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Johdanto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 2002-2005 syntyneiden yleisurheilun 

heittolajien harrastajien kenttätesti- ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä. Tarkoituksena oli sel-

vittää myös, onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kenttätesti- ja kilpailutu-

loksiin. Useiden tutkimusten perusteella urheilijan pituus, optimaalinen paino, oteleveys ja hy-

vät kilpailutulokset ovat yhteydessä toisiinsa. Lajille sopivien antropometristen ominaisuuksien 

lisäksi heittäjän tulee olla nopea, vahva, tehokas, räjähtävä ja notkea. 

Menetelmät. Tutkimuksen koehenkilöt olivat 2002–2005 syntyneitä yleisurheilevia tyttöjä ja 

poikia. Tutkimukseen osallistui 45 urheilijaa, joista 30 oli tyttöjä ja 15 poikia. Urheilijat kerät-

tiin Keski-Suomen piirileiriltä, Hämeen seudun piirileiriltä sekä Jyväskylän kenttäurheilijoista. 

Tutkimukseen kuuluvia kenttätestejä oli kymmenen ja niiden tulokset kerättiin talven 2017–18 

aikana. Urheilijoilta kerättiin myös pituus, paino ja syliväli talven 2017–18 aikana. Koehenki-

löiden kilpailutulokset kerättiin Tilastopaja-palvelusta ja kesäkaudelta 2017 huomioitiin kuu-

lantyönnön, kiekonheiton, moukarinheiton ja keihäänheiton kilpailutulokset sekä hallikaudelta 

2017–18 kuulantyönnön kilpailutulokset. Tutkimuksen aineiston tilastollisessa analyysissä 

käytettiin Microsoft Excel 2016 -ohjelmaa sekä IBM Statistics 24 -ohjelmaa. SPSS -ohjelman 

Spearmanin kaksisuuntaisen korrelaatiokertoimen avulla määritettiin yhteyksiä kilpailu- ja 

kenttätestitulosten, kilpailutulosten ja antropometristen ominaisuuksien sekä kenttätestitulosten 

ja antropometristen ominaisuuksien välille. 

Tulokset. Tutkimuksessa havaittiin, että suurimmassa osassa kilpailutuloksista ja kenttätestitu-

loksista poikien tulokset olivat tyttöjä parempia. Testi- ja kilpailutulosten väliltä löytyi muuta-

mia merkitseviä yhteyksiä. Esimerkiksi 2004–2005 syntyneiden tyttöjen kiekonheiton ja pään 

yli taakse kuulaheiton väliltä löytyi merkitsevyys (r=0,903, p=0,000). Tässä aineistossa kenttä-

testeistä kuulanheittotestit (erityisesti pään yli taakse) ja lihaskuntotestit korreloivat eniten heit-

tolajien kilpailutuloksiin. Kilpailu- ja kenttätestitulosten sekä urheilijan antropometristen omi-

naisuuksien väliltä löytyi muutama merkitsevä korrelaatio esimerkiksi 2002–2003 syntyneiden 

tyttöjen kuulantyönnön ja kehon painon väliltä (r=0,767, p=0,016). 

Pohdinta ja johtopäätökset. Kenttätesti- ja kilpailutuloksissa oli hyvin suuria vaihteluja sa-

man ikäryhmän ja sukupuolen sisällä, eikä aina parhaan kilpailutuloksen tehnyt urheilija ollut 

parhaan testituloksen tekijä. Tästä voidaan päätellä, että 13–16 -vuotiaana hyviä kilpailutulok-

sia heittolajeissa voi tehdä hyvin erilaisella pohjalla tulevat urheilijat. Kuitenkin aikuisena heit-

tolajeissa menestyminen vaatii tiettyjen ominaisuuksien äärimmäisen kovia tasoja, jonka 

vuoksi niiden harjoitteleminen ja kehittäminen olisi hyvä aloittaa riittävän nuorena. Tutkimus-

tulosten ja aikaisempien tutkimusten pohjalta voitaisiin sanoa, että pään yli taakse kuulanheitto 

on hyvä kenttätesti yleisurheilun heittolajien harrastajille. 
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1 JOHDANTO 

Nykyisin harjoitteleminen yleisurheilussa on kovaa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Me-

nestyksen avaimia yleisurheilussa ovat harjoitusten tarkka suunnittelu, systemaattisuus, moni-

puolisuus, kuormituksen ja levon tasapaino, huolellinen seuranta sekä tinkimättömyys. (esim. 

Bauersfeld & Schröter 1989.) 

Yleisurheilun heittolajeihin kuuluvat kuulantyöntö, moukarinheitto, kiekonheitto ja keihään-

heitto. Useiden tutkimusten perusteella urheilijan pituus, optimaalinen paino, oteleveys ja hyvät 

kilpailutulokset heittolajeissa ovat yhteydessä toisiinsa (Bauersfeld & Schröter 1989). Heitto-

lajien huippunimet ovatkin yleensä varsin pitkiä. Esimerkiksi naisten kuulantyönnön kaksin-

kertainen olympiavoittaja ja nelinkertainen maailmanmestari Valerie Adams on 193 cm pitkä 

ja painaa 120 kg (Tilastopaja Oy). Miesten kiekonheiton olympiavoittaja ja kolminkertainen 

maailmanmestari Robert Harting on 201 cm pitkä ja painaa 126 kg ja hänen kilpakumppaninsa 

Gerd Kanter on 196 cm pitkä, 125 kg painava (Tilastopaja Oy) ja hänen sylivälinsä on 207 cm 

(Yleisurheilu 2015). Vertailuna kansallisen FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan 25–74 -vuo-

tiaan suomalaisen naisen keskipituus on 164 cm ja miehen 178 cm (Borodulin ym. 2013). La-

jille sopivien antropometristen ominaisuuksien lisäksi heittäjän tulee olla nopea, vahva, teho-

kas, räjähtävä ja notkea (Silvester 2003). Esimerkiksi miesten keihäänheiton olympiamitalistin 

ja maailmanmestarin Tero Pitkämäen fyysiset ominaisuudet ovat kovalla tasolla. Hänen 20 m 

lentävällä lähdöllä juoksun ennätys on 2,08 s, tempauksen 120 kg, rinnallevedon 155 kg, taka-

kyykyn 190 kg, 5-loikan 17,55 m, vauhdittoman pituushypyn 3,57 m, pään yli taakse kuulan-

heiton (4 kg) 26,50 m ja pään yli eteen kuulaheiton (2 kg) 28,85 m (teropitkamaki.com 2018). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 2002–2005 syntyneiden yleisurheilun heittola-

jien harrastajien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä. Tarkoituksena oli sel-

vittää myös, onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kenttätesti- ja kilpailutu-

loksiin.  
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2 LAPSEN JA NUOREN KASVU JA KEHITYS 

Hormonit ovat fyysisen kasvun taustalla lapsuudessa ja nuoruudessa. Kilpirauhashormonilla on 

suuri rooli lapsuuden kehityksessä, kun taas anabolisilla hormoneilla on suuri rooli murrosiässä. 

(Seppänen ym. 2010.) Kasvun myötä lapset tulevat pidemmiksi ja painavimmiksi. Heidän ke-

hon rasvakudoksen ja rasvattoman kudoksen määrät lisääntyvät sekä elimet kasvavat kooltaan. 

Yksilöt kuitenkin eroavat kypsymisen ajoituksen ja tahdin suhteen huomattavasti toisistaan. 

Esimerkiksi kaksi samankokoista lasta voi olla hyvin erilaisessa vaiheessa kypsymisen sekä 

lopullisen aikuisiän koon osalta. (Malina ym. 2004.) 

Ensimmäisten elinvuosien aikana kasvu tapahtuu tyttöjen ja poikien välillä tasatahtiin, koska 

hormonaalinen toiminta on lapsuudessa hyvin samankaltaista molemmilla sukupuolilla. Tyttö-

jen ja poikien väliset erot alkavat kuitenkin kasvaa hormonaalisen toiminnan muuttuessa mur-

rosiän kynnyksellä. Esimerkiksi pituuskasvun nopeus ja kehon koostumus alkavat tällöin erot-

tua sukupuolten välillä. (Seppänen ym. 2010.) Tytöt ovat poikia pidempiä aikaisemman kasvu-

pyrähdyksen vuoksi vielä 10–14 -vuoden ikäisinä, mutta pojat ovat yleensä pidempiä aikuisiän 

loppupituudessa mm. suuremman kasvupyrähdyksen vuoksi. Lapsuudessa tapahtuva kasvu on 

suurimmaksi osaksi raajojen pituuksien kasvua, kun puolestaan keski- ja ylävartalo kasvavat 

murrosiän kasvupyrähdyksen aikana. Kehon mittasuhteet voivat siis vaihdella kasvun aikana 

paljon, mikä vaikuttaa mm. kehon painopisteen paikkaan.  Murrosiässä tytöillä estrogeenin li-

sääntyminen aiheuttaa rasvasolujen koon kasvua ja rasvan varastoitumista, kun puolestaan po-

jilla testosteroni aiheuttaa mm. lihasmassan kasvua. Murrosiässä tyttöjen rasvamassa kasvaa 

poikiin verrattuna kaksinkertaisesti. (Laine ym. 2016).  

Kasvun voimakas muuttuminen on tyypillistä murrosiässä (Mero 2004a). Tyttöjen murrosikä 

alkaa poikia aikaisemmin noin 11 vuoden iässä, kun poikien murrosikä alkaa noin 13 vuoden 

ikäisenä (Rogol ym. 2000). Murrosiässä tapahtuva kasvu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe on varhaisessa murrosiässä, jolloin kasvu on hidasta. Toinen vaihe on kas-

vun pyrähdys vaihe, joka kestää noin kaksi vuotta. Kasvupyrähdyksen saa aikaan ensisijaisesti 

androgeenierityksen lisääntyminen. Kolmas vaihe on kasvun hidastumisen ja päättymisen 

vaihe. Suomalaisilla tytöillä pituuskasvupyrähdyksen huippu on noin 12 vuoden iässä ja 
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pituuskasvu päättyy noin 16 vuoden ikäisenä. Puolestaan suomalaisilla pojilla pituuskasvupy-

rähdyksen huippu on noin 14 vuoden iässä ja pituuskasvu päättyy noin 18 vuoden ikäisenä. 

Pituuskasvun huipusta noin puolen vuoden päästä painon kasvu on suurimmillaan. Samanikäis-

ten lasten painonvaihtelu johtuu suurimmaksi osaksi heidän pituuden vaihtelusta. (Mero 

2004a.) Periaatteessa paino saavuttaa aikuismittansa ennen 20. ikävuotta samalla tavalla kuin 

pituus. Paino saattaa kuitenkin vaihdella hyvin paljon aikuisiällä elintapojen ja energiatasapai-

non vuoksi. (Laine ym. 2016.) Voiman kasvuhuippu puolestaan tapahtuu noin puoli vuotta pai-

non kasvuhuippua myöhemmin eli luonnollinen voiman kasvu suomalaisilla tytöillä on suurim-

millaan noin 13 vuoden ikäisenä ja pojilla noin 15 vuoden ikäisenä. On kuitenkin huomioitava, 

että erot yksilöiden välillä voivat olla suuria. (Mero 2004a.) 

Lapsuuden kasvun aikana lihaksiston poikkipinta-ala ja massa kasvavat molemmilla sukupuo-

lilla hyvin tasaisesti. Syntymän jälkeen lihassolujen lukumäärä ei merkittävästi lisäänny, mutta 

lihassolujen poikkipinta-ala kasvaa. (Hakkarainen ym. 2008.) Molemmilla sukupuolilla lihas-

massa kasvu on tasaista lapsuudesta nuoruuteen. Poikien lihasmassan kasvu kuitenkin kiihtyy 

murrosiässä testosteronin määrän kasvun myötä, kun puolestaan tyttöjen lihasmassan kasvu py-

syy rauhallisena, koska testosteronin määrän kasvu ei ole vastaavanlaista kuin pojilla. Tämän 

vuoksi tyttöjen lihasmassan kasvu jää poikia vähäisemmäksi. Poikien lihasmassa kasvu loppuu 

18–25 -vuotiaana ja tyttöjen jo 16–20 vuoden iässä. (Laine ym. 2016.) 

Ennen murrosikää hermolihasjärjestelmän kehittyminen on voimakasta, mutta murrosiän jäl-

keen sen kehittyminen hidastuu huomattavasti. Hermosoluista lähes kaikki ovatkin jo olemassa 

lapsen syntyessä, eikä hermosoluja tämän jälkeen enää kehity lisää. Hermoston kehittyminen 

lapsen syntymän jälkeen tapahtuukin hermoverkkojen sekä niiden tukirakenteiden kasvuna. 

Päivittäin lapsen elimistössä hermojen väliset yhteydet vahvistuvat ja uusia yhteyksiä syntyy. 

Lapsena siis hermoverkostot sekä niiden yhteydet kehittyvät voimakkaasti. Lapsi saa leikkimi-

sen ja liikkumisen avulla monipuolisesti erilaisia ärsykkeitä, joita hermosto vaatii kehittyäk-

seen. Hermosto onkin kehittynyt melkein valmiiksi jo 6-8 vuoden ikäisenä. Tämän vuoksi sen 

kehittäminen lapsena ja nuorena on äärimmäisen tärkeää. (Forsman & Lampinen 2008.) 
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Erilaiset taito-, nopeus-, ja tasapainoharjoitteet ovat hyviä harjoitteita hermoston kehittämi-

sessä, joiden kautta hermolihasjärjestelmä saa monipuolisia ärsykkeitä. Hermolihasjärjestel-

män liian yksipuolinen harjoittelu tuottaa ongelmia, kun liikkeiden vaatimukset kasvavat ja 

hermolihasjärjestelmä ei pystykään sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi liikkeet 

hidastuvat ja liikeradat alkavat hajoilemaan tämän seurauksena. Monipuolisen hermolihasjär-

jestelmän kehittämisestä on apua vanhempana esimerkiksi nopeutta ja voimaa kehittäessä. 

(Forsman & Lampinen 2008.)  

Meron (2004a) mukaan suomalaiset lapset kehittyvät moniin ulkomaalaisiin lapsiin verrattuna 

hieman hitaammin. Esimerkiksi amerikkalaisiin verrattuna suomalaiset kehittyvät noin vuotta 

myöhemmin.  Kansainvälisissä 17–19 vuotiaiden arvokilpailuissa tämä pystytään osittain nä-

kemään, koska suomalaiset urheilijat eivät ole menestyneet kovin hyvin lajeissa, joissa vaadi-

taan kovaa fyysistä suorituskykyä. (Mero 2004a.) 
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3 HERKKYYSKAUDET 

Herkkyyskaudet ovat vaiheita, jolloin eri ominaisuudet kehittyvät nopeimmin ja helpoiten. Lap-

sen ja nuoren harjoittelua suunniteltaessa nämä kaudet tulisi ottaa huomioon. (Seppänen ym. 

2010.) Esimerkiksi nopeuden herkkyyskausi on kymmenen ikävuoden tienoilla, jolloin harjoit-

telussa tulisi painottaa nopeutta (Mero 2004b). Sovellettaessa herkkyyskausia harjoitteluun ur-

heilijan biologinen kypsyystaso ja henkinen valmius täytyisi aina ottaa huomioon kronologisen 

iän lisäksi (Seppänen ym. 2010). 

3.1 Taito 

Tärkeimpiä osatekijöitä urheilusuorituksessa ovat taito ja tekniikka. Taidon ja tekniikan har-

joitteluun tulee kiinnittää huomiota lapsuudesta lähtien, koska herkkyyskaudet taidolle ja tek-

niikalle ovat lapsuudessa. (Mero 2004c.) Ominaisuutena taito on hitaasti kehittyvä ja sen sisäis-

täminen edellyttää paljon toistoja (Seppänen ym. 2010). 

Yleistaitavuus ja lajitaitavuus ovat urheilussa käytettäviä taidon termejä. Yleistaitavuudella tar-

koitetaan erilaisten suoritusten ja urheilulajien taidollisten vaatimusten oppimista sekä kykyä 

hallita niitä. Yleistaitavuuteen kuuluu myös kehon hallinta tilanteissa, joissa vaaditaan suun-

nanmuutoksia ja tasapainoa. Lajitaitavuudella puolestaan tarkoitetaan lajin tekniikan hyväksi-

käyttöä tilanteen vaatimusten mukaan sekä tekniikan korjauskykyä ja uuden tekniikan oppimis-

kykyä. (Sandström & Ahonen 2011.) Lajitaitavuus voidaan jakaa tekniikkaan ja tyyliin. Hyvän 

tekniikan omaava urheilija osaa suorituksen oikean liikeradan. Urheilijan suoritustekniikassa 

näkyvää persoonallista ilmaisutapaa kutsutaan tyyliksi. (Mero 2004c.) 

Ikävuosina 1–6 yleistaitavuus kehittyy parhaiten, kun taas ikävuodet 7–12 ovat optimaalisim-

mat yleistaitojen vakiinnuttamiselle ja lajitaitojen oppimiselle (Sandström & Ahonen 2011). 

Yleistaitojen oppimisen ja kehittämisen jälkeen voidaan siis panostaa enemmän lajitaitoihin, 

koska yleistaitojen hyvä hallitseminen luo edellytykset lajitaitojen oppimiselle (Seppänen ym. 

2010). 
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3.2 Nopeus 

Nopeudella tarkoitetaan kykyä saada aikaan liikettä mahdollisimman nopeasti (Mero 2004b).  

Nopeus on hermo-lihasjärjestelmän osalta vahvasti periytyvä ominaisuus, jonka vuoksi varhai-

sessa vaiheessa lapsuudessa on helpointa saada aikaan biologisia rakennemuutoksia. Aikuisena 

on vaikeaa kokonaan kompensoida lapsuuden nopeusharjoitteluvaiheen laiminlyöntejä, jonka 

vuoksi nopeusharjoitteluun kannattaa panostaa lapsuudessa. (Mero & Jouste 2016.)  

Nopeuden herkkyyskausi on kymmenen ikävuoden tienoilla (Mero 2004b). Ennen murrosikää 

erilaiset hermotukselliset harjoitteet ovat parhaita nopeuden kehittämisessä. Lapsilla toimivat 

parhaiten koordinatiiviset harjoitteet, kuten esimerkiksi reaktiokykyä, rytmitajua, liikehallintaa 

ja askelfrekvenssiä kehittävät harjoitteet. Nopeutta voidaan kehittää kasvupyrähdyksen jälkeen 

painotetusti voimaominaisuuksia kehittämällä. Voimaharjoittelu antaa nopeuden kehittämiselle 

loistavan jatkumon murrosiän jälkeen. (Seppänen ym. 2010.) Lapsuudessa ja nuoruudessa tulisi 

tehdä paljon myös nopeusvoimaan sekä räjähtävään nopeuteen suunnattuja harjoituksia. Räjäh-

tävä nopeus kehittyy rinnakkain maksimivoiman ja nopeusvoiman kanssa, jonka seurauksena 

räjähtävän nopeuden huippu saavutetaan aikuisiällä. Räjähtävä nopeuden tasoon vaikuttaa 

myös taito ja tekniikka.  (Mero & Jouste 2016.)   

Yleisenä liikuntamuotona juokseminen kehittyy voimakkaasti lapsen ollessa 5–7 vuoden ikäi-

nen, jolloin juoksunopeutta tulisi harjoittaa erilaisten leikkien avulla. Ensimmäisten kymmenen 

ikävuoden aikana niin pojilla kuin tytöillä maksimaalinen juoksunopeus kehittyy tasaisesti ja 

samansuuruisena. Pojat kuitenkin kehittyvät 15 ikävuoteen mennessä tyttöjä huomattavasti 

enemmän. Aikuisena miehet ovat maksimaalisessa juoksunopeudessa naisia parempia, koska 

miehillä on pidempi askelpituus. Pidempi askelpituus selittyy sillä, että miehet ovat naisia vah-

vempia ja pidempiä. Herkkyyskausi askeltiheyden ja liiketiheyden kehittämiselle on 7–12 vuo-

den iässä, kun taas herkkyyskausi askel- ja vetopituudelle on murrosiässä. (Mero & Jouste 

2016.) 
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3.3 Voima 

Kilpa- ja huippu-urheilussa lihasvoiman tärkeys on huomattava ja tulevaisuudessa sen tärkeys 

tulee todennäköisesti kasvamaan vielä enemmän kaikissa urheilulajeissa. Urheilussa lihasvoi-

maa tarvitaan esimerkiksi siirtämään kehon painoa tai välinettä. (Häkkinen & Ahtiainen 2016.) 

Voima voidaan jakaa kesto-, nopeus-, ja maksimivoimaan (Ahtiainen & Häkkinen 2007). 

Lihasten ja tukielimistön vahvistuminen alle 7-vuotiailla lapsilla tapahtuu mm. hyppelyiden, 

kiipeilyiden ja leikkien lomassa. Lapsen ollessa 7–12 vuoden ikäinen harjoitteluun voidaan ot-

taa mukaan sovellettua nopeusvoimaa. Tämän ikävaiheen aikana harjoittelua olisi hyvä tehdä 

omaa kehonpainoa hyödyntäen, mutta ikävaiheen loppupuolella harjoitteluun voidaan ottaa 

mukaan kuntopalloja ja lisäpainoja, kuten kevyitä levytankoja. Voimaharjoitteiden tekniikoita 

tulisi myös opetella tämän ikävaiheen loppupuolella. (Häkkinen & Ahtiainen 2016.) Yleisesti 

voimaharjoittelussa tulisi keskittyä lihaskestävyyden kehittämiseen ennen murrosikää. Keski-

vartalon ja lantion lihaksien harjoittamista tulisi painottaa lasten ja nuorten harjoittelussa. Tä-

mäntyyppisen harjoittelun seurauksena kehittyy myös lähtökohdat myöhemmälle voimanhan-

kinnalle sekä lihasten palautumiskyvylle. Loukkaantumisia ja rasitusvammoja pystytään pa-

remmin välttämään, kun pohjatyö on tehty hyvin. (Seppänen ym. 2010.)   

Murrosiässä kasvu- ja sukupuolihormonien vaikutuksesta tapahtuu suurin voiman kasvu ilman 

harjoittelua, mutta voimaharjoittelun avulla saadaan aikaan voimakas lisä-ärsyke voiman kas-

vuun. Voima lisääntyy murrosiässä niin tytöillä kuin pojilla, mutta voiman lisääntyminen on 

kuitenkin pojilla voimakkaampaa miessukupuolihormonien vaikutuksen vuoksi. (Häkkinen & 

Ahtiainen 2016.) Kuitenkin vasta kasvupyrähdyksen jälkeen on ajankohtaista aloittaa lihasmas-

san kasvattamiseen tähtäävä voimaharjoittelu (Hakkarainen ym. 2008). Sekä naisilla että mie-

hillä voiman huippuarvot ovat noin 20–30 vuoden ikäisenä.  Aikuisten naisten voimatasot ovat 

yläraajoissa 50–60 % ja alaraajoissa noin 60–70 % pienempiä verrattaessa vastaavasta miesten 

absoluuttisesta voimatasosta (Häkkinen ym. 2004.) 
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3.4 Kestävyys 

Hengitys- ja verenkiertoelimistö on rakenteeltaan pieni lapsena, mutta se kasvaa tasaisesti aina 

murrosikään saakka (Forsman & Lampinen 2008). Aerobiseen kuormitukseen lapsen elimistö 

on sopeutumiskykyinen jo varhaisessa vaiheessa (Hakkarainen ym. 2008) ja harrastamalla ae-

robista liikuntaa riittävästi voidaankin kasvattaa hiussuoniston määrää ja sydämen iskutila-

vuutta sekä kehittää säätelyjärjestelmiä jo lapsena (Forsman & Lampinen 2008). Oli sitten tu-

levaisuudessa laji mikä hyvänsä, kestävyysliikunnalla lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan 

yleistä perustaa myöhemmälle harjoittelulle (Hakkarainen ym. 2008). 

Anaerobinen energiantuotanto lapsen elimistössä ei ole vielä samalla tasolla kuin aikuisella 

(Nummela 2016). Maitohapollinen toimintakyky, maitohapon poistokyky ja happamuuden sie-

tokyky ovat lapsella puutteellisesti kehittyneitä (Hakkarainen ym. 2008). Elimistö ei kykene 

poistamaan maitohappoa tehokkaasti ennen kuin sisäelimistö on kehittynyt kokonaan. Tästä 

johtuen kestää lapsen ja nuoren elimistö heikommin happamuutta. (Forsman & Lampinen 

2008.) Lasten matalammat laktaattipitoisuudet ja heikompi anaerobinen kapasiteetti selittyvät 

mm. alhaisemmalla anaerobisen energiantuottojärjestelmän entsyymien määrällä (fosfofrukto-

kinaasin ja laktaattidehydrogenaasin), lihasmassan pienemmällä suhteellisella osuudella ja suu-

remmalla turvautumisella aerobiseen energiantuottoon (Laine ym. 2016). Lapsen harjoittelussa 

voi kuitenkin olla mukana maitohapollista harjoittelua, mutta aikuisten harjoitteluun verrattuna 

palautusten tulisi olla pidempiä ja suoritusjaksojen lyhyempiä. Tämän avulla pystytään varmis-

tamaan, että elimistö kerkeää myös poistamaan maitohappoa. (Forsman & Lampinen 2008.) 

3.5 Liikkuvuus 

Nopeuteen, voimantuottoon, kestävyyteen sekä suorituksen rentouteen on liikkuvuudella ja not-

keudella positiivinen vaikutus. Liikkuvuuden kehittämisen herkkyyskausi on noin 11-14 vuo-

den ikäisenä, mutta liikkuvuuden harjoittaminen olisi hyvä aloittaa jo lapsena. Liikkuvuushar-

joittelua olisi hyvä kasvattaa tasaisesti lapsuudesta eteenpäin siten, että herkkyyskauden aikana 

saavutettaisiin maksimaalinen liikkuvuustaso. Myöhemmissä ikävaiheissa tulisi pyrkiä ylläpi-

tämään herkkyyskauden aikana hankittua liikkuvuutta. Kasvupyrähdys voi aiheuttaa tilapäisesti 
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jäykkyyttä. Tämän vuoksi kasvupyrähdyksen aikana olisi hyvä panostaa monipuoliseen liikku-

vuusharjoitteluun, jotta vammoilta vältyttäisiin ja pystyttäisiin säilyttämää liikemotoriikka. 

(Hakkarainen ym. 2008.) 
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4 NUOREN YLEISURHEILIJAN POLKU 

”Urheilijan polku” kuvaa urheilijan matkaa, joka alkaa lapsuudesta ja jatkuu aikuisiän huippu-

urheilijaksi asti. Urheilijan polkua ei tulisi nähdä ennakkoon määritettynä yhtenä polkuna hui-

pulle vaan polkujen verkostona. (Mononen 2016.) Tietyissä urheilulajeissa menestyminen vaa-

tii lajitaitojen harjoittelemisen aloittamista jo hyvin nuorena. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi 

telinevoimistelu, taitoluistelu ja mäkihyppy, joissa ennen 7. ikävuotta tulisi aloittaa lajitaitojen 

harjoitteleminen. Kuitenkin useimmissa lajeissa lajin pariin voi tulla vielä myöhemmällä iällä. 

(Mero 2004c.) 

Bauersfeldin ja Schröterin (1989) mukaan huippuyleisurheilijoiden kehityskaaresta pystytään 

yleensä erottamaan kaksi vaihetta: valmistautuminen ja erikoistuminen. Yleisurheilun valmis-

tautumisvaihe tapahtuu yleensä tiiviisti oman lajin parissa ja siinä valmistaudutaan erikoistu-

mista varten. Esimerkiksi seiväshyppääjä Sergey Bubka aloitti yleisurheilu harjoittelun 11 vuo-

tiaana. Kuitenkin on olemassa urheilijoita, jotka ovat valmistautumisvaiheessa harrastaneet jo-

tain muuta urheilulajia kuin yleisurheilua. Heidän kehitykseen tämä ei kuitenkaan ole vaikutta-

nut epäsuotuisasti erikoistumisvaiheessa. Olennaista on siis se, mitä urheilija on tehnyt valmis-

tautumisvaiheen aikana, eikä se, mitä tietä urheilija on tullut yleisurheiluun. Valmistautumis-

vaiheen jälkeen urheilijalla tulisi kuitenkin olla tietty valmiustaso. Esimerkiksi nuoren urheili-

jan nopeus- ja nopeusvoimaominaisuuksien sekä koordinaatiokyvyn tulisi olla kehittynyt hy-

välle mallille. Nuori urheilija on oppinut sekä lajien että harjoitusten tekniikoiden perusteet, 

mutta myös oikeanlaiset asenteet ja toimintatavat niin harjoittelu kuin kilpailutilanteissa. Kehi-

tyskaaren toiselle vaiheelle ns. erikoistumisvaiheelle on tyypillistä lajispesifisyys ja sen tavoit-

teena on kehittää lajissa tarvittavia suoritustekijöitä. On kuitenkin hyvä huomioida, että erikois-

tuminen yhteen yleisurheilulajiin ei sulje mahdollisuutta harjoitella muita yleisurheilulajeja 

sekä niissä kilpailemista. (Bauersfeld & Schröter 1989.)  

Bauersfeldin ja Schröterin (1989) mukaan monivuotinen ja määrätietoinen yleisurheiluun val-

mistautuminen jo nuorisovaiheessa olisi optimaalinen tie maailmanluokan yleisurheilijaksi, kun 

maailmassa suoritustaso edelleen kehittyy. Yleisurheilussa huippusuorituksia on mahdollista 

saavuttaa yleisimmin 18–30 vuoden ikäisenä ja tällä hetkellä kansainvälisen kärjen lähettyville 
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on mahdollista päästä kaikissa yleisurheilulajeissa 18–21 vuoden ikäisenä. (Bauersfeld & 

Schröter 1989.) 

Monosen (2016) mukaan urheilijan polulla on kolme vaihetta, jotka ovat lapsuusvaihe, valinta-

vaihe ja huippuvaihe. Lapsuusvaiheessa urheilijat ovat alle 13-vuotiaita ja he ovat kaikki sa-

malla polulla. Tässä vaiheessa on tärkeää, että lapsi on innostunut liikunnasta ja hän saa ilon ja 

hauskuuden kokemuksia liikkuessaan. Lapsuusvaiheessa on myös tärkeää, että lapsi voi halu-

tessaan kokeilla ja harrastaa useita eri lajeja. Tällöin lapsella on mahdollisuus löytää itselleen 

mieluisa laji. Tavoitteena lapsuusvaiheessa on monipuolisten liikuntataitojen oppiminen sekä 

hyvän fyysisen harjoitettavuuden kehittäminen, jotka ovat mahdollista saavuttaa monipuolisen 

harrastamisen avulla. Monipuolisten liikuntataitojen opetteleminen lapsuudessa mahdollistaa 

luontevan siirtymisen lajitaitojen opetteluun sekä niiden vahvistamiseen ja syventämiseen myö-

hemmällä iällä. Urheilu-uran myöhemmässä vaiheessa huomattavaa etua tuo lapsuudessa saa-

vutettu hyvä harjoitettavuus. Etu perustuu siihen, että elimistöä pystytään kuormittamaan ja se 

vastaanottaa harjoittelua paremmin, mutta myös urheiluvammoja pystytään ehkäisemään pa-

remmin. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen voivat vielä lapsuusvaiheessa jäädä suhteellisesti 

pienemmälle osuudelle. Lapsuusvaiheessa on kuitenkin vielä erittäin vaikeaa ennustaa tulevai-

suuden urheilumenestystä. (Mononen 2016.) 

Urheilijan polun toisessa vaiheessa ns. valintavaiheessa urheilijat ovat noin 13–19 vuoden ikäi-

siä. Nuorelle tämä vaihe on muutosten aikaa ja hän kokee fyysisen kasvun ja kehityksen ohella 

itsenäiseksi yksilöksi kasvamisen. Valintavaiheessa urheilevien nuorten tavoitteet alkavat olla 

erilaisia. Osa nuorista valitsee polun, joka on tavoitteellinen ja huipulle tähtäävä. Osa puoles-

taan haluaa harrastaa ja kilpailla ilman tarkkoja tavoitteita, kun taas osa haluaa liikkua omaksi 

iloksi. On kuitenkin myös nuoria, jotka liikunnan ja urheilun tilalle valitsevat toisen kiinnos-

tuksen kohteen, kuten esimerkiksi musiikin harrastamisen. (Mononen 2016.) 

Valintavaiheessa ohjatun harjoittelun määrä kasvaa, jonka seurauksena myös valmentajan rooli 

korostuu. Valintavaihe on myös valmentajalle vaativaa aikaa, koska hänen tulee huomioida 

mm. urheilijan yksilöllinen kasvu ja kehitys, mutta myös urheilijan taidot ja tavoitteet. Valin-

tavaiheen aikana nuori löytää päälajin ja lajitaitojen harjoittelu korostuu. Päälajin harjoittelua 
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monipuolistaa sivulajien harjoittelu ja se samalla lisää harjoittelun kokonaismäärää.   Lajiva-

linnan myötä muiden lajien harrastamiselle ei yleensä löydy aikaa ja resursseja. Tämä tulee 

huomioida nuoren urheilijan harjoittelussa siten, että lajitekniikoiden ja sille tyypillisten harjoi-

tusten lisäksi on erilaista harjoittelua vaihtelevissa ympäristöissä. Valintavaiheessa harjoitte-

lusta tulee systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa, johon siirtymistä edistää lapsena saavutettu 

hyvä fyysinen harjoitettavuus. Harjoittelussa tulisi huomioida myös ominaisuuksien herkkyys-

kaudet, jotka liittyvät biologiseen kypsymiseen. Nuoren urheilijan kohdalla tulee huomioida 

hyvin tarkkaan myös kuormituksen ja levon suhde, jotta ylikuormittuminen pystyttäisiin vält-

tämään. Nuoren urheilijan tulee kiinnittää huomiota myös omiin terveystottumuksiinsa ja ym-

märtää, että omilla elämäntavoilla on vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Nämä puolestaan 

vaikuttavat nuoren urheilijan kehittymiseen, harjoitusvasteeseen ja palautumiseen. (Mononen 

2016.) 

Huipulle tähtäävän nuoren urheilijan innostus urheilua kohtaan syvenee intohimoksi ja harjoit-

telemisen lisäksi kilpailuissa pärjääminen motivoi nuoria urheilijoita. Tässä vaiheessa nuorelle 

kaveripiirin tärkeys on erittäin voimakas. Nuoren urheilijan menestymistä aikuisiällä on vielä 

nuoruusvaiheessa vaikeaa ennustaa ja osa nuorista löytää huippu-urheilijan polulle vasta myö-

hemmin. Tämän vuoksi nuoren urheilijan polun olisi tässä vaiheessa hyvä olla ennemmin pol-

kujen verkosto, koska tämä mahdollistaa yhä polulta toiselle siirtymisen. (Mononen 2016.) 

Urheilijan polun kolmannessa vaiheessa ns. huippuvaiheessa urheilijat ovat yli 19-vuotiaita. 

Sen kesto ja ajoittuminen riippuvat kuitenkin yksilöstä sekä hänen lajistaan. Tässä vaiheessa 

urheilija tavoittelee huipputulosta sekä kansainvälistä menestymistä. Näiden tavoitteiden saa-

vuttaminen edellyttää kuitenkin urheilijalta täydellistä omistautumista urheilulle. Harjoittelun 

yksilöllisen optimoinnin rooli tehostuu huippuvaiheessa, koska huipulla olevien urheilijoiden 

erot ovat varsin pieniä. Huippuvaiheessa harjoittelu on elimistölle äärimmäisen kuormittavaa, 

jonka vuoksi palautumista ja kuormittuneisuutta tulisi tarkkaan seurata. Harjoittelun ja levon 

tulee siis olla tasapainossa. Terveiden, tehokkaiden sekä laadukkaiden päivien määrä harjoitte-

lussa pitää pystyä maksimoimaan tässä vaiheessa uraa, kun puolestaan sairastelu- ja ylikuor-

mittuneisuuspäivien määrä pitää pystyä minimoimaan. Kokonaisvaltainen terveyden edistämi-

nen on siis ensisijaisen tärkeää, mikä sisältää fyysisen suorituskyvyn lisäksi laadukasta ravin-

toa, sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyä sekä henkistä hyvinvointia. Huippuvaiheessa 
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huomiota kiinnitetään yhä enemmän harjoittelu- ja kilpailuvälineisiin, mutta myös erityisme-

netelmien sekä -olosuhteiden hyväksikäyttöön. Kuitenkin on muistettava, että menestyminen 

huippu-urheilussa on monen tekijän summa ja sattumalla on oma osuutensa urheilijan polulla. 

(Mononen 2016.)  
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5 YLEISURHEILUN HEITTOLAJIEN OMINAISUUSVAATIMUKSET 

Yleisurheilun heittolajien harrastajan tulee olla nopea, vahva, tehokas, räjähtävä ja notkea (Sil-

vester 2003). Heittolajeissa huipputason tulokset edellyttävät välineen suurta lähtönopeutta. 

Esimerkiksi moukarinheitossa yli 80 metrin tuloksessa lähtönopeuden tulee olla noin 28–28.5 

m/s ja kuulantyönnössä yli 22 metrin tuloksessa noin 14 m/s. Tällaisten lähtönopeuksien saa-

vuttaminen vaatii voimaominaisuuksia välineen kiihdyttämiseksi. Kilpailutuloksia ja voimates-

tien tuloksia verrattaessa nähdään selvästi voimaominaisuuksien merkitys heittotuloksille. 

(Bauersfeld & Schröter 1989.) 

Heittolajeissa hyvä koordinaatiokyky ja tekniikka antavat urheilijalle tilaisuuden fyysisten edel-

lytysten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Erittäin lyhytkestoisissa suorituksissa vaaditaan tekni-

sesti ja koordinatiivisesti äärimmäisen hioutunutta liikerataa, jotta maksimaalinen voiman-

käyttö pystytään hyödyntämään. (Bauersfeld & Schröter 1989.) Esimerkiksi kuulantyöntösuo-

ritus huipputyöntäjällä kestää vain noin sekunnin ajan ja on yleisurheilun lyhytkestoisin laji-

suoritus (Yrjölä 2000). 

Heittolajeissa kilpailusuoritukset ovat maksimaalisia, lyhytkestoisia ja suoritusten välillä on 

varsin pitkät lepotauot. Tämän vuoksi mitään tiettyä kestävyysominaisuutta ei heittolajien kil-

pailusuorituksissa tarvita eli varsinaisiin kilpasuoritustuloksiin kestävyyden vaikutus on suh-

teellisen pieni. Kuitenkin kestävyydellä on oleellinen merkitys harjoittelussa, koska se on pe-

rusta ja edellytys suurten harjoituskuormitusten sietokyvylle. Heittolajien urheilijan kannalta 

lajikestävyys ja yleiskestävyys ovat tärkeitä, koska urheilijan pitää pystyä vastustamaan kuor-

mituksen aiheuttamaa väsymystä ja palautumaan nopeasti kuormituksesta. (Bauersfeld & 

Schröter 1989.) 

5.1 Moukari 

Moukarinheitto on laji, joka vaatii valtavan määrän teknistä asiantuntemusta (Judge ym. 2010). 

Koska moukarinheitossa tarvitaan korkeaa teknistä taitoa, toistot ovat avain menestykseen 

(Dunn & McGill 2007, Judgen ym. 2011 mukaan). Jotta moukarinheittäjä pystyy saavuttamaan 
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erinomaisen tekniikan, hänen tulee olla vahva, tehokas sekä omistaa hyvä tasapaino ja rytmi. 

Optimaalinen heittäminen vaatii myös nopeutta, koordinaatiota sekä notkeutta. (Pilianidis ym. 

2013.)  

Teknisten heittotaitojen opettelemisen ja harjoittelemisen lisäksi voimaharjoittelu on tärkeää 

heittolajeissa (Judge 2009). Judge ym. (2011) tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia harjoitus-

muuttujia, jotka vaikuttavat eniten maksimaaliseen heittopituuteen moukarinheitossa. Tutki-

muksesta saatiin, että moukarinheiton pitkä lajitausta (vuosina), heittojen määrä vuodessa, 

moukarin tekniikka ja takakyykky olivat tärkeitä ennustajia moukarinheiton heittopituudelle. 

Tekniikalla tarkoitettiin pyörähdysten lukumäärää eli heittikö kolmella vai neljällä pyörähdyk-

sellä. Neljän pyörähdyksen tekniikalla oli korkein korrelaatio moukarinheiton heittopituuteen. 

Moukarinheittäjän on kuitenkin ensin opeteltava yhdellä ja kahdella pyörähdyksellä heittämi-

nen, ennen kuin siirtyy kolmen tai neljän pyörähdyksen tekniikkaan. Urheilijat, joilla on koke-

musta moukarinheitosta jo lapsuudessa ovat selkeästi etulyöntiasemassa, koska moukarin heit-

tokokemus oli tärkeä ennustaja moukarinheiton heittopituudelle. Moukarinheitossa tärkeitä 

ominaisuuksia ovat myös pyörimistasapaino ja keskivartalon voima. Urheilija, jolla ei ole tar-

peeksi vahvaa keskivartalon lihaksistoa taipuu heittovaiheessa eteenpäin, jonka vuoksi heiton 

alkupyöritysten aikana saavutettu nopeus hidastuu. (Judge ym. 2011.) 

Judgen ym. (2010) mukaan ainoa tapa saavuttaa menestystä moukarinheitossa on noudattaa 

johdonmukaista harjoitusjärjestelmää, joka sisältää tekniikan kehittämisen harjoittelua, prog-

ressiivista voimaharjoittelua ja palautumista. Voimaharjoittelussa tulee keskittyä moukarin 

kannalta oleelliseen liikkeisiin, kuten jalkakyykkyyn sekä olympianostoihin. Harjoittelussa on 

hyvä keskittyä myös spesifin heittovoiman hankkimiseen painavia välineitä heittämällä sekä 

tekemällä drillejä. (Judge ym. 2010.) Sleaterin ja Konukmanin (2009) mukaan urheilijat, jotka 

eivät ole todella vahvoja tai isoja voivat silti olla hyvin menestyneitä moukarinheittäjiä. 
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5.2 Kiekko 

Kiekonheitto on urheilulaji, jossa urheilija voi saavuttaa hyvin pitkän kilpailu-uran. Amerikka-

lainen kiekonheittäjä Al Oerter on hyvä esimerkki urheilijasta, joka on saavuttanut pitkän ja 

menestyksekkään urheilu-uran. Hän heitti 43-vuotiaana 69,46 m. (Vrcić ym. 2016.) 

Maailmanluokan kiekonheittäjät ovat nopeita, vahvoja, tehokkaita, ketteriä sekä notkeita (Cain 

1983, Cissikin 2015 mukaan). Olympiavoittaja ja maailmanmestarin Gerd Kanterin valmenta-

jan Vésteinn Hafsteinssonin mukaan nopeus on avain menestykseen kiekonheitossa, jonka 

vuoksi voimaharjoittelun tulisi korostaa nopeuden kehittymistä (Hafsteinsson 2008). Kiekon-

heitossa ylävartalon maksimivoiman on todettu olevan tärkeässä roolissa.  Esimerkiksi Morrow 

ym. (1982) löysivät maksimaalisen vinopenkkituloksen ja kiekonheittotuloksen väliltä merkit-

sevän korrelaation (r=0.90, p<0.01) kohtalaisesti harjoitelleilla kiekonheittäjillä. Tutkimuksesta 

löydettiin myös, että maksimaalinen jalkakyykky ei ollut merkitsevästi yhteydessä kiekonheit-

toon. Karampatsos ym. (2011) havaitsivat samansuuntaisia tuloksia, kun kiekonheiton ja vi-

nopenkin (1RM) välillä löytyi erittäin merkitsevä korrelaatio (r=0,96, p<0.01), kun taas kie-

konheiton ja jalkakyykyn (1RM) väliltä ei löytynyt yhtä merkitsevää korrelaatiota (r=0.61). 

Karampatsos ym. (2011) pohtivat jalkakyykyn roolia kiekonheiton näkökulmasta ja tulivat sii-

hen tulokseen, että jalkakyykystä tarvitaan varmasti tietty voimataso, mutta voiman lisääminen 

siitä suuremmaksi ei kiekonheiton kannalta olisi oleellista. Puolestaan maksimaalisen vinopen-

kin ja kiekonheittosuorituksen välillä löytyi erittäin merkitsevä korrelaatio, mikä korostaa ylä-

vartalon absoluuttisen voiman tärkeyttä kiekonheitossa. Tämän vuoksi suurempi keskittyminen 

vinopenkin kehittämiseen voisi aiheuttaa lisäparannuksia kiekonheiton suorituksessa. (Karam-

patsos ym. 2011.) 

Kiekonheitto on räjähtävä laji (Karampatsos ym. 2011). Kiekonheittäjän voimaharjoittelun olisi 

optimaalista sisältää penkkipunnerrusta, raakaa rinnallevetoa ja jalkakyykkyä yleisen voiman 

kehittämisen vuoksi (Jones 1994). Harjoittelun tulisi sisältää kuitenkin myös lajille spesifin 

voiman harjoituksia, koska heitossa vaaditaan mm. kiertoliikettä sekä tasapainoa. (Gambetta 

1994.) Lajispesifin voiman harjoittelussa voi hyödyntää esimerkiksi käsipainoja, kuntopalloja 

sekä hyppyjä (Tancredin 1994). Spesifi voimaharjoittelu tulisi kuitenkin aloittaa vasta kasvun 
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jälkeen, kun urheilija on saavuttanut riittävän hyvät perusvoimatasot (Taylor 1994). Vanhem-

mat heittäjät keskittyvät harjoittelussaan yhä enemmän lajispesifin voiman harjoittamiseen 

(Jones 1994). Voiman lisäksi kiekonheittäjän tulisi kehittää kykyä ylläpitää asentoa. (Cissik 

2015.)  

5.3 Kuula  

Amerikkalainen kuulantyöntäjä Parry O´Brien jalosti kuulantyönnön tekniikkaa vuonna 1951, 

joka tunnetaan nykyään pakitustyylinä. O´Brien dominoi kuulantyöntökilpailuita tämän jälkeen 

ja paransi maailmanennätystä useaa otteeseen. Puolestaan 1980-luvun alkupuolella pyörähdys-

tekniikka alkoi saavuttaa suosiota valmentajien keskuudessa. Kummallakaan tekniikalla ei kui-

tenkaan ole selkeää etua havaittu. (Judge & Bellar 2014.) Bosenin (1985) mukaan pakitustyyli 

kuitenkin sopii paremmin rakenteeltaan massiivisille, hyvin pitkille ja vahvoille urheilijoille, 

kun taas pyörähdystyyli sopii paremmin keskikokoisille ja nopeasti liikkuville räjähtäville ur-

heilijoille (Bosen 1985), jotka omaavat hyvä tasapainon (Oesterreich ym. 1997). Tämä puoles-

taan johtuu työntöringin rajallisesta koosta (Bosen 1985). Pidemmät urheilijat ovat etulyönti-

asemassa riippumatta siitä kumpaa tekniikkaa käytetään (Booth 1986, Judgen & Bellarin 2014 

mukaan). Kuitenkin lyhyemmällä urheilijalle, jolla on riittävät ominaisuudet, on mahdollista 

kilpailla korkeammalla tasolla pyörähdystyylillä kuin mitä pakitustyyli mahdollistaisi (Booth 

1986 ja Egger ym. 1994, Judgen & Bellarin 2014 mukaan). Yleinen käsitys näyttää olevan, että 

pakitustyyli vaatii enemmän voimaa kuin taitoa, kun taas pyörähdystekniikka on monimutkai-

sempi liike ja on enemmän riippuvainen taidosta ja nopeudesta (Egger ym. 1995, Judgen & 

Bellarin 2014 mukaan). Aloittelijat todennäköisesti saavat paremman suorituksen aikaan paki-

tustekniikalla kuin pyörähdystekniikalla, koska oletettavasti pyörähdystekniikan onnistuminen 

vaatii enemmän taitoa (Judge & Bellar 2014).  

Kuulantyöntäjän on pystyttävä tuottamaan hyvin suuria voimia suhteellisen lyhyessä ajassa 

(Judge & Bellar 2014). Huippukuulantyöntäjillä työntövaihe vie noin 0,2–0,25 sekuntia, jonka 

aikana työntäjän on pystyttävä muuttamaan välineen 2 m/s nopeus 14 m/s lähtönopeudeksi. 

Tällainen suoritus vaatii valtavan ison maksimivoiman muuttamista räjähtäväksi voimaksi. (Yr-

jölä 2000.)  Voima on siis tärkeä ominaisuus kuulantyönnössä ja useat tutkimukset tukevat 
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maksimivoiman merkitystä kuulantyönnön suorituskykyyn (Judge & Bellar 2014). Esimerkiksi 

Kokkonen ym. (1988) osoittivat tutkimuksessaan, että kuulantyönnön suoritusta pystytään pa-

rantamaan vahvistamalla varpaiden ja sormien koukistajalihaksia MTP- ja MCP-nivelissä. Ter-

zis ym. (2007) puolestaan löysivät kuulantyönnön ja maksimikyykyn väliltä (r=0.76, p<0,05) 

sekä kuulantyönnön ja vinopenkin väliltä merkitsevät korrelaatiot (r=0.75, p<0,05). Terzis ym. 

(2007) löysivät myös merkitsevät korrelaatiot vastus lateraliksen ja pectoralis majorin aEMG:n 

ja työntövaiheen väliltä (r=0.91, p<0.01 ja r=0.75, p<0.05.) Tästä voidaan päätellä, että parem-

man jalkakyykkytuloksen omaavat työntäjät pystyvät todennäköisesti aktivoimaan enemmän 

reisilihaksiaan kuulantyöntösuorituksen aikana verrattuna matalamman kyykkytuloksen omaa-

viin työntäjiin (Terzis ym. 2007).  

Terzisin ym. (2012) tapaustutkimuksen tarkoituksena oli antaa pitkänaikavälin tietoa lihasvoi-

man ja kehonkoostumuksen suhteesta kuulantyönnön suorituskykyyn. Tutkimuksessa seurattiin 

yhtä pyörähdystekniikalla työntävää miestä vuosina 2003–2011. Tuloksena saatiin, että kuu-

lantyönnön suorituskyky pyörähdystyylillä oli erittäin merkitsevästi yhteydessä jalkakyykyn 

(r=0.93, p<0.01), penkkipunnerruksen (r=0.87, p<0.01) sekä tempauksen (r=0.92, r<0,01) mak-

simitulokseen. Kuulantyöntö paikalta oli erittäin merkitsevästi yhteydessä kehon rasvattomaan 

massaan (r=0.92, p<0.01). (Terzis ym. 2012.) 

Vaikka kuulantyönnössä maksimivoiman suuruus on kiistaton, räjähtävä voima on lihaksiston 

tärkein ominaisuus kuulantyönnössä (Billeter ym. 2003). Poprawski (1988) tutki kymmentä 

eliitti kuulantyöntäjää ja havaitsi, että kuulantyönnön suorituskyky liittyi läheisemmin nopeu-

den ja tehon testeihin kuin maksimaalisen voiman testeihin. Myös esimerkiksi Terzis ym. 

(2003) linkittivät jalkojen räjähtävän voiman kuulantyönnön suorituskykyyn.  

Judgen & Bellarin (2014) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä normaalin voimahar-

joittelun tekijät liittyivät eniten kuulantyönnön suoritukseen. Tuloksista saatiin, että ennen kil-

pailukautta penkkipunnerruksella (r=0.767, p<0.001) ja takakyykyllä (r=0.771, p<0.001) oli 

erittäin merkitseviä yhteyksiä kilpailukauden kuulantyöntöön, kun puolestaan raaka rinnalle-

veto (r=0.868, p<0.001) oli erittäin merkitsevästi yhteydessä kilpailukauden kuulantyöntö tu-

lokseen. Tutkimuksessa vertailtiin myös pakitustyylin ja pyörähdystyylin välillä olevia eroja ja 
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löydettiin, että miestyöntäjillä penkkipunnerruksen ja kuulantyönnön parhaan tuloksen välinen 

suhde oli merkittävästi korkeampi pakitustyylillä työntävillä (11.03 kg/metri ±1.2) kuin pyö-

rähdystyylin työntäjillä (9.98 kg/m ±1.2). Myös tutkimukseen osallistuneiden naisten osalta 

löydettiin samanlainen merkittävä ero pakittajien (6.62 kg/m ±0.63) ja pyörähtäjien (5.69 kg/m 

±0.87) väliltä. (Judge & Bellar 2014.)  

5.4 Keihäs 

Lahjakas keihäänheittäjä on voimakas, raamikas ja nopeakätinen. Fyysinen ja psyykkinen lah-

jakkuus sekä antropometria (pituus, paino ja syliväli) ovat kolme päätekijää, joista keihäänheit-

täjän lahjakkuus muodostuu. Keihäänheitossa lahjakkaat heittäjät voidaan havaita 13–18 -vuo-

den ikäisenä. (Utriainen 1987.) 

Maailman kärkitason keihäänheittäjät ovat miehissä usein yli 180 cm pitkiä ja naisissa yli 165 

cm pitkiä. Kuitenkin poikkeuksia on, kuten esimerkiksi Jorma Kinnunen, joka on 176 cm pitkä 

ja on heittänyt maailmanennätyksen. Keihäänheittäjälle on ylimääräisestä painosta haittaa, 

jonka vuoksi lajin parissa ei juurikaan ole ylipainoisia urheilijoita. Paino kärkitason keihään-

heittäjä miehillä yleensä vaihtelee 85–100 kg välillä ja naisilla 65–75 kg välillä. Yleensä nuoret 

keihäänheittäjä lahjakkuudet ovatkin hoikkia ja jänteviä. Keihäänheitossa pitkät kädet antavat 

ulottuvuutta ja sylivälin lahjakkuusominaisuus toteutuu, kun syliväli on 0–15 cm yli urheilijan 

pituuden. (Utriainen 1987.) 

Fyysiset ominaisuudet, joita keihäänheitossa tarvitaan, voidaan jaotella perusominaisuuksiin, 

pääominaisuuksiin ja lajiominaisuuksiin (kuva 1). Keihäänheittäjän perusominaisuudet tulisi 

saada jo lapsena kuntoon, koska ne ovat perustana pää- ja lajiominaisuuksien harjoittelemiselle. 

Painopiste harjoittelussa siirtyy perusominaisuuksista pääominaisuuksiin, kun urheilija on ke-

hittynyt ja vanhempi. Lopulta pääominaisuuksista siirrytään lajiominaisuksiin, joita ovat tek-

niikka, lajivoima ja lajinopeus. Kuitenkin kaikissa urheilu-uran vaiheissa keihäänheiton tek-

niikkaa tulisi harjoitella runsaasti ja nuorilla urheilijoille tekniikkaharjoittelu on erityisen tär-

keää. (Utriainen 1987.) 
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KUVA 1. Keihäänheiton fyysiset ominaisuudet (mukailtu Utriainen 1987). 

Maksimivoima on yksi keihäänheittäjän tärkeimmistä ominaisuuksista, vaikka miesten keihäs 

painaa vain 800 grammaa ja naisten keihäs 600 grammaa. Maksimivoima pitää kuitenkin pystyä 

jalostamaan lajivoimaksi ja räjähtäväksi voimaksi. Huipulle tähtäävän keihäänheittäjän räjäh-

tävän voiman tulee olla todella kovalla tasolla ja yleensä räjähtävän voiman paraneminen onkin 

suoraan nähtävissä keihäänheittotulosten pitenemisellä. Utriaisen (1987) mukaan naiskeihään-

heittäjien haasteena on ollut maksimivoiman muuttaminen räjähtäväksi voimaksi, jonka avulla 

pystyttäisiin saavuttamaan parempia keihästuloksia. (Utriainen 1987.)   

Lajivoimaa keihäänheitossa vaaditaan rintalihaksesta, ojentajasta, olkavarren lihaksista, keski-

vartalon kiertolihaksista sekä reisistä ja pohkeista. Keihäänheitossa huipputuloksiin yltäminen 

vaatii räjähtävän voiman lisäksi lajivoimaa. Lajivoimaa kuitenkin kannattaa harjoittaa kokonai-

suudessa vasta, kun perusvoimatasot ovat kehittyneet riittävästi ja oikeaoppinen tekniikka on 

vakiintunut. (Utriainen 1987.) 

Lajinomaisuus 

Tekniikka Lajivoima Lajinopeus 

Pääominaisuudet 

Maksimivoima Räjähtävä 

voima 

Pikavoima Elastisuus Maksimi-no-

peus 

Perusominaisuudet 

Perusvoima Kestovoima Koordinaatio-

kyky 

Liikkuvuus Palautumis-

kyky 
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Elastisuus on keihäänheittäjälle tärkeä ominaisuus. Keihäänheitossa elastisuus on lähtökohtana 

esimerkiksi heittoryhmin oikeanlaiselle oppimiselle ja keihäänheiton vetovaiheessa elastisuu-

den hyödyntäminen on tärkeää, jotta pystytään saavuttamaan huipputuloksia.  Keihäänheittotu-

loksiin elastisuuden hyväksikäytöllä on vaikutusta noin 5–10 metriä. Vaikutuksen suuruus riip-

puu heittäjän kyvystä käyttää elastisuutta hyväksi. Elastisuutta pystytään harjoittamaan mm. 

loikka-, hyppely-, ja voimaharjoitteilla. (Utriainen 1987.) 

Utriaisen (1987) mukaan keihäänheittäjän tärkein ominaisuus on tekniikka. Vaikka muut omi-

naisuudet olisivat hyvällä tasolla, mutta tekniikka ei ole riittävän hyvä, keihäänheittotulokset-

kaan eivät ole toivotunlaisia. Perusasiat ovat useimmiten kunnossa yli 80 metrin heittäjillä. Kui-

tenkin myös maailman kärkiheittäjien tekniikasta voidaan havaita pieniä virheitä, teknisiä puut-

teellisuuksia ja moninaisia yksilöllisiä sovellutuksia. (Utriainen 1987.) 

Utriaisen (1987) mukaan hyvän tekniikan oppiminen ja kansainvälisen tason saavuttaminen ei 

ole varmaa, vaikka urheilija olisi fyysinen lahjakkuus ja omistaisi keihäänheitolle edullisen ant-

ropometrian. Nämä tekijät edellyttävät myös psyykkisiä ominaisuuksia, joiden on oltava toi-

siinsa nähden tasapainossa. Utriaisen (1987) mukaan psyykkisistä ominaisuuksista tahto on tär-

kein, mutta mm. motivaatio, itseluottamus ja keskittymiskyky ovat myös tärkeitä psyykkisiä 

ominaisuuksia.  
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6 FYYSISTEN OMINAISUUKSIEN TESTAAMINEN KENTTÄTESTEIN  

Kuntotestaus on merkittävä osa tavoitteellista urheiluvalmennusta. Testauksen avulla pystytään 

mm. seuraamaan urheilijan suorituskykyä ja kehittymistä sekä kehittämään harjoittelua opti-

maaliseen suuntaan. Valmentaja ja urheilija pystyvät testitulosten avulla näkemään urheilijan 

eri ominaisuuksien tason ja seuraamaan kehitystä niin vuositasolla kuin pitkälläkin aikavälillä. 

Kuntotestaamisessa on tärkeää, että testataan lajin keskeisimpiä ominaisuuksia. Lajikohtainen 

testipatteristo olisi hyvä suunnitella lajianalyysin perusteella. (Kantola 2007.)  

Hyppy- ja loikkatestit. Hyppytestit ovat nopeusvoimaa mittaavia testejä (Ahtiainen ym. 2004). 

Esimerkiksi vauhditon pituushyppy ja 5-loikka kertovat alaraajojen räjähtävästä voimasta (Ky-

röläinen 2004; Chamari ym. 2008). King-Dowlingin ym. (2017) tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää vauhdittoman pituushypyn pätevyyttä ennustamaan esikouluikäisten lasten huippute-

hoa. Tutkimuksesta saatiin, että vauhditon pituushyppy korreloi merkitsevästi huipputehon 

kanssa (r= 0.636, p<0.001). Lapsen huipputehoa voidaan ennustaa painon, iän, sukupuolen ja 

vauhdittoman pituushypyn avulla. (King-Dowling ym. 2017.) 

Pilianidis ym. (2013) löysivät, että vauhditon pituushyppy sekä kolmiloikka olivat vahvasti yh-

teydessä moukarinheiton tulokseen maailmanluokan naismoukarinheittäjällä. Samasta tutki-

muksesta myös saatiin, että voimaharjoittelu ja alavartalon räjähtävä voima olivat vahvasti yh-

teydessä moukarinheittoon. (Pilianidis ym. 2013.) Räntilä (2015) puolestaan löysi keihäänhei-

ton ja 5-loikan sekä 3-tasassun väliltä merkitsevän yhteyden naiskeihäänheittäjillä. 

Kuulanheittotestit.  Kuulanheittotestien avulla voidaan mitata ylävartalon ja etenkin ojentaja-

lihasten nopeusvoimaa (Kyröläinen 2004). Duncanin & Hankeyn (2010) tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli verrata pään yli taakse kuntopalloheiton suorituskykyä kevennyshyppyyn sekä lisä-

painolla tehtyyn kyykkyhyppyyn nuorilla. Tutkimuksen tuloksista saatiin, että pään yli taakse 

kuntopalloheitto on luotettava räjähtävän voiman kenttätesti nuorilla. (Duncan & Hankey 

2010.) 
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Terzis ym. (2010) löysivät, että pään yli taakse kuulanheitto korreloi merkitsevästi moukarin-

heiton tulokseen (r=0.95, p<0.01). Tutkimus oli tehty miesmoukarinheittäjille ja kuulanheitto-

testissä oli käytetty 7.26 kg painavaa kuulaa. Pilianidis ym. (2013) löysivät samansuuntaisia 

tuloksia maailmanluokan naismoukarinheittäjällä, kun pään yli taakse (5kg) kuntopallonheitto 

oli vahvasti yhteydessä moukarinheittoon.  

Maksimaalisen juoksunopeuden testi. 20 metrin lentävällä mitataan urheilijan maksimaalista 

juoksunopeutta. Maksinopeustestin toistettavuus on hyvä pikajuoksijoilla, jotka ovat tottuneet 

maksimaaliseen juoksuun. Nopeuden herkkyyskausi on lapsilla noin kymmenen vuoden iässä. 

Tämän vuoksi nopeuden testaaminen lapsilla ja nuorilla on tärkeää. (Mero 2004b.) 

Heittolajeissa varsinkin kiihdytyskyvyllä ja räjähtävällä nopeudella on merkitystä. Suorituske-

hitystä rajoittaa näiden ominaisuuksien riittämätön kehitystaso. Huippuheittäjien pikajuoksutu-

lokset ovat yleensä hyviä. Bauersfeldin & Schröterin (1989) mukaan 30 metrin lentävän tavoi-

teaika on naisilla 3,2 sekuntia ja miehillä 3,1 sekuntia sekä 30 metriä kyyrylähdöllä naisilla 4,1 

sekuntia ja miehillä 4,0 sekuntia.  (Bauersfeld & Schröter 1989.) Esimerkiksi Arsi Harju on 

parhaimmillaan juossut 20 m lentävän aikaan 2,14 s (Yrjölä 2000) ja Tero Pitkämäki aikaan 

2,08 s. (teropitkämäki.com 2018) 

Lihaskuntotestit. Punnerrus- ja vatsalihastestit ovat yleisiä harjoitteita mittaamaan lihasvoi-

maa ja -kestävyyttä lapsilta ja nuorilta. Lihasvoiman ja lihaskestävyyden parantamisen merkitys 

näkyy nuorilla mm. oikeanlaisen asennon ylläpitämisessä, vähentyneenä vammariskinä sekä 

parantuneena motorisena suorituskykynä esimerkiksi hypyissä. (Pescatello ym. 2014.) 
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7 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 2002–2005 syntyneiden yleisurheilun heittolajien 

harrastajien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä. Tarkoituksena oli myös sel-

vittää, onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kenttätesti- ja kilpailutuloksiin. 

Kysymys 1. Onko kenttätestitulosten ja kilpailutulosten välillä yhteyttä ja esiintyykö jokin 

kenttätesti heittolajien näkökulmasta suuremmassa roolissa? 

Hypoteesi 1. Kyllä. Kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliltä löytyy yhteyksiä. 

Perustelut 1. Räntilä (2015) havaitsi suomalaisille heittäjille tehdyssä tutkimuksessa, että kei-

häänheiton kanssa merkitsevästi korreloivat mm. pään yli taakse (PYT) ja jalkojen välistä eteen 

(JVE) kuulanheittotestit niin naisilla kuin miehillä sekä 3-tasatassu erityisesti naiskeihäänheit-

täjillä. Kenttätesteistä kiekonheiton kanssa merkitsevästi korreloivat mm. JVE kuulanheitto-

testi, penkkipunnerrus ja rinnalleveto molemmilla sukupuolilla. Testeistä miesten kuulantyön-

nön kanssa puolestaan korreloivat mm. PYT kuulanheittotesti (7,2 kg), työntö niskan takaa, 

penkkipunnerrus, takakyykky ja rinnalleveto. Moukarinheiton kanssa puolestaan korreloivat 

mm, rinnalleveto ja takakyykky molemmilla sukupuolilla, 3-tasatassu miehillä ja vauhditon pi-

tuushyppy naisilla. (Räntilä 2015.) Koska kenttätesti- ja kilpailutulosten väliltä on löytynyt ai-

kaisemmin yhteyksiä, voidaan olettaa, että tässäkin tutkimuksessa testi- ja kilpailutulosten vä-

liltä löytyy yhteyksiä.  

Kysymys 2. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja kysymyksessä 1? 

Hypoteesi 2. Kyllä. Eri sukupuolten välillä jotkut kenttätestitulokset korreloida kilpailutulok-

siin eri tavalla. 

Perustelut 2.  Räntilä (2015) tutkimuksessa havaittiin, että osa testituloksista korreloi eri ta-

valla heittolajien kilpailutuloksiin naisheittäjien ja miesheittäjien välillä. Esimerkiksi 
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moukarinheiton ja 3-tasatassun välinen korrelaatiokerroin miesmoukarinheittäjillä oli 0,81 ja 

p-arvo 0,000, kun taas naismoukarinheittäjillä korrelaatiokerroin oli 0,36 ja p-arvo 0,116. (Rän-

tilä 2015.) 

Kysymys 3. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja kenttätestituloksissa ja kilpailutuloksissa? 

Hypoteesi 3. Kyllä. Pojilla on tyttöjä paremmat kenttätesti- ja kilpailutulokset.  

Perustelut 3. Malinan ym. (2004) mukaan 60 sekunnin vatsalihastestissä poikien testitulos ke-

hittyy lineaarisesti kuudesta ikävuodesta kolmeentoista ikävuoteen asti, jonka jälkeen kehitty-

minen kiihtyy. Tytöillä puolestaan on selkeää kehitystä noin 14 ikävuoteen saakka, jonka jäl-

keen ei keskiarvoisesti tapahdu merkittävää kehittymistä. 60 sekunnin vatsalihastestin suku-

puolten väliset erot siis vakiintuvat nuoruudessa poikien hyväksi. Malina ym. (2004) mukaan 

sukupuolten väliset erot vauhdittomassa pituushypyssä kasvavat merkittäviksi nuoruudessa. 

Sukupuolten väliset erot poikien hyväksi alkavat kasvaa 14 ikävuoden tienoilla, kun poikien 

vauhdittoman pituushypyn tulos jatkaa kehitystä noin 18 ikävuoteen asti, kun taas tyttöjen tulos 

paranee enää vain hieman 14 ikävuoden jälkeen. Malinan ym. (2004) mukaan myös sukupuol-

ten välinen ero heittämisessä on nuoruudessa suuri poikien hyväksi. Sukupuolten välinen ero 

heittämisessä on lapsuudessa jo suuri verrattuna muihin perustaitoihin ja nuoruudessa ero edel-

leen kasvaa suuremmaksi. (Malina ym. 2004.) 

Kysymys 4. Onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kilpailutuloksiin ja kent-

tätestituloksiin? 

Hypoteesi 4. Ristiriitainen. Urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä voi olla yhteyttä tiettyjä 

ominaisuuksia vaativiin suorituksiin.  

Perustelut 4. Malinan ym. (2004) mukaan antropometristen ominaisuuksien (pituus ja paino) 

ja suorituskyvyn erilaisissa motorisissa tehtävissä välinen korrelaatio on matala tai kohtalainen 

4–18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla ja korrelaatiot eivät eroa sukupuolten välillä. Kuitenkin suo-

rituksissa, joissa lapsi tai nuori joutuu vetämään tai kannattelemaan omaa kehonpainoaan, kuten 
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leuanvedossa, on yhdenmukaisesti negatiivinen korrelaatio kehonpainon kanssa. Pitkillä ja pai-

navilla urheilijoilla on kuitenkin taipumus olla vahvempia, jonka vuoksi erilaisissa voimaa vaa-

tivissa suorituksissa kehon koolla ja suorituksella voi olla yhteyttä. (Malina ym. 2004.) 
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8 MENETELMÄT 

8.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt olivat 2002–2005 syntyneitä tyttöjä ja poikia. Taulu-

kosta 1 nähdään, että tutkimukseen osallistui 45 urheilijaa, joista 30 oli tyttöjä ja 15 poikia. 

Urheilijat kerättiin Keski-Suomen piirileiriltä, Hämeen seudun piirileiriltä sekä Jyväskylän 

kenttäurheilijoista. Leirityksistä valittiin urheilijat, jotka kuuluivat leirillä heittolajien ryhmiin. 

Jyväskylän kenttäurheilijoista valittiin ne urheilijat, jotka olivat tehneet kesällä 2017 A tai B 

tuloksen jostain heittolajista (liitteet 1 & 2). Koehenkilöiltä kysyttiin suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta. Tässä työssä noudatettiin Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan perus-

teita.  

TAULUKKO 1. Tutkimuksen koehenkilöt ryhmiteltynä sukupuolen ja syntymävuoden mu-

kaan. 

Syntymävuosi 2005 2004 2003  2002 yhteensä 

Tytöt  6 12 9 3 30 

Pojat  3 7 3 2 15 

Yhteensä 9  19 11 5  45 

 

8.2 Kenttätestit 

Tutkimukseen kuuluvia kenttätestejä oli yhteensä kymmenen. Tutkimuksen kenttätestit suori-

tettiin sisähallissa ja tulokset kerättiin talven 2017–2018 aikana. Kaikilta tutkimukseen osallis-

tuneilta koehenkilöiltä ei saatu kaikkia kenttätestituloksia. Osalla koehenkilöistä oli loukkaan-

tumisia ja kaikki eivät pystyneet osallistumaan jokaiseen leirikertaan, jonka vuoksi osa testeistä 

jäi tekemättä. 
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8.2.1 Kuulanheittotestit 

Taulukosta 2 nähdään kuulanheittotestien kuulien painot. Pään yli taakse ja jalkojen välistä 

eteen heitoissa kuulan paino oli sama kuin kesän 2017 kilpailuissa virallisena oman ikäluokan 

kuulan painona oli ollut. Pään yli eteen heitossa kaikilla koehenkilöillä kuulan paino oli 2 kg, 

jotta suoritus pystyttiin tekemään turvallisesti ja räjähtävästi. 

TAULUKKO 2. Kuulanheittotestien kuulien painot kilogrammoina eri ikäisillä urheilijoilla.  

  Tytöt  Pojat 

 2005 2004 2003 2002   2005 2004 2003 2002 

PYT 2,5 2,5 3 3   3 3 4 4 

JVE  2,5 2,5 3 3  3 3 4 4 

PYE  2 2 2 2  2 2 2 2 

 

Pään yli taakse (PYT). Pään yli taakse -heiton lähtöasennossa seistiin matalan palkin päällä 

selkä heittosuuntaan päin. Suorituksessa jalkoja koukistettiin ja samalla käsillä haettiin vauhtia 

jalkojen välistä, jonka jälkeen jaloilla ponnistettiin takaviistoon ja samaan aikaan kuula heitet-

tiin räjähtävästi pään yli taakse. Tulos mitattiin palkin etureunasta ja kuulan putoamispaikasta 

1 cm tarkkuudella. Pään yli taakse -heitossa oli 2–3 suoritusta, joista paras tulos otettiin huo-

mioon. 

Jalkojen välistä eteen (JVE). Jalkojen välistä eteen -heiton lähtöasennossa seistiin matalan 

palkin päällä katse heittosuuntaan päin. Suorituksessa jaloilla ponnistettiin räjähtävästi eteen-

päin ja samaan aikaan kädet heilahtivat suorana alhaalta eteen saattaen kuulan matkaan. Tulos 

mitattiin palkin etureunasta ja kuulan alastulopaikasta 1 cm tarkkuudella. Jalkojen välistä eteen 

-heitossa oli 2–3 suoritusta, joista paras tulos otettiin huomioon 

Pään yli eteen (PYE). Pään yli eteen -heiton lähtöasennossa seistiin matalan palkin päällä, 

kädet ylhäällä (kuula molemmissa käsissä) ja katse heittosuuntaan päin. Suorituksessa jalkoja 
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koukistettiin hieman ja samalla selkää vietiin kaarijännitykselle, josta kuula heitettiin pää yli 

eteen maksimaalisella voimalla. Tulos mitattiin palkin etureunasta ja kuulan alastulopaikasta 1 

cm tarkkuudella. Pää yli eteen -heitossa oli 2–3 suoritusta, joista paras tulos otettiin huomioon.   

8.2.2 Hyppy- ja loikkatestit 

Vauhditon pituushyppy. Vauhditon pituushyppy suoritettiin hiekkakasaan. Alkuasennossa ja-

lat olivat pienessä haara-asennossa ja varpaat hieman hiekkakasan reunan yli. Ponnistuksen ai-

kana kädet heilahtivat voimakkaasti taakse-eteen, josta hypättiin maksimaalisesti eteenpäin. 

Alastulo tapahtui tasajalkaa. Tulos mitattiin hiekkakasan reunasta ja takimmaisesta hiekkaan 

jääneestä jäljestä 1 cm tarkkuudella. Koehenkilö suoritti noin kolme suoritusta, joista paras tu-

los otettiin huomioon.  

3-tasatassu. 3-tasatassu testissä suoritettiin kolme tasajalkahyppyä, joista viimeinen hyppy hy-

pättiin hiekkakasaan. Alkuasennossa jalat olivat noin hartioiden levyisessä haara-asennossa ja 

hypyt pyrittiin suorittamaan mahdollisimman nopealla maakontaktilla. Tulos mitattiin ensim-

mäisen hypyn kengän kärjestä ja alastulon lähimmästä kohdasta.  Koehenkilö suoritti 2–3 suo-

ritusta, joista paras tulos otettiin huomioon.  

5-vuoroloikka kahden askeleen vauhdilla. 5-loikka suoritettiin hiekkakasaan. Suorituksen al-

kuun otettiin kaksi terävää juoksuaskelta, joiden jälkeen suoritettiin viisi vuoroloikkaa. Viimei-

nen vuoroloikka hypättiin hiekkakasaan tasajalka-alastulona. Tulos mitattiin ensimmäisen vuo-

roloikan kengän kärjestä ja viimeisen loikan lähimmästä alastulo jäljestä hiekkakasassa. Koe-

henkilö suoritti 2–3 suoritusta, joista paras tulos huomioitiin.  

8.2.3 20 metrin lentävä 

20 metrin lentävällä oli tarkoitus mitata urheilijan maksimaalista juoksunopeutta (Mero 2004). 

20 metrin lentävä testin juoksuaika mitattiin valokennoilla. Koehenkilö sai itse päättää kiihdy-

tysmatkan siten, että ensimmäisen valokennon kohdalla oltiin maksimaalisessa juoksuvauh-

dissa. Koehenkilöitä ohjeistettiin juoksemaan reilusti toisen valokennon ohi, jotta koko matka 
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tuli juostua maksimaalisella vauhdilla. Testiin lähtö tapahtui koehenkilön omaan tahtiin. Suo-

rituksia tehtiin 2-3 kappaletta, joista paras tulos jäi voimaan.  

8.2.4 Lihaskuntotestit 

60 s vatsalihastesti. Vatsalihastestin kesto oli 60 sekuntia, jonka aikana suoritettiin maksimi-

määrä toistoja. Testi aloitettiin selinmakuulla. Testin ajan kädet olivat ristissä niskan takana ja 

jalat olivat noin 90 asteen kulmassa. Avustaja piti koehenkilön nilkoista kiinni koko testin ajan. 

Yläasennossa koehenkilön kyynärpäiden tuli koskettaa reisiä lähellä polvia ja ala-asennossa 

lapojen tuli osua maahan. Testin aikana peppu ei saanut nousta lattiasta. Vatsalihastestin tulos 

oli hyväksyttyjen suoritusten määrä minuutissa.  

30 s punnerrustesti. Punnerrustestin kesto oli 30 sekuntia, jonka aikana suoritettiin maksi-

määrä toistoja. Punnerrukset suoritettiin lankkuasennossa, jossa polvet olivat irti maasta. Hy-

väksytyssä suorituksessa kädet kävivät suorina yläasennossa ja ala-asennossa rintakehä osui 

merkkiin (nyrkki tai matala tötsä). Koko testin ajan vartalon tuli pysyä suorana ja lantio ei saa-

nut valua alaspäin. Punnerrustestin tulos oli hyväksyttyjen suoritusten määrä 30 sekunnin ai-

kana.  

Leuanvetotesti. Leuanvetotestin tarkoituksena oli tehdä maksimitoistomäärä leukoja vastaot-

teella. Testi aloitettiin kädet suorina. Suorituksen yläasennossa leuan piti käydä tangon yläpuo-

lella ja ala-asennossa käsien piti käydä suorina. Leuanvetotestin tulos oli hyväksyttyjen suori-

tusten lukumäärä.  

8.3 Antropometria 

Koehenkilöiltä kerättiin pituus, paino ja syliväli talven 2017–2018 aikana. Sylivälillä tarkoite-

taan mittaa vasemman ja oikean käden pisimpien sormien välillä, kun kädet ovat nostettuna 

vaakatasoon (Utriainen 1987). Antropometriset ominaisuudet mitattiin joko testipäivinä tai ur-

heilijat mittasivat ne itse ja ilmoittivat tulokset.  
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8.4 Kilpailutulokset 

Koehenkilöiden kilpailutulokset kerättiin Tilastopaja palvelusta. Kesäkaudelta 2017 kerättiin 

kilpailutulokset kuulantyönnöstä, kiekonheitosta, moukarinheitosta ja keihäänheitosta. Halli-

kaudelta 2017-18 kerättiin kilpailutulokset vain kuulantyönnöstä, koska kiekkoa, moukaria ja 

keihästä vain harva urheilijoista oli heittänyt hallissa. Sekä kesäkauden 2017 että hallikauden 

2017–2018 kilpailutuloksista valittiin omassa ikäluokassa tehty paras tulos.  

8.5 Aineiston tilastollinen käsittely 

Tutkimuksen aineiston tilastollisessa analyysissä käytettiin Microsoft Excel 2016 -ohjelmaa 

sekä IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmaa. Microsoft Excelin avulla aineistosta laskettiin keskiar-

voja ja keskihajontoja. Keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin koehenkilöiden testituloksista, 

kilpailutuloksista ja antropometrisista ominaisuuksista. Testitulosten keskiarvoista tehtiin Ex-

cel -ohjelman avulla pistekaavioita. SPSS -ohjelman Spearmanin kaksisuuntaisen korrelaatio-

kertoimen avulla määritettiin kilpailu- ja kenttätestitulosten välisiä yhteyksiä, kilpailutulosten 

ja antropometristen ominaisuuksien välisiä yhteyksiä sekä kenttätestitulosten ja antropometris-

ten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. SPSS -ohjelmiston avulla tehtiin hajontakaavioita eri 

muuttujien välisistä yhteyksistä.  

2002–2003 syntyneiltä pojilta ei laskettu moukarinheiton ja keihäänheiton kilpailutulosten ja 

testitulosten välisiä yhteyksiä eikä moukarinheiton ja keihäänheiton ja antropometristen omi-

naisuuksien välisiä yhteyksiä. 2002–2003 syntyneitä poikia oli aineistossa vähän ja heistä harva 

oli heittänyt keihästä ja moukaria kesäkaudella 2017 sekä kyseiseltä ikäryhmältä puuttui jonkun 

verran testituloksia, jonka vuoksi riippuvuuden määrittäminen ei ollut järkevää.  
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9 TULOKSET  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 45 koehenkilöä, joista 30 oli tyttöjä ja 15 poikia. Koehenkilöt 

olivat vuosina 2002–2005 syntyneitä nuoria urheilijoita. Taulukosta 3 nähdään, että vuosina 

2002–2003 syntyneet tytöt ja pojat olivat keskiarvoisesti pidempiä, painavampia ja heidän sy-

liväli oli pidempi kuin vuosina 2004–2005 syntyneiden tyttöjen ja poikien. 2002–2003 synty-

neiden ikäryhmässä pojat olivat keskiarvoisesti 11,3 cm pidempiä, 11,5 kg painavampia ja hei-

dän syliväli oli 20,3 cm pidempi kuin saman ikäryhmän tyttöjen. Puolestaan 2004–2005 synty-

neiden ikäryhmässä tyttöjen ja poikien välillä ei ollut juuri eroja pituuden keskiarvojen suhteen. 

Kuitenkin saman ikäryhmän tytöt olivat keskiarvon mukaan 2 kg poikia painavampia, kun taas 

poikien syliväli oli keskiarvon mukaan 3,5 cm pidempi kuin tyttöjen. 

TAULUKKO 3. Tyttöjen ja poikien pituuden, painon ja sylivälin keskiarvot ja keskihajonnat. 

Tutkittavien pituus ja syliväli on ilmoitettu senttimetreinä (cm) ja paino kilogrammoina (kg). 

SD tarkoittaa keskihajontaa ja n tarkoittaa tutkittavien lukumäärää.  

 Pituus (cm) ± SD Paino (kg) ± SD Syliväli (cm) ± SD 

Tytöt 2004–2005 162,7 ±5,2 (n=13) 53,3 ±8 (n=10) 165,5 ±10,8 (n=10) 

Tytöt 2002–2003 167,5 ±6 (n=11) 63,9 ±8,6 (n=10) 170,4 ±6,8 (n=5) 

Pojat 2004–2005 162,6 ±6,7 (n=7) 51,3 ±9,9 (n=6) 169 ±10,6 (n=6) 

Pojat 2002–2003 178,8 ±5,9 (n=5) 75,4 ±15,5 (n=4) 190,7 ±9,1 (n=3) 

 

Taulukosta 4 nähdään kesäkauden 2017 heittolajien ja hallikauden 2017–2018 kuulantyönnön 

kilpailutulosten keskiarvot. Keskiarvoista nähdään, että 2004–2005 syntyneiden ikäryhmässä 

tyttöjen ja poikien kuulantyönnön (kesä- ja hallikausi) ja kiekonheiton kilpailutulosten keskiar-

voissa ei ollut juuri eroja. Puolestaan saman ikäryhmän keihäänheiton ja moukarinheiton kes-

kiarvoissa oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. Poikien keihäänheiton kilpailutulosten keskiarvo 

oli 5,72 m ja moukarinheiton 2,21 m tyttöjä parempi. 2002–2003 syntyneiden ikäryhmässä poi-

kien kilpailutulosten keskiarvot olivat kaikissa lajeissa tyttöjä parempia. Taulukosta 4 nähdään 

myös, että kilpailutulosten vaihtelu saman ikäryhmän sisällä on ollut varsin suurta. 
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TAULUKKO 4. Tutkittavien kesäkauden 2017 kuulantyönnön, kiekonheiton, keihäänheiton ja 

moukarinheiton sekä hallikauden 2018 kuulantyönnön ennätysten keskiarvot, keskihajonnat ja 

vaihteluvälit ikäryhmittäin. SD tarkoittaa keskihajontaa ja n tutkittavien lukumäärää.  

 
 Kuula  Kiekko  Keihäs  Moukari  Kuula halli 

2018  

Tytöt  

2004–2005 

Keskiarvo (m) 8,87  28,15  27,35  25,99 9,20  

n 18 14 14 9 12 

 SD (m) 1,26 5,04 7,08 5,45 1,56 

 Vaihteluväli (m) 7,40-11,75 16,03-37,98 14,75-39,74 18,66-32,42 6,58-11,62 

Tytöt  

2002–2003 

Keskiarvo (m) 9,80 29,81  25,23  34,92  9,42  

n 11 11 7 9 10 

 SD (m) 1,13 5,67 3,93 9,22 1,07 

 Vaihteluväli (m) 7,93-12,03 19,97-37,84 19,85-31,94 19,15-42,40 7,93-11,79 

Pojat  

2004–2005 

Keskiarvo (m) 8,98  28,16  33,07  28,20 9,08  

n 9 10 10 8 8 

 SD (m) 1,62 5,40 5,92 9,07 1,38 

 Vaihteluväli (m) 7,12-11,83 18,21-35,29 21,09-43,33 18,25-44,89 7,36-11,12 

Pojat  

2002–2003 

Keskiarvo (m) 11,01 37,89  35,11 36,94 11,28 

n 5 4 2 3 4 

 SD (m) 1,73 6,34 7,95 5,65 0,38 

 Vaihteluväli (m) 8,67-13,32 30,76-43,42 29,49-40,73 32,04-42,04 10,79-

11,62 

  

Taulukosta 5 on nähtävissä tyttöjen kenttätestitulosten keskiarvot ikäryhmittäin. Tyttöjen kent-

tätestitulosten keskiarvoista nähdään, että vanhemmat urheilijat saivat keskiarvon mukaan pa-

rempia tuloksia kaikissa kenttätesteissä lukuun ottamatta 20 metrin lentävää. Taulukossa 6 on 

puolestaan esitettynä poikien kenttätestitulosten keskiarvot ikäryhmittäin. Poikien kenttätesti-

tulosten keskiarvoista nähdään, että vanhempien urheilijoiden testitulokset eivät aina ole nuo-

rempia urheilijoita parempia. 
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TAULUKKO 5. Tyttöjen kenttätestitulosten keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit synty-

mävuoden mukaan. SD tarkoittaa keskihajontaa ja n tarkoittaa tutkittavien lukumäärää.  

Syntymävuosi  2005 2004 2003 2002 

Vauhditon pituus-

hyppy (m) 

Keskiarvo 2,01 

 

 

2,04 2,12 2,16 

n 6 10 7 2 

 SD 0,19 0,10 0,08 0,15 

 Vaihteluväli 1,75–2,26 1,91–2,26 2,00–2,23 2,05–2,26 

3-tasatassu (m) Keskiarvo 5,75 5,69 6,09 6,48 

 n 6 10 7 2 

 SD 0,49 0,43 0,42 0,96 

 Vaihteluväli 5,15–6,25 4,72–6,35 5,55–6,62 5,80–7,16 

5-vuoroloikka 2 as-

keleen vauhdilla 

(m) 

Keskiarvo 10,83 11,10 11,54 12,05 

n 6 11 9 2 

SD 0,91 0,69 1,26 1,27 

 Vaihteluväli 10,20–12,65 9,80–12,35 9,75–13,53 11,15–12,94 

PYT (m) Keskiarvo 9,00 10,18 11,46 13,50 

 n 6 6 9 2 

 SD 1,95 0,70 1,44 0,28 

 Vaihteluväli 6,83–12,20 9,59–11,54 9,48–13,38 13,30–13,70 

JVE (m) Keskiarvo 9,60 10,22 10,92 12,68 

 n 6 6 9 2 

 SD 1,08 0,76 0,89 1,24 

 Vaihteluväli 8,13–10,85 9,15–11,42 9,50–12,25 11,80–13,55 

PYE (m) Keskiarvo 7,03 7,89 8,77 9,54 

 n 6 9 7 2 

 SD 1,36 1,71 0,95 1,07 

 Vaihteluväli 5,99–8,90 5,40–10,50 7,05–10,28 8,78–10,30 

20 m lentävä (s) Keskiarvo 2,77 2,80 2,69 2,83 

 n 6 9 9 3 

 SD 0,10 0,11 0,13 0,32 

 Vaihteluväli 2,66–2,89 2,66–2,97 2,51–2,92 2,5–3,13 

Leuanveto (kpl) Keskiarvo 0 2 3 2 

 n 6 8 8 2 

 SD 0,82 3,38 4,19 3,54 

 Vaihteluväli 0–2 0–7 0–10 0–5 
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60 s vatsalihastesti 

(kpl) 
Keskiarvo 35 38 43 43 

n 6 8 8 2 

 SD 9,54 7,08 6,09 7,07 

 Vaihteluväli 20–45 29–52 35–52 38–48 

30 s punnerrustesti 

(kpl) 
Keskiarvo 15 18 18 22 

n 5 8 6 2 

 SD 8,81 5,82 8,42 11,31 

 Vaihteluväli 10–31 10–24 9–30 14–30 

 

TAULUKKO 6. Poikien kenttätestitulosten keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit syntymä-

vuoden mukaan. SD tarkoittaa keskihajontaa ja n tarkoittaa tutkittavien lukumäärää. 

Syntymävuosi  2005 2004 2003 2002 

Vauhditon pituus-

hyppy (m) 

Keskiarvo 2,21 2,17 2,20 2,42 

n 2 6 3 1 

 SD 0,05 0,08 0,22 - 

 Vaihteluväli 2,17–2,24 2,07–2,25 1,96–2,40 - 

3-tasatassu (m) Keskiarvo 6,28 6,37 6,30 6,91 

 n 1 6 3 

 

1 

 SD - 0,36 0,45 - 

 Vaihteluväli - 5,80–6,65 5,82–6,72 - 

5-vuoroloikka 2 as-

keleen vauhdilla 

(m) 

Keskiarvo 11,79 11,42 11,25 13,54 

n 3 6 3 1 

SD 2,16 0,89 0,99 - 

 Vaihteluväli 9,40–13,61 10,70–12,82 10,66–12,40 - 

PYT (m) Keskiarvo 9,85 12,20 12,46 12,08 

 n 3 3 3 1 

 SD 2,11 2,06 0,90 - 

 Vaihteluväli 8,01–12,16 9,19–13,73 11,35–13,14 - 

JVE (m) Keskiarvo 9,54 12,00 12,31 11,11 

 n 3 3 3 1 

 SD 1,29 2,04 0,90 - 

 Vaihteluväli 8,53–10,99 9,67–13,43 11,35–13,14 - 

PYE (m) Keskiarvo 7,96 8,20 10,04 10,78 

 n 3 7 3 1 
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 SD 1,46 1,02 0,63 - 

 Vaihteluväli 6,01–8,48 7,19–9,55 9,39–10,65 - 

20 m lentävä (s) Keskiarvo 2,80 

 

2,69 2,80 2,63 

 n 3 6 3 1 

 SD 0,36 0,22 0,14 - 

 Vaihteluväli 2,49–3,20 2,40–2,95 2,66–2,93 - 

Leuanveto (kpl) Keskiarvo 6,33 6,6 0,66 9 

 n 3 5 3 2 

 SD 6,51 1,34 1,15 2,83 

 Vaihteluväli 0–13 5–8 0–2 7–11 

60 s vatsalihastesti 

(kpl) 

Keskiarvo 43 40,4 26,33 52,5 

n 3 5 3 2 

 SD 6,56 7,02 16,6 7,78 

 Vaihteluväli 36–49 32–49 9–42 47–58 

30 s punnerrustesti 

(kpl) 

Keskiarvo 22,66 26,6 16,3 34 

n 3 5 3 2 

 SD 11,68 8,08 6,35 5,66 

 Vaihteluväli 10–33 19–39 9–20 30–38 

 

Kuvista 2, 3 ja 4 nähdään tyttöjen ja poikien 3-tasatassun, pään yli taakse kuulaheiton sekä 30 

s punnerrustestin keskiarvojen kuvaajat syntymävuosittain. Kuvista nähdään, että poikien tes-

titulosten keskiarvot olivat tyttöjen keskiarvoja parempia kyseisissä testeissä, lukuun ottamatta 

pään yli taakse kuulanheiton 2002 ikäluokkaa ja punnerrustestin 2003 ikäluokkaa.    
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KUVA 2. Tyttöjen ja poikien 3-tasatassu testitulosten (m) keskiarvot syntymävuosittain. 

 

KUVA 3. Tyttöjen ja poikien pään yli taakse kuulaheiton testitulosten (m) keskiarvot syntymä-

vuosittain. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2004 2003 2002

3
-t

as
at

as
su

Syntymävuosi

Tytöt

Pojat

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2004 2003 2002

P
ää

n
 y

li
 t

aa
k
se

Syntymävuosi

Tytöt Pojat



 

38 

 

 

KUVA 4. Tyttöjen ja poikien 30 s punnerrustestin tulosten (kpl) keskiarvot syntymävuosittain. 

2004–2005 syntyneiden tyttöjen kesän 2017 kuulatuloksen ja hallikauden 2017–2018 kuulatu-

loksen välinen yhteys oli erittäin merkitsevä (r=0,951, p=0,000).  Taulukosta 7 nähdään 2004–

2005 syntyneiden tyttöjen kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliset yhteydet. Yhteyksiä löy-

tyi esimerkiksi kuulantyönnön (kesä ja halli) ja pään yli taakse (PYT) kuulaheiton, keihäänhei-

ton ja leuanvedon sekä kiekonheiton ja 30 s punnerrustestin väliltä.  

TAULUKKO 7. 2004–2005 syntyneiden tyttöjen kenttätestitulosten ja kesäkauden 2017 kuu-

lantyönnön, kiekonheiton, keihäänheiton ja moukarinheiton sekä hallikauden 2018 kuulantyön-

nön väliset yhteydet. 

  Kuula Kiekko Keihäs Moukari  Kuula 

halli 

2018 

Vauhditon pituus-

hyppypituus 

Korrelaatiokerroin 0,143 0,354 0,075 -0,359 0,314 

p-arvo 0,597 0,235 0,808 0,382 0,377 

 n 16 13 13 8 10 

3-tasatassu Korrelaatiokerroin 0,150 0,401 0,236 -0,762* 0,345 

 p-arvo 0,579 0,174 0,437 0,028 0,328 
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 n 16 13 13 8 10 

5-vuoroloikka 2 as-

keleen vauhdilla 

Korrelaatiokerroin -0,208 -0,440 -0,319 -0,400 -0,382 

p-arvo 0,422 0,133 0,289 0,286 0,247 

 n 17 13 13 9 11 

PYT Korrelaatiokerroin 0,594* 0,903** 0,794** 0,314 0,786* 

 p-arvo 0,042 0,000 0,006 0,544 0,036 

 n 12 10 10 6 7 

JVE Korrelaatiokerroin 0,462 0,438 0,407 -0,486 0,500 

 p-arvo 0,130 0,206 0,243 0,329 0,253 

 n 12 10 10 6 7 

PYE Korrelaatiokerroin 0,543* 0,538 0,636 -0,286 0,533 

 p-arvo 0,037 0,058 0,026 0,535 0,139 

 n 15 13 12 7 9 

20 m lentävä Korrelaatiokerroin -0,150 0,119 -0,049 0,374 -0,427 

 p-arvo 0,593 0,727 0,879 0,362 0,219 

 n 15 11 12 8 10 

Leuanveto Korrelaatiokerroin 0,544* 0,678* 0,638* -0,213 0,460 

 p-arvo 0,044 0,022 0,026 0,686 0,155 

 n 14 11 12 6 11 

60 s vatsalihastesti Korrelaatiokerroin 0,521 0,815** 0,378 -0,290 0,560 

 p-arvo 0,056 0,002 0,225 0,957 0,073 

 n 14 11 12 6 11 

30 s punnerrustesti Korrelaatiokerroin 0,365 0,892** 0,464 -0,058 0,369 

 p-arvo 0,220 0,001 0,150 0,913 0,294 

 n 13 10 11 6 10 

*=p<0,05, merkitsevä korrelaatio                                                                                                                         

**=p<0,01, erittäin merkitsevä korrelaatio        

2002–2003 syntyneiden tyttöjen kesän 2017 kuulatuloksen ja hallikauden 2017–2018 kuulatu-

loksen välinen yhteys oli merkitsevä (r=0,886, p=0,019).  Taulukosta 8. nähdään 2002–2003 

syntyneiden tyttöjen kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliset yhteydet. Yhteyksiä löytyi 

esimerkiksi keihäänheiton ja 5-loikan, keihäänheiton ja vatsalihastestin sekä moukarinheiton ja 

20 m lentävän väliltä. 
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TAULUKKO 8. 2002–2003 syntyneiden tyttöjen kenttätestitulosten ja kesäkauden 2017 kuu-

lantyönnön, kiekonheiton, keihäänheiton ja moukarinheiton sekä hallikauden 2018 kuulantyön-

nön väliset yhteydet. 

  Kuula Kiekko Keihäs Moukari  Kuula 

halli 

2018 

Vauhditon pituus-

hyppy 

Korrelaatiokerroin 0,190 -0,333 0,300 -0,771 0,381 

p-arvo 0,651 0,381 0,624 0,072 0,352 

 n 8 9 5 6 8 

3-tasatassu Korrelaatiokerroin 0,381 -0,183 0,800 -0,886* 0,381 

 p-arvo 0,352 0,637 0,104 0,019 0,352 

 n 8 9 5 6 8 

5-vuoroloikka 2 

askeleen vauhdilla 

Korrelaatiokerroin 0,061 -0,433 0,829* -0,810* 0,036 

p-arvo 0,868 0,184 0,042 0,015 0,920 

 n 10 11 6 8 10 

PYT Korrelaatiokerroin 0,430 0,373 0,486 0,524 0,261 

 p-arvo 0,214 0,259 0,329 0,183 0,467 

 n 10 11 6 8 10 

JVE Korrelaatiokerroin 0,345 0,118 0,429 0,190 0,212 

 p-arvo 0,328 0,729 0,397 0,651 0,556 

 n 10 11 6 8 10 

PYE Korrelaatiokerroin 0,476 -0,233 0,800 0,200 0,000 

 p-arvo 0,233 0,546 0,104 0,704 1,000 

 n 8 9 5 6 8 

20 m lentävä Korrelaatiokerroin 0,073 0,091 -0,536 0,750* -0,030 

 p-arvo 0,832 0,790 0,215 0,020 0,934 

 n 11 11 7 9 10 

Leuanveto Korrelaatiokerroin -0,073 0,239 0,030 -0,630 0,000 

 p-arvo 0,852 0,506 0,954 0,129 1,000 

 n 9 10 6 7 9 

60 s vatsalihastesti Korrelaatiokerroin -0,267 -0,103 0,829* -0,607 -0,300 

 p-arvo 0,488 0,777 0,042 0,148 0,433 

 n 9 10 6 7 9 

30 s punnerrustesti Korrelaatiokerroin 0,073 0,558 -0,527 -0,618 0,109 

 p-arvo 0,877 0,151 0,361 0,191 0,816 

 n 7 8 5 6 7 
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*=p<0,05, merkitsevä korrelaatio 

2004–2005 syntyneiden poikien kesän 2017 kuulatuloksen ja hallikauden 2017–2018 kuulatu-

loksen välinen yhteys oli erittäin merkitsevä (r=0,934, p=0,001).  Taulukosta 9 nähdään 2004–

2005 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliset yhteydet. Yhteyksiä löy-

tyi esimerkiksi kuulantyönnön (kesä ja halli) ja pään yli taakse (PYT) ja pään yli eteen (PYE) 

kuulaheittojen, kiekonheiton ja 20 m lentävän, keihäänheiton ja punnerrustestin sekä mouka-

rinheiton ja pään yli taakse kuulaheiton väliltä.  

TAULUKKO 9. 2004–2005 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kesäkauden 2017 kuu-

lantyönnön, kiekonheiton, keihäänheiton ja moukarinheiton sekä hallikauden 2018 kuulantyön-

nön väliset yhteydet.  

  Kuula Kiekko Keihäs Moukari  Kuula 

halli 

2018 

Vauhditon pituus-

hyppy 

Korrelaatiokerroin 0,541 0,313 -0,374 0,232 0,696 

p-arvo 0,210 0,450 0,362 0,658 0,125 

 n 7 8 8 6 6 

3-tasatassu Korrelaatiokerroin 0,638 0,609 -0,928** 0,718 0,205 

 p-arvo 0,173 0,200 0,008 0,172 0,741 

 n 6 6 6 5 5 

5-vuoroloikka 2 as-

keleen vauhdilla 

Korrelaatiokerroin -0,095 0,550 0,300 0,036 -0,086 

p-arvo 0,823 0,125 0,433 0,939 0,872 

 n 8 9 9 7 6 

PYT Korrelaatiokerroin 1,000** 0,943** 0,257 1,000** 1,000** 

 p-arvo 0,000 0,005 0,623 0,000 0,000 

 n 5 6 6 4 4 

JVE Korrelaatiokerroin 0,900* 0,943** 0,257 0,800 0,800 

 p-arvo 0,037 0,005 0,623 0,200 0,200 

 n 5 6 6 4 4 

PYE Korrelaatiokerroin 0,683* 0,442 0,467 0,571 0,838** 

 p-arvo 0,042 0,200 0,174 0,139 0,009 

 n 9 10 10 8 8 

20 m lentävä Korrelaatiokerroin -0,395 -0,711* -0,176 -0,720 -0,348 
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 p-arvo 0,333 0,032 0,651 0,0787 0,499 

 n 8 9 9 7 6 

Leuanveto Korrelaatiokerroin 0,327 -0,037 0,687 -0,116 0,279 

 p-arvo 0,474 0,931 0,060 0,827 0,592 

 n 7 8 8 6 6 

60 s vatsalihastesti Korrelaatiokerroin 0,108 -0,518 0,590 -0,406 0,176 

 p-arvo 0,818 0,188 0,123 0,425 0,738 

 n 7 8 8 6 6 

30 s punnerrustesti Korrelaatiokerroin 0,286 0,048 0,738* -0,086 0,203 

 p-arvo 0,535 0,911 0,037 0,872 0,700 

 n 7 8 8 6 6 

*=p<0,05, merkitsevä korrelaatio 

**p=<0,01, erittäin merkitsevä korrelaatio 

 

2002–2003 syntyneiden poikien kesän 2017 kuulatuloksen ja hallikauden 2017–2018 kuulatu-

loksen väliltä ei löytynyt merkitsevää yhteyttä (r=0,800, p=0,200).  Taulukosta 10 nähdään 

2002–2003 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliset yhteydet. Kenttä-

testitulosten ja kilpailutulosten väliltä ei löytynyt merkitseviä korrelaatioita. 

TAULUKKO 10. 2002–2003 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kesäkauden 2017 kuu-

lantyönnön ja kiekonheiton kilpailutulosten sekä hallikauden 2018 kuulantyönnön väliset yh-

teydet. 

  Kuula Kiekko Kuula halli 

2018 

Vauhditon pituus-

hyppy 

Korrelaatiokerroin 0,800 0,500 0,400 

p-arvo 0,200 0,667 0,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n 4 3 4 

3-tasatassu Korrelaatiokerroin 0,800 0,500 0,400 

 p-arvo 0,200 0,667 0,600 

 n 4 3 4 

5-vuoroloikka 2 as-

keleenvauhdilla 

Korrelaatiokerroin 0,800 0,500 0,400 

p-arvo 0,200 0,667 0,600 

 n 4 3 4 
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PYT Korrelaatiokerroin 0,400 0,500 0,200 

 p-arvo 0,600 0,667 0,800 

 n 4 3 4 

JVE Korrelaatiokerroin -0,200 0,500 -0,400 

 p-arvo 0,800 0,667 0,600 

 n 4 3 4 

PYE Korrelaatiokerroin 0,400 -0,500 0,800 

 p-arvo 0,600 0,667 0,200 

 n 4 3 4 

20 m lentävä Korrelaatiokerroin -0,800 -0,500 

 

 

 

-0,400 

 p-arvo 0,200 0,667 0,600 

 n 4 3 4 

Leuanveto Korrelaatiokerroin -0,359 -0,632 0,316 

 p-arvo 0,553 0,368 0,684 

 n 5 3 4 

60 s vatsalihastesti Korrelaatiokerroin -0,300 -0,400 0,200 

 p-arvo 0,624 0,600 0,800 

 n 5 4 4 

30 s punnerrustesti Korrelaatiokerroin -0,205 -0,400 0,316 

 p-arvo 0,741 0,600 0,684 

 n 5 4 4 

 

Taulukossa 11 on esitetty tutkittavien kilpailutulosten ja antropometristen ominaisuuksien vä-

liset yhteydet. Yhteyksiä löytyi esimerkiksi 2002–2003 syntyneiden tyttöjen ikäryhmästä kuu-

lantyönnön ja kehonpainon välitä sekä 2004–2005 syntyneiden poikien ikäryhmästä moukarin-

heiton ja sylivälin väliltä. 

TAULUKKO 11. Tutkittavien kesän 2017 kuulantyönnön, kiekonheiton, keihäänheiton, mou-

karinheiton sekä talven 2018 kuulantyönnön kilpailutulosten ja antropometristen ominaisuuk-

sien väliset yhteydet. 
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  Kuula  Kiekko  Keihäs  Moukari  Kuula 

halli 

2018  

Tytöt  

2004–2005 

Pituus Korrelaatioker-

roin 

0,234 0,226 0,274 -0,540 0,119 

 p-arvo 0,441 0,531 0,415 0,908 0,728 

  n 13 10 11 7 11 

 Paino Korrelaatioker-

roin 

0,399 -0,243 -0,094 -0,290 0,264 

  p-arvo 0,199 0,529 0,797 0,957 0,461 

  n 12 9 10 6 10 

 Syliväli Korrelaatioker-

roin 

0,328 0,216 -0,286 0,771 0,377 

  p-arvo 0,354 0,641 0,535 0,072 0,461 

  n 10 7 7 6 6 

Tytöt  

2002–2003 

Pituus Korrelaatioker-

roin 

-0,128 -0,146 -0,643 0,048 0,176 

 p-arvo 0,725 0,688 0,119 0,911 0,651 

  n 10 10 7 8 9 

 Paino Korrelaatioker-

roin 

0,767* 0,417 -0,429 0,714 0,571 

  p-arvo 0,016 0,265 0,337 0,071 0,139 

  n 9 9 7 7 8 

 Syliväli Korrelaatioker-

roin 

0,800 0,200 -0,500 0,400 0,700 

  p-arvo 0,200 0,747 0,667 0,600 0,188 

  n 4 5 3 4 5 

Pojat  

2004–2005 

Pituus Korrelaatioker-

roin 

0,607 0,679 -0,286 0,429 0,771 

 p-arvo 0,148 0,094 0,535 0,337 0,072 

  n 7 7 7 7 6 

 Paino Korrelaatioker-

roin 

0,429 0,086 -0,257 0,527 0,319 

  p-arvo 0,397 0,872 0,623 0,623 0,538 

  n 6 6 6 6 6 

 Syliväli Korrelaatioker-

roin 

0,900* 0,725 -0,232 1,000** 1,000** 

  p-arvo 0,037 0,103 0,658 0,000 0,000 

  n 5 6 6 4 4 

Pojat  

2002–2003 

Pituus Korrelaatioker-

roin 

0,300 0,400 - - -0,200 

 p-arvo 0,624 0,600 - - 0,800 
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  n 5 4 - - 4 

 Paino Korrelaatioker-

roin 

0,200 0,200 - - 0,000 

  p-arvo 0,747 0,800 - - 1,000 

  n 5 4 - - 4 

 Syliväli Korrelaatioker-

roin 

-1,00** -0,500 - - -0,500 

  p-arvo 0,000 0,667 - - 0,667 

  n 3 3 - - 3 

*=p<0,05, merkitsevä korrelaatio 

**p=<0,01, erittäin merkitsevä korrelaatio  

 

Kuvassa 4 on esitetty hajontakaavion avulla 2004–2005 syntyneiden tyttöjen pään yli taakse 

kuulaheiton ja kuulantyönnön kilpailutuloksen väliset yhteydet. Kuvasta 5 on nähtävissä 2002–

2003 syntyneiden tyttöjen kehon painon (kg) ja kuulantyönnön kilpailutuloksen väliset yhtey-

det. Kuvassa 6 on esitetty hajontakaavion avulla 2002–2003 syntyneiden tyttöjen 60 s vatsali-

hastestin ja keihäänheiton väliset yhteydet. Kuvasta 7 puolestaan nähdään 2004–2005 synty-

neiden poikien 20 m lentävän ja keihäänheiton väliset yhteydet. 
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KUVA 4. 2004–2005 syntyneiden tyttöjen pään yli taakse kuulaheittotulosten (m) yhteydet ke-

sän 2017 kuulantyönnön kilpailutuloksiin (m). 

KUVA 5. 2002–2003 syntyneiden tyttöjen kehon painon (kg) yhteys kesän 2017 kuulantyön-

nön kilpailutulokseen (m). 
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KUVA 6. 2004–2005 syntyneiden poikien 20 m lentävän tulosten (s) yhteydet kesän 2017 kei-

häänheiton kilpailutuloksiin (m). 

 

 

KUVA 7. 2002–2003 syntyneiden tyttöjen 60 s vatsalihastestin tulosten yhteydet kesän 2017 

keihäänheiton kilpailutuloksiin (m). 
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Taulukossa 12 on esitettynä kenttätestitulosten ja antropometristen ominaisuuksien väliltä löy-

tyneet merkitsevät korrelaatiot. 

TAULUKKO 12. Tutkittavien kenttätestitulosten ja pituuden, painon ja sylivälin väliltä löyty-

neet yhteydet. 

 
 Korrelaatiokerroin p-arvo n 

Tytöt  

2004–2005 

Pituus /JVE 0,778 * 0,023 8 

Paino / 3-tasatassut -0,682* 0,030 10 

Tytöt  

2002–2003 

Pituus / Leuanveto -0,688* 0,041 9 

Paino / Leuanveto -0,805* 0,016 8 

 Syliväli / Vauhditon pituus 1,000** 0,000 3 

Pojat  

2004–2005 

Syliväli / 3-tasatassut  1,000** 0,000 3  

Syliväli / JVE 0,870* 0,024 6 

*=p<0,05, merkitsevä korrelaatio 

**p=<0,01, erittäin merkitsevä korrelaatio 



 

49 

 

10 POHDINTA 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 2002–2005 syntyneiden yleisurheilun heittolajien 

harrastajien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä. Tarkoituksen oli selvittää 

myös, onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kilpailu- ja kenttätestituloksiin. 

Tyttöjen ja poikien väliset erot kilpailu- ja kenttätestituloksissa. 2004–2005 syntyneiden 

tyttöjen ja poikien kuulantyönnön ja kiekonheiton kilpailutulosten keskiarvoissa ei ollut juuri 

eroja. Puolestaan saman ikäryhmän keihäänheiton ja moukarinheiton keskiarvoissa oli eroja 

tyttöjen ja poikien välillä. Poikien keihäänheiton kilpailutulosten keskiarvo oli 5,72 m ja mou-

karinheiton 2,21 m tyttöjä parempia. Puolestaan 2002–2003 syntyneiden ikäryhmässä poikien 

kilpailutulosten keskiarvot olivat kaikissa heittolajeissa tyttöjä parempia. Tyttöjen ja poikien 

kilpailutulosten välisiä eroja voi selittää esimerkiksi se, että pojat olivat tyttöjä vahvempia var-

sinkin 2002–2003 ikäryhmässä. Tyttöjen ja poikien voimaominaisuuksien erot pystyttiin näke-

mään tutkimuksessa tehtyjen kenttätestitulosten avulla, joissa poikien leuanvedon, vatsalihas-

testin ja punnerrustestien tulokset olivat tyttöjä parempia kaikissa muissa paitsi 2004 syntynei-

den ryhmässä. Poikien lihasmassan kasvu kiihtyy murrosiässä testosteronin määrän kasvun 

myötä, kun taas tyttöjen lihasmassan kasvu pysyy rauhallisena. Tämän vuoksi tyttöjen lihas-

massan kasvu jää poikia vähäisemmäksi. (Laine ym. 2016) Yleisurheilun kaikissa heittolajeissa 

voiman rooli kilpailusuorituksissa on merkittävä ja useat tutkimukset tukevat sitä. Kuitenkin 

2004–2005 syntyneiden ikäryhmästä tyttöjen ja poikien väliltä ei löytynyt eroa kuulantyönnön 

ja kiekonheiton kilpailutulosten väliltä. Tätä tulosta voi selittää esimerkiksi se, että tyttöjen 

2004–2005 ikäryhmässä on ollut parempi kuulantyönnön ja kiekonheiton taso kuin samanikäis-

ten poikien ikäryhmässä, jonka vuoksi sukupuolten väliltä ei löytynyt eroja. 

Suurimmassa osassa kenttätesteistä poikien tulokset olivat tyttöjen tuloksia parempia. Tulos oli 

oletettava, koska pojat kehittyvät tyttöjen ohi monissa ominaisuuksissa kasvun ja kehityksen 

seurauksena. Esimerkiksi pojat kehittyvät 15 ikävuoteen mennessä tyttöjä huomattavasti enem-

män juoksunopeudessa (Mero & Jouste 2016), jonka seurauksena pojat saavuttavat hyvin to-

dennäköisesti parempia tuloksia esimerkiksi 20 m lentävässä. Myös Malina ym. (2004) ovat 
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havainneet, että esimerkiksi tyttöjen ja poikien väliset erot 60 s vatsalihastestissä ja vauhditto-

massa pituushypyssä vakiintuvat nuoruudessa poikien hyväksi.  

Suurimmassa osassa kenttätesteissä vanhempien urheilijoiden tulokset olivat nuorempia urhei-

lijoita parempia, kun verrattiin samaa sukupuolta olevien urheilijoiden kesken. Voidaan siis 

sanoa, että tässä tutkimuksessa vanhemmat urheilijat olivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan keski-

määrin nuorempia urheilijoita parempia. Tulos on looginen siihen nähden, että eri-ikäiset ur-

heilijat ovat hyvin todennäköisesti eri kehitysvaiheissa. Osalla urheilijoista kasvu ja kehitys 

ovat vasta alkamassa ja osalla ne ovat käynnissä tai jopa hidastumassa. Tutkimuksen nuorimmat 

urheilijat eivät kuitenkaan olleet vielä täyttäneet 13 vuotta ja vanhimmat olivat 16-vuotiaita, 

joten ikäerot ja siten kehityksen tason erot olivat. Useat fyysiset ominaisuudet kuitenkin para-

nevat luonnollisen kasvun seurauksena, mikä tukee tulosta, että vanhemmilla urheilijoilla on 

ollut keskimäärin paremmat kenttätestitulokset nuorempiin urheilijoihin verrattuna.  

Kuten jo aikaisemmin todettiin, tässä tutkimuksessa lähes aina vanhempien urheilijoiden testi-

tulokset olivat nuorempia parempia ja poikien tulokset tyttöjä parempia. Kuitenkin 20 m lentä-

vän tulokset heittelivät ikäryhmään ja sukupuoleen nähden hyvin paljon. Joissain ikäryhmissä 

tytöt olivat poikia parempia (2005 ja 2003) ja joissain ikäryhmissä nuoremmat olivat vanhem-

pia parempia. 20 m lentävän testitulosten välinen heittely eri ikäryhmien ja sukupuolten kesken 

saattaa esimerkiksi johtua siitä, että iso osa tutkimukseen osallistuneista nuorista oli valinnut 

heittolajin tai useamman heittolajin päälajikseen, jonka seurauksena juoksemiseen ja juoksu-

tekniikkaan ei välttämättä ole harjoittelussa panostettu kovin paljon. 20 m lentävä testi vaatii 

kuitenkin hyvää juoksutekniikkaa ja rentoutta, jotta urheilija pystyy saamaan parhaan mahdol-

lisen testituloksen. Tutkimuksen aineisto oli myös pieni, jonka vuoksi yksittäisten tulosten rooli 

keskiarvoissa on suuri, mikä varmasti selittää osan 20 m lentävän tulosten heittelystä.   

Kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliset yhteydet. 2004–2005 syntyneiden tyttöjen 

kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliltä merkitseviä yhteyksiä löytyi mm. kuulantyönnön 

(kesä 2017 ja halli 2018) ja PYT:n, kiekonheiton ja lihaskuntotestien (leuanveto, vatsalihastesti 

ja punnerrustesti) sekä keihäänheiton ja PYT:n väliltä. Puolestaan 2002–2003 syntyneiden tyt-

töjen kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliltä merkitseviä yhteyksiä löytyi mm. 
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keihäänheiton ja 5-vuoroloikan 2 askeleen vauhdilla sekä keihäänheiton ja 60 s vatsalihatestin 

väliltä. 2004-2005 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliltä merkitse-

viä yhteyksiä löytyi mm. kuulantyönnön ja kuulanheittotestien, kiekonheiton 20 m lentävän, 

keihäänheiton ja 30 s punnerrustestin sekä moukarinheiton ja PYT:n väliltä. Kun taas 2002–

2003 syntyneiden poikien kenttätestitulosten ja kilpailutulosten väliltä merkitseviä yhteyksiä ei 

löytynyt. Tähän hyvin todennäköisesti vaikutti se, että tämän ikäryhmän aineisto oli hyvin pieni 

ja kilpailu- ja kenttätestituloksissa oli hyvin paljon vaihtelua. Kuitenkin kenttätestien avulla 

pystytään saamaan jonkinnäköinen käsitys nuoren urheilijan kilpailusuorituskyvystä ja näyttää, 

että PYT olisi hyvä kenttätesti nuorille heittolajien harrastajille, koska PYT:n ja heittolajien 

kilpailutulosten väliltä löytyi paljon yhteyksiä.  

Kenttätesti- ja kilpailutulosten välisistä yhteyksistä nähdään, että tyttöjen ja poikien ja eri ikä-

ryhmien kesken yhteydet olivat hieman erilaisia. Esimerkiksi 2004–2005 syntyneillä tytöillä 

kuulantyöntö, kiekonheitto ja keihäänheitto korreloivat merkitsevästi pään yli taakse kuulan-

heittoon, kun puolestaan saman ikäryhmän pojilla kuulantyönnön ja kiekonheiton kanssa pään 

yli taakse kuulanheiton lisäksi merkitsevästi korreloi jalkojen välistä eteen kuulanheitto. Sa-

mansuuntaisia tuloksia sai Räntilä (2015) tutkimuksessaan, kun osa testituloksista korreloi eri 

tavalla heittolajien kilpailutuloksiin naisheittäjien ja miesheittäjien välillä. Kuitenkin näyttää 

siltä, että PYT ja lihaskuntotestit olivat kenttätesteistä ne, jotka tässä tutkimuksessa korreloivat 

todennäköisimmin heittolajien kilpailutuloksiin. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Räntilän 

(2015) tutkimuksessa, jossa mm. keihäänheiton ja PYT:n sekä kuulantyönnön ja PYT:n väliltä 

löytyi merkitseviä korrelaatioista. Myös Terzis ym. (2010) löysivät, että moukarinheitto ja 

PYT:n väliltä merkitsevän korrelaation. Näyttää siis siltä, että pään yli taakse kuulanheitto olisi 

hyvä kenttätesti yleisurheilun heittolajien urheilijoille. 

Lihaskuntotestit (vatsalihastesti, punnerrustesti ja leuanveto) korreloivat kuulanheittotestien li-

säksi eniten tässä aineistossa heittolajien kilpailutuloksiin. Kuitenkin kaikki kilpailutulosten ja 

lihaskuntotestien väliset korrelaatiot löytyivät tytöiltä. Tähän saattaa vaikuttaa se, että lihasvoi-

maa mittaavista testeistä 60 s vatsalihastesti ja 30 s punnerrustesti mittasivat dynaamista kestä-

vyyttä vartalon koukistajalihaksissa sekä käsivarren ojentajalihaksissa ja hartialihaksissa. Ky-

seiset kenttätestit eivät todennäköisesti olleet parhaita mahdollisia mittaamaan voimaa kysei-

selle kohderyhmälle eikä varsinkaan pojilla. Toistotestit valittiin turvallisuuden, helppouden ja 
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ajan säästämisen vuoksi, koska testit tehtiin leireillä, aikaa testien tekemiseen oli rajallisesti ja 

urheilijoiden taustoja ei tiedetty. Lajinomaisuutta ajatellen parempia testejä olisivat todennä-

köisesti olleet maksimivoimaa mittaavat testit, koska esimerkiksi kiekonheittotuloksen ja mak-

simaalisen vinopenkkituloksen väliltä on löytynyt merkitseviä yhteyksiä (Morrow ym. 1982; 

Karampatsos ym.2011) sekä kuulantyönnön ja maksimikyykyn väliltä (Terzis ym. 2007). Myös 

Bauersfeldin ja Schröterin (1989) mukaan kilpailutuloksia ja voimatestien tuloksia verrattaessa 

nähdään selvästi voimaominaisuuksien merkitys heittotuloksille.  

Tässä tutkimuksessa heittolajien ja hyppy-/loikkatestien väliltä ei juuri löytynyt merkitseviä 

yhteyksiä. 2002–2003 syntyneiden tyttöjen ikäryhmässä keihäänheiton ja 5-vuoroloikan väliltä 

löytyi merkitsevä korrelaatio, joka oli ainut positiivisesta yhteydestä kertova korrelaatio. Puo-

lestaan heittolajien ja hyppy-/loikkatestien väliltä löytyi negatiivisia korrelaatioita jonkin ver-

ran, kuten esimerkiksi keihäänheiton ja 3-tasatassun (2004-2005 pojat) sekä moukarinheiton ja 

3-tasatassun sekä 5-vuoroloikan (2002–2003 tytöt) väliltä. Nämä tulokset eivät ole samansuun-

taisia Räntilän (2015) saamiin tuloksiin, joissa esimerkiksi naiskeihäänheittäjien keihäänheiton 

ja 3-tasatassun väliltä löytyi merkitsevä korrelaatio, eikä minkään heittolajin ja hyppy-/loikka-

testin väliltä löytynyt negatiivista yhteyttä. Räntilän (2015) tutkimuksessa suurin osa urheili-

joista oli aikuisia.  Erisuuntaisia tuloksia saattaa selittää mm. loikka- ja hyppytestien tekninen 

haastavuus 13–16 -vuotiailla nuorilla. 3-tasatassun ja 5-vuoroloikan testisuorituksista näki, että 

kaikki urheilijat eivät kyenneet rytmittämään suoritustaan oikein, eivätkä sietäneet suorituk-

sesta aiheutunutta iskutusta parhaalla mahdollisella tavalla. Myös osalla urheilijoista saattaa 

olla hyvin vähän kokemusta hyppy- ja loikkaharjoittelusta, jonka vuoksi testeissä ei ole pysty-

nyt vakioimaan tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla ja saamaan sitä kautta parasta mah-

dollista tulosta aikaan.   

Maksimaalista juoksunopeutta mitattiin tässä tutkimuksessa 20 m lentävän avulla. Heittolajien 

kilpailutuloksiin 20 m lentävä ei korreloinut merkitsevästi. Ainut merkitsevä korrelaatio löytyi 

2004–2005 syntyneiden poikien kiekonheiton ja 20 m lentävän väliltä. Tämä saattaa johtua esi-

merkiksi siitä, että kaikilla tutkimukseen osallistuneilla urheilijoilla juoksutekniikka ei ole ollut 

optimaalisella tasolla. Vaikka tutkimuksessa kilpailutulosten ja 20 m lentävän väliltä ei löyty-

nytkään merkitseviä korrelaatioita, heittolajien urheilijoille nopeus on tärkeä ominaisuus. Esi-

merkiksi Arsi Harju on juossut 20 m lentävän 13-vuotiaana aikaan 2,65 s ja 15-vuotiaana aikaan 
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2,29 s (Yrjölä 2000). Tässä tutkimuksessa 2005 syntyneiden poikien 20 m lentävän keskiarvo 

oli 2,80 (vaihteluväli 2,49–3,20), 2004 syntyneiden keskiarvo 2,69 (vaihteluväli 2,40–2,95) ja 

2003 syntyneiden 2,80 (vaihteluväli 2,66–2,93). 2004 syntyneistä pojista suurin osa oli kenttä-

testejä tehtäessä vielä 13-vuotiaita ja tämän ikätyhmän poikien 20 m lentävän keskiarvo oli 

hyvin lähellä Arsi Harjun 13-vuotiaana juoksemaa 20 m lentävän aikaa. Puolestaan 2002–2003 

syntyneiden poikien 20 m lentävän tulokset olivat Arsi Harjun 15-vuotiaana juoksemasta tu-

loksesta melko kaukana.  

Kenttätesti- ja kilpailutulosten väliltä eniten merkitseviä yhteyksiä löytyi niin tytöillä kuin po-

jillakin 2004–2005 syntyneiden ikäryhmästä. Tämä saattaa johtua siitä, että vanhemmissa ikä-

ryhmissä aineistot olivat pienemmät ja tulosten vaihtelu oli suurta. Vanhemmassa ikäryhmässä 

oli myös suhteessa enemmän sellaisia urheilijoita, joiden kenttätestit olivat huonoimmasta 

päästä, mutta kilpailutulokset olivat kuitenkin hyviä. Jos aineisto olisi ollut suurempi, niin yk-

sittäisten urheilijoiden tulokset eivät olisi olleet niin suureessa roolissa. Tässä tutkimuksessa 

nuorten urheilijoiden harjoitustaustaan ei myöskään huomioitu millään tavalla. Tutkimukseen 

osallistuneiden nuorten harjoittelu on saattanut olla hyvinkin erilaista. Osa urheilijoista on esi-

merkiksi saattanut keskittyä fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen ja osa on keskittynyt tek-

niikan parantamiseen ja heittämiseen, mikä saattaa näkyä siinä, että joko kilpailu- tai kenttätes-

titulokset ovat hyviä toisten ollessa vähän heikompia. Kenttätestituloksissa ja kilpailutuloksissa 

nähtiinkin hyvin suuria vaihteluja saman ikäryhmän ja sukupuolen sisällä, eikä aina parhaan 

kilpailutuloksen tehnyt urheilija ollut parhaan testituloksen tekijä. Tästä voidaan päätellä, että 

13–16 -vuotiaana hyviä kilpailutuloksia heittolajeissa voi tehdä hyvin erilaisella pohjalla tule-

vat urheilijat, eikä urheilijan tarvitse olla fyysisiltä ominaisuuksiltaan parhaimmistoa tehdäk-

seen hyviä tuloksia tämän ikäisenä. Kuitenkin aikuisena heittolajeissa menestyminen vaatii tiet-

tyjen ominaisuuksien (esim. voima, nopeus ja räjähtävyys) äärimmäisen kovia tasoja, jonka 

vuoksi niiden harjoitteleminen ja kehittäminen olisi hyvä aloittaa riittävän nuorena.  

Antropometristen ominaisuuksien yhteydet kilpailu- ja kenttätestituloksiin. 2004–2005 

syntyneiden tyttöjen kilpailutulosten ja antropometristen ominaisuuksien väliltä ei löytynyt yh-

teyksiä. 2002–2003 syntyneiden tyttöjen tuloksistakaan ei löytynyt yhteyksiä lukuun ottamatta 

kuulantyönnön ja kehonpainon väliltä. Puolestaan 2004–2005 syntyneiden poikien kilpailutu-

losten ja antropometristen ominaisuuksien väliltä löytyi yhteyksiä kuulantyönnön ja sylivälin 
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sekä moukarinheiton ja sylivälivälin väliltä. Silvesterin (2003) mukaan yläaste- ja lukioikäisillä 

nuorilla urheilijan koko ei ole niin tärkeässä roolissa suoritukseen, mutta siitä voi kuitenkin olla 

hyötyä. Tämä havainto tukee löydöstä, että antropometrisilla ominaisuuksilla ei ollut niin vah-

vaa yhteyttä kilpailutuloksiin kuin muutamissa tilanteissa. Myös Malinan ym. (2004) mukaan 

antropometristen ominaisuuksien (pituus ja paino) ja suorituskyvyn erilaisissa motorisissa teh-

tävissä välinen korrelaatio on matala tai kohtalainen 4–18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Näyttää 

siis siltä, että urheilijan antropometrisilla ominaisuuksilla ei ole kovin suurta merkitystä heitto-

lajien kilpailutuloksiin vielä nuoruudessa. 

2002–2003 syntyneiden tyttöjen ikäryhmästä löytyi merkitsevä korrelaatio kuulantyönnön ja 

kehonpainon väliltä. Malinan ym. (2004) mukaan pitkillä ja painavilla urheilijoilla on taipumus 

olla vahvempia, jonka vuoksi erilaisissa voimaa vaativissa suorituksissa kehon koolla ja suori-

tuksella voi olla vaikutusta toisiinsa. Tästä voitaisiin päätellä, että mahdollisesti ne tytöt, jotka 

työnsivät pidemmälle kuulaa ja olivat painavampia, olisivat olleet myös vahvempia. Kuulan-

työntö on kuitenkin laji, jossa voimalla on merkitystä. Esimerkiksi Terzisin ym. (2007) mukaan 

kuulantyönnön ja penkkipunnerruksen välillä on merkittävä yhteys. 

Tukittavien kenttätestitulosten ja antropometristen ominaisuuksien väliltä löytyi muutamia yh-

teyksiä. Esimerkiksi 2002–2003 syntyneiden tyttöjen pituus ja paino olivat negatiivisesti yh-

teydessä leuanvedosta saatuun tulokseen. Tulos on Malinan ym. (2004) kanssa samansuuntai-

nen, koska heidän mukaan suorituksissa, joissa lapsi tai nuori joutuu vetämään tai kannattele-

maan omaa kehonpainoaan (esim. leuanveto) on yhdenmukaisesti negatiivinen korrelaation ke-

honpainon kanssa. Poikien tuloksista ei löytynyt negatiivista korrelaatiota pituuden ja painon 

ja leuanvedon väliltä. Murrosiässä tytöillä estrogeenin lisääntyminen aiheuttaa rasvasolun koon 

kasvua ja rasvan varastoitumista, kun puolestaan pojilla testosteroni aiheuttaa mm. lihasmassan 

kasvua. Murrosiässä tyttöjen rasvamassa kasvaa poikiin verrattuna kaksinkertaisesti. (Laine 

ym. 2016). Saattaa olla, että näiden tekijöiden vuoksi kehon paino vaikuttaa negatiivisemmin 

tyttöjen leuanvetoon kuin poikien.  

Virhelähteet. Tutkimukseen osallistui 45 urheilijaa, jotka jaettiin tyttöihin ja poikiin sekä eri 

ikäryhmiin. Tämän vuoksi otoskoot jäivät suhteellisen pieniksi, varsinkin poikien puolella. 
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Tutkimuksesta saadut tulokset olisivat olleet luotettavampia ja yleistettävämpiä, jos tutkimuk-

sen otoskoko olisi ollut suurempi. Pienet otoskoot vaikuttavat tutkimuksesta saatuihin tuloksiin 

vääristävästi, koska esimerkiksi yhden urheilijan tuloksella on suurempi vaikutus keskiarvoihin 

kuin otoskoon ollessa suurempi. Pienen otoskoon vuoksi 2002–2003 syntyneiden poikien tu-

loksista ei kannattanut laskea kaikkia korrelaatioita. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, 

vaikka otoskoko olikin pieni. Tulokset kertovat myös hyvin tutkimukseen osallistuneiden ur-

heilijoiden kenttätesti- ja kilpailutulosten välisistä yhteyksistä sekä antropometristen ominai-

suuksien roolista testi- ja kilpailutuloksiin. 

Tutkimuksen kenttätestejä tehtäessä on voinut tulla mittausvirheitä. Esimerkiksi kuulanheitto-

testeissä kuulan alastulo katsottiin silmämääräisesti, mikä on saattanut aiheuttaa tulokseen mit-

tausvirhettä. Maksimaalisen kenttätestituloksen saavuttaminen vaatii urheilijoilta maksimaa-

lista yritystä, motivaatiota sekä testisuorituksen tuntemista. Koska tutkimuksen otoskoko oli 

pieni, mahdolliset virheet kenttätestituloksissa vaikuttaa enemmän saatuun lopputulokseen. 

Tutkimukseen valittujen urheilijoiden kilpailutulokset kerättiin Tilastopaja -palvelusta. Kaikilta 

urheilijoilta otettiin paras kilpailutulos huomioon, vaikka kyseisestä lajista ei olisi kuin yksi 

kilpailutulos. Urheilijat ovat siis saattaneet mennä kokeilemaan itselleen ei niin tuttua heittola-

jia ilman sen suurempaa harjoittelua. Tällöin siis tutkimuksessa on verrattu lajia paljon harjoi-

telleiden ja vähemmän harjoitelleiden kilpailutuloksia heidän kenttätestituloksiin. Toisaalta tut-

kimukseen osallistuneet urheilijat olivat vasta 13–16 -vuoden ikäisiä, jotka hyvin usein kilpai-

levat monipuolisesti eri lajeissa. 

Johtopäätökset. Heittolajien kilpailutuloksiin eniten yhteydessä olivat pään yli taakse - ja jal-

kojen välistä eteen -kuulanheittotestit sekä lihaskuntotestit (vatsalihastesti, punnerrustesti ja 

leuanveto) tytöillä. Tutkimustulosten ja aikaisempien tutkimuksien avulla voitaisiin sanoa, että 

ainakin pään yli taakse kuulaheitto olisi hyvä kenttätesti nuorille yleisurheilun heittolajien har-

rastajille. Tutkimuksen tuloksista havaittiin myös, että urheilijan antropometrisilla ominaisuuk-

silla ei ollut kovin suurta osuutta 13–16 -vuotiaiden urheilijoiden kilpailu- ja kenttätestitulok-

siin. Tutkimukseen tuloksista voidaan myös päätellä, että 13–16 -vuotiaana yleisurheilun heit-

tolajeissa hyviä kilpailutuloksia voidaan saavuttaa hyvin erilaisella fyysisten ominaisuuksien 

taustalla. Tulevaisuudessa tutkimusta voitaisiin tehdä esimerkiksi heittolajien kilpailutulosten 

ja maksimivoimatestien välisistä yhteyksistä nuorilla urheilijoilla. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Heittolajien taitomerkkirajat 12–15 vuotiaille tytöille vuodelle 2017. A/B tulos. 

 

Tytöt 12 13 14 15 

Kuula 8.80/7.90 9.80/8.90 9.80/8.80 10.20/9.40 

Kiekko 23.50/19.00 27.00/22.00 26.00/22.00 28.00/24.00 

Moukari 24.00/18.00 27.00/22.00 30.00/25.00 32.00/26.00 

Keihäs 26.00/21.00 29.00/24.00 32.00/25.00 34.00/29.00 

 

Liite 2. Heittolajien taitomerkkirajat 12-15 vuotiailla pojilla vuodelle 2017. A/B tulos 

 

Pojat 12 13 14 15 

Kuula 9.30/8.20 11.30/9.80 11.20/9.80 12.40/10.50 

Kiekko 23.00/17.00 28.00/22.00 33.00/27.00 36.00/32.00 

Moukari 24.00/19.00 28.00/23.00 33.00/26.00 36.00/31.00 

Keihäs 35.00/30.00 41.00/34.00 42.00/36.00 48.00/42.00 

 

 

 

 

 


