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1. Johdanto

Pesäpallon lajitekniset taidot voidaan jakaa karkeasti lyömiseen,

kiinniottamiseen ja heittämiseen. Näistä kolmesta paneudumme lopputyössä

nimen mukaisesti heittämiseen. Aihe valikoitui hyvinkin nopeasti, koska meitä

molempia kiehtoo heittämisen opettaminen ja miten siitä voisi saada enemmän

irti. Palloteltiin kahdestaan ajatuksilla mikä näkökulma otetaan laajempaan

tarkasteluun ja päädyimme erinäisten asioiden johdosta tutkailemaan aihetta

baseballin näkökulmasta. Pesäpallo täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja

baseballin ensimmäisestä ottelusta tulee kuluneeksi 184 vuotta. Baseballia on

pelattu maapallolla kauemmin kuin pesäpalloa, joten oletusarvona on, että

sieltä puolelta voi saada heittämisen kehittämiseen lisätietoa.

Lopputyön teoreettinen viitekehys koostuu entisen baseball -ammattilaisen

Steven Ellisin ajatusmaailmasta, sekä baseballin -heittoharjoituksia sisältävstä

oppaasta. Lisäksi paneudumme myös erilaisten heittoharjoituksien

esittämiseen kuvien muodossa, joita olemme harjoituttaneet kahdella hyvinkin

erilaisella pesäpallojoukkueella.

Lopputyössä tarkastelemme kahden hyvin erilaisen pesäpallojoukkueen

heittojen tutkatuloksia tältä talvelta. Nämä joukkueet ovat Pattijoen Urheilijoiden

miesten suomensarjajoukkue, sekä PattU junioreiden D-poikajoukkue

(2008-2009 -syntyneet). Molemmilta joukkueilta on otettu tutkatulokset ennen

harjoittelun aloittamista ja heitot tutkataan myöhemmässä vaiheessa

uudestaan, jolloin saamme tietoa miten tämän tyyppinen harjoittelu vaikuttaa

tutkaustuloksiin. Molemmat joukkueet ovat painottaneet heittoharjoittelussa

samoja kineettisten ketjujen aktivointia ja lantion  voimantuottoa.

Lisäksi työssä haastattelemme Konsta Kurikkaa, joka pääsee kertomaan omia

näkemyksiä heittämisestä ja mistä hänen mielestään heittovoima koostuu, sekä

siitä voisiko pesäpallo ammentaa baseballin harjoittelemisesta jotakin; voisiko

pesäpallo saada jatkossa heittovoimaisempia pelaajia, jos harjoitteluun

haettaisiin enemmän vaikutteita baseballista.
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2. Baseball -syöttäjän tekniikka

Steven Ellis on entinen Chigaco Cubsin syöttäjä (pitcher), joka ylläpitää

“Baseball pitching tips” -nimistä sivustua. Steven Ellis (2022) omilla internet

-sivuillaan kertoo baseball -syöttäjän tekniikasta seuraava:

❖ Alkuasentona etummainen olkapää on heittosuuntaan kohti. Jalat ovat

ovat peräkkäin, ei porrastetusti.

❖ Tuo räpylä- ja heittokätesi yhteen vartalon edessä, kyynärpäät ovat

alhaalla ja lähellä vartaloa.

❖ Vartalon paino, sekä pää on takimmaisen jalan päällä.

❖ Samalla kun kädet liikkuvat kohti vyötäröä, astutaan eteenpäin, jolloin

lantion etummainen puoli kiertyy voimakkaasti. Kiertämistä tulee välttää

liian aikaisin.

❖ Pallo otetaan räpylästä niin, että peukalo on pallon alla ja muut sormet

päällä.

❖ Heiluriliike heilauttaa heittokäden taaksepäin poispäin kehosta samalla

kun käsivarsi nostetaan ylös niin, että kyynärpää nousee olkapäiden

korkeudelle. Pallo ei nouse olkapäiden tasolle, ennen kyynärpäätä.

Heittokäden tulee olla ojennettuna taaksepäin ja pysyä hieman

koukussa ja rentona.

❖ Räpylä ja räpyläkäden kyynärpää saavuttavat olkapään korkeuden

ennen heittokättä. Heittäessä räpylä ja kyynärpää ovat samassa

tasossa olkapään korkeudella.

❖ Painon siirtyessä koukussa olevalle etummaiselle jalalle heittokäsi on

ojennettuna taaksepäin. Heittokäsi on koukussa, noin 90 astetta tai

hieman vähemmän.

❖ Etummaisen jalan tulee olla suoraan heittosuuntaan nähden. Polven

tulee olla jalan päällä ja samalla osoittaa heittosuuntaan.

❖ Painon siirtyessä etummaiselle jalalle, räpyläkäsi auttaa kääntämään

vartaloa kohti heittosuntaa. Rinta ja pää kääntyvät heittosuuntaan päin.

Heittokäden kyynärpää pysyy olkapään tasolla. Vartalo mahdollistaa

käden nopeuden heitettäessä.
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❖ Vartalon kiertyessä, heittokäsi kääntyy taaksepäin. Kun lantio ja

rintakehä ovat kiertyneet heittosuuntaan kohti heittokäsi kiertyy

vartalon sivusta yliolan liikkeellä kohti heittosuuntaa. Heiton lähdettyä

käsi ojentuu suoraksi.

❖ Vartalo taivutetaan etummaisen jalan yli.

❖ Heittokäsi saatetaan etummaisen jalan puoleisen lonkan taakse ja

samalla näytetään heittokäden takaolkapää heittosuuntaan.

Steve Ellis (2022) kertoo, että syöttäjän käsivarsien toiminta- ja liikemallit

vakiintuvat melko nuorena, joten määrätietoiset oikeat toistot oikeilla perusteilla

luovat pohjan vankalle perustalle ja ne toimivat rakennuspalikoina

edistyneemmille “pitching-taidoille”

Pesäpallossa toimii hyvin samankaltainen ajatus. Lapset oppivat hyvin

aikaisessa vaiheessa perusmotorisena taitona esineen heittämisen, jonka

jälkeen voidaan alkaa harjoittelemaan tekniikka ja vahvistamaan heiton oikeaa

teknistä suorittamista. Iän karttuessa olkapään vahvistaminen muun muassa

painopalloilla ja kuminauhoilla vahvistavat entisetään heittämistä ja

heittovoimaa.

Steve Ellis (2022) jatkaa, että varsinkin harjoitteluiden ja pelien alussa olevat

lämmittelyt jäävät usein valmentajilta valvomatta ja siinä olisi oiva paikka

keskittyä heittäjien heittomekaanikan kehittämiseen. Heittämisellä on aina

tarkoitus, muukin kuin lämmittely.

Mekin näemme paljon, että valmentajat sanovat: “otetaan käsilämmöt” ja

pelaajat jäävät keskenään koppeilemaan. Valmentajat esimerkiksi valmistelevat

heittelyn aikana seuraavat harjoitteet. Olemme myös itsekin tähän sortuneet,

mutta tänä talvena olemme kiinnittäneet huomiota “käsilämpöihin” tekniikan

opettamisen kannalta ja olemme sitä jopa pitäneet ulkopeliharjoitteiden

tärkeimpänä harjoituksena.
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3. Heittoharjoittelu

Heittoharjoitteet ovat hyvin yksinkertaisia, joilla harjoitetaan lantion käyttöä

heittämisen tukena, ylä- ja alavartalon erotusta. Harjoituksia ollaan otettu

baseball -aiheisilta Instagram -tileiltä, sekä Youtubesta. Lisäksi olemme

käyttäneet Baseball -syöttöharjoituksia ohjetta ja soveltaneet sieltä harjoituksia

käyttöömme. Lisäksi useita harjoitteita ollaan saatu Pattijoen Urheilijoiden

nykyiseltä pelinjohtajalta, Perttu Westersundilta.

Heittoharjoitteet ovat hyvin yksinkertaisia ja aukaisemme niistä osaa

seuraavaksi monien kuvien muodossa.

“Baseball pitching”

Alkuasentona räpyläkäden puolimmainen kylki on vastaanottajaan päin.

Räpyläkäden puolimmainen jalka nousee ylös polvi koukussa. Samalla

räpyläkäsi vie pallon heittokäteen.

http://www.deeprunbaseball.org/2e5ca83d-a7fd-45d1-95f7-8735947a7429/Text/Documents/21785/96267.pdf
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Samalla kun keskivartalo kiertää ylävartaloa vastakiertoon, räpyläkäden

puolimmainen jalka pyöräytetään eteen, jolloin heittoliike käynnistyy lantion

“potkaisulla” eteenpäin, ja keskivartalo kiertää yläkropan heiton suuntaan, käsi

tulee vartalon jatkeena ruoskamaisella liikkeellä. Räpyläkäsi vetää

voimakkaasti vartaloa heittosuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Heitto

saatetaan loppuun siten, että käsi saatetaan tukijalan ohitse sivulle, yläkroppa

taipuu voimakkaasti tukijalan päälle, sekä lantion voimakas liike tuo

takimmaisena olevan jalan eteenpäin.



8

“Kahdeksikko”

Alkuasentona jalat ovat rinnakkain ja pallo on räpylässä. Heittokäsi on räpylän

vieressä / pallossa kiinni pussin sisällä. Käsillä ja keskivartalolla pyöritellään

kahdeksikkoa laajalla liikkeellä.

Kahdeksikko tehdään muutaman kerran (aktivoidaan molemmat puolet), jolloin

heitto lähdetään lataamaan heittokäden puolelta. Keskivartalolla viedään

räpylä- ja heittokäsi heittokäden puolelle, jolloin heittokäsi ottaa pallon räpylän

pussista. Heiton aikana räpyläkäsi nykäisee kropan vastakkaiseen suuntaan ja

samanaikaisesti lantio kiertyy voimakkaasti eteenpäin. Heittokäsi saatetaan

vastakkaisen puolen jalan luokse.
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“Hyppely”

Lähtötilanteessa heittäjä on räpyläkäden puolimmainen kylki heittosuuntaan

nähden. Pallo on räpylässä. Paikallaan hypellään edestakaisin

eteen-taakse-suunnassa.
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Heiton lähtiessä heitto “ladataan” samalla tavalla kuin kahdeksikossa.

Räpyläkäsi vie pallon heittokäteen, samalla kun hyppely on vienyt painon

taaemmalle jalalle. Taaempi jalka ponnistaa heiton lähtiessä painon

etummaiselle jalalle. Lantio kiertyy voimakkaasti heiton aikana ja räpyläkäsi

nykäisee vartalon vastakkaiseen suuntaan. Heittokäsi vie liikkeen loppuun asti

vastakkaisen jalan luokse.
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“Takajalan ponnistus ja lantion kierto”

Lähtötilanteessa ollaan selin heittosuuntaan nähden. Pallo pudotetaan maahan

ja odotetaan, että pallon liike loppuu. Pallo haetaan maasta heittokäteen jalan

ulkosyrjän vierestä.

Ylösnoustessa paino on taaemmalla jalalla, joka ponnistaa liikkeen ylös.

Ponnistaessa ladataan heittokäsi taakse ja heiton lähtiessä paino siirtyy

etummaiselle jalalle ja lantiosta tapahtuu jälleen voimakas kierto. Heiton

päätteeksi lantion kierron seurauksena takimmainen jalka tulee eteen ja

heittokäsi saattaa heiton vastakkaisen puolen jalan viereen.
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4. Tutkaustulokset kohdejoukkueilla

Aloitetaan tutkaustulosten analysointi nuoremmista. Pattijoen Urheilijat

junioreiden D-poikajoukkue kasaantui tälle syksylle ensimmäistä kertaa kasaan

testien muodossa lokakuun alussa. Halusimme pitää testit heti, jotta näemme

absoluuttisen lähtötason ennen yhteisiä joukkueharjoituksien alkamista.

Heitossa tutkattiin paikaltaan lähtevä heitto, sekä vauhdilla heitetty heitto.

Pidimme välitestit tammikuun alussa, jolloin heittoharjoittelua oli takana

kolmisen kuukautta. Heittoharjoituksia tuli viikkotasolla 1-2 riippuen

kausisuunnitelman painotuksista, mutta syksyllä iso teema oli heittovoiman

kehittäminen, joten sitä oli määrällisesti enemmän mitä lyöntiä / sisäpeliä.

Lopulliset testit heitetään huhtikuun lopussa, jolloin saadaan tietoon

absoluuttinen kehittyminen talven aikana kyseisillä heittoharjoituksilla. Nämä

testitulokset eivät kerkeä tähän työhön.

Taulukon rivillä on aina yksi pelaaja. Taulukossa vasemmalla on testeissä

olleiden pelaajien lokakuinen tulos, keskellä samaisten pelaajien tammikuinen

tulos. Viimeisessä sarakkeessa on samaisten pelaajien tutkatulosten erotus.

Lisäksi viimeisellä rivillä on joukkueen tulosten keskiarvo, sekä niiden välinen

erotus. Testeissä tutkattiin samalta pelaajalta useampi heitto ja heittojen

piikkitulos huomioitiin.
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Heitto paikaltaan tutkatulokset ja erotus (taulukko 1)

Tutkatulos 6.10 Tutkatulos 5.1 Erotus

79km/h 79km/h 0km/h

79km/h 82km/h +3km/h

90km/h 100km/h +10km/h

93km/h 105km/h +13km/h

71km/h 76km/h +5km/h

90km/h 90km/h 0km/h

74km/h 89km/h +15km/h

87km/h 92km/h +5km/h

Keskiarvo, 83km/h Keskiarvo, 89km/h +6km/h

Heitto vauhdilla, tutkatulokset ja erotus (taulukko 2)

Tutkatulos 6.10 Tutkatulos 5.1 Erotus

79km/h 82km/h +3km/h

85km/h 87km/h +2km/h

95km/h 105km/h +10km/h

97km/h 105km/h +8km/h

74km/h 76km/h +2km/h

85km/h 93km/h +8km/h

87km/h 97km/h +10km/h

92km/h 92km/h 0km/h

Keskiarvo, 87km/h Keskiarvo, 92km/h +5km/h

Seuraavassa taulukossa vertaillaan miesten suomensarjajoukkueen

tutkaustuloksia. Taulukossa on jälleen yhdellä rivillä yksi pelaaja. Vasemmassa

sarakkeessa on ensimmäisten testien tulokset, jotka on heitetty joulukuun

alussa. Keskeltä löytyy tutkatulokset maaliskuulta. Oikeanpuoleisesta

sarakkeesta löytyy heittojen välinen erotus. Heittoharjoituksia tuli tälle

joukkueelle viikkotasolla 1-2 kertaa, riippuen painotuksista.
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Heitto paikaltaan, tutkatulokset ja erotus (taulukko 3)

Tutkatulos 7.12.2021 Tutkatulos 19.3.2022 Erotus

114km/h 114km/h 0km/h

116km/h 116km/h 0km/h

113km/h 113km/h 0km/h

117km/h 116km/h -1km/h

117km/h 121km/h 4km/h

109km/h 113km/h 4km/h

101km/h 106km/h 5km/h

121km/h 125km/h 4km/h

122km/h 124km/h 2km/h

124km/h 125km/h 1km/h

Keskiarvo, 115km/h 117km/h Erotus +2km/h

Heitto vauhdilla, tutkaustulokset ja erotus (taulukko 4)

Tutkatulos 7.12.2021 Tutkatulos 19.3.2022 Erotus

124km/h 124km/h 0km/h

126km/h 126km/h 0km/h

122km/h 121km/h -1km/h

126km/h 126km/h 0km/h

121km/h 122km/h 1km/h

116km/h 122km/h 6km/h

108km/h 106km/h -2km/h

126km/h 128km/h 2km/h

129km/h 134km/h 5km/h

136km/h 137km/h 1km/h

Keskiarvo, 123km/h 125km/h Erotus 2km/h
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5. Konsta Kurikka

Kuinka pesäpallon sekä baseball heittäminen eroaa?
-Eniten teknisesti heiton ero tulee baseball syöttäjällä sillä syöttö lähtee

kummulta, mikä tarkoittaa sitä että “pönkä jalka” tulee myöhemmin maahan.

Lisäksi syöttö tapahtuu aina paikaltaan ja sen on oltava tarkka sekä oikean

korkuinen.

-Baseball syöttäjä etenkin heittää aina heiton loppuun asti eli menee reilusti

tukijalan yli.

Oletko käyttänyt baseball heittoharjoituksia pesäpallo uran aikana
millaisia tuloksia olet saanut?
-Kuminauhatreenit ovat kulkeneet juniorista asti mukana lisäksi joitain

voimatreenejä sekä painopallo,keskivartalo ja lantio treenit.

-Kuminauha treenien merkitys on suuri sillä sen seurauksena käden liikkuvuus

on on kehittynyt ja pysynyt hyvänä sekä käsi on aina pysynyt terveenä.

Painopallo harjoitteilla on sitten taas saatu tehoja lisää.

Minkälaisia heittoharjoituksia teit D-C-juniorina/aikuisena pesäpallossa?
Minkälaisia
heittoharjoituksia teet nyt?
-D-C: Ikäluokissa hyvin pitkälti kuminauhaa painopalloja, kopittelua,pitkiä

heittoja,treeneissä putkissa kovia heittosuorituksia (aina suosinut ilmassa

heittämistä).Kaikki heittäminen ollut aina mukana sekä intohimo sitä kohtaan.

-B-Aikuissarjat: Samoja kuin edellisessä mutta lajitreeneissä haettu

lajitehokkuutta heittämällä myös huonoista asennoista tarkoituksenomaisesti.

-Baseball: Treenaaminen pyörii pelkästään heittämisen ympärillä ja sitä kautta

myös syöttämisen. Aina kuminauha treeni ennen ja jälkeen harjoituksen. Heitto

treenit alkaa 5m etäisyydeltä tarkkuus edellä ja edetään sitten aina portaittain

tehoa ja matkaa nostaen.
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-Muutamia esimerkki harjoituksia baseballissa:
Flat ground
-treeni tehdään tasamaalla ja heitetään 90% teholla ja miksataan fastball sekä

kierre syötöt.

Flat Ground Bullpen Example | Purdue Baseball Recruit | Best Pitching D…

Long tos
-Aloitetaan läheltä ja edetään niin pitkälle kuin heittokädessä voima riittää

heittää ilmassa perille sen jälkeen tullaan takaisinpäin ja pyritään heittämään

laakana. ( paljon maksimaalisia heittotoistoja sekä pitkiä teknisesti oikeita

toistoja laajat liikeradat).

Jaeger Sports Baseball Throwing Program -- '360 translates into 97mph …

Syöttö Treenit kummulta
-Luvut vaihtelee treenin mukaan noin 25-60 syöttöä jonka jälkeen väsytetään

käsi kuminauhalla jonka jälkeen vielä 1,5kg käsipainolla väsytetään ihan

loppuun.

Käden huollon erot/Fysiikkaharjoittelun erot?
-Käden väsytys tapahtuu aina treenin lopuksi sekä myös pelin jälkeen

kuminauha jotta käsi saadaan palautumaan ja pidettyä iskussa.

-Fysiikka harjoitukset ovat baseball:in mukana olleet tähän asti heat tyylisiä

juoksun osalta sekä crossfit tyylisiä puntin osalta juoksuja ja puntteja voidaan

paljon yhdistellä sekä keskivartalo treenejä paljon.Liikkuvuus on todella tärkeä

osa lajia jotta saadaan heittoon kaikki mahdollinen teho irti.

90 MPH Baseball Pitchers WORKOUT | Unlock Your Throwing Velocity

Minkälaisia huoltavia harjoituksia teet?
-Kuminauha/kevyemmät heitot

Minkälaisia spesifejä fysiikkaharjoituksia teet?

Oletko saanut hyötyä pesäpalloon tutkimalla baseball heiton saloja?
-Treenimetodit (kuminauha,painopallo)

https://www.youtube.com/watch?v=c_Zlh93CB0o
https://www.youtube.com/watch?v=9w3xwYIx17s
https://www.youtube.com/watch?v=-I6p-DQyDIQ
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Tekniikan/vartalon kierron merkitys heittämisessä? Miten sitä tulisi
harjoitella?
Voima 40% tekniikka 60%?
-Todella suuri merkitys liikkuvuudella iso merkitys heittämiseen että on

mahdollista heittää liikeradallisesti oikein jotta käsi pysyy kunnossa .

-harjoittelu: erilaisia harjoitteita heitetään osissa ja ei tarvitse aina heittää (esim

tehdään liike mutta ilma palloa). ja teknisesti tehdään oikeita syöttöjä,liikkuvuus

on tärkeä .

- Voiman osuus 30%, tekniikan osuus 70%
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6. Johtopäätökset ja pohdinta

Heittoharjoituksilla on merkitystä heittovoiman kehittymisen sekä tekniikan

kannalta. Mielestämme baseball -harjoituksia voi soveltaa myös

pesäpalloharjoitteluun. Tutkaustulokset parantuivat kohdejoukkueilla tämän

harjoittelun johdosta. Tutkimuksesta olisi saanut aukottoman, jos vertailuna olisi

ollut joukkueita, jotka eivät panostaneet näihin harjoitteisiin, vaan keskittyivät

enemmän perusdrilleihin. Lisäksi tutkaustuloksissa on otettu vain kyseisen

pelaajan “piikkitulos”, jos lähdettäisiin nyt tutkimaan aihetta, niin ottaisimme

jokaiselta pelaajalta esimerkiksi viiden heiton tulosten keskiarvon, jolloin

heittojen tulosten hajonta olisi hallittavissa ja tilastollista virhettä ei niin helposti

tulisi.

Tutkaustuloksissa korostui varsinkin D-junioreilla testijännitys. Silminnähden

osa suoriutui testeissä normaalia heikommin. Tutkaaminen olisi hyvä järjestää

“pelinomaisesti” kesken harjoituksien, jos se olisi helposti toteutettavissa.

Osalla pelaajista molemmissa kohderyhmissä oli pelaajia, joilla heiton tekninen

suorittaminen oli lähtökohtaisesti vaikeaa, joten heidän kanssaan aluksi

jouduimme tekemään ihan perusasioita (ote pallosta, heittokäden kyynärpää

jne.)

Miesten suomensarjajoukkueessa tuloksissa oli selkeästi enemmän hajontaa

sillä suurinosa pelaajista suoritti varusmiespalvelusta tutkimuksen aikana.

Kehitystä tapahtui etenkin heiton teknisessä suorittamisessa ja tasaisuudessa

ehkä enemmän, kuin “piikkinopeudessa”. On toki myös muistettava, että tässä

kohtaa urheilijat ovat jo eri uran vaiheissa ja teknisten sekä fyysisten

osa-alueiden harjoittaminen on tietyillä tapaa jo haastavampaa ja kehittyminen

hitaampaa. Lisäksi huomasimme urheilijoiden alkaneen miettimään enemmän

käden huoltamista, sekä kiinnostumaan enemmän heittämisestä ja

ymmärtämään heittovoiman merkityksen nykyajan pesäpallossa sekä kuinka

sitä harjoitetaan myös omalla-ajalla.
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Lopuksi voimme sanoa, että tulemme jatkamaan aiheen parissa ja käyttämään

aikaa tämänlaisen harjoittelun toteuttamiseen, koska näemme siinä valtavan

potentiaalin. Lisäksi tulevaisuudessa haluamme tutkia myös, mikä vaikutus on

tutkaustuloksiin, jos baseball -tyyppisiä harjoituksia ei tehdä. Tällä saamme

vahvistusta asiaan kannattaako tämän tyyppinen harjoittelu. Lisäksi tutkimme

lisää baseball -harjoittelua ja voisiko samantyyppistä filosofiaa hyödyntää

lyömisen kehittämiseen.
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Ellis, Steven 2022. Steven Ellis’ pitching tips. Saatavilla:
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