditon 

kolmiloikka 

Eteentaivutus 

istuen 

Rintarangan 

kierto 

Thomasin 

testi 

Loppuky-

selylomake 

Harjoitus-

päiväkirja 

1 xx    x  

2  xx xx xx x  

3     xx xx 

xx = ensisijainen tiedonkeruumenetelmä 

x = toissijainen tiedonkeruumenetelmä 

Taulukko 2. Tiedonkeruumenetelmien ja tutkimusongelmien vastaavuus 

8.3. Eettiset näkökulmat 

Opinnäytetyöhön osallistuminen oli vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus ilmoitettiin 

osallistujille saatekirjeessä (Liite 1) ja tutkimukseen osallistuvilla oli oikeus kes-

keyttää osallistuminen missä vaiheessa tutkimusta tahansa. Suostumuslomak-

keella varmistettiin henkilön halu osallistua tutkimukseen (Liite 3). 

Opinnäytetyöstä saatavia aineistoja käsiteltiin henkilötietolain (523/99) mukai-

sesti (Liite 2). Opinnäytetyön aikana kerätty aineisto säilytettiin luottamuksellisesti 

ja aineistoon pääsi käsiksi vain tutkimusta toteuttavat tahot. Aineisto tuhottiin 

opinnäytetyöraportin kirjoittamisen ja julkaisun jälkeen. Paperiversiona oleva ai-

neisto tuhottiin paperisilppurilla ja sähköinen materiaali tyhjentämällä palvelimelle 

tallennetut tiedot.   

8.4. Aineiston analysointi 

Määrällinen aineisto käsiteltiin IBM SPSS Statistics-ohjelmalla (versio 26), johon 

syötettiin mittauskerroilta saadut tulokset.  Tilastollisessa käsittelyssä käytettävät 

testit määrittyivät aineiston jakautumisen perusteella joko epäparametrisiin tai pa-

rametrisiin testeihin. Muuttujan jakauman muoto testattiin Shapiro-Wilk-testillä. 

Koeryhmän mittauskertojen väliseen vertailuun käytettiin aineiston jakautumisen 

mukaan joko parametristä studentin t-testiä tai epäparametristä Wilcoxonin tes-

tiä. Studentin t-testillä vertailtiin eteentaivutuksen tuloksia ja Wilcoxonin testillä 
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rintarangan kiertoa, kolmiloikkaa ja Thomasin testiä. Saaduista tuloksista verrat-

tiin hyppypituutta (cm), eteentaivutuksen matkaa (cm), rintarangan kiertokulmaa 

(astemäärä) ja Thomasin testin pisteytystä (0–3). Tulosten välisessä vertailussa 

käytettiin saatuja keskiarvoja ja tulosten keskihajontaa. Hypoteesien testaami-

sessa käytettiin p-arvoja. P-arvo ilmoitti hypoteesin paikansapitävyyden numee-

risessa muodossa. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin tässä opinnäyte-

työssä p<0,05. 

Tutkimuksessa laadullisena aineistona käytettiin harjoituspäiväkirjaa ja kyselylo-

makkeita. Laadullista aineistoa analysoitiin tietojen taulukoinnilla. Laadullista ai-

neistoa käytettiin määrällisen aineiston kanssa johtopäätösten luomiseen. 

9. Tulokset 

Tutkimuksessa käytettiin määrällisiä ja laadullista mittausmenetelmää. Määräl-

listä aineistoa kerättiin rintarangan kierrosta, eteentaivutuksesta, kolmiloikasta ja 

Thomasin testistä. Laadullista aineistoa kerättiin loppukyselylomakkeella. Katoa 

esiintyi tutkimuksen aikana yhteensä kahdeksan henkilön verran. Katoa syntyi 

muun muassa testattavien henkilöiden joukkueen vaihdosten ja loukkaantumis-

ten seurauksena. Loppumittauksiin osallistui 13 henkilöä. 

9.1. Vaikutus nopeusvoimaan 

Liikkuvuusharjoittelujakso ei vaikuttanut koehenkilöiden kolmiloikkatulokseen ti-

lastollisesti merkitsevästi (p>0.05). Kolmiloikan tulokset esitetään taulukossa 4. 

Kolmiloikka tulosten keskiarvo parani harjoitusjakson aikana 2 %. Alkumittauk-

sissa pienin kolmiloikkatulos oli 5,8 metriä, kun taas loppumittauksissa pienin kol-

miloikkatulos oli 6,3 metriä. Suurin tulos oli kummallakin mittauskerralla 7,3 met-

riä. Akuuttien loukkaantumisten seurauksena kolmiloikan loppumittaukset suori-

tettiin vain 11 koehenkilölle. Vain alkumittauksiin osallistuneiden koehenkilöiden 

kolmiloikkatuloksia ei otettu mukaan tilastolliseen analyysiin.  

Kolmiloikka 
(metriä) 

  N Keskiarvo Keskihajonta P-arvo 

Alkumittaus 11 6,613 0,39 P>0,05 

Loppumittaus 11 6,757 0,265 P>0,05 
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Taulukko 3. Kolmiloikka-tulokset.  

9.2. Vaikutus liikkuvuuteen 

Eteentaivutuksen tulokset esitetään taulukossa 2. Tuloksista selviää, että 12 vii-

kon harjoittelujakso on parantanut koehenkilöiden takaketjun liikkuvuutta noin 30 

% (p<0.05). 

Eteentaivutus 
(senttimetriä) 

  N Keskiarvo Keskihajonta P-arvo 

Alkumittaus 13 11,923 6,3700 P<0,05 

Loppumittaus 13 15,600 7,0443 P<0,05 

Taulukko 4. Eteentaivutuksen tulokset. 

Rintarangan kierron tulokset esitetään taulukossa 3. Rintarangan kierto parani 

koehenkilöillä harjoittelujakson aikana (p<0.05). Rintarangan kierron keskiarvo 

parani harjoittelujakson seurauksena mittausten välillä noin 12 astetta. Prosentu-

aalisesti keskiarvo parani 11 %. Koeryhmässä yhteensä 12 osallistujalla rintaran-

gan kierto parani ja vain yhdellä henkilöllä loppumittauksen mittaustulos oli pie-

nempi, kuin alkumittauksen tulos. 

Rintarangan 
kierto  
(astetta) 

  N Keskiarvo 
 

Keskihajonta P-arvo 

Alkumittaus 13 107,9 13,38 P<0,05 

Loppumittaus 13 119,8 9,36 P<0,05 

Taulukko 5. Rintarangan kierto tulokset 

Liikkuvuusharjoittelujakso ei vaikuttanut etuketjun liikkuvuuteen (p>0.05). Alku-

mittauksissa Thomasin testistä saatuja maksimituloksia oli kolme ja loppumit-

tauksissa maksimituloksia oli vain kaksi kappaletta. Myös nollatuloksia oli loppu-

mittauksissa yksi enemmän, kuin alkumittauksissa. Tulokset eivät kuitenkaan ol-

leet tilastollisesti merkitseviä. Thomasin testin tulokset esitetään taulukossa 5.  

Thomasin testi   N Keskiarvo Keskihajonta P-arvo 

Alkumittaus 13 1,5 0,97 P>0,05 

Loppumittaus 13 1,4 0,77 P>0,05 

Taulukko 6. Thomasin testin tulokset. 
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9.3. Sitoutuminen ja suhtautuminen 

Laadullisesta aineistosta tarkasteltiin liikkuvuusharjoittelun vaikutusta koettuun 

liikkuvuuteen ja liikkuvuusharjoittelun mielekkyyttä. Aineisto analysoitiin muodos-

tamalla kyselylomakkeen vastauksista suurempia asiayhteyksiä poimimalla vas-

tauksista usein esiintyviä asioita. Tutkimushenkilöt pitivät ohjatuista liikku-

vuusharjoittelukerroista yhteistä harjoituspäiväkirjaa. Koehenkilöt kokivat yhtei-

sen liikkuvuusharjoittelun tehokkaammaksi menetelmäksi ja ohjattua liikku-

vuusharjoittelua koehenkilöt harrastivat kaksi kertaa viikossa. Kaksi kertaa vii-

kossa tapahtunutta ohjattua liikkuvuusharjoittelua oli interventiojaksolla yhteensä 

kymmenen viikkoa. Interventiojakson aikana oli kaksi viikkoa, joilla ohjattua har-

joittelua oli vain kerran viikossa.  

Loppukyselyyn vastanneista kolmestatoista koehenkilöstä kahdeksan vastasi 

liikkuvuuden pysyneen kunnossa tai parantuneen interventiojakson aikana. 

Näistä henkilöistä neljä kertoi myös harjoittelusta ja peleistä palautumisen paran-

tuneen. Yksi henkilö ei kokenut saavansa harjoitteista hyötyä ja yksi ei osannut 

arvioida. Ohjatut liikkuvuusharjoitteet olivat yhdeksän koehenkilön mielestä te-

hokkaita ja helppoja toteuttaa. Uudenlainen harjoittelu motivoi koehenkilöitä liik-

kuvuusharjoitteluun, mikä ilmeni vastauksista. Itsenäisesti suoritettavissa harjoit-

teissa osalla oli vaikeuksia liikkeiden suoritustekniikan muistamisessa (n=3). Tek-

niikan jäätyä mieleen harjoitteet koettiin helpoksi ja mielekkääksi palauttavaksi 

harjoitteluksi. 

10. Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden eri liikkuvuusharjoittelumenetel-

män vaikutuksia jääkiekkoilijoiden liikkuvuuteen ja voimantuottoon.  Toisen ryh-

män interventiojakso olisi koostunut staattisesta venyttelystä. Ryhmien tuloksia 

oli tarkoitus vertailla keskenään ja tehdä johtopäätöksiä siitä, kumpi liikku-

vuusharjoittelumenetelmä on tehokkaampi tarkasteltaessa liikkuvuutta ja nopeaa 

voimantuottoa. Covid-19 viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi toinen 

koeryhmä vetäytyi tutkimuksesta, mikä vaikutti tutkimuksen luotettavuuteen hei-

kentävästi.  
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10.1. Aineisto 

Tutkimukseen osallistui 21 yli 18-vuotiasta jääkiekkoilijaa Suomen toiseksi kor-

keimmalta sarjatasolta jääkiekkoseura Kiekko-Vantaasta. Alkuperäinen otoskoko 

pieneni pelaajien seuranvaihdosten tai muiden poissulkukriteerien vuoksi, jolloin 

lopullinen otoskoko oli 13. Otannan pienuus heikensi tutkimuksen luotettavuutta. 

Tässä tutkimuksessa satunnaistamiseen käytettiin ryväsotanta-menetelmää. Me-

netelmä valittiin, koska tutkimushenkilöiden haluttiin harjoittelevan mahdollisim-

man samankaltaisesti ja samoissa olosuhteissa toistensa kanssa. Liikkuvuushar-

joittelun ohjaus oli myös helpompaa aikatauluttaa valmiina olevan ryhmän kalen-

teriin. Otantamenetelmä heikensi tulosten yleistettävyyttä perusjoukkoon, sillä 

havainnot koostuvat vain yhdestä ryhmästä.  

Suuri perusjoukko, ryväsotanta menetelmä ja pieni otoskoko pienensi tutkimuk-

sen ulkoista validiteettia. Tutkittavat edustivat vain pientä osaa perusjoukosta. 

Voidaan todeta, että tutkimus ei ollut ulkoisesti validi. 

10.2.  Tutkimusmenetelmät 

Koehenkilöt suorittivat ohjattuja FasciaMethod- harjoitteita 12 viikon aikana yh-

teensä 23 kertaa. Lisäksi koehenkilöitä ohjeistettiin suorittamaan itsenäistä liik-

kuvuusharjoittelua 2 kertaa viikossa. Itsenäisestä harjoittelusta ei pidetty kirjaa. 

Koehenkilöt olivat ammattiurheilijoita ja motivoituneita kehittämään fyysisiä omi-

naisuuksiaan. Myös seuran valmentaja oli motivoitunut osallistumaan tutkimuk-

seen, mikä vaikutti koehenkilöiden harjoitteluun sitoutumiseen. 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea liikkuvuutta ja yhtä nopeusvoimaa mittavaa tes-

tiä. Testit suoritettiin molemmilla mittauskerroilla samaan aikaan päivästä ja ilman 

lämmittelyä. Tällä pyrittiin lisäämään erityisesti liikkuvuusmittausten tulosten luo-

tettavuutta. Jokaiselle testille oli oma mittaajansa, mikä vähensi mahdollisia 

muuttujia mittauskertojen välillä ja lisäsi mittausten luotettavuutta.  

Ensimmäinen liikkuvuutta mittaavista testeistä oli eteentaivutustesti, jossa mitat-

tiin koehenkilön takaketjun liikkuvuutta. Testi suoritettiin istuvassa asennossa ja-

lat tuettuna mittausalustaan. Tällä vakioitiin asento mahdollisimman saman-

laiseksi eri mittauskerroilla. Testitulos otettiin ensimmäisestä yrityksestä, millä 
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varmistettiin, ettei lihaksia venytetä ennen testiä. Tämä lisäsi testitulosten luotet-

tavuutta. Mittaaja kirjasi ylös testituloksen mittanauhasta, joka kulki testattavan 

vieressä ja oli kiinnitetty mittausalustaan. 

Toinen testeistä oli rintarangan kierto, jossa käytettiin mittausvälineenä TE3 mo-

bility stick -mittakeppiä. Mittauslaite saatiin käyttöön tutkimuksen yhteistyökump-

panin ProFTraining Finland Oy:n kautta. Mittauslaitteen avulla rintarangan kier-

ron asteluku saatiin mitattua helposti ja vakioidusti kaikille koehenkilöille. TE3 

mobility stick on CE/FCC sertifioitu laite, jonka on todettu olevan validi mittari ja 

sitä on testattu eri käyttäjien käyttämänä. (TE3 Mobility 2021.) Koehenkilöitä olisi 

voinut myös ohjeistaa hengittämään keuhkot tyhjäksi liikkeen aikana, jolloin kierto 

olisi todennäköisesti ollut suurempi kaikilla koehenkilöillä ja testi olisi ollut vielä 

enemmän vakioitu. Mittauksen luotettavuutta olisi voinut myös parantaa asetta-

malla sensori koehenkilön istuinkyhmyjen alle. Sensorista olisi huomannut pie-

netkin paineen muutokset istuinkyhmyjen alla, mikä voi vaikuttaa tuloksen luotet-

tavuuteen. 

Etuketjun liikkuvuutta mitattiin Thomasin testillä, joka ilmaisi lonkankoukistajan, 

etureiden ja leveän peitinkalvon jännittäjälihaksen kireyttä. Testi valittiin mukaan 

sen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Sillä saatiin helposti mitattua etuketjun liik-

kuvuutta lajin kannalta tärkeistä lihaksista. Thomasin testin luotettavuuteen vai-

kuttavat mittaajan arvio ja kokemus mittauksesta.  

Koehenkilöiden nopeusvoimaa testattiin vauhdittomalla kolmiloikalla. Testi valit-

tiin eteenpäin kohdistuvan liikesuuntansa ja helpon toteutuksen sekä toistetta-

vuuden takia. Kolmiloikassa voimantuotto suuntautuu eteenpäin, joten se vastaa 

hyvin luistelunpotkun voimantuottoa. Testin vakioimiseksi se suoritettiin molem-

milla kerroilla samalla alustalla ilman kenkiä. Koehenkilöt suorittivat kolme hyp-

pyä, joista paras tulos kirjattiin ylös. Hypyn pituus mitattiin aloitusviivasta alastu-

lopisteeseen taaemman kantapään kohdalle.  

Ohjatut liikkuvuusharjoittelutunnit ohjasi joukkueen sisällä oleva henkilö, jolla oli 

aikaisempaa kokemusta FasciaMethod-harjoittelusta. Ohjatut liikkuvuusharjoitte-

lutunnit oli suunniteltu pidettäviksi FasciaMethod-ohjaajakoulutuksen omaavien 
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tutkijoiden toimesta. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista Covid-19-viruksen ai-

heuttaman poikkeustilanteen vuoksi, mikä heikentää tutkimuksen luotettavuutta. 

Ensimmäisen mittauskerran jälkeen interventiojaksolla käytettävät dynaamiset 

ketjuliikkuvuusharjoitteet ohjattiin kaikille koehenkilöille FasciaMethod-ohjaaja-

koulutuksen saaneen henkilön toimesta sanallisesti ja esimerkkiä näyttäen. Liik-

kuvuusharjoitteluohjelma jaettiin koehenkilöille sähköisesti. Ohjattuja liikku-

vuusharjoittelutunteja oli interventiojakson aikana yhteensä 23. Osallistumispro-

sentti harjoitustunneille oli 97 %. Jokainen liikkuvuusharjoittelutunti kesti noin 30 

minuuttia.  

Tutkimuksen sisäistä validiteettia tarkasteltaessa voidaan todeta tutkimuksen ol-

leen sisäisesti validi. Käytettävät mittarit mittasivat tutkittavia ominaisuuksia. Mit-

taukset suorittivat molemmilla mittauskerroilla samat henkilöt samalla tavalla. 

Alku- ja loppumittaukset suoritettiin myös samaan aikaan päivästä.  

10.3. Harjoittelumenetelmä 

Tuloksiin on todennäköisesti vaikuttanut koehenkilöiden sitoutuminen ohjattuun 

ja itsenäiseen liikkuvuusharjoitteluun. Kyselylomakkeissa mainitaan moneen ot-

teeseen liikkuvuusharjoittelun vaikuttaneen etenkin palautumiseen ja lihaskireyk-

siin. Koehenkilöt kokivat myös harjoitteet helpoiksi suorittaa. Nämä tekijät lisäsi-

vät todennäköisesti koehenkilöiden sitoutumista harjoitteluun. Osa koehenki-

löistä (N=9) myös mainitsee tehneensä muuta liikkuvuusharjoittelua interventio-

jakson aikana, kuten joogaa tai lyhytkestoisia venytyksiä ennen harjoittelua. 

Tutkimuksessa ei rajattu aineistosta pois niitä koehenkilöitä, jotka olivat suoritta-

neet muuta liikkuvuusharjoittelua interventiojakson aikana. Otoksen koko olisi ol-

lut vielä pienempi, jos muuta itsenäistä liikkuvuusharjoittelua suorittaneet koe-

henkilöt olisi rajattu pois tutkimuksesta. Tästä syystä tuloksia ei voida perustella 

ainoastaan FasciaMethod-harjoittelun aikaansaamiksi. 

Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää jääkiekkoilijoiden oheisharjoit-

telun suunnittelussa. Ohjattujen liikkuvuusharjoitteiden helppous ja mielekkyys 

madaltavat kynnystä harjoitteiden suorittamiseen ja niihin sitoutumiseen. Fas-

ciaMethod-harjoittelulla voidaan tulosten mukaan kehittää jääkiekkoilijoiden liik-

kuvuutta. 
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10.4. Jatkotutkimusaiheet 

Tulevaisuudessa jatkotutkimuksissa koehenkilöiden määrän tulisi olla suurempi, 

jotta saatuja tuloksia olisi mahdollista yleistää suurempaan joukkoon. Myös dy-

naamisen ja staattisen liikkuvuusharjoittelun vaikutusta ja niiden eroja olisi hyö-

dyllistä verrata samassa tutkimuksessa. 12 viikon interventioaika oli riittävän 

pitkä, mutta riittävän harjoittelumäärän toteutumista koehenkilöillä tulisi valvoa 

tarkemmin tulosten luotettavuuden lisäämiseksi. Jatkotutkimuksissa nopeusvoi-

maa mittaavat testit voisi suorittaa jäällä, jolloin mittaus olisi lajinomaisempi ja 

tulokset konkreettisempia lajin kannalta.  

Opinnäytetyössä takaketjun liikkuvuus mitattiin testillä, jossa aktiivinen lihastyö 

vaikuttaa tulokseen. Etuketjun liikkuvuus mitattiin passiivisella testillä, jossa lihak-

set olivat täysin rentoina. Jatkotutkimuksissa testien tulisi olla joko aktiivisia tai 

passiivisia, jotta testitulokset olisivat mahdollisimman yhdenvertaiset. Aktiivisen 

mittauksen tuloksien voidaan olettaa olevan suurempia verrattuna passiivisiin 

testeihin, koska aktiivisessa mittauksessa voidaan hyödyntää lihastyötä ja pas-

siivisessa ei.  

10.5. Johtopäätökset 

Tutkimustuloksista selviää, että 12 viikkoa kestävä dynaaminen myofaskiaalinen 

liikkuvuusharjoittelu voi vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi jääkiekkoilijoiden liik-

kuvuuteen. Koehenkilöiden interventiojakson aikana suorittama muu harjoittelu 

voi myös vaikuttaa tuloksiin. Dynaaminen myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu ei 

vaikuttanut jääkiekkoilijoiden nopeaan voimantuottoon tilastollisesti merkitse-

västi. Tutkimuksen otoskoko oli pieni, joten tuloksia ei voida yleistää perusjouk-

koon.  
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                 Saatekirje  Liite 1 
Sosiaali- ja terveysala 

Fysioterapeuttikoulutus 

 

Arvoisa osallistuja! 
Olemme fysioterapiaopiskelijoita LAB ammattikorkeakoulusta ja FasciaMethod - 
liikkuvuusharjoittelukonseptin kehittäjiä ProFTraining Finland Oy:stä.  Teemme 

opinnäytetyönä vaikuttavuustutkimusta FasciaMethod - liikkuvuusharjoittelu-
muodon vaikutuksista voimantuottoon ja liikkuvuuteen. 
 

Tarvitsemme testiryhmän vaikuttavuustutkimukseemme. Tulemme toteutta-
maan testiryhmän jäsenille syksyn 2020 aikana 12 viikon mittaisen harjoitusjak-
son, joka sisältää 12 ohjattua FasciaMethod tuntia ja kotiharjoittelu ohjeet. Tes-
tiryhmän jäsenet saavat lähempänä lisätietoa harjoitusjakson aikataulusta. Tes-
tityhmän jäsenille tehdään kolmiloikka testi ja liikkuvuustestit harjoitusjakson 
alussa ja lopussa. Testiryhmältä edellytetään osallistumista ohjattuun harjoitte-
luun ja kotiharjoitteiden tekemistä 12 viikon ajan. Osallistumisenne on meille en-
siarvoisen tärkeää. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi 
jättäytyä pois koska vain. Kaikki opinnäytteen aikana kerätty tieto käsitellään 
luottamuksellisesti, tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tutkimuksen 
päätyttyä. Mikäli teillä on jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaamme 

mielellämme kysymyksiinne. 
 

Kiitos osallistumisestanne! 
 

Ystävällisin terveisin,  
 
Juho Nordström (Fysioterapiaopiskelija, LAB ammattikorkeakoulu). 
juho.nordstrom@student.lab.fi 
 
Samu Landen (Fysioterapiaopiskelija, LAB ammattikorkeakoulu). 
samu.landen@student.lab.fi 
 
Miika Samula (Fysioterapiaopiskelija, LAB ammattikorkeakoulu). 
miika.samula@student.lab.fi 
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OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS                  Liite 2 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14 

Laatimispäivämäärä: 7.6.2020 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietoja kerätään opinnäytetyötä: ”Dynaaminen myofaskiaalinen liikkuvuusharjoit-
telu jääkiekkoilijoilla” varten. Opinnäytetyössä tutkitaan FasciaMethod - liikku-
vuusharjoittelumenetelmän vaikutuksia jääkiekkoilijoiden liikkuvuuteen ja voiman-
tuottoon. Tutkimuksessa koehenkilöt osallistuvat alku- ja loppumittauksiin, joista 
saatuja tuloksia verrataan toisiinsa.  

Rekisterin tietosisältö 

Keräämme sinusta seuraavia tietoja: Nimi, sukupuoli, pituus, paino, ikä, sähköpos-
tiosoite, puhelinnumero, terveydentilaa koskevat tiedot ja tutkimuksessa saadut 
mittaustulokset. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Keräämme henkilötietoja suostumuslomakkeen perusteella.  

Tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään kyselylomakkeilla rekisteröidyltä itseltään ja tutkimuksen 
alku- ja loppumittauksilla.  

Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille henkilöille.  

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle 

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Tutkimusaineistoa säilytetään Google Drivella, jonka serverit eivät sijaitse välttä-
mättä Euroopan talousalueella. Tämän vuoksi on mahdollista, että tiedot siirtyvät 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kerättyä aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa. Ainoastaan opinnäytetyön laa-
tijoilla on pääsy aineistoon. Tutkimustuloksia käsitellään korkeakoulun tietoturval-
lisilla palvelimilla. Tiedot anonymisoidaan, kun aineisto siirretään tietojenkäsitte-
lyohjelmaan. Opinnäytetyön laatijoita on ohjeistettu salassapitovelvollisuudesta 
koskien opinnäytetyön laatimisen yhteydessä kerätyistä tiedoista. 

Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
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Kerättyä aineistoa säilytetään opinnäytetyön julkaisuun asti, jonka jälkeen paperi-
versiona oleva aineisto tuhotaan paperisilppurilla ja sähköinen materiaali tyhjentä-
mällä palvelimelle tallennetut tiedot.  

Automatisoitu päätöksenteko  

Aineistoa käsitellessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuk-
sen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana 
tutkimusaineistoja. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli re-
kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voi-
massa olevaa tietolainsäädäntöä. 

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeu-
det: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen pois-

tamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukai-
sia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituk-
sia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää 
tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

Tutkimusrekisterin tiedot 

Dynaaminen myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu jääkiekkoilijoilla tutkimus- rekis-
teri. Kyseessä on 12 viikkoa kestävä seurantatutkimus. Henkilötietoja säilytetään 
tutkimuksen julkaisemiseen asti, korkeintaan vuosi keräämispäivästä.  

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:  

Miika Samula  
Miika.Samula@student.lab.fi 
044- 593 8123 
Raastuvankatu 9B 34 
53100 Lappeenranta 

Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
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Tutkimuksen yhteistyökumppani ProFtraining Oy osallistuu opiskelijoiden kanssa 
tutkimuksen suunnitteluun, mittaustilanteisiin ja harjoittelun ohjaamiseen koeryh-
mälle. Opiskelijat hoitavat aineiston käsittelyn ja tekevät opinnäytetyön kirjallisen 
osuuden.  

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja  

Tutkimushanketta johtaa Juho Nordström, Miika Samula ja Samu Landén. 

Tutkimuksen suorittajat 

Juho Nordström, Miika Samula, Samu Landén, Anne Puranen ja Viivi Kettukangas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Liite 3 
Sosiaali- ja terveysala 

Fysioterapian koulutusohjelma 
 

 

SUOSTUMUSLOMAKE 
 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan testiryhmään LAB ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden opinnäytetyöhön, joka käsittelee myofaskiaalisen dynaamisen 

liikkuvuuden harjoittelua. Osallistun alku- ja loppumittauksiin sekä harjoitteisiin 

12 viikon ajan ja täytän alku- ja loppukysely lomakkeet. Olen tietoinen 

opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteista. Minulla on ollut mahdollisuus esittää 

kysymyksiä ja olen saanut niihin riittävät vastaukset. Ymmärrän, että 

haastattelulomakkeiden aineistoa käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. 
Minulla on mahdollisuus keskeyttää osallistuminen missä vaiheessa tahansa. 
 
 

 

Osallistujan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys 
 
 

_______________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyön tekijöiden allekirjoitukset 
 
 

_______________________________________________________________ 

 

Jos sinulla herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme. 
 

Juho Nordström, juho.nordstrom@student.lab.fi  

Samu Landen, samu.landen@student.lab.fi 

Miika Samula, miika.samula@student.lab.fi 
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Testilomake                                                                                                 Liite 4 

Testattavan nimi:     

Pvm:    

Ryhmä 1 / Ryhmä 2 

Alkutesti / Lopputesti 

Rintarangan kierto 

Suoritus: Testattava asettuu lattialle risti-istuntaan, TE3- mobility stick asetetaan solis-

luiden päälle, ja testattava tukee keppiä omilla käsillä. Testattava lähtee kiertämään rin-

tarankaa vuorotellen molemmille puolille ääriasentoon. Kepistä luetaan kiertomäärän tu-

los asteina. 

Tulos:    astetta 

Eteentaivutus istuen 

Suoritus: Testattava asettuu lattialle istumaan alaraajat suorina jalkapohjat tuettuna mit-

tausalustaan. Tämän jälkeen hän tekee eteentaivutuksen ja kurottaa sormenpäillään niin 

pitkälle kohti jalkateriään tai niiden yli kuin vain mahdollista. Tulos luetaan mittanauhasta 

senttimetreinä. Suoritusta ei hyväksytä, jos se on nykivä, vaan sormien täytyy pysähtyä 

paikalleen.  

Tulos:    cm 
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Thomasin testi 

Suoritus: Testattava istuutuu hoitotason reunalle, jonka jälkeen kaatuu siitä selinma-

kuulla. Hän ottaa molemmilla käsillä kiinni toisen säären yläosasta, polven alapuolelta, 

vetäen polven koukkuun kohti rintaa niin pitkälle kuin mahdollista. Toisen alaraajan an-

netaan roikkua rentona hoitotason reunan yli. 

  

       Liikkuvuus tulee tasaisesti etureidestä, lonkankoukistajista ja leveän peitin-
kalvon jännittäjälihaksesta 

0 p. 

      Polvi jää ojennukseen (etureisi kiristää) 

1 p. 

      Lonkka jää koukkuun (reisi vaakatason yläpuolelle – lonkan koukistaja kiris-
tää) 

1 p. 

      Lonkka menee loitonnukseen (leveän peitinkalvon jännittäjän kireys) 

1 p. 

Tulokset:    pistettä 

Vauhditon kolmiloikka 

Suoritus: Testattava asettuu viivan taakse seisomaan molempien jalkojen varpaat kiinni 

viivassa. Ensimmäinen loikka suoritetaan kahdella jalalla, ja seuraavat loikat vuorojaloin 

pysähtymättä. Viimeisen loikan jälkeen testattava laskeutuu maahan kahdella jalalla ja 

pysähtyy paikoilleen. Matka aloitusviivasta testattavan takimmaisen jalan kantapäähän 

mitataan senttimetreinä. 

Tulos:    cm 
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                                                                                                         Liite 5 

KYSELYLOMAKE 

 
Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa tutkimukseen: ”dynaaminen myofaskiaalinen 

liikkuvuusharjoittelu aikuisilla jääkiekkoilijoilla”. 

 
 Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi 
 

Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti terveydenhuollon henkilötietolain mukaisesti. 

Henkilötietosi ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Tietojasi käsi-

tellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut, sinua 

koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin sinulla on oikeus 

vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.   

 

1. YHTEYSTIEDOT 

 

Nimi       Pvm   /20 

 

Sähköposti      Puhelin    

 

Ikä   Paino   Pituus   

 

 

 

 

2. AIKAISEMPI FASCIAMETHOD- HARJOITTELU 

 

Ei   Kyllä, milloin?     

 

 

3. MUUT HARRASTUKSET TÄLLÄ HETKELLÄ 

 

Ei   Kyllä, mitä ja kuinka usein?     

 

 

4. HARJOITTELUMÄÄRÄ VIIKOSSA 

 

Jääkiekkoharjoitusten määrä viikossa:     

 

 

5. KEHONHUOLTOHARJOITTELU TÄLLÄ HETKELLÄ 

 

Alleviivaa sopiva vaihtoehto 

 

o vähemmän kuin 1 krt viikossa o 1-2 krt viikossa o 3-4 krt viikossa    

             

o enemmän, kuin 4 krt viikossa 

 

Yksittäisen harjoituksen kesto:    minuuttia 
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6. YLEISTERVEYS 

 

Ympyröi sopiva vaihtoehto   

 

6.1. Onko terveytenne tällä hetkellä hyvä?  Kyllä     Ei  En osaa sanoa 

 

6.2. Onko teillä tai onko teillä ollut jokin seuraavista?    

 
o Sepelvaltimotauti     o Sydäninfarkti 

o Kohonnut verenpaine       o Sydämen läppävika 

o Aivohalvaus      o Aivoverenkierron häiriöitä 

o Sydämen rytmihäiriö     o Sydämentahdistin 

o Kävelykipua pohkeissa     o Sydänlihassairaus 

o Syvä laskimotukos     o Astma 

o Allergia      o Keuhkolaajentuma 

o Krooninen keuhkoputkentulehdus      o Keuhkoahtaumatauti 

o Diabetes      o Kilpirauhasen toimintahäiriö 

o Anemia      o Korkea veren kolesteroli 

o Korkea verensokeri     o Nivelrikko, -kuluma 

o Krooninen selkäsairaus      o Pallea-,nivus- tai napatyrä 

o Osteoporoosi      o Tekonivel 

o Nivelreuma      o Mielenterveyden ongelma 

o Munuaissairaus     o Maksasairaus 

o Neurologinen sairaus, mikä?      

o Uniapnea      o Mahahaava 

o Migreeni      o Epilepsia 

o Ruokatorven tulehdus       o  Leikkaus äskettäin 

o Kasvain tai syöpä     o  Kohonnut silmänpaine 

o Näön tai kuulon heikkous      o  Huomattava ylipaino 

o Tapaturma äskettäin 

 

 

Muu mikä?       

      

   

 

7. VAMMAHISTORIA Kuvaile jääkiekossa tapahtuneita vammoja, jotka ovat estäneet 

harjoittelun tai pelaamisen (milloin tapahtunut, mitä tapahtunut, missä tapahtunut?) 
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8. VAMMATILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ 

 

8.1. Kuvaile, jos sinulla on tällä hetkellä jotakin oiretta tai vaivaa   

      

      

      

      

      

       

 

8.2. Kuinka kauan vaiva on kestänyt?     

  

 

Rastita  

 

8.3. Vaiva alkoi   (   ) pikkuhiljaa (   ) äkisti (   ) vamman  

    yhteydessä 

 

8.4. Vaiva on  (   ) pysynyt samana (   ) parempi (   ) pahentunut 

 

8.5. Vaiva on  (   ) ajoittaista (   ) jatkuvaa 

 

8.6. Vaiva / kipu esiintyy (   ) aamulla (   ) päivällä (   ) illalla (   ) yöllä 

 

8.7. Pahentavat tekijät      

      

      

    

 

8.8. Helpottavat tekijät      

      

      

    

 

8.9. Onko vaiva-aluetta röntgenkuvattu? (   ) Ei (   ) Kyllä, milloin   
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9. OIREPIIRROS 

 

Piirrä alla olevia merkkejä käyttäen kuviin ne kehosi alueet, joissa 

sinulla on kipuja/vaivoja, jotka haittaavat pelaamista tai harjoittelua. 

 

Säteilykipu → 

Särky, jomotus xxx 

Väsymystä tai jäykkyyttä ˚˚˚ 

Pistävä, vihlova kipu …. 

Puutuneisuus, turtumus /////// 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

10. Kivun voimakkuus 

 

Merkitkää rastilla alla olevalle janalle mahdollisten kipujen ja oireiden voimakkuus 

 

Ei lainkaan kipua    Maksimaalinen kipu 

 

 

11. Kipulääkitys 

 

Käytätkö jotakin kipulääkitystä säännöllisesti vaivasta aiheutuviin kipuihin?  

 

Ei   Kyllä, mitä?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos kyselylomakkeesta heräsi kysyttävää, ota yhteyttä! 

 

Juho Nordström (juho.nordstrom@student.lab.fi) 

Miika Samula (miika.samula@student.lab.fi) 

Samu Landen (samu.landen@student.lab.fi) 

 

mailto:juho.nordstrom@student.lab.fi
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Harjoituspäiväkirja                                                                                                                 

Testattavan nimi: _____________________________ 

Merkitse alla olevaan taulukkoon seuraavan 12 viikon ajan liikkuvuusharjoitteiden suo-

rittaminen. Merkitse rasti jokaiseen ruutuun, jos olet suorittanut kyseisen harjoituksen 

kyseisellä viikolla.  

Estynyt suorittamasta kohtaan merkitse, jos et esimerkiksi loukkaantumisen tai muun 

syyn takia ole pystynyt suorittamaan harjoituksia viikolla. Tarkenna myös estymisen 

syy. 

VKO Ohjattu liikku-
vuusharjoittelu 

Itsenäinen liik-
kuvuusharjoit-
telu 1 

Itsenäinen liik-
kuvuusharjoit-
telu 2 

Estynyt suoritta-
masta 
(loukkaantumiset 
yms.) 

VKO 
1 

    

VKO 
2 

    

VKO 
3 

    

VKO 
4 

    

VKO 
5 

    

VKO 
6 

    

VKO 
7 

    

VKO 
8 

    

VKO 
9 

    

VKO 
10 

    

VKO  
11 

    

VKO 
12 
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Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa tutkimukseen: ”dynaaminen myofaskiaalinen 
liikkuvuusharjoittelu aikuisilla jääkiekkoilijoilla”. 

 
Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi 
 
Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti terveydenhuollon henkilötietolain mukai-
sesti. Henkilötietosi ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. 
Tietojasi käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekiste-
riimme tallennetut, sinua koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. tai kirjallisella 
pyynnöllä. Samoin sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.  

 

Testattavan nimi: ___________________________ 

Pvm: __________________ 

1.  Koetko, että harjoittelujakso on vaikuttanut jääkiekossa tarvitsemiisi ominaisuuksiin? 

Jos vastasit kyllä, kuvaile millaisia vaikutuksia olet huomannut. 

      

       

2. Millaiseksi koit ohjatut liikkuvuusharjoittelut? 

      

       

3. Millaiseksi koit itsenäiset liikkuvuusharjoittelut? 

      

       

4. Koitko sitoutumisen itsenäiseen harjoitteluun haastavaksi?         kyllä             ei 

Miksi?        

Teitkö muita kuin harjoitusohjelmaan kuuluvia liikkuvuusharjoitteita harjoitusjakson ai-

kana?        kyllä        ei Mitä ja kuinka usein:     
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Aktiivinen dynaaminen liikkuvuusharjoittelu
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