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Pesäpallossa yläraajat joutuvat kovalle rasitukselle. Etenkin heittoliikkeessä yläraaja 

kuormittuu, sillä 80 % heittäjän painosta kulkeutuu vartalosta heittokäden kautta 

palloon. Vammojen ennaltaehkäisemiseksi tulisi perehtyä oikeanlaisiin lajitekniikoihin, 

lajin tyypillisiin vammoihin ja niiden syntymekanismeihin (Parkkari 2005, 567-573). 

 

Lajinkehittämistyön tarkoituksena on lisätä pesäpalloilijoiden ja pesäpallovalmentajien 

tietämystä yläraajavammoista ja oikeanlaisen heittotekniikan merkityksestä 

yläraajavammojen ennaltaehkäisemisessä. Tavoitteena on selvittää kyselyn avulla, 

millaisia yläraajavammoja miesten pääsarjapelaajilla on ollut viimeisen viiden vuoden 

aikana. 

 

Pursiaisen ja Rantala tutkivat vuonna 2008 urheiluvammoja pesäpallossa miesten 

pääsarjatasolla kyselyn avulla. 2008 tehdyssä tutkimuksesta käy ilmi, että 

yläraajavammoja oli 38 % kaikista vammoista.  Vamma-alttein kudos oli lihaskudos, 

jossa esiintyi vammoja 41 % kaikista pesäpalloilijan urheiluvammoista.  

Urheiluvammoista 73 % oli äkillisiä urheiluvammoja, joista puolet tapahtui 

pelitilanteessa. Urheiluvammat aiheuttivat poissaoloja pesäpalloharjoituksista ja peleistä 

keskimäärin lähes viisi viikkoa. Olkapäähän kohdistuvia vammoja oli 20 %, 

kyynärpäähän 4 % sekä ranteeseen, kämmeneen ja olkavarteen yhteensä 3 %.  Nyt 

kymmenen vuotta myöhemmin on hyvä selvittää, onko vammojen määrässä tapahtunut 

muutosta parempaan ja onko tältä osin laji kehittynyt.  

 

Hirvikoski tutki vuonna 2009 Miesten Superpesiksessä esiintyviä olkapäävammoja ja 

niiden ennaltaehkäisyä. Tutkimukseen vastasi 50% miesten superpesiksen pelaajista 

(n=66). Peliuran aikana olkapäävaivoja oli ollut 74 %:lla pelaajista (n=49). Kauden 

2009 aikana vaivoja oli ollut 36 %:lla (n=24) ja vastaushetkellä 21 %:lla pelaajista 

(n=14). Eniten vaivoja vastanneista oli ollut peliuralla lukkareilla, etukenttäpelaajilla 

ja jokereilla. 11 %:lla (n=7) olkapää oli leikattu. Näistä suurin osa oli 

etukenttäpelaajia ja lukkareita. Huoltavia harjoitteita tehtiin yleisimmin 1-3 kertaa 

viikossa. 
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1. JOHDANTO 
 

Valitsin lajinkehittämistyöni aiheeksi olkapäävammojen ennaltaehkäisyn, koska 

pelaajaurani aikana kärsin olkapään kiputiloista ja joudun työnikin puolesta pohtimaan 

hoitokeinoja yläraajavammoihin. Yläraajavammoja esiintyy kaikenikäisillä, mutta 

todennäköisyys kasvaa ja lisääntyy jatkuvasti urheilijan ikääntyessä. Pesäpallossa suurin 

osa sattuvista vammoista ja tapaturmista sijoittuu yläraaja-alueelle, kuten olkapäähän ja 

kyynärpäähän. Kiertäjäkalvosimen jännerepeämät vaivaavat usein heittokättä. (Perhonen 

2013.)  

 

2. OLKAPÄÄN ANATOMIA JA PESÄPALLOILIJOIDEN YLEISIMMÄT 
OLKAPÄÄVAMMAT  
 

Suomessa yleisin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka on liikuntatapaturmat ja niiden 

määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Urheilijan iällä ja sukupuolella on yhteyksiä  

liikuntatapaturmien yleisyyteen. On todettu, että etenkin naisilla on suurempi 

liikuntatapaturmariski. Vuonna 2000 toteutetussa vuoden mittaisessa suomalaisessa 

seurantatutkimuksessa tutkittiin urheilulajien vammamääriä tuhatta harrastettua tuntia 

kohden, missä pesäpallon osuus oli 6,6. Liikuntatapaturmien ehkäisemiseksi tulisi 

perehtyä eri lajien tyypillisiin vammoihin, niiden syntyyn, riskitekijöihin, 

syntymekanismeihin ja oikeiden ehkäisykeinojen valintaan. (Parkkari 2005, 567-573.) 

 

Urheiluvammoja pesäpallossa miesten pääsarjatasolla on tutkittu vuonna 2008 kyselyn 

avulla. Kyselylomakkeen kautta selvitettiin pesäpalloilijoiden yleisimpiä 

urheiluvammoja, syntytapoja, sijaintia, vammojen määriä sekä niiden vaikutusta 

pelaamiseen ja itse vammojen hoitoa. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 

yläraajavammoja oli 38 % kaikista vammoista. Olkapäähän kohdistuvia vammoja oli 20 

%, kyynärpäähän 4 % sekä ranteeseen, kämmeneen ja olkavarteen yhteensä 3 %. 

Urheiluvammoista 73 % oli äkillisiä urheiluvammoja, joista puolet tapahtui 

pelitilanteissa. Urheiluvammat aiheuttivat poissaoloja pesäpalloharjoituksista ja –peleistä 

keskimäärin lähes viisi viikkoa (Pursiainen & Rantala 2008, 2, 27,30.) 

 

 

2.1 Hartiarengas 
 

Olkanivel on liikkuvuudeltaan suuri ja toiminnaltaan monimutkainen kokonaisuus. Siitä 

käytetään nimitystä hartiarengas. Olkanivelessä tasapainoilevat liikkuvuus eli 

mobiliteetti ja vakaus eli stabiliteetti. (Peltokallio 2003, 717.) 

 

Hartiarenkaaseen kuuluu viisi niveltä, joista yläraaja kiinnittyy rintakehään. 

(ks. kuva 1 alla): lapa-olkanivel (englanniksi glenohumeral joint), olkalisäke-

solisluunivel eli AC-nivel (englanniksi acromioclavicular joint), rintalasta-solisluunivel 

eli SC-nivel (englanniksi sternoclavicular joint), hartialihaksen alapuolinen nivel 

(englanniksi subdeltoid joint) ja lapa-rintakehänivel (englanniksi scapulothoracic joint). 

Tämä monimutkainen usean nivelen rakenne mahdollistaa yläraajan suuren 

liikelaajuuden ja juuri tämän rakenteen ansiosta olkapää on ihmisen liikkuvin ”nivel”.  
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KUVA 1. Olkapään nivelet ja luiset rakenteet. (Reese & Bandy 2010) 

 

 

2.2 Lapa-olkanivel (glenohumeral joint) 

Lapa-olkanivel on olkaluun ja lapaluun välinen nivel. Tämä on juuri se nivel, jota 

puhekielessä kutsutaan olkaniveleksi. Luiselta rakenteeltaan se on pallonivel, joka 

muodostuu lapaluun nivelkuopasta (glenoid tubercle) ja olkaluun puolipallomaisesta 

nivelpinnasta. Lapaluun luisessa nivelkuopassa on lisäksi syyrustosta koostuva reunus 

(lapa-olkanivelen nivelrusto, toiselta nimeltään (labrum), jonka tarkoituksena on syventää 

nivelkuoppaa ja suurentaa nivelpinnan tilavuutta ja pinta-alaa. 

Lapa-olkaniveltä ympäröi tiheästi muodostunut sidekudoksinen nivelkapseli, joka peittää 

koko lapa-olkanivelen vanteen. Nivelkapseli on tilavuudeltaan melko väljä. 

Nivelkapselin lähtökohtana toimii nivelkuopan ulkopuolinen reunus sekä labrum ja se 

kiinnittyy olkaluun kaulaan kohtaan, johon lasirustoinen nivelpinta päättyy. Labrumin 

repeämässä usein myös nivelkapseli vaurioituu ja tämä johtaa usein lapa-olkanivelen 

löystymiseen. 

Nivelkapselin lisäksi lapa-olkaniveltä tukee useampi ligamentti (nivelsiteet), jotka 

yhdistävät lapa- ja olkaluun toisiinsa. Näitä lapa- ja olkaluun välisiä nivelsiteitä on neljä 

(ks. kuva alla). Rakenteellisesti nämä nivelsiteet muodostuvat nivelkapselista ja niiden 

tehtävänä on tukevoittaa lapa-olkaniveltä; ne ovat nivelkapselin paksuuntuneita sidososia 

ja niiden tarkoitus on estää olkaluun pään liiallista liukumista nivelkuopassa liikkeen 

yhteydessä. Nivelsiteiden ja nivelkapselin tuki ei kuitenkaan yksin riitä tukevoittamaan 

lapa-olkaniveltä, vaan oleellinen osa tuesta tulee lapa-olkaseudun lihaksista. (Kingston 

2000, 49-50, 104-108; Palastanga 2006, 50.) 
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KUVA 2. Lapa-olkanivelen sidekudoksiset tukirakenteet. (Lippert 2011) 

2.3 Olkalisäke-solisluunivel (AC-Nivel) 

AC–nivel on nimensä mukaisesti lapaluun olkalisäkkeen (acromionin) ja solisluun 

(claviclen) laitimmaisen (lateraalisen) pään välinen nivel. Tämä nivel yhdistää lapaluun 

ylävartaloon. Lapa-olkanivelen tavoin myös AC-nivelessä on nivelkapseli, jota vahvistaa 

nivelkapselin paksuuntuneista sidososista muodostuvat ligamentit. Näiden kapsulaaristen 

ligamenttien lisäksi AC-niveltä tukee korppilisäke-solisluuligamentti (coracoacromial 

ligament). AC-nivelessä tapahtuu liikettä useaan suuntaan: monen suuntaista lapaluun 

kiertymistä (ylös, alas, sisäkierto, ulkokierto) sekä lapaluun kallistumista eteen ja taakse. 

AC-nivelessä tapahtuva liike on kuitenkin hyvin pientä verrattuna muiden olkapään 

nivelten liikkeisiin. 

 

KUVA 3. AC-nivelen sidekudoksiset tukirakenteet. (Lippert 2011) 

 

 

2.4 Rintalasta-solisluunivel eli SC–nivel (sternoclavicular joint) 
 

SC-nivel yhdistää solisluun keskimmäisen (mediaalisen) pään rintalastan yläreunaan. 

Tämä on ainoa anatominen nivel, joka yhdistää yläraajan, lapaluun ja solisluun 

muodostaman kokonaisuuden torsoon. SC-nivelen tuki muodostuu nivelkapselista, 

ligamenteista ja lihasten kiinnityksistä. Nivelpintojen välissä on lisäksi välilevy. SC-

nivelen rakenne mahdollistaa monen suuntaisia liikkeitä: rintalasta pysyy paikallaan, 
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mutta solisluu voi liikkua eteenpäin, taaksepäin, ylöspäin, alaspäin ja/tai kiertyä 

pitkittäisakselinsa ympäri. Rintalasta-solisluunivel liikkuu yläraajan liikkeiden mukana. 

 

 
 

  

KUVA 4. SC-nivelen sidekudoksiset tukirakenteet 

2.5 Lapa-rintakehänivel (scapulothoracic joint) 

Lapa-rintakehänivel koostuu lapaluusta ja siihen kiinnittyvistä lihaksista. Lapaluun 

asennon hallinta on täysin lihasten varassa ja juuri sen vuoksi lapaluu kykenee liikkumaan 

huomattavan paljon moneen eri suuntaan. Lapaluu pystyy liikkumaan ylös tai alaspäin 

(elevaatio ja depressio), liikkumaan molempiin sivusuuntiin (protraktio kohti kainaloa ja 

retraktio kohti selkärankaa), kiertymään ylös- tai alaspäin sekä kallistumaan eteen (jolloin 

lavan alareuna irtoaa hieman kylkiluista). Lapaluun liikkeet tapahtuvat yhdessä muiden 

olkapään nivelten kanssa. 

 
KUVA 5. Vasemmalla lapa-rintakehänivelen liikkeet ja oikealla lapaluun asento kättä 

nostettaessa. (Lippert 2011) 
 

3. Olkapään lihakset ja lapaluu 
 

Lapaluun liikkeet vaikuttavat olkanivelen ja sen kautta yläraajan toimintaan. Tätä 

yhteistoimintaa kutsutaan humeroscapulaariseksi liikkeeksi. Olkanivel pystyy toimimaan 

itsenäisesti vain tiettyyn asti (esim. 60 astetta olkavarren loitonnusta). Tämän jälkeen 

lapaluu tulee liikkeeseen mukaan, jotta käsi saadaan vietyä ylös asti eli 180 asteen 

liikerataan. (Kingston 2000, 49-50, 104-108; Palastanga 2006, 50.) 
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Kingstonin (2000) mukaan olkapään liikesuuntia ovat ekstensio (ojennus), fleksio 

(koukistus), adductio (lähennys), abductio (loitonnus), sisä- ja ulkorotaatiot, ho- 

risontaalifleksio ja –ekstensio ja pyörittäminen. Tärkeimmät olkapäätä liikuttavat lihakset 

ovat rotator cuff –lihakset (kiertäjäkalvosimen lihakset), m. deltoidea (olka- lihas), m. 

pectoralis (rintalihas), m. trapezius (epäkäslihas) ja m. latissimus dorsi (leveä selkälihas). 

Rotator cuffin eli olkapään kiertäjäkalvosimen lihaksiin kuuluvat m. subscapularis, m. 

supra- ja infraspinatus sekä m. teres minor, jotka lähtevät lapaluusta ja kiinnittyvät 

olkaluun päähän. 

 

 

3.1 Kiertäjäkalvosin 
 

Kiertäjäkalvosin on lapa-olkaniveltä tukeva rakenne, joka koostuu neljästä lihaksesta ja 

niiden jänteistä. Nämä lihakset ovat lavanaluslihas (englanniksi subscapularis), ylempi 

lapalihas (englanniksi supraspinatus), alempi lapalihas (englanniksi infraspinatus) ja 

pieni liereälihas (englanniksi teres minor). Kiertäjäkalvosimen lihakset tukevoittavat 

lapa-olkaniveltä painamalla olkaluun päätä lapaluun nivelpintaa vasten. Kiertäjäkalvosin 

siis pitää (tai pyrkii pitämään) olkaluun pään nivelkuopassa. 

 

 
 

KUVA 6. Kiertäjäkalvosimen lihakset. (Lippert 2011) 

 

3.1.1 Ylempi lapalihas (supraspinatus)  
 

Ylempi lapalihas lähtee lapaluun yläosasta selän puolelta (lapaluun harjanteen eli spina 

scapulaen yläpuolelta) ja kiinnittyy olkaluun pään yläosaan nivelkapselin kautta. Sen 

tehtäviä ovat olkaluun pään stabilointi nivelkuoppaan lapa-olkaluun liikkeiden aikana 

sekä lapa-olkanivelen loitonnukseen (eli käden sivulle nostoon) osallistuminen. 

Anatomisessa perusasennossa (eli käytännössä suorana seistessä) ylempi lapalihas kulkee 

suoraan olkaluun pään yli ja vetää sitä yläkautta kohti nivelkuoppaa. 
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3.1.2 Alempi lapalihas (infraspinatus) 

 

Alempi lapalihas lähtee lapaluun alaosan kuopasta selän puolelta (lapaluun harjanteen 

alapuolelta) ja kiinnittyy olkaluun ylätakareunalla olevaan isoon olkakyhmyyn. Olkaluun 

pään stabiloinnin lisäksi sen tehtävänä on lapa-olkanivelen ulkokierto (kuva alla). 

Anatomisessa perusasennossa alempi lapalihas kulkee lapaluusta olkaluuhun selän 

puolelta ja vetää olkaluuta taka-alakautta kohti nivelkuoppaa. 
 

3.1.3 Pieni liereälihas (teres minor) 

 

Pieni liereälihas lähtee lapaluun selän puolelta lapaluun alareunasta ja kiinnittyy 

olkaluuhun ylätakareunan ison olkakyhmyn alaosaan ja nivelkapseliin alemman 

lapalihaksen kiinnityspisteen alle. Alemman lapalihaksen tavoin myös pienen 

liereälihaksen tehtäviä ovat olkanivelen ulkokierto sekä olkaluun pään stabilointi kohti 

nivelkuoppaa. Anatomisessa perusasennossa pieni liereälihas vetää olkaluun päätä taka-

alakautta kohti nivelkuoppaa. 

  

3.1.4 Lavanaluslihas 
 

Lavanaluslihas (subscapularis) lähtee lapaluun etupuolelta (lapaluun ”sisäpinnalta” eli 

lapaluun kylkiluita vasten olevalta puolelta) ja kiinnittyy olkaluun pään yläetuosan 

pieneen olkakyhmyyn. Olkaluun pään stabiloinnin lisäksi lavanaluslihaksen tehtäviin 

kuuluu olkavarren sisäkierto (kuva alla). Lavanaluslihas on tyypillisesti 

kiertäjäkalvosimen lihaksista vahvin.  

 
Kuva 7. Olkavarren sisä- ja ulkokierto. 

 

 

3.1.5 Muut olkapäähän vaikuttavat lihakset 

 

Lapa-olkanivelen liikkeisiin vaikuttavat lihakset voidaan rakenteen ja toiminnan 

perusteella jakaa kolmeen ryhmään: 

1. Lihakset, jotka lähtevät lapaluusta ja kiinnittyvät olkaluuhun. Tähän ryhmään 

kuuluvat kiertäjäkalvosimen lihasten lisäksi mm. iso liereälihas (teres major), 

hartialihas (deltoideus), korppilisäke-olkaluulihas (coracobrachialis). Toiminnan 

suhteen voidaan myös ajatella hauiksen (biceps brachiin) ja kolmipäisen 
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ojentajalihaksen (triceps brachiin) pitkän pään kuuluvan tähän ryhmään, sillä vaikka 

ne eivät kiinnity lapaluusta olkaluuhun (vaan lapaluusta kyynär- ja värttinäluuhun), 

ne osallistuvat liikkeisiin, jossa olkavarsi liikkuu suhteessa lapaluuhun. 

 

2. Lihakset, jotka lähtevät tukirangasta ja kiinnittyvät olkaluuhun. Ryhmään kuuluvat 

mm. leveä selkälihas (latissimus dorsi) ja iso rintalihas (pectorialis major). 

 

3. Lihakset, jotka lähtevät tukirangasta ja kiinnittyvät lapaluuhun. Ryhmään kuuluvat 

mm. etummainen sahalihas (serratus anterior), iso ja pieni suunnikaslihas 

(rhomboideus major ja minor), epäkäslihas (trapezius), pieni rintalihas (pectorialis 

minor) ja lavankohottajalihas (levator scapulae). 

 

3.1.6 Lapatuki 

 

Tukirangasta lapaluuhun kiinnittyvät lihakset ovat puolestaan vastuussa siitä, että lapaluu 

liikkuu oikein ja on tukevassa asennossa liikkeen aikana. Tämän tärkeys on helppo 

ymmärtää alla olevan kuvan kautta: Tässä tapauksessa tukirangasta lapaluuhun 

kiinnittyvät lihakset eivät tee tehtäväänsä (eli pidä lapaluuta tukevasti kehossa kiinni), 

vaan lapa niin sanotusti siipeää. Jos tässä tilanteessa käteen kohdistetaan edestäpäin kova 

voima, esimerkiksi syöksyessä, niin iskun voima välittyy kättä pitkin lapaan asti ja saattaa 

rikkoa jotain. Jos kuitenkin tukirangasta lapaluuhun kiinnittyvät lihakset tekevät 

tehtävänsä oikein ja lapaluu on tukevasti kiinni tukirangassa, pääsee yläraajaan 

kohdistettu voima leviämään laajemmalle kehon vahvoihin rakenteisiin. Lapoja 

liikuttavien lihasten kyky stabiloida lapaluuta suojaa niveltä, että auttaa tuottamaan 

enemmän voimaa (Paine & Voight 2013) 
 

 

 
KUVA 8. Siipeävä lapa. Kuvassa vasen lapa on hyvin paikallaan, mutta oikea niin sanotusti siipeää. 
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KUVA 9. Tukirangasta lapaluuhun kiinnittyviä lihaksia. (Lippert 2011) 

 

 

4. Yeisimmät olkapäävammat pesäpallossa 
 

Pesäpalloilijan olkapaapää joutuu kovalle rasitukselle voimakkaan, nopean 

ulkorotaatiosta tapahtuvien heittojen aikana. Heikot lihakset, olkapään yliliikkuvuus 

vaikuttavat olkapäävammojen syntyyn. Rasituksessa riskialttiita ovat olkanivelen 

ligamentit, nivelkapseli ja kiertäjäkalvosin. Olkapäävammojen syntyyn vaikuttaa 

kineettisessäketjussa tapahtuvat virheet. Esimerkiksi jalan väärä asento maahan 

tulovaiheessa heittoliikkeen aikana voi aiheuttaa olkapäähän liikakuormitusta. Olkapään 

seudun urheiluvammoille tyypillistä on se, etteivät ne välttämättä vaivaa normaalissa 

elämässä. Tyypillisesti olkanivelen urheiluvammat tuntuvat urheillessa tai täysitehoisissa 

urheilusuorituksissa. (Peltokallio 2003, 717,733.) 

 

4.1 Kiertäkalvosin repeämät (rotator cuff) 
 

Rotator cuffin vaurioiden syynä saattaa olla yksittäinen vamma, toistuvat mikrovammat, 

ympäröivien lihasten eksentrinen rasitus, tulehdukset, ahtaus, epävakaus tai poikkeava 

luuanatomia. Kiertäjäkalvosin-repeämä aiheuttaa aina kipuja olkanivelen seudussa ja 

heikkoutta olkavarren liikkeissä erityisesti loitonnuksessa ja ulkokierrossa. Repeämät 

ulottuvat usein ylemmän lapalihaksen keskialueelta alemman lapalihaksen keskialueelle. 

Lähes aina repeävä jänne on ylemmän lapalihaksen. Repeämät saattavat johtua 
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vetokestävyyden puutteesta. Jos heiton päätösvaiheessa olkaseudun takaosan lihakset 

eivät pysty pitämään olkaluun päätä kuopassaan, olkaluunpää liukuu posteriorisesti tai 

anteriorisesti hangaten ja vioittaen labrumia. (Peltokallio 2003, 755)  

  

Repeämä voi olla osittainen tai täydellinen. Täydellisen repeämän syntyessä tuntuu 

äkillistä kipua olkapäässä ja olkapäästä kuuluu usein rusahdus. Osittainen repeämä 

sijaitsee nivelten tai limapussin alueella. Kiertäjäkalvosimen osittaisessa repeämässä 

kiinnityskohdan ja jänteen sisimmät kerrokset ovat repeytyneet, mutta päällimmäinen 

kerros jännettä on säilynyt ehjänä. Osittainen repeämä aiheuttaa vain 

kipukaarisyndrooman, olkapään kivuliaan loitonnusliikkeen (60-120 astetta). (Peltokallio 

2003, 757)  

  

Nuorilla kiertäjäkalvosimen repeämä on puhtaasti traumaattinen vamma, sillä 

kiertäjäkalvosin ei ole kerennyt rappeutua. Nuorilla terveen kiertäjäkalvosimen 

repeämään tarvitaan suuri voima, esimerkiksi voimakas heittoliike. Repeämä on usein 

pitkittäinen, toisin kuin iäkkäämmillä, ja siten suhteellisen helppo korjata. Pienet 

pitkittäiset repeämät paranevat yleensä spontaanisti, suuremmat vaativat kirurgisen 

hoidon. Nuorten kiertäjäkalvosimen repeämää on syytä epäillä, jos vamman jälkeen jää 

kipua ja supraspinatuksen heikkoutta. (Peltokallio 2003, 755-756)   

  

Lihakset myös pyrkivät voimakkaasti vastustamaan olkaluunpään liikkumista lapaluun 

nivelkuopasta jarrutusvaiheessa, ja silloin voi syntyä sekä jänne- että labrumvaurioita. 

kiertäjäkalvosimen-jänteet ovat alttiina koville veto- ja kompressiovoimille. Nopea 

sisärotaatio voi aiheuttaa hankausvaurioita labrumissa. Pallon irrotessa posterioriset ja 

inferioriset leikkaavat voimat sekä kompressiovoimat ja horisontaalinen 

adduktiokiertovoima kehittävät olkapäähän yhdessä kiertäjäkalvosin-lihasten kanssa 

rasituksen, josta voi seurata rotator cuffin vaurioita. Horisontaalinen lähentyminen, 

sisäkierto ja lähentyneen humeruksen yläpuolelle siirtyminen voivat taas aiheuttaa 

olkalisäkkeen alapuolisen impingementin. (Peltokallio 2003, 739)  

 

 

4.2 Ahdas olkapää (impingemet) 
 

Impingement, pinneoireyhtymä, on yleisin olkanivelen toimintahäiriöiden syy. Siinä 

olkapään superiorisen alueen pehmytosa (rotator cuff, subakromiaalinen bursa, bicepsin 

jänne) kiilautuu humeruksen pään ja korakoakromiaalisen kaaren väliin. Yli olan 

heitoissa toistuva olkanivelen rasitus ja rotator cuff –mekanismin vammat aiheuttavat 

usein impingementin. Jos olkapää on stabiili, humeruksen pää pysyy paikoillaan 

nivelkuopassa kaikissa käden asennoissa kiertäjäkalvosimen vastustavan voiman 

ansiosta. Voimakkaassa heittoliikkeessä olkapää siirtyy 100 asteen abduktiosta ja 

äärimmäisestä horisontaalisesta ulkorotaatiosta sisärotaatioon ja adduktioon. Uusiutuvat 

vammat ja ylirasitus sekä vajaavainen kiertäjäkalvosimen toiminta voivat kuitenkin 

aiheuttaa olkaluun pään liukumisen ylöspäin korakoakromiaalista kaarta vasten. 

Impigmenttiä tai mekaanista kompressiota pidetään urheilijoilla sekundaarisena tilana, 

joka syntyy pikku vaurioista, väsymisestä rasituksessa tai olkapään lisääntyneestä 

sisäisestä siirtymisestä, instabiliteetista. (Peltokallio 2003, 741)  

 

Kiertäjäkalvosimen tulehdukset, johtavat usein impingementtiin, kun liikkumatila 

kapeutuu akromionin, korppilisäkkeen, CA-ligamentin, AC-nivelen ja olkanivelen 

alueella. kiertäjäkalvosimen tulehdus voi kehittyä primaarisesti mekaanisista 
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impingementin syistä tai sekundaarisesti instabiliteetista, lihasten heikkoudesta tai 

väsymyksestä. Jopa 13-14 -vuotiaille voi kehittyä RC-tendiniittiä rasituksen seurauksena. 

Nuorilla urheilijoilla instabiliteetti ja RC-tendiniitti ovat yleisin olkakipujen syy. 

(Peltokallio 2003, 744)  

  

Myös lapaluun lihaskontrollin puuttumisella ja liikehäiriöillä on nähty yhteys 

impingementin syntymiseen. Lapaluuta kiertävien lihasten täytyy nostaa olkavarren 

fleksion aikana olkalisäkettä ylös kiertämällä lapaluuta 50-60%, ettei olkaluun pää nouse 

olkalisäkettä vasten tai siirry liikaa eteen. Virheellinen tai rajoittunut lapaluun liike 

kuormittaa olkaniveltä ja aiheuttaa kiertäjäkalvosin pinnettä, impingementtia. Ilman 

riittävää lapaluun kiertymistä ylös ja kippausta taakse retraktioon lapaluu siirtyy eteen 

eikä taaksepäin, ja olkaluun pää pyrkii kampeutumaan ulos nivelkuopasta liiallisen 

horisontaaliabduktion vuoksi. Impingementissä erityisesti voimaparien trapeziuksen 

yläosa ja serratus anteriror toiminta on häiriintynyt. Näiden lihasten väsyminen saa aikaan 

lapaluun kiertymisen sisään ja alaspäin sekä kallistumisen eteen kuormituksessa. Jos 

trapeziuksen yläosa ei aktivoidu oikeaaikaisesti, serratus anterior ei pysty 

työskentelemään optimaalisesti. (Virtapohja 2008, 5) 

 

4.3 Olkapään sijoiltaa meno eli luksaatio 
 

Olkanivelen subluksaatiossa olkaluun pää siirtyy lapaluun nivelpintaan nähden niin 

paljon, että häiriöstä aiheutuu oireita. Olkaluun pää ei kuitenkaan menetä totaalista 

kontaktia. Subluksaatiossa on instabiliteetin tunne ja usein myös kipua. Luksaatiossa 

olkapää menee kokonaan sijoiltaan ja status on kliinisesti selvä. Urheilijoilla esiintyy 

usein kroonista subluksaatiota. Heittolajeissa ne kehittyvät voimakkaan heittoliikkeen eri 

vaiheissa. Käsi tulee voimattomaksi ja tuntuu voimakasta kipua. Väljä nivelkapseli sallii 

subluksaation kovien suoritusten yhteydessä. Nivelen väljyys kehittyy runsaan 

heittoharjoittelun myötä. Vaurio syntyy uusiutuvien pikkuvammojen aiheuttamana 

toistuvissa laajoissa liikkeissä, voimakkaasta iskusta olkapäähän tai selvästä 

ligamenttivelttoudesta ilman vammaakin. (Peltokallio 2003, 769-771)  

  

Anteriorisen subluksaation syynä voi olla yksi voimakas vamma tai uusiutuva, toistuva 

rasitus. Kun heiton kiihdytysvaiheessa esiintyy terävä, vihlaiseva kipu olkapäässä, on 

otettava huomioon subluksaation mahdollisuus. Subluksaatio esiintyy anterior-inferior –

tasossa. Vietäessä kättä voimakkaasti taakse ja ylöspäin yli olan heitossa, olkaluun pää 

painaa anteriorisesti voimakkaasti vasten glenohumeraaliligamentteja. Tämä aiheuttaa 

anteriorisen kapselin repeämän ja sallii humeruksen pään siirtymisen nivelen reunuksen 

yli. Voimien tauottua humerus luiskahtaa takaisin paikoilleen. Tavallisesti labrum-

vauriot edesauttavat instabiliteettia. Heiton käyntiinpano- ja kiihdytysvaiheessa 

kohdistuu merkittävä jännitys olkanivelen anterioriseen alueeseen. Anterioriseen 

kapseliin kohdistuvaa kuormitusta lisäävät huono tekniikka, ylirasitus tai lihasheikkous, 

elleivät ympäröivät lihakset suojele sitä riittävästi. Tällöin anteriorinen kapseli väsyy ja 

pettää, ja olkanivelen anteriorinen laksiteetti kasvaa. Lisääntynyt laksiteetti ja liukuminen 

taas voi aiheuttaa jarrutusvaiheessa kiertäjäkalvosimen-tendiniitin, subakromiaalisen 

impingementin, anteriorisia labrumvaurioita, SLAP-leesion tai posteriorisen 

glenohumeraalisen impingementin. (Peltokallio 2003, 771-772) 
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5. OLKAPÄÄVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY JA 

SUORITUSTEKNIIKOIDEN MERKITYS VAMMOJEN 

EHKÄISYYN 
 

”Paras keino välttää urheiluvammoja on olla urheilematta. Toiseksi paras keino on oppia 

urheilemaan oikein.” (Peltokallio, 2003, 31.) 

  

Kaikkien urheiluvammojen, myös olkapäävammojen, ennaltaehkäisy koostuu useasta eri 

tekijästä. Tärkeimpiä tekijöitä ovat muun muassa riittävä lämmittely ennen 

urheilusuoritusta, oman kehon ja kivun kuunteleminen, oikean suoritustekniikan 

toteuttaminen, hyvä lihaskontrolli ja lihasmekaniikka ja riittävä lepo sekä kehonhuolto. 

 

Randal, Sauers, Agel, Keuter, Marshall, McCarty ja McFarland (2007) näkevät suurta 

lisätutkimuksen tarvetta juuri olka- ja kyynärpäävammojen ennaltaehkäisystä. Hataraa 

näyttöön perustuvien tutkimusten mukaan olkanivelen sisärotaatiovajeen ja lavan 

virheasentojen sekä toimintahäiriöiden tarkkailulla voidaan tulevaisuudessa ehkäistä 

olka- ja kyynärpäävammoja (Randal ym.,2007). 

 

 

5.1 OLKAPÄÄN BIOMEKANIIKKA HEITON ERI VAIHEISSA 
 

Yliolan heitoissa biomekaniikan perusainekset ovat eri lajeissa hyvin samanmuotoiset. 

Pesäpallossa heitto on ruoskamainen liike, joka etenee nopeasti vartalosta olkapäähän, 

edelleen olkavarteen, kyynärpäähän, käsivarteen ja lopuksi pallon irtoamiseen. Heiton 

päätösvaiheessa voima, joka siirtyy vartalosta käteen, on jopa 80% heittäjän ruumiin 

painosta. Kulku on aina sama; kiihdytys ja nopea vapauttaminen määrätyllä hetkellä. 

Liikkeet pohjautuvat paljon olkavarren sisä- ja ulkokierto sekä loitonnukseen ja 

lähennykseen. Heitossa on vammautumisen kannalta kaksi kriittistä vaihetta. 

Ensimmäinen on juuri ennen kuin yläraaja saavuttaa maksimaalisen ulkorotaation ja 

toinen vähän ennen pallon irtoamista. Heittoliike voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, 

jotka ovat käyntiinpanovaihe, kiihdytysvaihe ja heiton päästövaihe. (Peltokallio 2003, 

733-734) 

 

5.1.1 Käyntiinpanovaihe 

 

Käyntiinpanovaihe jaetaan aikaiseen ja myöhäiseen vaiheeseen. Aikaisessa 

käyntiinpanovaiheessa vartalo kiertyy sivuttain heittosuuntaan nähden ja tukijalka 

iskeytyy alustaan. Heittokäden olkapäässä on tällöin 90 asteen abduktio, jolloin käsi on 

takana ja olkapää alkaa kiertyä vähitellen ulkokiertoon sekä lapaluu lähentyy selkärankaa 

kohti. Kyynärpää on tällöin 90 asteen kulmassa. (Wassenger 2011, 306.) 

 

Myöhäisessä käyntiinpanovaiheessa vartalo lähtee työntymään heittosuuntaan päin 

(Wassenger 306). Tällöin olkapäähän tulee maksimaallinen ulkorotaatio ja kyynärpäässä 

säilyy 90 asteen kulma. Maksimaalisen olkapään ulkorotaation mahdollistavat 

hartiarenkaan liikkeet ja selkärangan hyperekstensio. (Peltokallio 2003,734.) 

 

Peltokallio (2003) heittoliikke rasittaa olkapäästä eniten sisäkiertäjiä ja nivelkapselin 

etuosaa. Käyntiinpanovaiheen aikana tärkeää roolia esittävät kiertäjäkalvosimen–

lihakset. Ulkorotaatiota helpottavat infraspinatus- ja teres minor lihakset estävät 
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jarruttavalla lihastyöllä olkanivelen sisäkiertoa. Näiden kahden lihaksen lisäksi m. 

supraspinatus pyrkivät yhdessä vapauttamaan olkaluun pään kovasta kontaktista 

akromionionia vasten. Käyntiinpanovaiheen lopussa vartalo kääntyy 90 astetta eteenpäin 

ja samalla paino siirtyy selän puolelta eteenpäin heittokäden jäätyä taakse. Tämä 

edellyttää m. subscapulariksen aktiviteetin voimistumista, mikä estää ulkorotaation 

lisääntymisen yhdessä rintalihasten kanssa. Tämä suojaa niveltä liialliselta rasitukselta 

stabiloimalla niveltä ja auttamalla heittokäden viemistä ristiin rinnan editse heittoliikkeen 

kiihdytys- ja päätösvaiheessa. Käyntiinpanovaiheessa kyynärpään ekstensorit ja fleksorit 

supistuvat. Etenkin kyynärpään fleksorit toimivat jarruttavasti estäen kyynärpään nopean 

ojentumisen. 

 

 

5.1.2 Kiihdytysvaihe 

 

Käyntiinpanovaiheen jälkeen kiihdytysvaihe lähtee liikkeelle olkaluun sisärotaatiosta 

käden ollessa vielä takana ja päättyy pallon irtaantumiseen. Olkapään maksimaalinen 

ulkorotaatio vaihtuu sisärotatioon, jolloin olkapäähän kohdistuu voimakas 

kompressiovoima. Heiton alkuvaiheessa olkaluu liikkuu eteenpäin mm. rintalihaksen ja 

ylemmän lapalihaksen toimesta, jolloin energia siirtyy vartalosta heittokäteen. Aikaisessa 

kiihdytysvaiheessa vartalo ja olkapää lähtevät nopeasti suuntautumaan eteenpäin, jolloin 

kyynärvarsi ja käsi jäävät taakse. Tässä vaiheessa kyynärpäähän tulee voimakas kierto 

jolloin ranteen ja sormien koukistajalihasten kiinnityskohta ja nivelsiteet rasittuvat. Myös 

kyynärnivelen ulommaiset rakenteet mm. radiuksen ja humeruksen välinen nivel, 

nivelsiteet, ranteen ja sormien ojentajalihasten kiinnistyskohta rasittuvat liikkeen aikana 

kompressiovoimista. Alkuvaiheessa kyynärnivelen kaikki kolme koukistajat ovat 

aktiivisia ja etenkin hauislihaksen päätoimintana on pitää kyynärnivelen fleksio 

joustavana. (Peltokallio 2003, 736-737, 865-867.) 

 

 

 

5.1.3 Heiton päästövaihe 

 

Heiton päästövaihe alkaa pallon irrottua kädestä ja kestää liikkeen loppuun asti. 

Olkavarressa tapahtuu sisärotaatiota ja horisontaalista adduktiota. Olkaseudun takaosan 

lihakset mm. hartialihaksen takaosa (m. deltoideus posterior), alempi lapalihas (m. 

infraspinatus) ja pieni liereälihas (m. teres minor) jarrutavat heittokäden liikettä ja estävät 

olkanivelen vaurioitumista. Tässä vaiheessa olkapäätä kuormittava voima on yhtä suuri 

kuin heittäjän ruumiin paino. Pallon irrottamisen aikana nivelkapseli, ojentajalihas, 

kiertäjäkalvosimen- lihakset joutuvat kovalle rasitukselle. Kiertäjäkalvosimen lihakset 

sitovat itseensä heiton aikana kineettisestä ketjussa kulkevaa energiaa ja pitävät olkapään 

nivelkuopassa veto- ja kompressiovoimista huolimatta. Jarrutus vaihe kestää   

30% heittoliikkeeseen kulutetusta ajasta, missä olkapään takaosan lihakset ja nivelkapseli 

jarruttavat yläraajan liikettä. Kyynärpää joutuu kovan rasituksen kohteeksi 

päästövaiheessa, sillä sen voimakas ojentautuminen jatkuu ja samalla kyynärvarsi 

pronatoituu voimakkaasti. Tällöin rasitus kohdistuu kyynärlisäkkeeseen ja kyynärkuopan 

sisäreunaan. Päästövaiheen aikana kompressiovoima kohdistuu olka- ja värttinäluun 

päähän. Ranne liikkuu heiton aikana voimakkaassa ojennuksesta ja radiaalideviaatiosta 

koukistukseen ja ulnaarideviaatioon (ranteen koukistaminen pikkusormen puolelle). 
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5.2 Lyöntitekniikka 
 

Mailasta tulisi ottaa kiinni mahdollisimman rennosti nyrkit kiinni toisissaan. 

Alkuasennon tulisi olla rento ja tasapainoinen, jalat hartioiden leveydellä ja paino 

molemmilla jaloilla. Polvet saavat olla hieman koukistuneena, jotta jalat olisivat joustavat 

lyöntiaskeleita otettaessa. (Vatanen 1996, 26.)  

 

Ennen varsinaista lyöntiliikettä tapahtuu kolmiaskelinen vauhti, jonka tulee olla rytmikäs, 

kiihtyvä ja jatkuvasti etenevä, minkä vuoksi askeleiden ei saisi olla liian pitkiä.  

Ensimmäisellä askeleella eli rytmiaskeleella otetaan etummaisella jalalla lyhyt askel 

eteenpäin. Tämän tarkoituksena on hakea lyöntisuuntaa ja huomioida syötön suunta.  

Toisella askeleella eli ristiaskeleella takimmainen jalka astuu etummaisen jalan taakse 

ristiin, mikä rytmittää lyöntiä, sillä sen aikana pystytään parhainten huomioimaan syötön 

korkeus. Kolmannen askeleen eli lyöntiaskeleen aikana tukijalka (eli etummainen jalka) 

astuu sopivalle etäisyydelle syötöstä ja varsinainen lyöntiliike lähtee liikkeelle 

painonsiirrosta takimmaiselta jalalta tukijalalle. Viimeisen askeleen aikana tapahtuu 

vartalon vastakierto (selkä lyöntisuuntaan päin). Tällöin rotaatioita on myös lantiossa ja 

yläraajoissa vartalon ollessa pienessä etukumarassa. (Vatanen 1996, 26-27.)  

 

Tukijalan iskeytyessä suorana maahan painonsiirron myötä, lantio lähtee tekemään 

vastakiertoa lyöntisuuntaan päin. Samaan aikaan vartalo kiertyy lantion mukana, 

ekstensoituu ja menee lievään lateraalifleksioon lyöntisuuntaan päin. Hartiat ja yläraajat 

reagoivat lantion ja vartalon kiertoliikkeeseen ja lähtevät toimimaan viimeisenä. Nämä 

siirtävät lyöntivoiman lantiosta ja vartalosta yläraajojen kautta mailaan ja palloon. 

 

Kädet lähtevät liikkeelle kyynärpäät edellä mailan jäätyä vielä taakse. Kyynärpäät ja 

ranteet ojentautuvat täysin suoriksi vasta mailan osuessa palloon, jolloin mailan nopeus 

on suurimmillaan. Mailan liikerata on suora ja tapahtuu hartiatasossa. (Vatanen 1996, 26-

27; Welch 1995, 193-201.)  

 

Lyöntiliikkeen jälkeen tapahtuu saattoaskel, jossa painopiste siirtyy tukijalan yli ja 

takimmainen jalka saa luistaa vähintään tukijalan viereen. Saattamiseen kuuluu myös 

lyöntiliikkeen jarruttelu, joka tapahtuu isoimpien lihasryhmien avulla. Saattovaihe 

loppuu mailan heilahdettua tukijalan puoleisen olkapään päälle. (Vatanen 1996, 26-27; 

Welch 1995, 198.)  

 

Muita urheiluvammoja ennaltaehkäiseviä tekijöitä ovat huolellinen alku- ja 

loppuverryttely, liikkuvuusharjoittelu ja lihastasapainon ylläpitäminen 

lihasvoimaharjoittelun avulla. Etenkin yläraajan huoltava lihasvoimaharjoittelu on 

tärkeää yläraajavammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. (Renström, Peterson, 

Koistinen, Read, Mattson, Keurulainen ja Airaksinen. 1998, 27-31; Peltokallio 2003, 

750.) 

 

 

 

5.3 Muita yläraajavammoja ennaltaehkäiseviä keinoja 
 

Muita urheiluvammoja ennaltaehkäiseviä tekijöitä ovat huolellinen alku- ja 

loppuverryttely, liikkuvuusharjoittelu ja lihastasapainon ylläpitäminen 

lihasvoimaharjoittelun avulla.  Etenkin yläraajan huoltava lihasvoimaharjoittelu on 
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tärkeää yläraajavammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa.  (Renström 1998, 27-31; 

Peltokallio 2003, 750.) 

 

5.3.1 Alku- ja loppuverryttely  

 

Alkuverryttelyn tavoitteena on valmistella elimistö tulevaan urheilusuoritukseen sekä 

lisätä harjoittelun vaikutusta ja kilpailutehoa. Lihaksen lepotilan verenkierto on noin 

viidennes kokonaisverenkierrosta, kun rasituksessa se nousee noin 70-75 %. 

Alkuverryttely vilkastuttaa verenkiertoa, jolloin aukinaisemmat verisuonet 

mahdollistavat paremman hapenkulun lihaksiin. Alkuverryttelyn ja liikuntasuorituksen 

välissä ei saisi olla yli kymmenen minuutin taukoja. Pitkät tauot vähentävät 

alkuverryttelyn vaikutuksia. (Renström 1998, 27-28.)   

 

Alkulämmön voi ottaa kahdella tyylillä ns. yleisverryttelyllä ja lajikohtaisella 

alkuverryttelyllä. Yleisverryttelyn tulee olla kevyttä liikuntaa (esimerkiksi kevyt 

juoksentelu ja pyöräily), jossa isot lihasryhmät tekevät maitohapotonta lihastyötä. 

Verryttelyn aikana tulee nostattaa sykettä, jolloin verenkierto vilkastuu ja lihakset alkavat  

lämmetä. Kestoltaan yleisverryttely pitäisi olla vähintään 10 minuuttia ja loppuun lisätä 

lyhytkestoiset venyttelyt.  (Renström 1998, 27-28.)  

 

Lajikohtaisella alkuverryttelyllä on yleisverryttelyn tavoitteiden lisäksi tavoitteena 

vähentää vammautumisriskiä. Siinä otetaan lajissa tarvittavat lihakset paremmin 

huomioon ja se lähenee suoritukseltaan omaa lajia esimerkiksi kuntopallolla heittely tai 

heittoliikkeen mallaus vastuskuminauhalla. Lopuksi venytellään huolellisemmin lajissa 

tarvittavia tärkeimpiä lihaksia. (Renström 2009, 28.)  

  

Loppuverryttely (kestoltaan vähintään 15 minuuttia) pyrkii edistämään harjoituksessa 

muodostuneiden kuona-aineiden, kuten maitohappojen poistumista elimistöstä ja 

palauttaa lihakset lepopituuteensa. Ajatuksena on lisätä yleistä verenkiertoa isoja 

lihasryhmiä käyttäen, minkä jälkeen tulisi tehdä kevyitä venyttelyitä. Venytykset eivät 

saa olla voimakkaita, sillä lihas ei ota treenin jälkeisen lihasväsymyksen vuoksi vastaan 

venytystä ja tällöin lihaskrampit ovat mahdollisia.  Keskeneräinen palautuminen voi 

aiheuttaa esimerkiksi väsymistä tai ylirasitustilan, jotka lisäävät loukkaantumisriskiä. 

Riittämättömän palautumisen merkkeinä ovat esimerkiksi jäykät ja kipeät lihakset. 

(Renström 1998, 29; Saari 2009, 33.) 

 

5.3.2 Liikkuvuusharjoittelu 

 

Shanley, Rauh,, Michener ,ja  Ellenbecker,(2011) ovat tutkineet 246 lukioikäisen 

baseball- ja softballpelaajien keskuudessa olkapään liikkuvuuksien (rotaatioiden ja 

horisontaaliadduktion) vaikutusta olkapää- ja kyynärpäävammojen syntyyn. Tutkituista 

143 oli miespuolisia baseball -pelaajia ja 103 naispuolisia softball -pelaajia, jotka olivat 

iältään 13 – 18 – vuotiaita. Kauden aikana ilmaantui yhteensä 27 olkapää- ja 

kyynärpäävammaa. Olkapään passiivisia liikeratoja mitattiin sekä kauden alussa että 

lopussa ja niitä verrattiin yläraajavammojen esiintyvyyteen. Olkapään 

horisontaaliadduktion ja sisärotaation liikeradat olivat pienentyneet kaikilla pelaajilla 

kauden kuluessa.  Mikäli sisärotaation liikerata on pienentynyt ≥25⁰, todennäköisyys 

yläraajavammoihin on neljä kertaa suurempi kuin niillä, joiden liikkuvuus on vähentynyt 

alle 25⁰. Baseball-syöttäjien keskuudessa ≥25⁰ liikkuvuuden pienentyminen 

kymmenkertaistaa vammariskiä. Kauden aikana myös kokonaisrotaatio (maksimaalinen 



19 
 

ulko- ja sisärotaation välinen liikerata) oli pienentynyt. Kokonaisrotaation vähentyessä 

10-20⁰ yläraajavammojen ilmaantuminen on 1,5 -2 kertaa todennäköisempää.  

Scher, Anderson, Weber, Bajorek, Rand ja Bey (2010) tutkivat olkapään liikkuvuuden 

yhteyksiä olkapäävammojen. Tutkimus osoitti, että olkapäävammoista kärsivien 

pelaajien olkapään sisäkierto oli pienempi ja ulkokierto suurempi kuin pelaajilla, joilla ei 

ollut vammahistoriaa.  

 

Peltokallio (2003) toteaa sisärotaation liikeradan pienentyneen, kun nivelkapselin takaosa 

kiristyy. Nivelkapselin takaosa joutuu tekemään voimakasta jarruttavaa työtä heiton 

päätösvaiheessa, sillä se estää olkapään posterioristen lihasten kanssa olkapään 

vaurioitumista pitämällä olkaluun pään nivelkuopassa. Edellä mainittu tutkimuskin 

(Shanley 2011) osoittaa, että nivelkapselin takaosaa kannattaa venytellä 

yläraajavammojen ennaltaehkäisemiseksi. Ylipäänsä koko olkanivelen 

liikkuvuusharjoitteet ovat tärkeitä yläraajavammojen ennaltaehkäisyssä. 

 

Liikkuvuutta voidaan ylläpitää ja parantaa venyttelyharjoituksilla. Venyttelyn 

tarkoituksena on saada lihaksen ja jänteen elastiseen sidekudokseen venyvyyttä. Ennen 

venyttelyharjoituksia tulisi lämmitellä lihakset, jotta ne ottaisivat venytykset paremmin 

vastaan. Venyttelyt voidaan toteuttaa eri tavoin. Lyhyet venytykset ovat kestoltaan 1-10 

sekuntia. Sen tavoitteena on tarkistaa liikeradat ja rentouttaa lihas, joten se sopii hyvin 

alkuverryttelyn yhteyteen. Keskipitkät venytykset sopivat loppuverryttelyn yhteyteen, 

sillä sen tavoitteena on lihaksen venyvyys. Tällöin venytys kestää 5-30 sekuntia. 

Molemmissa venyttelyissä liike viedään rauhallisesti lähelle kipurajaa ja pidetään siellä 

venytykseen tarkoitetun ajan. Venyttelyharjoitukset tulisi sisällyttää jokaiseen 

harjoitukseen, mutta tärkeää olisi suorittaa niitä myös yksittäisinä venyttelyharjoituksina 

esimerkiksi 1-2 kertaa viikossa. Näillä kerroilla kannattaa käyttää pitkäkestoisia 

venytyksiä (kestoltaan 30 sek.-5min.). Pitkäkestoiset venytykset vaikuttavat jänne- ja 

sidekudoksen venyvyyteen. Lihasta ei saisi venyttää maksimaalisesti, sillä lihaksen 

hiusverenkierto estyy eikä venytys toimi. Venyttelyliikkeet kannattaa toistaa 2-4 kertaa 

venyttelyharjoituksen aikana. (Renström 1998, 30-31; Saari 2009, 37, 62-63.) 

 

 

5.3.3 Huoltava lihasvoimaharjoittelu 

 

Peltokallion (2003) mukaan kaikkia olkapään lihaksia, etenkin rotator cuff -lihaksia tulisi 

vahvistaa yläraajavammojen ennaltaehkäisemiseksi ja niiden kuntouttamiseksi. ENMG –

tutkimuksella eli hermoratojen ja lihasaktiivisuuden yhteistyötä analysoiva tutkimus on 

osoittanut jatkuvan heittorasituksen aiheuttavan lihasten epätasapainoa olkapään ulko- ja 

sisärotaattoreiden kesken. Olkapään takaosan lihaksiin (erityisesti rotator cuff –lihaksiin) 

suunnatulla kunto-ohjelmalla saadaan lisättyä olkanivelen dynaamista stabiliteettia. 

(Ahonen, physiofile verkkokurssissa: Urheilufysioterapia live) toteaa että harjoitteita 

pitää tehdä niillä kulmilla, missä suoritamme ne. Eli rotator cuff -lihaksia vahvistavia 

harjoituksia tulee tehdä olkavarren kulman ollessa yli 90 astetta. 

 

Olkapään kunnon kannalta lavanhallinta on todella tärkeä. Lapatuki toimii 

iskunvaimentajana. On hyvä muistaa, että homma toimii myös toiseen suuntaan: Jos 

lapaluuta liikuttavat lihakset eivät pysty ”ankkuroida” lapaluuta oikealla tavalla kehoon, 

niin voimien välitys ei toimi kunnolla siihen toiseenkaan suuntaan. Niinpä jos haluamme 

esimerkiksi heittää palloa kovaa niin voimien välityksen jaloista keskivartalon kautta 
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yläraajaan ja siitä itse palloon pitäisi toimia hyvin. Siinä ketjussa on monta tärkeää 

lenkkiä ja huonosti ankkuroitu lapaluu heikentäisi yhtä niistä melko selvästi.  
 

Yläraajavammoja voidaan ennaltaehkäistä koko kehon lihasvoimaharjoitteilla. Huono 

lihasvoimataso aiheuttaa liiallista kuormitusta heittokädessä, joten vammautumisriski 

kasvaa. Esimerkiksi vatsalihasten heikko voimantuotto voi katkaista jaloista lähtevän 

heittovoiman kulun, joten heittoliike jää ns. heittokäden varaan. (Renström 1998, 26-27.) 
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6. LAJINKEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA 

TUTKIMUSONGELMA 
 

Lajinkehittämistyöni tarkoituksena on lisätä pesäpalloilijoiden ja pesäpallovalmentajien 

tietämystä olkapäävammoista ja oikeanlaisen heittotekniikan merkityksestä 

olkapäävammojen ennaltaehkäisemisessä. Tavoitteena oli selvittää kyselyllä miesten 

superpesispelaajien yläraajavammojen yleisyyttä, syntymekanismeja sekä pelipaikan ja 

vaikutusta yläraajavammoihin. 

 

Tutkimusongelmat:  

 

- Miten yleisiä yläraajavammat ovat miesten superpesiksessä? 

- Miten yleisiä ovat olkapäävammat miesten superpesiksessä? 

- Millaisia yläraajavammoja esiintyy eri ulkopelipaikkojen pelaajilla? 

- Kuinka kauan pelaaja on joutunut jättämään harjoituksia / pelejä väliin            

yläraajavamman takia? 

- Onko yläraajavamma vaatinut leikkaushoitoa? 

 

 

7. TUTKIMUSMENETELMÄ JA TOTEUTUS 
 

Toteutin lajinkehittämistyöni määrällisenä eli kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jossa 

kysymyksiin haetaan lukumääriä sekä prosenttiosuuksia, joiden kautta tuloksia pyritään 

yleistämään.  

 

7.1 Kohderyhmä 
 

Lajinkehittämistyöni kohderyhmä on miesten superpesispelaajat. Keräsin 

superpesisjoukkueiden yhteistietoja heidän. Saamani yhteystietolistan pohjalta otin 

puhelinkontakteja ja sähköposti joukkueiden yhdyshenkilöihin helmikuun 2018 

puolessavälissä. Puheluiden jälkeen lähetin kyselykaavakkeen yhdyshenkilöille, jotka 

jakoivat kyselyn pelaajille. Kaikki kyselyn vastaukset tulivat nimettöminä. 

 

7.2 Kysely 
 

Jotformilla tehty sähköinen kyselylomake sisältäen yhteensä 11 kysymystä (Liite 1).  

Kyselyssä oli monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Ensimmäinen osio kartoittaa yleisesti 

pelaajan henkilötietoja, pesäpallotaustaa ja onko ollut yläraajavammoja viimeisen viiden 

vuoden aikana. Toinen osio kartoittaa tarkemmin yläraajavammojen esiintyvyyttä, 

sijaintia, syntymekanismia, oireita ja hoitokokemuksia. Kysely kartoittaa myös 

motivaatiota olkapään kuntoutukseen.  
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7.3 Tulosten analysointi 
 

Tulosten analysoinnin suoritin Jotformin omalla analysointi ohjelmalla. Laskettuani 

yhteenvetotaulukoinnilla muuttujien jakaumat pystyin vertaamaan muuttujien välisiä 

yhteyksiä toisiin ristiintaulukoinnissa. Tuloksien havainnollistamiseen käytin taulukoita 

 

 

8. TULOKSET 
 

Kyselyyn vastasi 77 miesten superpesiksen pelaajaa 183, eli vastausprosentti oli 42%.  

Pelaaja kokonaismäärän hain superpesis.fi sivulta. Kohderyhmän ikäjakauma oli 15 – 35+ 

–vuotiaat, joista suurin osa oli kyselyhetkellä 20-25 –vuotiaita (40 %). Muita ikäryhmiä 

olivat 15-20 –vuotiaat (26%), 25-30 –vuotiaat (21%) ja 30-35 –vuotiaat (molempia 9%) 

ja 35+ –vuotiaat (5%).  

 

8.1 Tämän hetkiset yläraajavammat 
 

Kyselystä käy ilmi, että 57 prosentilla miespelaajista on ollut vammaa yläraajassa 

viimeisen viiden vuoden aikana, joista vammoista (38%) vaati leikkaushoitoa. Olkapää 

vammoja esiintyi eniten (48%) ja kyynärpäässä (22%). Ranne- ja olkavarrenvammoja oli 

noin joka kymmenellä (9% ja 8%). sormivammoja oli viidellä prosentilla. Muita 

vammoja oli 9% (rinta, niskahartia, olka- ja kyynärvarsi). Vastaajilla oli mahdollisuus 

valita useampi vastausvaihtoehto. (Kuvio 1.) 

 
 

KUVIO 1. Yläraajavammat miesten superpesis pelaajilla viimeisen viidenvuoden aikana. 

 

Kaikista yläraajavammoista vain 11% oli syntynyt pesäpallon ulkopuolella (liikenteessä, 

vapa-ajalla tai muissa urheilulajeissa). Pesäpallossa syntyneet vammat on jaettu kahteen 

kategoriaan: Pesäpallossa pitkänajan kuluessa syntyneet vammat ja Pesäpallossa 

äkillisesti syntyneet vammat. 46% vammoista on syntynyt pitkänajan kuluessa ja 43% on 

ollut äkillisiä vammoja. 
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KUVIO 2. Yläraajavamman syntymekanismit 

 

 
KUVIO 3. Äkillisesti pesäpallossa syntyneet yläraajavammat 

  

 

8.1.1 YLÄRAAJAVAMMAT IKÄJAKAUMAN PERUSTEELLA 
 

Ristiintaulukoinnin avulla selvitin ikäjakauman ja vammojen yhteyden. 

15-20 vuotiailla olkapäävammoja esiintyi (56%), olkavarrenvammoja (22%) ja  

rinnassa sekä kyynärpäässä (11%).  

 

20-25 vuotiailla olkapäävammoja esiintyi (46%), kyynärpäävammoja (21%), 

rannevammoja (18%), olkavarren, sormien ja muita vammoja (rinta + niskahartiaseutu) 

(6%) sekä kyynärvarressa vammoja ilmoitettiin olevan (3%). 

 

25-30 vuotiailla vammat jakaantuivat: olkapäähän (46%), kyynärpää (23%) ja rinta, 

niskahartiaseutu, kyynärvarsi sekä sormet (8%). 

 

30-35 vuotiailla olkapäävammoja löytyi (57%), kyynärpäässä (29%) ja kyynärvarressa 

(14%). 

 

yli 35 vuotiailla olkapäässä vammoja (50%) ja kyynärpäässä sekä olkavarressa vammoja 

oli molemmissa (25%).  
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8.1.2 PELIPAIKKOJEN VAIKUTUS VAMMOIHIN JA VAMMAN 

SYNTYMEKANISMI 
 

Miesten Superpesis joukkueille lähetetyssä kyselyssä selvitin ulkopelipaikkoja ja sitä 

kautta millaisia ja miten paljon pelipaikka vaikuttaa yläraajavammoihin. Kyselyyn 

osallistuneet pystyivät valitsemaan useamman ulkopelipaikan.  

 

Kyselyyn osallistuneista lukkareista 50% kertoi, että heillä on ollut yläraajavamma 

viimeisen viiden vuoden aikana. Olkapäävamma oli 43%, rannevammoja 14% ja 

kyynärpäävammoja oli 29%. Näistä vammoista 70% oli tullut heittäessä. 25% 

syöksyessä. 

 

Etukenttäpelaajilla (1-vahti ja sieppari) 56 prosentilla on ollut vamma olkapäässä. Noin 

kymmenen prosenttia ilmoitti, että vamma on ollut kyynärpäässä. kuudella prosentilla 

vamma on ollut ranteessa tai olkavarressa. Heittäminen oli aiheuttajana (73%):ssa. 

 

Pesävahtien (2-vahti ja 3-vahti) tyypillisimmät vammat ovat olkapäävamma oli 83%, 

kyynärpäävamma 33%, ranne- ja sormivammoja molempia 17%. Heittäminen aiheutti 

näistä vammoista (50%). 

 

Polttajat (2 -polttaja ja 3-polttaja) olkapäävammoja ilmeni 16 prosentilla, 

kyynärvarrenvammoja oli 26%:lla.  (56%) Polttajien vammat syntyivät heittäessä. 

 

Koppareiden yleisin vamma sijoittui olkapäähän. Olkapäävammoja kaikista vammoista 

oli (53%). Muita vammoja löytyi seuraavasti: kyynärpäävammoja (24%), rinta- ja ranne-

, niska-, sormi-, kyynär- nika-hartiaseudun ja rintavammoja kaikkia esiintyi (6%). 

Koppareiden vammat syntyivät: heittäessä ja syöksyessä molempia (42%). 

Oheisharjoittelussa tai pesäpallon ulkopuolisia vammoja oli 33%. 

 

 

8.1.3 VAMMOJEN VAIKUTUS PELAAMISEEN TAI HARJOITTELUUN 
 

Kyselyyn vastanneista pelaajista 46% ilmoitti, että oli joutunut olemaan peleistä ja 

harjoituksista pois yläraajavamman takia yli kuukauden. Puolestaan 21% sanoi 

pelanneensa kivuista huolimatta. Olkapäävamma piti 52% pelaajista poissa peleistä yli 

kuukauden.  
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KUVIO 5. Yläraajavamman aiheuttamat poissaolot peleistä ja harjoituksista 

 

8.1.4 VAMMOJEN HUOLTAMINEN JA HOITOAVUN HAKEMINEN 
 

52% pelaajista kertoi hakeneensa apua fysioterapeutilta, 44% puolestaan kertoi 

hakeneensa apua lääkäriltä. 4% pelaajista ei ollut hakenut apua mistään. 

 

Kyselyn avulla halusin kartoittaa kuinka usein pelaajat tekevät huoltavaa harjoittelua 

yläraajoille. Pelaajista 57% kertoi tekevänsä kuntouttavaa / huoltavaa harjoittelua 

yläraajalle lähes päivittäin. 34% kertoi tekevänsä satunnaisesti ja 9% puolestaan tekee 

harjoitteita joka päivä. 

 

 
KUVIO 6. Miten usein pelaajat tekevät huoltavaa harjoittelua yläraajalle. 

 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Miesten superpesiksessä yläraajavammat ovat yleisiä, sillä 57% pelaajista oli jonkin 

asteinen yläraajavamma. Yleisin yläraajavamma oli olkapäävamma 48%, joka piti 

pelaajan pisimpään poissa pelikentiltä.  

 

Vastanneista lähes kaikki oli hakeutunut yläraajavammansa takia hoitoon. Apua 

tarvitsevista pelaajista 44% oli käynyt lääkärin vastaanotolla ja 52% fysioterapeutilla. 
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38% pelaajista oli tarvinnut vammaansa leikkaushoitoa. 

 

Pelaajista 80% oli yläraajavammoista johtuvia poissaoloja. 

Vastanneista viidesosa kertoi harjoitelleensa yläraajan kivuista huolimatta.  

 

 

10. POHDINTA 

 

Tutkimus päätin toteuttaa sähköisenä kyselynä, jotta vastausprosentti saataisiin  

mahdollisimman korkeaksi ja tutkimustulokset sitä kautta luotettavimmaksi. Kyselyä en 

lähetetty suoraan jokaiselle pelaajalle, vaan joukkueiden yhteyshenkilöille, joten varmaa 

tietoa kyselyn perille menosta ei ole. 

 

Tutkimukseen vastasi alle puolet miesten superpesiksen pelaajista, mikä 

oli toivottua vähemmän.  Tämän vuoksi tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti, eikä niitä 

voida yleistää. Myös vastauksien asettelussa olisi pitänyt rajata, että kysymykseen 

pelipaikka ei olisi voinut valita kuin yhden vaihtoehdon, jolloin pelipaikkojen 

vammautumisriskit olisi pystytty arvioimaan paremmin. Tutkimuksen tulokset ovat 

kuitenkin suuntaa antavia.  

 

Oletin eripelipaikkojen vaikuttavan olkapäävammojen esiintymiseen. Eniten vaivoja 

uskoin olevan koppareilla ja lukkarilla, omien kokemusteni perusteella. Lukkarin ja 

kopparin pelipaikat eroavat paljon toisistaan. Lukkari joutuu heittämään usein täysillä, 

eikä heittoasentokaan aina ole optimaalisin.  

 

Kopparille ei tule pelin aikana yhtä paljon heittoja kuin lukkarille. Sitten kun heiton 

paikka kopparille tulee, voi se olla heti polttoheitto kotipesään, jolloin pitää heittää 

täysivoimainen heitto. Olkapäävammoja löytyi koppareilta yllättävän vähän vain 53%. 

Virtasen 2008 tekemässä opinnäytetyössä naisten Superpesispelaajista lukkareilla ja 

koppareilla oli eniten olkapäävaivoja. Naiskoppareilla jopa 90 %, kun taas 

mieskoppareilla vastaava luku tämän tutkimuksen mukaan on 64 %. Miesten ja naisten 

erot koppareiden kohdalla saattavat selittyä sillä, että miesten peleissä koppareille tulee 

enemmän palloja ja heittoja kuin naisten peleissä, ja sitä kautta heittokädet myös pysyvät 

paremmin lämpiminä pelin aikana.   

 

Tutkimukseen osallistuneista pelaajista 23% oli etukenttäpelaajaa.  

Myös etukenttäpelaajilla oli ollut paljon olkapäävaivoja (56 %) viimeisen viiden vuoden 

aikana. Etukenttäpelaajan pelitapa on heittämisen osalta lähellä lukkarin pelitapaa, sillä 

siinä joutuu myös heittämään paljon, kovaa ja usein huonoistakin asennoista. Virtasen 

(2008) tutkimuksessa naisetukenttäpelaajilla olkapäävaivoja oli ollut ainoastaan 30 %:lla, 

mikä herättää kysymyksiä. Miksi miehillä ja naisilla on näin suuria pelipaikkakohtaisia 

eroja? Johtuvatko erot ylipäätään pelipaikoista vai ovatko ne kuitenkin enemmän 

yksilöllisiä? Tämän selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.  

 

Polttolinjapelaajia kyselyyn vastasi kaikista eniten, joten heidän tulostaan voidaan  

pitää näistä luotettavimpana. Reilulla puolella polttajista oli ollut uran aikana 

olkapäävaivoja, mikä on selvästi vähemmän kuin lukkareilla ja etukenttäpelaajilla. 

Polttolinjassa heittoja tuleekin selvästi vähemmän näihin kahteen paikkaan verrattuna ja 

heittoasennot ovat usein paljon parempia, mikä saattaa vaikuttaa olkapäävaivojen 
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vähäisempään esiintyvyyteen. Polttolinjapelaajilla olkapäävaivoja oli vain (16 %), mutta 

kyynärpäävaivoja oli 26%:lla.  

 

Pelipaikka kohtaisia olkapäävammoja olisi mielenkiintoista tutkia lisää. Esimerkiksi 

lukkareita on yhdessä sarjassa pieni määrä, joten tutkia voitaisiin  

vaikka miesten ja naisten superpesiksen sekä ykköspesiksen lukkareita, jolloin otoksesta 

saataisiin suurempi. 

 

Oli hieno huomata, että pelaajat tekevät huoltavaa / kuntouttavaa harjoittelua kohtuullisen 

hyvin. 57% kertoi tekevänsä harjoitteita lähes päivittäin. 9% kertoi tekevänsä harjoitteita 

päivittäin. Herää kuitenkin kysymys: Teemmekö oikeanlaisia harjoitteita ja teemmekö 

harjoitteita oikean määrän.  

 
Lajinkehittämistyö oli pitkä, mutta erittäin antoisa.  Tekijä sai työstä  

itselleen paljon lisää arvokasta tietoa sekä tutkijana, Hierojana että 

pesäpallovalmentajana. Näitä tietoja on hienoa päästä jatkossa käyttämään hyödyksi 

tulevien asiakkaiden ja valmennettavieni kanssa.  
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12. LIITTEET 

 

Liite 1. 

 

 

1. Ikä 

15-20 vuotta 

20-25 vuotta 

25-30 vuotta 

30-35 vuotta 

35- 

2. Ulkopelipaikka 

Lukkari 

Etukenttä (1-vahti/Sieppari) 

Pesävahti (2/3-vahti) 

Polttolinja 

Koppari 

3. Onko viimeisen viiden vuoden (2012-2017) aikana ollut yläraajavammaa, mikä on estänyt 

harjoittelun tai pelaamisen? 

Kyllä 

Ei 

 

4. Vamma-alue 

1. olkapään 

2. olkavarsi 

3. kyynärpää 
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4. kyynärvarsi 

5. ranne 

6. sormet 

7. niska- hartiaseutu 

8. Rinta 

 

5. Kirjoita kuvaus vammastasi, missä kipua on ollut, ja onko vamma antanut kipuheijastuksia 

muualle kuin vamma-alueelle.Kerro myös kivun voimakkuus (0 = ei kipua ja 10= pahin 

mahdollinen kipu). 

 

 

6. Kuinka pitkään jouduit jättämään pelejä / harjoituksia väliin vamman takia 

ei yhtään (pelasin/harjoittelin kivuista huolimatta) 

1-7 päivää 

8-14 päivää 

15-21 päivää 

22-28 päivää 

1kk--> 

7. Vaatiko vamma leikkaushoitoa? 

kyllä 

ei 

 

8. Oletko hakenut hoitoon yläraajavammasi takia? 

Lääkäri 

Fysioterapia 

En ole hakeutunut 

 

9. Yläraajavamman / yläraajavammojen syntymekanismi 

1. Pesäpallossa äkillisesti syntynyt vamma 

2. Pesäpallossa pitkän ajan kuluessa syntynyt vamma 
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3. muu äkillinen vamma (liikenne, vapaa-aika ja muut urheilulajit). 

10. Äkillisesti pesäpallossa syntynyt vamma 

Heittäessä 

Lyödessä 

Syöksyessä 

Kiinniottaessa 

 

11. Kuinka usein teet kuntouttavaa / huoltavaa harjoitusta olkapäällesi? 

Joka päivä 

Lähes päivittäin 

Satunnaisesti 

En koskaan 
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Hartialihaksen ja olkanivelen 

takakapselin venytys 

 

Tavoite: 

• Takakapselin liikkuvuus 

• Hartialihaksen liikkuvuus 

Suoritusohjeet: 

• Asetu päinmakuulle ja vie 

venytettävä käsi vartalon poikki 

kohtisuoraan sivulle 

kämmenselkä alustaa vasten. 

Lähtöasennossa ylävartalo on 

kiertyneenä sivulle. Hengitä 

sisään. 

• Pidä venytettävä käsi 

paikoillaan. Kierrä ylävartaloa 

venytettävän käden päälle 

kunnes tunnet venytyksen 

olkanivelen alueella. Hengitä 

kierron aikana ulos. 

• Kierrä ylävartaloa takaisin 

sivulle ja hengitä sisään. 

• Tee haluamasi määrä toistoja ja 

toista venytys toiselle puolelle. 

Huomioita: 

• Voit asettaa kämmenet 

vastakkain, jotta saat tuettua 

vapaalla kädellä venytettävän 

käden paremmin alustaa vasten. 
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Olkanivelen sisäkierto kädellä avustaen 

kyljellä maaten 

 

Tavoite: 

• Olkavarren ulkokiertäjien 

venytys 

Suoritusohjeet: 

• Asetu kylkimakuulle niin että 

venytettävän puolen hartia jää 

kyljen alle. Vie tuo polvet 

koukkuun vartalon etupuolelle. 

Pää lepää tyynyä vasten. 

• Tuo alemman käden olkavarsi 

vartalon etupuolelle ja nosta 

kyynärvarsi pystyyn. Vaihda 

olka-kyynärvarren välistä 

kulmaa 70-130 astetteen välillä.   

• Paina toisella kädellä 

kyynärvartta alaspäin kohti 

lantiota kunnes tunnet 

venytyksen olkavarren 

tasaosassa. 

• Palauta käsivarsi rauhallisesti 

pystyasentoon. 

• Tee haluamasi määrä toistoja ja 

toista venytys toiselle kädelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käsien pyöritys vastuskumilla vartalon 

ympäri 
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Tavoite: 

• Olkanivelen ja hartiarenkan 

liikkuvuuden lisääminen. 

• Keskivartalon asennon hallinta. 

Suoritusohjeet: 

• Seiso ryhdikkäänä jalat 

hartioiden leveydellä. Tartu 

vastuskumin päihin ja pyöritä 

kuminauhaa kämmenten 

ympärille kunnes vastuskumi on 

suorana, kädet noin hartioiden 

leveydellä. Laske kädet suoriksi 

lanteille. 

• Nosta käsiä suorina pään päälle 

ja jatka liikettä viemällä ne 

hallitusti vartalon taakse. Avaa 

käsiä niin että pystyt tekemään 

liikkeen hallitusti ja 

symmetrisesti molemmilla 

käsillä. 

• Pidä lantion asento 

muuttumattomana koko 

suorituksen ajan. 

• Tuo kädet suorina uudelleen 

vartalon etupuolelle. 

• Hae itsellesi luontainen 

hengitysrytmi. 

Huomioita: 

• Pidä pää pystyssä ja niska 

pitkänä koko liikkeen ajan. 

• Pidä alaselän ja lantion asento 

neutraalina koko liikkeen ajan 

ilman liiallista alaselän notkoa. 

• Tee liike hitaasti ja rauhallisesti 

hengitysrytmiisi keskittämällä 

huomiota lapa-aktivaation ja 

keskivartalon tuen pysymiseen 

koko liikesuorituksen ajan.  
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Hartian etuosan venytys istuen 

 

Vaikutusalue: 

• Hartialihaksen etuosa 

• Rintalihakset, yläosa 

• Hauislihakset 

Suoritusohjeet: 

• Istu alustalle polvet koukussa ja 

vie kämmenet alustaa vasten, 

sormet taakse suuntautuen. Vedä 

lapoja kevyesti yhteen ja pidä 

rintakehä auki. 

• Työnnä lantiota polvia kohti 

kunnes tunnet venytyksen 

etuolkapäiden ja rintakehän 

yläosan alueella. 

• Hengitä  venytyksen ajan oman 

luonnollisen hengitysrytmin 

mukaisesti 
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Nousu konttausasennosta A-asentoon 

 

Vaikutusalue: 

• Takareiden lihkset 

• Kolmipäinen pohjelihas 

• Olkanivelen takaosa ja 

hartiarengas 

• Rintarangan alue 

Liike lisää erityisesti olkanivelen 

liikkuvuutta, venyttää takareisiä (m. 

semitendinosus, m. semimembranosus) 

ja pohkeita (m. triceps surae). Lisäksi 

liike kohdistuu myös rintakehän alueelle 

venyttäen rintalihaksia (m. pectoralis 

major) sekä kylkivälilihaksia (m. 

intercostales). Jos kyynärpäitä 

käännetään sisäänpäin (olkavarren 

ulkokierto), saadaan venytys 

kohdistumaan myös lapaluiden väliin, 

epäkkäisiin ja suunnikaslihaksiin (m. 

trapezius, m. rhomboideus minor & 

major). 

Suoritusohjeet: 

• Asetu konttausasentoon ja vie 

kämmenet alustaan, sormet 

eteen tai hieman ulospäin 

suuntautuen. Pidä kyynärpäät 

suorina ja paina hartioita 

kevyesti alaspäin.Vedä napaa 

sisään ja jännitä alavatsan 

lihaksia. Hengitä sisään. 

• Nosta lantio ylös polvia ojentaen 

ja vie kantapäitä kohti alustaa. 

Työnnä samanaikaisesti 

rintakehää aktiivisesti alaspäin 

käsien väliin ja vie katse 

varpaisiin. Hengitä nousun 

aikana ulos. 

• Palauta itsesi hallitusti takaisin 

konttausasentoon samalla sisään 

hengittäen. 

• Huomioita: 

• Mikäli reiden takaosan tai 

pohkeen likakset ovat kireät, 

voit pitää polvia hieman 

koukussa.  

• Voit tehostaa liikettä kiertämällä 

kyynärpäitä sisäänpäin 

samanaikaisesti, kun työnnät 

rintakehää käsien väliin. Tällöin 

lapaluut liukuvat etäämmälle 

toisistaan ja saat venytettyä 

myös epäkkäitä ja 

suunnikaslihaksia. 
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Kahdeksikko kepillä 

Hartiarenkaan liikkuvuuden 

lisääminen 

Suoritusohjeet: 

• Tartu keppiin leveällä 

myötäotteella ja asetu seisomaan 

lantionlevyiseen haara-asentoon. 

Vedä napaa sisään. 

• Kuljeta keppiä pään ympäri 

kahdeksikon muotoista liikerataa 

pitkin myötäpäivään kiertäen. 

Pidä selän asento luonnollisena 

koko suorituksen ajan. 

• Toista liike vastapäivään 

kiertäen. 

Huomioita: 

• Älä päästä yläselkää ojentumaan 

tai alaselän notkoa 

pyöristymään. Säilytä 

keskivartalon tuki koko 

suorituksen ajan. 
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 Olkanivelen sisäkierto kepillä 

 

• Olkanivelen sisäkierron 

lisääminen 

Suoritusohjeet: 

• Tartu keppiin ja vie se selän 

taakse siten että alemman käden 

kämmenselkä on selkää vasten. 

Tartu kepistä toisella kädellä 

pään takaa. 

 

• Lähennä alemman käden lapaa 

kohti selkärankaa ja vedä 

yläkädellä keppiä ylöspäin 

kunnes tunnet venytyksen 

alakäden olkapään alueella. 

 

• Palauta käsi rauhallisesti alas. 

 

• Tee liike kivuttomalla 

liikeradalla. 

Huomioita: 

• Älä päästä venytettävän käden 

olkapäätä kiertymään eteen 

suorituksen aikana. 

• Pidä selän asento 

liikkumattomana ja säilytä 

keskivartalon tuki koko 

suorituksen ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisäkiertäjien venytys kepillä avustaen 
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Vaikutusalue: 

Olkanivelen sisäkiertäjät: lavanaluslihas 

(m. subscapularis), iso liereälihas (m. 

teres major).  

Suoritusohjeet: 

• Nosta käsi vartalon viereen 90 

asteen kulmaan ja vie keppi 

olkavarren taakse 

(ojentajalihaksen keskikohtaan). 

Ota toisella kädellä kiinni kepin 

alaosasta vartalon sivulla. Pidä 

hartiat alhaalla koko liikkeen 

ajan. 

• Paina hartiaa kevyesti taakse. 

Voimista venytystä vetämällä 

alakädellä keppiä eteenpäin, 

jolloin olkapää pääsee 

kiertymään ulkokiertoon ja 

tunnet venytyksen olkapään 

alueella. 

• Kevennä venytystä löysäämällä 

alakäden vetoa. 

• Tee haluamasi määrä toistoja ja 

toista liike toiselle olkapäälle. 
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Rintakehän alaspainaminen seisten 

kepin kanssa 

 

Vaikutusalue: 

• Iso rintalihas (m. pectoralis 

major) 

• Olkanivel 

• Rintaranka 

Suoritusohjeet: 

• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa. Aseta keppi vartalon 

etupuolelle ja vie kädet kepin 

päälle.  

• Hengitä sisään ja 

uloshengityksen aikana kallista 

ylävartaloa lattiaa kohti. Anna 

käsien ojentua suoriksi ja 

rintakehän painua käsien väliin. 

Tunne venytys rintakehän ja 

hartian takaosan alueella. Pidä 

polvet kevyesti koukussa. 

• Hengitä sisään ja 

uloshengityksen aikana nosta 

ylävartalo takaisin ylös. 

Huomioita: 

• Pidä pää keskiasennossa ja niska 

pitkänä koko liikkeen ajan. 

• Pidä polvissa koko ajan pieni 

pehmeä koukistus, jotta ne eivät 

yliojentuisi liikkeen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


