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TIIVISTELMÄ 

Leppilahti Olli-Pekka. 2019. Frisbeegolfin rystyheiton kinemaattinen analyysi. Liikuntabio-

logian laitos, Jyväskylän yliopisto, biomekaniikan kandidaatin tutkielma, 51 s., 8 liitettä.  

Eri lajien heittotekniikoita on tutkittu kattavasti, mutta rystypuolelta tapahtuvaa heittoa tiettä-

västi vain muutamassa opinnäytetyössä eikä ensimmäistäkään frisbeegolfissa. Rystyheiton tek-

niikan tutkimiselle on selkeä tarve paitsi vammojen, myös suorituskyvyn näkökulmasta. Tämän 

työn tarkoituksena oli tehdä tiettävästi ensimmäinen 3D-liikeanalyysi frisbeegolfin rystyhei-

tosta sekä selvittää, mitkä kinemaattiset tekijät selittäisivät suurempaa kiekon lähtönopeutta eri 

tasoisilla heittäjillä. Tutkimukseen osallistui kahdeksan kansallisen tason kilpapelaajaa, jotka 

kykenivät heittämään vähintään 120 m pitkiä heittoja toistettavasti, jota pidettiin kriteerinä vä-

hintäänkin hyvälle heittotekniikalle. Mittausvälineenä käytettiin Viconin 10-kameran systee-

miä, keräystaajuuden ollessa 400 Hz. Jokaiselta heittäjältä kuvattiin vähintään viisi onnistunutta 

suoritusta, joista analyysiin valittiin yksi suoritus seuraavien kriteerien mukaisesti: lähtönopeus 

oli suurin, kiekko osui ennalta määrättyyn maaliin, suoritus oli PDGA:n sääntöjen mukainen, 

suorituksessa tapahtui mahdollisimman vähän markkereiden katoamista ja heittäjä itse koki hei-

ton onnistuneen. Tutkimusjoukon jäätyä pieneksi (n=8), päädyttiin suurimman lähtönopeuden 

heittänyttä pelaajaa (T1) vertaamaan muuhun ryhmään (R) yhden otoksen t-testillä, jolloin T1:n 

heittosuoritusta pidettiin siis viitearvona rystypuolen heittotekniikalle. Kiekon lähtönopeus 

erosi merkitsevästi tutkittavan T1:n ja ryhmän R välillä (p=0.001), jonka lisäksi tutkittavan T1 

rintakehän ja selkärangan maksimaaliset kulmanopeudet (max) sekä heittokäden olkapään ul-

kokierron max olivat merkitsevästi suurempia kuin ryhmällä R. (p=0.001, p<0.001, p<0.05, 

tässä järjestyksessä). Lisäksi näistä muuttujista rintakehän rotaation max:lla ja olkapään ulko-

kierron max:lla oli suora positiivinen yhteys kiekon lähtönopeuteen, mutta selkärangan rotaa-

tion max:lla sen sijaan ei. Näiden lisäksi havaittiin useita muita tilastollisesti erittäin merkitse-

viä yhteyksiä, mutta frisbeegolfin rystyheiton lähtönopeuden kannalta keskivartalon toiminta 

vaikuttaisi korostuvan jopa heittokättäkin enemmän. Frisbeegolfin rystyheitto noudattaa pää-

piirteittäin myös kineettisen ketjun periaatteita, kun maksimaaliset kulmanopeudet esiintyivät 

kuta kuinkin proksimaalis-distaalissa järjestyksessä, distaalimman nivelen kulmanopeuden kas-

vaessa aina proksimaalisempaa niveltä suuremmaksi, olkapään ulkokiertoa lukuun ottamatta. 

Rystypuolen heittotekniikan voidaan siis todeta olevan erittäin monimutkainen koko kehon 

liike, jossa ainakin kansallisen tason kilpapelaajilla on myös paljon yksilöllistä vaihtelua. 
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1 JOHDANTO 

Frisbeegolf on 1970–luvulla virallistettu tarkkuuspeli ja heittolaji, jossa pelivälineenä toimii 

lajille ominainen frisbeegolf kiekko. Pelin idea on samanlainen kuin perinteisessä golfissa, ja 

tavoitteena on toimittaa kiekko tiiauspaikalta väylämaaliin mahdollisimman vähäisellä mää-

rällä heittoja, minkä jälkeen kyseinen väylä on pelattu loppuun. Frisbeegolf rata koostuu useim-

miten 9-18 väylästä.  (PDGA 2016.) 

Kyky heittää pitkälle on tarkkuuden lisäksi tärkeä ominaisuus frisbeegolfissa, kun tavoitteena 

on selvitä usein hyvin pitkistäkin väylistä mahdollisimman vähin heitoin. Yleisimpiä heittotek-

niikoita ovat rysty- ja kämmenheitto, sekä myös yläkautta heitettävä ”upsi”, joista lajin harras-

tajat valitsevat useimmiten rystypuolen heiton (Nelson ym. 2015). Heittovalintaan vaikuttaa 

moni pelitilannekohtainen tekijä, kuten erilaiset esteet, tuuliolosuhteet, etäisyys maalikorista ja 

esimerkiksi rataprofiilin mukaiset mutkat väylillä (Nelson ym. 2015). Rystypuolen heitto on 

teknisesti todella haastava suoritus, ja maksimaalisesti sekä toistuvasti heitettäessä altistaa Rah-

bekin ja Nielsenin (2016) mukaan eriasteisille vammoille. Vammoja esiintyy useimmiten olka-

pään ja kyynärpään alueella (Rahbeck & Nielsen 2016).   

Frisbeegolf on verrattain nuori laji, josta on julkaistu toistaiseksi vain kaksi tieteellistä artikke-

lia, yksi väitöskirja sekä kaksi opinnäytetyötä. Tieteelliset artikkelit (Nelson ym. 2015, Rahbe-

kin & Nielsen 2016) käsittelevät lajia vammojen epidemiologian näkökulmasta eritasoisilla 

heittäjillä, ja väitöskirja (Kamaruddin 2011) frisbeegolf –kiekon dynamiikkaa. Opinnäytetöistä 

Greenwayn (2007) kokeellinen kandidaatin tutkielma käsitteli heiton vaiheita frisbeegolfin rys-

tyheitossa, ja Schultzen (2016) kandidaatin tutkielma oli ainoastaan kirjallisuuskatsaus kiekon 

dynamiikasta ja rystyheiton tekniikasta. Frisbeegolfin heittotekniikasta ei ole sen sijaan jul-

kaistu ainuttakaan tieteellistä tutkimusta, ja muidenkin frisbeetä tai kiekkoa käyttävien urheilu-

lajien tutkimus on keskittynyt pääasiassa heittovälineen aerodynamiikkaan. Hummel ja Hub-

bard (2001), Hummel (2003) sekä Sasakawa ja Sakurai (2008) ovat tutkineet ultimate frisbeen 

heiton biomekaniikkaa, joista kaksi edellistä keskittyi rystyheittoon.  
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Frisbeen ja kiekon käyttäytymistä ilmalennon akana ymmärretään nykyään kohtuullisen hyvin, 

mutta on vielä epäselvää, mitkä ja miten heittäjästä riippuvat biomekaaniset mekanismit vai-

kuttavat frisbeen tai kiekon lähtönopeuteen ja muihin lähtömuuttujiin (Hummel 2003). Myös 

vammojen syntymekanismien näkökulmasta biomekaaniselle tutkimukselle frisbeegolfin heit-

totekniikoista on tarve (Rahbeck & Nielsen 2016). 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää biomekaanisia tekijöitä, jotka vaikuttavat frisbeegolfin 

rystyheiton lähtönopeuteen. Tarkasteluun valittiin maksimaalinen rystypuolen heitto vauhtien 

kanssa, ja heittosuorituksista analysoitiin segmenttien kulmanmuutoksia, kulmanopeuksia ja 

maksimaalisten kulmanopeuksien ajoituksia heiton aikana. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla 

heitto vaiheittain, joka antaisi selkeämmän kuvan frisbeegolfin rystyheitosta kokonaisuutena. 
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2 RYSTYPUOLEN HEITTOTEKNIIKKA 

Heittäminen vaatii spesifiä taitoa, ja eri lajien heittotekniikat eroavat toisistaan heittovälineen 

ja tavoitteiden mukaan. Eroa on esimerkiksi lajien säännöissä, heittovälineiden muodolla ja 

massalla sekä sillä, onko tarkoitus heittää pitkälle, tarkasti vai vähä sekä että. Kaikki heittotek-

niikat sisältävät kuitenkin yhteisiä fysiikan lakien ja ihmisen biologian asettamia periaatteita, 

joita ovat esimerkiksi energiankulutuksen minimointi, liikkeen pitäminen mahdollisimman yk-

sinkertaisena ja kehon stabiilisuus suorituksen aikana. Lisäksi erityisesti pitkälle heitettäessä 

korostuvat segmenttien kyky toimia kineettisenä ketjuna, inertian vaikutuksen minimointi raa-

jojen distaaleissa päissä, voimantuottoaika, segmenttien liikelaajuudet sekä venymis-lyhe-

nemissykluksen hyödyntäminen voimantuotossa. (Bartlett 2000, 366-373.) 

Rystyheittoa ei ole juurikaan tutkittu, eikä siitä löydy toistaiseksi edes mainintaa heittämistä 

käsittelevässä kirjallisuudessa. Rystyheittoa ovat tutkineet tiettävästi toistaiseksi vain Hummel 

ja Hubbard (2001), Hummel (2003) ja Greenway (2007), joissa heittovälineinä käytettiin kah-

dessa ensimmäisessä ultimate frisbeetä ja viimeisessä frisbeegolf kiekkoa. Sen sijaan rystypuo-

lelta tapahtuvia lyöntisuorituksia on tutkittu kiitettävästi, esimerkiksi tenniksessä, golfissa ja 

baseballissa. Eri lajien lyönti- ja heittosuorituksissa voi usein havaitakin huomattavia saman-

kaltaisuuksia, ja aiempi tutkimus tarjoaa perustan sekä vertailukohteen eri lyönti- ja heittosuo-

ritusten tarkastelulle (Putnam 1993).  

2.1 Heiton vaiheet 

Monimutkaisen liikkeen analysoinnissa liike jaetaan usein kolmeen tai useampaan vaiheeseen, 

missä jokaisella vaiheella on jokin biomekaanisesti merkittävä rooli kokonaissuorituksen kan-

nalta. Tämä helpottaa liikkeen ymmärtämistä ja analyysin tekemistä, mutta on tärkeää ymmär-

tää liike myös kokonaisuutena. Erittäin nopeat liikkeet, kuten heittosuoritukset, jaetaan usein 

kolmeen vaiheeseen: valmistava, toiminta ja loppusaatto. Joissain heittosuorituksissa tätä jaot-

telua ei pidetä kuitenkaan riittävänä, ja esimerkiksi keihäänheitossa jako tehdään usein viiteen 
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vaiheeseen: vauhdinotto, keihään taakse vienti, ristiaskellukset, toiminta ja loppusaatto. Tämä 

eroaa perinteisemmästä jaottelusta siten, että heiton valmistava vaihe jaetaan vielä kolmeen 

biomekaanisesti merkittävään ja toisistaan oleellisesti eroaviin vaiheisiin. (Bartlett 2000, 373-

375.)  

Greenway (2007) pyrki määrittämään frisbeegolfin rystypuolen draivin heitonvaiheet ja niitä 

kuvaavan termistön. Hän jakoi rystypuolen draivin peräti kahdeksaan vaiheeseen: 1) ”Ap-

proach”, 2) ”Preload”, 3) ”Transition”, 4) ”Load”, 5) ”Crossover”, 6) ”Pull”, 7) ”Release” ja 8) 

”Follow through”. Mittausasetelma on esitetty kuvassa 1, jossa heittäjän etenemissuunta on ku-

vaa katsoessa oikealta vasemmalle. Mittaukset suoritettiin yhdellä kameralla ilman markke-

reita, ja kameran keräystaajuus sekä kuvanlaatu eivät Greenwayn (2007) mukaan olleet riittäviä 

tarkemman liikeanalyysin tekemiseksi näin nopeassa suorituksessa. Kyseistä tutkimusta ei löy-

tynyt myöskään tieteellisten tutkimusten tietokannasta, eikä siihen tiettävästi olla viitattu 

muissa tätä aihealuetta koskevissa tutkimuksissa. 

 

KUVA 1. Heiton vaiheiden tutkimuksen mittausasetelma (Greenway 2007). 
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Hummel ja Hubbard (2001) tutkivat ultimate frisbeen rystyheiton kinematiikkaa, ja tätä varten 

he jakoivat heiton perinteisemmin kolmeen vaiheeseen: valmistava, toiminta ja loppusaatto. He 

tutkivat maksimaalista ultimate frisbeen rystyheittoa paikaltaan ylävartalon ja heittokäden nä-

kökulmasta. Valmistava vaihe katsottiin alkavan, kun tutkittavan nivelkulmat erosivat merkit-

tävästi lepotilasta. Toimintavaihe alkoi, kun kaikki nivelkumat alkoivat nopeasti pienentyä, ja 

loppusaatto frisbeen heti irtoamishetken jälkeen (Hummel & Hubbard 2001). Hummel (2003) 

myöhemmin toisti asetelman tutkielmassaan, ja määritti heiton vaiheet perustuen ylävartalon 

liikkeeseen. Valmistava vaihe katsottiin alkavan rintakehän rotaatiosta transversaalistasossa 

poispäin heittokohteesta. Toimintavaihe alkoi, kun tämä rotaatio saavutti suurimman kulman, 

ja loppusaatto alkoi frisbeen irtoamishetkestä. 

2.2 Heittämisen kinematiikka 

Biomekaniikassa liikettä tutkitaan kinematiikan avulla, jossa liikettä selitetään paikan, nopeu-

den ja kiihtyvyyden avulla, kiinnittämättä huomiota liikettä aiheuttaviin tekijöihin, kuten voi-

miin (Enoka 2008, 3). Heittoliikkeen kinematiikka on kolmiulotteista, ja liikettä tapahtuu kai-

kissa tasoissa erityisesti pitkälle heitettäessä (Enoka 2008, 165). 

Kuten aiemmin todettu, heittosuorituksissa liike tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisena, 

eli minimoida suorituksen kannalta tarpeettomat liikkeet. Lisäksi pitkälle heitettäessä korostu-

vat segmenttien kyky toimia kineettisenä ketjuna, inertian vaikutuksen minimointi raajojen dis-

taaleissa päissä sekä voimantuottoaika ja segmenttien liikelaajuudet (Bartlett 2000, 366-373). 

2.2.1 Kineettinen ketju 

Kineettinen ketju on insinööritieteestä lainattu käsite, jota on käytetty kuvaamaan ihmisen lii-

kettä esimerkiksi biomekaniikassa ja liikuntalääketieteessä (Karandigar & Vargas 2011). Kir-

jallisuudessa on käytetty myös termiä kinemaattinen ketju, jolla kuitenkin tarkoitetaan samaa 

asiaa, ja näistä kahdesta kineettinen ketju on vakiintuneempi (Bartlett 2000, 371).  
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Kineettisessä ketjussa kehon katsotaan koostuvan jäykistä kappaleista eli segmenteistä, jotka 

ovat linkittyneet kiinni toisiinsa nivelten välityksellä muodostaen tietynlaisen ketjun (Karandi-

gar & Vargas 2011). Nämä segmentit vastaanottavat ja välittävät voimia niihin kytköksissä ole-

viin segmentteihin, jolloin voidaan puhua ketjureaktiosta (Karandikar & Vargas 2011). Riittä-

vän suuri segmenttiin ja sitä kautta niveleen kohdistuva voima voi aiheuttaa liikettä ketjun kai-

kissa muissakin nivelissä, useiden nivelten välityksellä (Karandikar & Vargas 2011, Putnam 

1993). 

2.2.2 Maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitukset 

Optimaalisessa heittosuorituksessa liikkeen tulisi edetä toimintavaiheessa segmentti kerrallaan 

proksimaalisesta distaaliin (PD) järjestyksessä (Bartlett 2000, 371; Hirashima ym. 2007; Put-

nam 1993), mikä mahdollistaa suuremman liikenopeuden kehon distaaleissa osissa (Fradet ym. 

2004, Putnam 1993). PD-järjestystä noudattavissa heittosuorituksissa usein myös oletetaan, että 

lantion maksimaalinen kulmanopeus tapahtuu ennen ylävartalon maksimaalista kulmanopeutta, 

joka puolestaan mahdollistaa tehokkaamman ylävartalon rotaation (Fradet ym. 2004). Esimer-

kiksi baseball syötössä maksimaaliset kulmanopeudet tapahtuvat järjestyksessä: lantio, ylävar-

talo, olkavarsi, kyynärvarsi ja ranne (Hirashima ym. 2007), mikä noudattaisi PD-järjestystä täy-

sin. Heittosuoritus ei kuitenkaan välttämättä etene PD-järjestyksen mukaan, joka voi johtua 

paitsi lajinomaisuudesta myös heittäjän taitotasosta (Fradet ym. 2004).  

Ultimate frisbeen rystyheiton toimintavaiheessa ylävartalo, olkapääkompleksi ja ranne toimivat 

myös kineettisen ketjun tavoin (Hummel & Hubbard 2001), mutta kyynärpään toiminta poik-

keaa muista heittotekniikoista (Hummel 2003). Kyynärpään ekstension nivelteho on negatiivi-

nen ja kyynärpää toimii jarruttavasti koko toimintavaiheen aikana, vaikka kulmanopeus kas-

vaakin (Hummel 2003). Näin ollen ultimate frisbeen rystyheitto noudattaa PD-järjestystä vain 

osittain, kun kineettisen ketjun yksi osa vaikuttaisi toimivan PD-järjestyksen periaatteiden vas-

taisesti. 
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Vaikka eri heitto- ja lyöntisuoritukset voivat olla hyvinkin samankaltaisia PD-järjestyksen pe-

rusteella, maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitukset voivat sen sijaan erota huomattavasti la-

jista ja heittäjän tasosta riippuen. Nämä erot voivat johtua lajin vaatimuksista ja heiton tavoit-

teista, kuten heiton lähtönopeuden ja tarkkuuden säätelystä, tai heittäjien yksilöllisistä eroista, 

kuten nivelten liikelaajuuksissa tai voimantuotto-ominaisuuksissa. Joka tapauksessa, nivelten 

kulmanopeuksien ajoitukset antavat selkeän kuvan suorituksen tehokkuudesta. (Putnam 1993.) 

2.2.3 Segmenttien rotaatiot eri lajien rystylyönneissä ja -heitoissa 

Pohjimmiltaan liikkeet ovat aina sarja nivelten rotaatioita, ja liikettä usein tutkitaankin nivelten 

kulmanopeuksien ja -kiihtyvyyksien avulla. Jokaisen nivelen liikkeellä on vaikutus kehon mui-

hin niveliin, ja erityisesti ala- ja keskivartalon pitää tehdä työtä myös rotaatiota vastaan tasa-

painon ylläpitämisen ja liikkeen sujuvuuden vuoksi. (Putnam 1993.) 

Tenniksen rystylyönnissä keskivartalon ja alaraajojen toiminnalla on oleellinen merkitys lyön-

tisuorituksen kannalta. Kahden käden rystylyönnissä liike etenee segmentti kerrallaan tukijalan 

kautta mailan kärkeen, ja tukijalan asennon on havaittu vaikuttavan ratkaisevasti lyönnin te-

hokkuuteen. Toimintavaiheen aikana etummainen jalkaterä toimii tukipisteenä koko suorituk-

sen ajan, ja suuremmat ala- ja keskivartalon segmenttien kulmanopeudet osumahetkellä saavu-

tetaan silloin, kun jalkaterä osoittaa lyöntisuuntaa kohden, tehden lyönnistä tehokkaamman. 

Ala- ja ylävartalon segmenttien rotaatiot jäävät sitä vastoin tehottomammiksi, jos jalkaterä on 

toimintavaiheessa kohtisuorassa lyöntisuuntaan nähden. (Iwamoto ym. 2013.) Keskivartalon 

näkökulmasta suurempi hartialinjan rotaatio suhteessa lantiolinjaan latausvaiheen alussa mah-

dollistaa tehokkaamman lyöntisuorituksen (Reid & Elliot 2002). Suurempi hartia- ja lantiolin-

jan kulmaero saa aikaan suuremman keskivartalon pehmytkudoksen venymisen ja elastisen 

energian varastoitumisen sekä sen hyödyntämisen lyönnin toimintavaiheessa (Reid & Elliot 

2002). Tämän rotaatioeron on havaittu olevan suurempi kahden käden kuin yhden käden rysty-

lyönneissä (Kawasaki ym. 2005). Hartia- ja lantiolinjan liikelaajuuksien on myös raportoitu 

olevan suurempia kahden kuin yhden käden rystylyönneissä (Genevois ym. 2015). Elastisen 



 

8 

 

energian hyödyntämisessä on riittävän venytyksen lisäksi myös kriittisen tärkeää kineettisen 

ketjun linkkien oikea-aikainen aktivaatio, eli liikkeiden ajoitukset (Reid & Elliot 2002). 

Golfissa keskivartalon segmenttien rotaatiot ovat myös avainasemassa lyönnin tehokkuuden 

kannalta. Keskivartalon toimintaa on viime aikoina tutkittu ylä- ja alavartalon kulmaerona, josta 

käytetään termiä X-faktori (Meister ym. 2011) (kuva 2). X-faktoria on mitattu yleensä hartia- 

ja lantiolinjan välisenä suhteellista rotaatioerona (esim. Meister ym. 2011), mutta myös rinta-

kehän ja lantion välisenä rotaatioerona (esim. Horan & Kavanagh 2012, Joyce 2016). Myös 

muita menetelmiä on käytetty, mutta Kwonin ym. (2010) mukaan X-faktori tulisi määrittää 

rintakehän ja lantion välisenä rotaatioerona, ja käyttämällä hartialinjaa rintakehän sijaan on me-

netelmänä kyseenalainen olkapään erittäin monimutkaisen anatomian vuoksi, eivätkä eri me-

netelmillä määritetyt X-faktorit ole keskenään vertailukelpoisia. Joka tapauksessa, Meister ym. 

(2011) totesivat ammatti- ja amatööripelaajien lyöntejä vertailevassa tutkimuksessaan, että suu-

rin lyöntisuorituksen aikainen X-faktori (hartialinja suhteessa lantioon) ja X-faktori osumahet-

kellä, sekä suurin ylävartalon absoluuttinen kiertokulma (suhteessa laboratoriokoordinaatis-

toon) lyönnin aikana korreloivat voimakkaasti mailan pään lineaariseen nopeuteen ammattilais-

pelaajilla. Ammattipelaajien lyönneissä mailan kärjen nopeus, suurin toimintavaiheen aikainen 

X-faktori sekä suurin toimintavaiheen aikainen ylävartalon kiertokulma olivat merkittävästi 

suurempia kuin amatööripelaajilla (Meister ym. 2011). Joyce (2016) havaitsi myös positiivisen 

yhteyden X-faktorin ja mailan kärjen nopeuden välillä, ja että taitavimmilla pelaajilla selkäran-

gan liikkuvuus oli parempi korreloiden myös positiivisesti mailankärjen nopeuden kanssa.  
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KUVA 2. X-faktori (kulma ) rintakehän ja lantion välisenä erotuskulmana (Joyce 2016). 

Hummel ja Hubbard (2001) sekä myöhemmin Hummel (2003) ovat tarkastelleet ultimate fris-

been maksimaalista rystyheittoa paikaltaan kinematiikan ja käänteisen dynamiikan avulla. Tä-

hän käytettiin segmenttimallia (engl. musculoskeletal model) joka koostui keskivartalosta, so-

lisluusta ja lapaluusta, olkaluusta, värttinä- ja kyynärluusta sekä kämmenestä. Kuvantaminen 

tehtiin neljän kameran systeemillä keräystaajuuden ollessa 180Hz, ja suoritusta tarkasteltiin 

ylävartalon sekä heittokäden näkökulmasta (kuva 3). Hummelin (2003) tulosten perusteella ul-

timate frisbeen rystyheitossa liike-energia siirtyy rintarangan, olkapään, kyynerpään ja ranteen 

rotaatioiden avulla frisbeehen, PD-järjestyksen mukaisesti. Heiton alkuvaiheessa ylävartalo 

kiertyy poispäin kohteesta painon siirtyessä takajalalle, jota seuraa olkapään horisontaalisuun-

tainen adduktio käsivarren asettuessa vartalon eteen noin 90 fleksioon, ja kyynärpää sekä ranne 

hieman koukistuvat. Alkuvaihe saadaan päätökseen, kun ylävartalo on kiertynyt maksimaali-

sesti poispäin heittokohteesta. Kiihdytysvaiheessa energia siirtyy erityisesti olkapään horison-

taalisuunnan, sekä kyynärpään ekstension ja ranteen dorsaalifleksion avulla frisbeehen. Irrotus-

hetkellä ylävartalo on kallistuneena hieman eteenpäin, ja ylävartalon rotaatio saavuttaa maksi-

minsa frisbeen irtoamisen jälkeen loppusaaton aikana. (Hummel 2003.)  
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KUVA 3. Ylävartalon segmenttien liikesuunnat ultimate frisbeen rystyheitossa (mukailtu, 

Hummel 2003). 

Ultimate frisbeen rystyheitossa frisbeen irtoamishetkellä ranne ei välttämättä ojennu täysin, ja 

suurin teho frisbeehen tuotetaan olkapään abduktiolla (Hummel & Hubbard 2001, Hummel 

2003). Ranteen kulmamuutos dorsaalifleksio-palmaarifleksio suunnassa heiton alkuvaiheen ja 

irtoamishetken aikana on myös pientä. Hummel & Hubbard (2001) tutkimuksessa ranne jäi 

irtoamishetkellä 45° koukistuskulmaan (palmaarifleksio), mutta Hummelin (2003) tutkielmassa 

ranne saavutti 5° ojennuskulman (dorsaalifleksio) irrotushetkellä. Tämä ero saattoi johtua siitä, 

että Hummelin (2003) tutkielmassa tutkittavan heitto ei ollut maksimaalinen, frisbeen lähtöno-

peuden jäädessä noin 57%:iin kentällä mitatusta testiheiton lähtönopeudesta. Toimintavaiheen 

loppuvaiheessa ranteessa tapahtui kuitenkin nopea dorsaalifleksio suunnan liike molemmissa 

tutkimuksissa, mikä katsottiin aiheuttava kiekon pyörimisen, joka on kriittisen tärkeää frisbee 

stabiilin lennon kannalta (Hummel & Hubbard 2001, Hummel 2003). Suurin teho heitossa tuo-

tetaan kuitenkin olkapään horisontaalisuunnan abduktiolla (noin 100W), joka on maksimihei-

toissa noin 100° muutos alkuasennosta kiekon irtoamiseen, kun taas ranteen dorsaalifleksiolla 

tuotettu teho (noin 8W) jäi pienimmäksi kaikista tutkituista liikesuunnista (Hummel 2003). 

Teho voidaan maksimoida olemalla kohtisuorassa heittokohteeseen nähden, jolloin olkapään 
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horisontaalisuunnan abduktion liikelaajuus sekä kulmanopeus ovat optimaalisia (Hummel 

2003). 

Ultimate frisbeen rystyheitto eroaa ratkaisevasti muista heittotekniikoista siinä, että kyynärpää 

ei ojennu läheskään täysin heiton aikana, ollen frisbeen irtoamishetkellä noin 57° fleksiossa. 

Vajaan ojentumisen lisäksi kyynärpään voimantuotto on koko heiton toimintavaiheen ajan ne-

gatiivinen pyrkien vastustamaan kyynärpään ekstensiota (Hummel 2003). Kiblerin ja Sciascian 

(2004) mukaan kyynärpää toimii yhden käden heittosuorituksissa, kuten pallon heitossa, ki-

neettisen ketjun loppupäässä ruoskamaisesti tuottaen positiivista voimaa muiden segmenttien 

tavoin. Hummelin (2003) mukaan frisbeen rystypuolen heitossa ylävartalon segmentit eivät siis 

noudatakaan kinemaattisen ketjun ja PD-järjestyksen periaatetta, koska kyynärpään voiman-

tuotto on heiton aikana pääasiassa negatiivinen. Tämän Hummel (2003) arveli olevan jonkin-

lainen refleksinomainen suojelumekanismi, mikä ehkäisee kyynärpäätä yliojentumiselta ja suo-

jelee vammoilta (Hummel 2003). 

Baseballin lyönnissä kineettisen ketjun toiminnan tärkein tavoite on mahdollisimman suuri 

mailan lineaarinen nopeus, joka saavutetaan energian välittymisellä alavartalon segmenteistä 

keskivartalon ja käsien kautta lopulta mailan liike-energiaksi. Dowling ja Fleisig (2016) eivät 

kuitenkaan havainneet tutkimuksessaan merkittävää eroa nivelten rotaatioiden kulmanopeuk-

sissa eri tasoryhmien välillä, mutta mailan lineaarinen nopeus ja kulmanopeus olivat suurempia 

korkeamman tason ryhmillä. Suurimmat erot ryhmien välille muodostuivat pääasiassa lyönnin 

valmistavassa vaiheessa, mutta lyönnin aikana myös taaemman käden toiminnassa. Taaemman 

käden kyynärpään liikelaajuus ja lineaarinen nopeus sekä saman käden olkapään abduktio oli-

vat suurempaa ammattipelaajilla, joilla mailan kärjen nopeus oli myös suurin. Ammattipelaa-

jien molemmat kädet olivat myös kauempana kropasta lyönnin aikana kuin matalamman tason 

pelaajilla (Dowling & Fleisig 2016.) 
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3 FRISBEEGOLF KIEKON LENTO-OMINAISUUDET 

Heittäjä voi vaikuttaa kiekon lähtömuuttujiin ja lentorataan siihen pisteeseen asti, kun kiekko 

irtoaa kädestä. Näitä vaikuttavia muuttujia ovat kiekon lähtönopeus, pyörimisnopeus sekä 

asento irtoamishetkellä (Lissaman & Hubbard 2010). Heiton pituus on puolestaan kiekon läh-

tönopeuden ja –kulmien monimutkainen funktio, jonka lisäksi kiekon tulee pyöriä lentääkseen 

stabiilisti (Kamaruddin 2011, 63). Heiton pituuteen ja optimaalisiin lähtökulmiin vaikuttaa rat-

kaisevasti myös kiekon muotoilu ja massan jakautuminen kiekossa, toisinsanoen kiekon profiili 

(Kamaruddin 2011, 149). Suurin osa frisbeetä tai kiekkoa koskevista tutkimuksista ovatkin kes-

kittyneet tarkastelemaan pääasiassa näiden heittovälineiden aerodynaamisia ominaisuuksia 

(Kamaruddin 2011, 30). 

3.1 Kiekon dynamiikka 

Kiekkoon vaikuttaa ilmalennon aikana painovoima ja aerodynaamisia voimia. Aerodynaamiset 

voimat koostuvat ilmanvastuksesta ja nostovoimasta (eng. lift), minkä seurauksena kiekkoon 

muodostuu myös momentteja (Hummel 2003). Nämä momentit saavat aikaan kiekon asennon 

jatkuvan muuttumisen ilmalennon aikana (kuva 4). Heiton pituus määritetään lineaarisena etäi-

syytenä heitto- ja laskeutumispaikan välillä, ei lentoradan perusteella (Kamaruddin 2011, 63).  

3.1.1 Aerodynaamiset ominaisuudet 

Painovoima on jatkuva vertikaalisuuntainen voima, joka kohdistuu kiekon massakeskipistee-

seen, vetäen kiekkoa maahan päin. Painovoima on kiekon massasta riippuva vakio, eikä sen 

suuruuteen vaikuta kiekon nopeus tai hyökkäyskulma ilmalennon aikana. (Hummel 2003.) 
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KUVA 4. Ilmanvastus (D) vaikuttaa nopeusvektoriin (v) päinvastaisessa suunnassa ja nosto-

voima (L) kohtisuorasti. Hyökkäyskulma (α) on nopeusvektorin ja frisbeen suuntavektorin (d1) 

välinen kulma. Ilmanvastus ja noste ovat hyökkäyskulman muuttujia. (Hummel & Hubbard 

2001.) 

Ilmanvastus vaikuttaa kiekkoon horisontaalisti, mutta päinvastaiseen suuntaan kuin nopeusvek-

tori (kuva 4) (Hummel 2003). Ilmanvastus pyrkii hidastamaan kiekon etenemistä, ja sen suu-

ruus vaihtelee koko lennon ajan riippuen kiekon asennosta ja nopeudesta (Hummel 2003). Il-

manvastuksen merkitys on sitä pienempi, mitä suurempi on kappaleen massa (Lissaman & Hub-

bard 2010).  

Nostovoima on seurausta ilmavirtauksesta, ja vaikuttaa kiekkoon kohtisuorassa suunnassa no-

peusvektorin ja ilmanvastukseen nähden. Nostovoima vaikuttaa kiekkoon nostavasti, mutta 

suunta ei ole välttämättä suoraan ylöspäin painovoiman vastaisesti, vaan sen suunta määräytyy 

ilmanvastuksen mukaan. Nostovoima siis tietyllä tapaa mahdollistaa kiekon lentämisen pidem-

mälle (Lissaman & Hubbard 2010.)  
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Hyökkäyskulma on aerodynaaminen ominaisuus, jolla on vaikutusta heittovälineen nostovoi-

man ja ilmanvastuksen suuruuteen (Lissaman & Hubbard 2010). Hyökkäyskulma on nopeus-

vektorin ja kiekon tason (engl. disc plane) välinen kulma (kuva 3), ja mitä suurempi hyökkäys-

kulma on, sitä suurempi ilmanvastus ja nostovoima kiekkoon kohdistuu. Pienempi hyökkäys-

kulma mahdollistaisi siis kiekon lentämisen pidemmälle, mutta kasvaessaan liian suureksi vai-

kutus on päinvastainen (Hummel 2003). Hyökkäyskulma on suurin yksittäinen tekijä kiekon 

painekeskipisteen sijainnissa, joka vaikuttaa kiekon käyttäytymiseen ilmalennon aikana (Hum-

mel 2003).  

3.1.2 Gyroskooppiset tekijät 

Ilmalennossa olevaa frisbeegolfkiekkoa voidaan tarkastella siiven näkökulmasta, mutta kiekon 

tulee myös pyöriä keskiakselinsa ympäri lentääkseen stabiilisti. Pyörimisestä johtuen kiekko 

käyttäytyy ilmassa kuin gyroskooppi, ja gyroskooppisen periaatteen mukaisesti pyöriminen ai-

heuttaa kiekkoon erilaisia momentteja. Ainakin osittain tästä syystä kiekko ei välttämättä lennä 

suoraan kovin pitkiä matkoja. Näitä momentteja on käytännössä kolme. (Kamaruddinin 2011, 

24-57.) 

Nostokulmamomentti (engl. pitching moment) on näistä momenteista mahdollisesti merkittä-

vin frisbeegolfissa, vaikuttaen kiekon kulmaan horisontaalitasossa laskevasti tai nostavasti. 

Nostokulmamomentin suuruuteen puolestaan vaikuttaa nostokulman suuruus (kuva 5). Tämän 

momentin suuruus on riippuvainen myös kiekon muotoilusta, hyökkäyskulmasta ja kiekon pyö-

rimisnopeudesta. Kaksi muuta jossain määrin merkittävää kiekon lentorataan vaikuttavaa mo-

menttia ovat kaartokulmamomentti (engl. rolling moment) ja kallistuskulmamomentti (engl. 

yawing moment), joilla Kamaruddin (2011) ei kuitenkaan havainnut suurempaa merkitystä hei-

ton pituuden kannalta. (Kamaruddin 2011, 24-57.) 
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KUVA 5.  Frisbeekiekkoon vaikuttavat momentit ja niiden suunnat. (Sasakawa & Sakurai 

2008).  

3.1.3 Frisbeegolf kiekon profiilin vaikutus heiton pituuteen 

Kiekon lento-ominaisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti sen geometrinen profiili eli muotoilu, 

jonka tekijöitä ovat kiekon paksuus, reunaosan muoto (korkeus, leveys ja pintojen kaarevuus), 

kallistumat sekä keskiosan laajan onkalo-osan (engl. cavity) muoto (kuva 6). Jokaisella näistä 

tekijöistä on enemmän tai vähemmän suoria ja epäsuoria vaikutuksia kiekon aerodynaamisiin 

ominaisuuksiin sekä siihen, miten kiekko käyttäytyy ilmalennon aikana. Kiekon onkalo-osalla 

on luultavasti suurin merkitys kiekon vakauden kannalta, ja tekee tietyllä tapaa heittämisestä 

helpompaa. Eri asia on sitten se, mikä on optimaalinen onkalo-osan muoto heiton pituuden 

kannalta, ja onko se sama kaikille heittäjille tai heittotekniikoille. Kiekon paksuus puolestaan 

vaikuttaa pääasiassa ilmanvastuksen suuruuteen, mutta ei nostovoiman määrään. Mitä suurempi 

paksuus, sitä suurempi ilmanvastus. Myös kiekon reunaosan muotoilulla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi ilmanvastuksen määrään. (Kamaruddin 2011 91-117.) 
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KUVA 6. Poikkileikkauskuva frisbeegolfkiekosta (Kamaruddin 2011). 

Muotoilun lisäksi kiekon massa ja erityisesti massan jakautuminen vaikuttaa oleellisesti kiekon 

lentorataan. Mitä kauemmaksi kiekon keskipisteestä massa jakaantuu, sitä suuremmaksi kiekon 

hitausmomentti kasvaa. Suurempi hitausmomentti puolestaan luo vakautta pyörivän kiekon len-

torataan vähentäen kallistumista ilmalennon aikana. (Kamaruddin 2016, 57-58.) 

Frisbeegolfkiekot jaetaan yleisesti kolmeen kategoriaan niiden profiilin perusteella: draiverit, 

keskimatkan kiekot ja putterit. Näiden lisäksi valmistajat ovat kehittäneet myös jonkinlaisia 

välimalleja. Merkittävin ero puttereiden, keskimatkan kiekkojen sekä draivereiden välillä on 

niiden reunaosien muotoilussa sekä kiekon paksuudessa. Esimerkiksi draivereiden virtaviivai-

sempi reunaosien muotoilu ja pienempi paksuus mahdollistaa pienemmän ilmanvastuksen, 

mikä puolestaan mahdollistaa kiekon lentämisen pidemmälle. Tämä muotoilu kuitenkin lisää 

osaltaan kiekon kaartumista lennon aikana, ja monesta muustakin syystä tekee sen pitkälle heit-

tämisestä vaikeampaa. (Kamaruddin 2011, 136-140.) 

3.2 Lähtömuuttujat  

Merkittävimmät lähtömuuttujat heiton pituuden kannalta on Kamaruddinin (2011, 134) mukaan 

kiekon lähtönopeus ja lähtökulmat. Lisäksi kiekon pyörimisnopeus vaikuttaa lennon vakauteen, 

mutta ei välttämättä merkittävästi heiton pituuteen (Crowther & Potts 2007). 
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3.2.1 Lähtönopeus 

Yleensä heittolajeissa tavoitteena on kasvattaa heittovälineen lähtönopeutta, kun tavoitteena on 

saada lisää pituutta (Sasakawa & Sakurai 2008). Kiekon lähtönopeudella onkin vahva korrelaa-

tio heiton pituuden kanssa (Leigh ym. 2010). Kamaruddinin (2011, 34) mukaan Cotroneo 

(1980) totesi lähtönopeuden olevan merkittävin tekijä heiton pituuden kannalta, mutta kritisoi 

hänen laiminlyöneen lähtökulmien merkitystä tätä tutkiessaan. Kiekon lähtönopeus on kuiten-

kin yleisesti ottaen merkittävin tekijä heiton pituuden kannalta, mutta heiton pituus määräytyy 

suuresti myös lähtökulmien mukaan (Kamaruddin 2011, 133). 

3.2.2 Pyörimisnopeus 

Kuten aiemmin todettiin, kiekon pitää pyöriä keskiakselinsa ympäri ilmalennon aikana lentääk-

seen vakaasti, jolloin siihen kohdistuu gyroskooppisista tekijöitä (Kamaruddin 2011, 24). Kie-

kon pyöriminen on kriittisen tärkeää paitsi lentoradan myös heiton pituuden kannalta, ja jokai-

selle lähtönopeudelle on teoriassa myös optimaalinen pyörimisnopeutensa (Hubbard & Cheng 

2007). Lorenzin (2006) mukaan kiekon pyörimisnopeus voi vähentää kiekon ilmalennon ai-

kaista kaartumisen määrää. Pyörimisnopeudella ei ole toisaalta käytännön merkitystä aerody-

naamisiin voimiin ilmalennon aikana, koska kiekon pyörimisnopeus ei kasva heitettäessä lähel-

lekään niin suureksi, että se aiheuttaisi esimerkiksi nostovoiman lisääntymistä (Potts 2005). 

Sasakawan ja Sakurain (2008) mukaan frisbeen heiton lähtönopeuden sijaan kiekon pyörimis-

nopeudella vaikuttaisi olevan jopa suurempi merkitys heiton pituuden kannalta kuin lähtöno-

peudella (taulukko 1). Sen sijaan Crowther ja Potts (2007) havaitsivat, että suurempi pyörimis-

nopeus saa aikaa suoremman lentoradan, mutta ei välttämättä saa kiekkoa lentämään pidem-

mälle. 
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TAULUKKO 1. Frisbeen kämmenheiton lähtömuuttujia. (Sasakawa & Sakurai 2008) 

 
Kokeneet heittäjät  Aloittelijat 

Heiton pituus (m) 51.4 (±6.6)* 30.0 (±7.6) 

Lähtönopeus (m/s) 21.7 (±1.7) 20.7 (±2.5) 

Pyörimisnopeus (r/s) 12.9 (±1.3)* 9.7 (±1.3) 

Hyökkäyskulma (°) 0.2 (±1.1) 1.0 (±3.6) 

Nostokulmaa (°)  12.8 (±3.3) 14.2 (±5.3) 

Kaartokulmab (°) -10.4 (±9.7) -14.1 (±13.2) 

* Tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä (p<0.05). aengl. pitching angle. brolling angle 

3.2.3 Lähtökulmat 

Kiekon asento irtoamishetkellä vaikuttaa epäsuorasti heiton pituuteen aerodynaamisten tekijöi-

den kautta, koska lähtökulmien suuruudella on suora yhteys hyökkäyskulman suuruuteen 

(Leigh ym. 2010). Heiton pituuden kannalta optimaaliset heittokulmat ovat myös heittäjäspesi-

fejä, optimaalisen nostokulman vaihdellessa esimerkiksi kiekon heitossa 35-44 asteen välillä 

(Leigh ym. 2010). Gyroskooppisista tekijöistä johtuen kiekko pyrkii kaartumaan ilmalennon 

aikana nopeuden ollessa riittävän suuri, joten heittäjän tulee valita myös sopiva kaartokulma 

heitolleen (Lissaman & Hubbard 2010), jonka optimaalinen suuruus riippuu kiekon aerodynaa-

misista ominaisuuksista, kuten muotoilusta (Lissaman & Hubbard 2010). 

Frisbeegolf kiekon heiton pituus on lähtönopeuden, kaartokulman sekä nostokulman funktio 

(Kamaruddin 2011, 63). Optimaaliset heittokulmat ovat erilaisia erilaisille frisbeegolf kiekoille, 

mihin vaikuttaa esimerkiksi kiekon muotoilu ja massan jakautuminen. Esimerkiksi draivereilla 

kaartumisen määrä (engl. rolling rate) on suurempaa kuin puttereilla, mahdollistaen toisaalta 

myös suuremman heiton pituuden (Kamaruddin 2011, 124-125). Optimaalisten heittokulmien 

löytämistä voidaankin kutsua taidoksi (Lissaman & Hubbard 2010). 
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä tiettävästi ensimmäinen 3D-liikeanalyysi frisbeegolfin 

rystyheitosta, jossa tarkastellaan heiton aikaista kehon toimintaa segmenttien liikelaajuuksien 

ja nivelkulmien nopeuksien sekä maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitusten avulla. Tavoit-

teena oli selvittää, mitkä kinemaattiset tekijät selittävät suurempaa kiekon lähtönopeutta.  

Lisäksi tavoitteena on kuvailla frisbeegolfin rystyheitto vaiheittain, minkä tarkoituksena on 

muodostaa kuva tästä heittosuorituksesta kokonaisuutena. Heiton kuvailu tehtiin yhden heittä-

jän parhaasta heittosuorituksesta, jossa kiekon lähtönopeus oli kaikista suurin. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkittavat 

Tutkittavaksi rekrytoitiin paikallisista frisbeegolf seuroista vähintään 4 vuotta kansallisella ta-

solla kilpailleita vammattomia oikeakätisiä miespuolisia aktiivipelaajia. Lisäksi kriteerinä oli, 

että jokainen kykenee heittämään yli 120 metriä pitkiä heittoja kilpailutilanteissa. Tämän kri-

teerin tarkoituksena oli rajata tutkimusjoukko sellaiseksi, että jokaisen heittotekniikka olisi kar-

keasti arvioituna vähintään hyvällä tasolla, sekä tällä perusteella myös hyvin toistettava. Kri-

teeri perustui siis oletukseen, että vain hyvällä heittotekniikalla voidaan heittää rystypuolelta 

toistettavasti yli 120 metriä pitkiä heittoja. Tämän kriteerin täyttymisessä luotettiin rekrytoita-

vien seurojen valmentajien, kanssapelaajien sekä heittäjän omaan näkemykseen omista kyvyis-

tään rystypuolen heitossaan.  

Lopulta tutkimukseen osallistui kahdeksan kriteerit täyttävää heittäjää: (keskiarvo ± keskiha-

jonta) ikä 29 ± 8.1 vuotta (vaihteluväli 18-40 vuotta), pituus 180,5 ± 5.0 cm (vaihteluväli 172-

187.5 cm), paino 84,2 ± 8.6 kg (vaihteluväli 69-92.4 cm) ja harrastusvuodet 6.5 ± 1.7 (vaihte-

luväli 4-9 vuotta). Tutkittavien tuli olla mittaushetkellä terveitä, eikä heillä saanut olla pitkäai-

kaisia tuki- tai liikuntaelinsairautta, mikä varmistetiin kyselylomakkeella. Mittausprotokola il-

moitettiin rekrytointi-ilmoituksessa, ja käytiin läpi myös mittauspäivänä ennen mittausten aloit-

tamista.  

Tutkimusjoukko jäi alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi, joten tilastollista vertailua varten 

heittäjät jouduttiin jakamaan parhaan heittosuorituksen perusteella siten, että suurimman lähtö-

nopeuden heittänyttä tutkittavaa verrattiin seitsemästä muusta koostuvaan ryhmään. Tällöin 

oletettiin myös, että suurimman lähtönopeuden tuottaneen heittäjän tekniikka olisi optimaali-

nen.  
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5.2 Tutkimusasetelma 

Mittauspaikalle saavuttuaan tutkittaville selitettiin mittausprotokola ja kerrottiin tutkimuksen 

tarkoitus, jonka jälkeen he allekirjoittivat suostumuslomakkeen. Tämän jälkeen mitattiin pituus 

ja paino, sekä merkattiin ihoon markkereiden paikat permanenttitussilla kuvan 7 markkeriase-

telman mukaisesti (Plug-in gait fullbody markkeriasetelma, Vicon, Oxford, UK). Näihin paik-

koihin kiinnettiin 35 markkeria (halkaisija 14 mm) kaksipuoleisella teipillä ja ihoteipillä. Mark-

kerit tai teippaukset eivät saaneet vaikuttaa heittotekniikkaan, ja tämä testattiin rannetta liikut-

tamalla sekä myöhemmin lämmittelyheitoissa. Kiinnitettyjen markkereiden lisäksi tutkittavilla 

oli päässään markkeripanta, johon oli valmiiksi kiinnitettynä 4 isompaa markkeria (halkaisija 

25 mm), kuten kuvassa 7. Myös heittokiekkoon (kuva 8), kiinnitettiin 3 markkeria (halkaisija 

10 mm), joita käytettiin kiekon lähtö- ja pyörimisnopeuksien määrittämisessä. Mittauksia var-

ten tutkittavilla oli yllään alushousut tai lyhyet trikoot, heittokengät ja lyhytvartiset sukat, ja 

heihin oli kiinnitettynä yhteensä 39 markkeria.  

Markkereiden ollessa paikallaan tutkittavat suorittivat noin 5-10 minuuttia kestäneen yksilölli-

sen ja omaehtoisen alkulämmittelyn, jonka jälkeen he suorittivat niin monta verryttelyheittoa 

rystypuolelta kuin tarvitsivat tullakseen tutuksi mittausympäristön ja –tilanteen kanssa.  

 

KUVA 7. Plug-in gait fullbody Ai markkeriasetelma, mukailtu (Vicon 2002b). KAD (knee 

alignment device) ei käytetty, ja SACR markkerin sijaan käytettiin RPSI ja LPSI markkereita. 
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KUVA 8. Mittauskiekko Prodigy D4, halkaisija (d) 21cm, kokonaispaino 179g. 

Mittausheitot suoritettiin rystypuolelta mahdollisimman lajinomaisesti. Tutkittava sai itse päät-

tää vauhdinottomatkansa sekä nopeutensa, ja heiton irtoamishetkellä PDGA:n virallisia sään-

töjä noudattaen heittäjän oli koskettava tiiausalueen pintaan (kuva 9) vähintään yhdellä tukipis-

teellä sen ollessa kokonaan merkatun tiiausalueen sisäpuolella. Tutkittavia ohjeistettiin heittä-

mään maksimaalisella voimakkuudella, ja hyväksytyn heiton tuli osua 0,5 m x 0,5 m kokoiseen 

maalialueeseen (kuva 9). Jokainen tutkittava suoritti niin monta heittoa kuin tarvittiin viiden 

onnistuneen heiton saamiseksi, ja jokaisen heiton välillä pidettiin vähintään puolen minuutin 

tauko väsymyksen välttämiseksi. Onnistuneeksi heitoksi katsottiin sellainen suoritus, jossa 

kiekko osuu merkittyyn alueeseen, kaikki tukipisteet olivat tiiausalueen sisäpuolella ennen kie-

kon irtoamishetkeä, tutkittava itse koki heiton onnistuneen vähintään hyvin, ja suorituksessa ei 

tapahtunut merkittävästi markkereiden katoamista raakadatasta. 
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KUVA 9. Mittausasetelma. 

5.3 Heiton vaiheiden määritys 

Suorituksista tehtiin koko kehon kinemaattinen analyysi, ja tätä varten heittosuoritukset jaettiin 

kolmeen vaiheeseen, joita olivat latausvaihe, toimintavaihe ja loppusaatto. Latausvaihe katsot-

tiin alkavan siitä hetkestä, kun rintakehä saavutti maksimaalisen rotaation vastapäivään, ja lop-

puvan varvaskontaktiin, joka määritettiin alkavan siitä hetkestä, kun tukijalan varvasmarkkerin 

etäisyys maan pinnasta ei merkittävästi enää muuttunut (<1 mm). Toimintavaihe katsottiin al-

kavan varvaskontaktista, ja päättyvän kiekon irtoamishetkeen. Irtoamishetki määritettiin olevan 

se kuva, jossa sormimarkkerin ja kiekon keskimarkkerin välinen etäisyys kasvoi ensimmäisen 

kerran suuremmaksi kuin kiekon säteen, yksilöllisen ranteen paksuuden sekä markkerin säteen 

ja kiinnikkeen summa. Loppusaatto katsottiin alkavan kiekon irtoamishetkestä ja kestävän noin 

puoli sekuntia. Loppusaaton tarkastelujakso perustui siihen, että mahdolliset nivelten maksi-

maaliset kulmanopeudet saadaan varmasti mahtumaan tarkasteluvälille, jos ne tapahtuisivat ir-

toamishetken jälkeen. 



 

24 

 

Irtoamishetken määrittämisessä käytettiin suodattamatonta heittäjän dataa, koska Tabuchin ym. 

(2007) totesivat tutkimuksessaan matalankin (14,9 Hz) leikkaustaajuuden (engl. cut-off fre-

quency) muuttavan baseballmailan huippunopeuden ajoitusta 9.5 ± 2.6 ms lyönnin loppuvai-

heessa, kun ajoitusta verrattiin raakadataan. Tabuchin ym. (2007) tutkimus oli myös johdon-

mukainen Welchin ym. (1995) tutkimuksen kanssa, missä havaittiin mailan kärjen huippuno-

peuden ajoituksen siirtyvän datan suodatuksen johdosta jopa 15 ms. Tästä syystä myös Dowling 

ja Fleisig (2016) jättivät mailan datan suodattamatta tutkiessaan baseball lyönnin kinematiik-

kaa. Irtoamishetkeksi määräytyi siis tietty aika, jota käytettiin irtoamishetkenä analysoitaessa 

heittäjän suodatettua dataa. Tällä menetelmällä tarkasta irtoamishetkestä ei voida kuitenkaan 

olla täysin varmoja, koska sormen irtoamishetkeä kiekosta ei voitu nähdä. Datasta huomatiin 

kuitenkin kiekon keskimarkkerin ja sormimarkkerin etäisyyden kasvavan merkittävästi valitun 

irtoamishetken jälkeen, ja virhettä arvioitiin tästä aiheutuvan jokaisen tarkastellun suorituksen 

osalta ±1 kuvan verran, joka vastaa siis ±2.5 millisekuntia. 

5.4 Datan keruu 

Datan keruu tapahtui kymmenellä Vicon MX T40 kameralla (Vicon Peak, Peak, Oxford, UK) 

keräystaajuuden ollessa 400 Hz. Landlinger ym. (2010) kokivat omissa mittauksissaan 400Hz 

keräystaajuuden olevan riittävän suuri vähentämään eri tekijöistä johtuvaa markkereiden todel-

lisen paikan ja kameroiden määrittämän markkereiden paikan välistä virhettä. Kamerat pyrittiin 

asettamaan tiiausalueen (kuva 9) ympärille tasaisesti siten, että tapahtuisi mahdollisimman vä-

hän markkereiden katoamista suorituksen aikana. Nämä paikat optimoitiin pilottimittausten 

avulla. Kuvausalueen origona käytettiin heittoalueen etureunasta sitä pistettä, joka oli keskellä 

ja kohtisuorassa maalin keskikohtaan nähden. Koordinaatisto (eng. global coordinate system) 

oli oikeakätinen, jossa y-akseli määritettiin osoittamaan pitkittäissuunnassa heittopaikalta maa-

liin, x-akseli heittoalueesta oikealle ja z-akseli kohtisuorasti lattiasta kohti kattoa (kuva 9).  

Kinemaattista analyysia varten käytettiin Nexus 2.5 (Nexus 2.5, Vicon, Oxford, UK) ohjelmis-

tossa valmiina ollutta koko kehon mallia (Plug-in gait fullbody Ai, Vicon Peak, Oxford, UK). 
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Tämä malli märittää kehon 15 jäykän segmentin mukaan: vasen ja oikea jalka (jalkaterä, sääri-

luu, reisiluu), vasen ja oikea käsi (ranne, värttinäluu, olkaluu), lantio, rintakehä ja pää. Malli 

määritti nivelten keskipisteet markkereiden sijainnin ja tutkittavilta mitattujen parametrien (liite 

1) perusteella valmiilla algoritmeilla, eikä niitä laskettu erikseen. Olkapään poikkeaman mää-

rityksessä olkapään keskiosa jouduttiin etsimään palpoimalla, eikä mittaustarkkuutta voida näin 

ollen pitää täysin luotettavana, ja tästä syystä olkanivelen liikkeiden tuloksiin tulee suhtautua 

kriittisesti. 

5.5 Datan prosessointi 

Lämmittelyheittojen jälkeen tutkittavalle suoritettiin staattinen kalibrointi hänen pitäessään 

mittauskiekkoa kädessään, ja markkereiden koordinaattidata rekonstruoitiin Nexus 2.5 ohjel-

miston avulla. Tutkittavan ja kiekon data käsiteltiin erikseen. Heittosuorituksesta merkattiin 

(engl. label) kaikki kehon markkerit siltä ajanjaksolta, kun ne näkyivät kuvausalueella. Hei-

toista saatu koko kehon raakakoordinaattidata suodatettiin Butterworthin filtterillä, leikkaustaa-

juuden ollessa 6 Hz. Koska koko tarkasteltava heittosuoritus suodatettiin, saattoi se johtaa datan 

liialliseen tasoittumiseen (engl. over-smoothing), mikä voi aiheuttaa virhettä liikkeen suurim-

milla nopeuksilla (Knudson & Bahamonde 2001; Vint & Hinrichs 1996). Kiekosta sen sijaan 

merkattiin vain keskimarkkeri, eikä sen dataa suodatettu, koska raakadata oli erittäin hyvän 

laatuista ja käyttökelpoista luotettavien lähtönopeuksien ja irtoamishetken määrittämistä varten. 

Kiekon raakadata ja heittäjän koordinaattidatat käsiteltiin Excel taulukkolaskentaohjelmalla. 

Heittäjän nivelkulmat ja nivelkulmanopeudet voitiin katsoa suoraan saatujen taulukon arvojen 

perusteella. Kiekkojen lähtönopeudet (𝑣𝑜) määritettiin viidelle parhaalle heitolle noin 20 kuvan 

keskiarvona kaavan 1 mukaan. Keskiarvoa käytettiin, koska raakakoordinaattidatasta laske-

tuissa nopeuksissa on aina virhettä (Enoka 2008, 29). Nämä 20 kuvaa valittiin määritellyn ir-

toamishetken jälkeen sillä perusteella, että hetkellisiä nopeuksia tarkasteltaessa kiekon nopeus 

muuttuisi 20 kuvan aikana maksimissaan 1m/s, ja tästä suuremmat poikkeamat jätettiin kes-

kiarvotarkastelun ulkopuolelle. Tällä periaatteella jouduttiin jättämään kustakin heitosta mak-

simissaan kolme nopeusarvoa pois. Kiekon pyörimisnopeus (𝜔) määritettiin suoraan Nexus -
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ohjelmasta (Nexus 2.5, Vicon, Oxford, UK) kiekossa olleiden 3 markkereiden liikkeiden pe-

rusteella, josta pyörimisnopeus laskettiin kaavan 2 mukaan, missä 400 f/s oli käytetty kuvano-

peus ja n f/r yhteen kierrokseen kuluvien kuvien määrä). 

 

Kiekon lähtönopeus:      𝑣𝑜 =
∆𝑥

∆𝑡  
   (1) 

Kiekon pyörimisnopeus:     𝜔 =
400𝑓

𝑠

𝑛 𝑓
𝑟

   (2) 

 

5.6 Analysoitavat muuttujat 

Analysoitaviksi muuttujiksi valittiin alaraajoista polven ekstensio-fleksio ja lonkan sisä-ulko-

kierto sekä yläraajoista olkanivelen sisä-ulkokierto, kyynärpään ekstensio-fleksio ja ranteen 

dorsaalifleksio-palmaarifleksio (eli ekstensio-fleksio). Keskivartalosta tarkasteltiin lantion ja 

rintakehän rotaatiota suhteessa globaaliin koordinaatistoon, ja lisäksi rintakehän rotaatiota suh-

teessa lantioon (selkärangan rotaatio). Positiiviset liikesuunnat ja lyhyet kuvaukset on merkitty 

taulukkoon 3, ja tarkemmat kuvaukset löytyvät Viconin (2002b, 19-81) ohjeista.  

Taulukosta 4 löytyy muut tarkasteltavat muuttujat kuvauksineen, jotka perustuivat aiemmin kä-

siteltyihin liikeanalyysitutkimuksiin muiden lajien heitto- ja lyöntisuorituksista, sekä keskuste-

luihin frisbeegolfin pelaajien ja lajivalmentajien kanssa.  
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TAULUKKO  3. Tarkasteltavat nivelten liikesuunnat (Vicon 2002b).  

Nivel/         

segmentti 

Positiivinen liike-

suunta 

Kuvaus 

Ranne Dorsaalifleksio             Rannenivelen paikallisen koordinaatiston liike sagit-

taalitasossa  

Kyynärpää Ekstensio Kyynärnivelen paikallisen koordinaatiston liike 

sagittaalitasossa 

Olkanivel Ulkokierto Olkaluusegmentin kiertyminen pitkittäisakselinsa 

ympäri transversaalitasossa  

Rintakehä  Rotaatio                 

myötäpäivään 

Rintakehän kierto transversaalitasossa suhteessa la-

boratoriokoordinaatistoon 

Selkäranka Rotaatio                 

myötäpäivään 

Rintakehän kierto suhteessa lantioon transversaalita-

sossa 

Lantio Rotaatio                 

myötäpäivään 

Lantion kierto transversaalitasossa suhteessa labora-

toriokoordinaatistoon 

Lonkka Ulkokierto Reisiluusegmentin kiertyminen pitkittäisakselinsa 

ympäri transversaalitasossa  

Polvi Ekstensio Polven paikallisen koordinaatiston liike sagittaalita-

sossa 
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TAULUKKO 4. Muut tarkasteltavat muuttujat 

Muuttuja Kuvaus 

Asentoleveys (%) Varvasmarkkereiden etäisyys y-akselilla varvaskontaktivaiheessa 

(kuva 10) suhteutettuna heittäjän seisomapituuteen 

Asentopoikkeama 

(cm) 

Varvasmarkkereiden etäisyys x-akselilla varvaskontaktivaiheessa 

(kuva 10)  

Tukijalan polvikulma 

irrotushetkellä (°) 

Tukijalan polvikulma irrotushetkellä, kun 180° kulmassa jalka on 

suorassa  

Lantion                    

liikelaajuus (˚) 

Lantion absoluuttinen kulman muutos eli liikelaajuus transversaali-

tasossa suhteessa laboratoriokoordinaatistoon latausvaiheen alusta 

irrotushetkeen asti tarkasteltuna  

Selkärangan             

liikelaajuus (˚) 

Rintakehän suhteellinen kulman muutos eli liikelaajuus transversaa-

litasossa suhteessa lantioon latausvaiheen alusta irrotushetkeen asti 

tarkasteltuna  

Rintakehän              

liikelaajuus (˚) 

Rintakehän absoluuttinen kulman muutos eli liikelaajuus transver-

saalitasossa suhteessa laboratoriokoordinaatistoon latausvaiheen 

alusta irrotushetkeen asti tarkasteltuna  

 

 

KUVA 10. Asentopoikkeama ja asentoleveys mitattiin varvaskontaktista. Asentopoikkeama 

määritettiin kuva mukaisesti, ja asentoleveys suhteuttamalla kuvan mukaisesti mitattu varvas-

markkereiden etäisyys y-akselilla heittäjän seisomapituuteen. 
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5.7 Tilastollinen analyysi 

Koska tutkittavia oli ainoastaan kahdeksan, tilastollinen vertailu tehtiin seitsemästä pelaajasta 

koostuvan ryhmän ja yksittäisen heittäjän välillä yhden otoksen T-testillä. Tällöin parhaiten 

heittäneen tulokset nähdään siis viitearvoina, johon seitsemästä muusta heittäjästä koostuvan 

ryhmän keskiarvotulosta verrattiin. 

Tilastollinen vertailu suoritettiin SPSS 24.0 (SPSS inc., Chicago, Illinois, USA) ohjelmistolla. 

Parhaan lähtönopeuden saavuttaneen tutkittavan heittoa verrattiin seitsemän muun tutkittavan 

parhaista heitoista (R) keskiarvostettuihin tuloksiin. Pearsonin korrelaatiotestit tehtiin kaikkien 

tutkittavien (n=8) kaikista tarkasteltavista muuttujista, ja tästä muodostettiin korrelaatiomat-

riisi.  
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6 TULOKSET 

Maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitukset - Proksimaalis-distaalinen (PD) järjestys 

Taulukossa 4 esitetty tutkittavien nivelten maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitukset, sekä 

lataus- ja toimintavaiheiden ajoitukset ja kestot. Jokaisen tutkittavan kulmanopeudet on myös 

havainnollistettu liitteessä 8. Tuloksista nähdään, että T1 saavutti suurimman kiekon lähtöno-

peuden, ja hänen heittosuorituksensa toimintavaiheen kesto oli kaikkein lyhin, eli nopein. Hei-

ton vaiheiden ajoitukset olivat pääasissa johdonmukaisia kaikilla tutkittavilla, ja näiden perus-

teella rystyheitto noudattaisi pääpiirteittäin PD-järjestystä.  

 

Pelkästään ylävartalon näkökulmasta tarkasteltuna vain kahdella tutkittavalla (T3 ja T7) heitto-

suoritukset noudattivat PD-järjestystä täysin, kun maksimaaliset kulmanopeudet saavutettiin 

järjestyksessä rintakehä, olkapää, kyynärpää ja ranne. Suurimmalla osalla olkapään ulkokierron 

kulmanopeus kasvoi suhteellisen tasaisesti vielä loppusaatonkin jälkeen, ja toimii näin ollen 

PD-järjestyksen vastaisesti. Ranteen dorsaalifleksion maksimaalinen kulmanopeus saavutettiin 

myös irrotushetken jälkeen, ja ranteen dorsaalifleksio suunnan liike alkoi tutkittavasta riippuen 

aivan toimintavaiheen lopussa, vasta noin 5-20ms ennen irrotushetkeä. Keskivartalon näkökul-

masta niin ikään ainoastaan kahdella tutkittavilla (T4 ja T6) lantion rotaation maksimaalinen 

kulmanopeus saavutettiin ennen rintakehää, kun muilla tämä tapahtui toisinpäin.  

 

Tutkittavan T1 heiton lähtönopeus oli kaikista suurin, joten hänen heittosuorituksensa valittiin 

viitearvoksi. Muiden tutkittavien tulokset keskiarvoistettiin verrokkiryhmäksi (R), jota verrat-

tiin T1 tuloksiin. T1 suoritus on havainnollistettu kuvassa 10, josta nähdään nivelkulmien no-

peuksien muutokset heiton eri vaiheissa.  
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TAULUKKO 4. Heiton vaiheiden kesto sekä heittokäden ja keskivartalon segmenttien maksi-

maalisten kulmanopeuksien ajoitukset. Ajoituksissa negatiivinen arvo kuvaa aikaa ennen ir-

toamisehetkeä, 0-arvo irtoamishetkeä ja positiiviset arvot aikaa irtoamishetken jälkeen. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Heiton vaiheen ajoitus         

Latausvaihea (ms) -163 -185 -213 -193 -180 -188 -225 -210 

Toimintavaiheb (ms) -110 -135 -185 -143 -173 -115 -160 -148 

         

Heiton vaiheen kesto         

Latausvaihea (ms) 53 50 28 50 7 73 65 62 

Toimintavaiheb (ms) 110 135 185 143 173 115 160 148 

Kesto yhteensäc (ms) 163 185 213 193 180 188 225 210 

 

Maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitukset 

Lantion rotaatiod (ms) -40 -5 -10 -58 -20 -35 -23 -23 

Selkärangan rotaatioe (ms) -50 -43 -53 -25 -55 -30 -60 -88 

Rintakehän rotaatiod (ms) -53 -45 -40 -35 -45 -35 -45 -40 

Olkapään ulkokierto (ms) 33 20 -15 25 23 30 -8 28 

Kyynärpään ekstensio (ms) -5 -3 0 -5 -3 5 -5 8 

Ranteen dorsaalifleksio (ms) 15 15 8 10 13 13 13 25 

a Latausvaiheen katsottiin alkavan siitä hetkestä, kun rintakehä oli kiertyny maksimaalisesti vastapäi-

vään, ja päättyvän varvaskontaktiin. b Toimintavaihe alkoi varvaskontaktista ja päättyi kiekon irtoamis-

hetkeen. c Heiton kesto latausvaiheen alusta irtoamishetkeen. d Kierto suhteessa laboratoriokoordinaa-

tistoon. e Rintakehän kierto suhteessa lantioon 
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KUVA 10. T1 nivelkulmien nopeudet latausvaiheen alusta loppusaaton loppuun. Ylempänä 

olevat kuvat T1:stä on käännettynä peilikuviksi selkeyden vuoksi, ja heittosuoritus etenee tässä 

vasemmalta oikealla eli ikään kuin vasenkätisesti. Ensimmäinen kuva on latausvaiheen alusta 

(0.163s ennen irrotushetkeä), toinen varvaskontaktista (0.110s ennen irrotushetkeä) ja kolmas 

irrotushetkestä.  
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T1 ja R välinen vertailu kaikkien muuttujien suhteen 

Taulukossa 5 ja kuvassa 11 on esitetty tutkittavan T1 tulokset ja ryhmän R keskiarvoistetut 

tulokset, sekä T1 ja R keskiarvon muuttujien kesken tehtyjen tilastollisten vertailujen p-arvot. 

Kaikki tulokset löytyvät liitteestä 2. Tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0.01) T1 ja R välillä 

erosivat kiekon lähtönopeus (p<0.01), selkärangan rotaatio maksimaalinen kulmanopeus (max) 

(p<0.01), rintakehän rotaation max (p<0.01) ja asentopoikkeama p<0.01), sekä merkittävästi 

(p<0.05) kiekon pyörimisnopeus (p<0.05) ja heittokäden olkapään ulkokierto (p<0.05) 

 

Kaikkien muuttujien keskinäinen vertailu 

Kaikkien heittäjien (n=8) muuttujia verrattiin toisiinsa Pearsonin korrelaatiotestillä, mistä muo-

dostettiin korrelaatiomatriisi (liite 3). Kiekon lähtönopeuden kanssa tilastollisesti merkitsevästi 

korreloivat olkapään ulkokierron max (r=0.769, p=0.026), rintakehän rotaation max (r=0.814, 

p=0.014), rintakehän liikelaajuus (r=0.794, p=0.019) ja lantion liikelaajuus (r=0.729, p=0.019). 

Kaikki tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on havainnollistettu kootusti kuvaan 12. 
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TAULUKKO 5. Erot tutkittavan T1 ja ryhmän R keskiarvojen välillä yhden otoksen T-testillä 

tarkasteltuna. Kulmanopuksien tarkastelu rajoitettiin nyt irrotushetkeen asti. 

 T1 R  P-arvo 

Kiekon lähtömuuttujat    

Lähtönopeus (m/s) 41.2 35.7 (±3) 0.001** 

Pyörimisnopeus (r/s) 24.2 21.0 (±3) 0.017* 

    

Maksimaaliset kulmanopeudet toimintavaiheen aikana   

Heittokäden ranteen dorsaalifleksio (˚/s) 900 775 (±205) 0.158 

Heittokäden kyynärpään ekstensio (˚/s) 1108 1067 (±232) 0.656 

Heittokäden olkapään ulkokierto (˚/s) 1421 1215 (±202) 0.036* 

Rintakehän rotaatio (˚/s) 1498 1146 (±169) 0.001** 

Selkärangan rotaatio (˚/s) 596 365 (±79) <0.001** 

Lantion rotaatio (˚/s) 795 806 (±120) 0.815 

Tukijalan lonkan ulkokierto (˚/s) 199 272 (±91) 0.079 

    

Muut tarkasteltavat muuttujat lataus- ja toimintavaiheen aikana 

Asentoleveys suhteessa seisomapituuteen (%) 61 55 (±7) 0.051 

Asentopoikkeama (cm) 40 54 (±8) 0.005** 

Tukijalan polvikulma irrotushetkellä (˚) 143 144 (±19) 0.907 

Lantion liikelaajuus (∆˚) 110 101 (±19) 0.245 

Selkärangan liikelaajuus (∆˚) 43 38 (±12) 0.335 

Rintakehän liikelaajuus (∆˚) 161 142 (±14) 0.101 

* p < 0.05 ; ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero T1 ja ryhmän välillä 
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KUVA 11. Erot T1 ja ryhmän R keskiarvojen välillä yhden otoksen T-testillä tarkasteltuna. 
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KUVA 12. Korrelaatiokuvaajat (n=8) tutkittavien muuttujien tilastollisesti merkittävistä korre-

laatiosta.  
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T1 ja ryhmän R vertailua aikanormalisoidusta datasta 

Kuvassa 13 on havainnollistettu T1 ja ryhmän R (n=7) parhaiden heittojen maksimaalisia kul-

manopeuksia aikanormalisoidusta datasta lataus- ja toimintavaiheen aikana. Aikanormalisointi 

tarkoittaa, että kaikkien tutkittavien heitot suhteutettiin kestoltaan yhtä pitkiksi tähän suunnitel-

lulla makrolla Excel taulukkolaskentaohjelmalla. Kuvaajista voidaan havaita selkeitä eroja ryh-

män R sisällä sekä myös T1 ja ryhmän R välisessä vertailussa, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä 

niin nivelkulmien nopeuksissa kuin ajoituksissakin. 

Suurinta eroavaisuutta T1 ja ryhmän R keskiarvon välillä kulmanopeuksien ajoituksissa näyt-

täisi kuvan 13 perusteella olevan lantion rotaatiossa, rintakehän ja selkärangan rotaatiossa ja 

lonkan ulkokierrossa. Ranteen dorsaalifleksio, kyynärpään ekstensio ja olkapään ulkokierto 

käyttäytyvät sen sijaan hyvinkin samalla tavalla tutkittavien kesken, vaikkakin olkapään ulko-

kierrossa on erittäin selkeä isompi keskihajonnan kasvu hieman ennen latausvaiheen puoltavä-

liä. Tämä selittynee tutkittavien T5 ja T6 huomattavasti muita suurempana olkapään sisäkier-

tona tässä vaiheessa, jonka voi nähdä liitteestä 8.  

Ryhmän R sisäiset erot ovat merkittäviä erityisesti olkapään ulkokierrossa toimintavaiheen 

puolessa välissä. Tämä johtunee pääasissa eroista sisäkierron suuruuksissa erityisesti kahdella 

tutkittavista, mutta myös ajoituksissa on selkeitä eroja tutkittavien kesken (liite 8). Olkapään 

liike on loppua kohden kuitenkin hyvinkin samankaltaista sekä ryhmän R sisällä että T1 ja R 

vertailussa. 

Myös lantion, rintakehän ja lonkan rotaatiossa on huomattavia eroja ryhmän sisällä (huomaa 

kuvaajien skaalaus), mikä johtuu niin ikään yksilöllisistä eroista liikkeiden ajoituksissa ja no-

peuksissa. Muut muuttujat (ranteen dorsaalifleksio kyynärpään ekstensio, rintakehän rotaatio, 

selkärangan rotaatio ja lonkan ulkokierto) eivät näyttäisi eroavan ryhmän sisällä yhtä selkeästi 

toisistaan kuin aiemmin mainitut. 
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KUVA 13. Heittokäden nivelkulmien, keskivartalon segmenttien ja tukijalan lonkan kul-

manopeudet latausvaiheen ja irrotushetken välillä aikanormalisoidusta datasta (T1 parhaasta 

heitosta ja ryhmän R parhaiden heittojen keskiarvosta ja keskihajonnasta). Lantion, selkärangan 

ja rintakehän kuvaajien positiivinen suunta tarkoittaa rotaatiota heittosuuntaan (myötäpäivään). 

Y-akseli kuvaa kulmanopeuksia (°/s), ja x-akseli heiton etenemistä lataus- ja toimintavaiheen 

aikana, missä origo on latausvaiheen alku ja x-akselin loppukohta irrotushetki. 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä kinemaattiset tekijät selittävät suurempaa kiekon 

lähtönopeutta frisbeegolfin rystyheitossa. Tutkittavan T1 parhaan heiton lähtönopeus (41.2m/s) 

oli merkittävästi suurempi kuin muulla ryhmällä (35.7±3 m/s) (p=001), ja päätuloksina voidaan 

pitää seuraavia havaintoja: 1) Tutkittavan T1 rintakehän ja selkärangan rotaation sekä olkapään 

ulkokierron maksimaaliset kulmanopeudet (max) olivat heiton toimintavaiheessa merkittävästi 

suurempia kuin ryhmällä R (p=0.001, p<0.001, p<0.05, tässä järjestyksessä), ja lisäksi tutkitta-

van T1 asentopoikkeama oli merkittävästi pienempi kuin ryhmällä R (p=0.005). 2) Rintakehän 

rotaation max:lla ja liikelaajudella sekä olkapään ulkokierron max:lla havaittiin lisäksi merkit-

tävä positiivinen yhteys kiekon lähtönopeuteen (p=0.014, p=0.019, p=0.026, tässä järjestyk-

sessä), mutta selkärangan rotaation max:lla sen sijaan ei. 3) Tulosten perusteella frisbeegolfin 

rystyheitto noudattaisi pääasiassa proksimaalis-distaalista (PD) järjestystä siltä osin kuin se on 

kirjallisuudessa määritelty, mutta olkapään kulmanopeus kasvoi suhteellisen tasaisesti vielä 

loppusaatonkin aikana, joka poikkeaa PD-järjestyksen periaatteesta. Frisbeegolfin rystyheiton 

lähtönopeus näyttäisi siis olevan vahvasti yhteydessä keskivartalon toimintaan, kun transver-

saalitason rotaatioiden suurempi kulmanopeus oli yhteydessä kiekon lähtönopeuteen, ja keski-

vartalon segmenttien liikelaajuudet oli yhteydessä kulmanopeuksiin. Tutkimuksen tavoitteena 

oli lisäksi kuvailla frisbeegolfin rystyheitto vaiheittain, joka löytyy liitteestä 4.  

Tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, koska aiempaa tutkimusta frisbeegolfin rysty-

heitosta ei ollut tiettävästi tehty, eikä vertailuarvoja ollut näin ollen saatavilla. Käytettyjä mit-

tausmenetelmiä on kuitenkin hyödynnetty useissa eri heitto- ja lyöntilajien tutkimuksissa, kuten 

golfissa (esim. Horan & Kavanagh 2012, Joyce ym. 2016, Meister ym. 2011), tenniksessä (Aku-

tagawa & Kojima 2005, Iwamoto ym. 2013, Landlinger ym. 2010) tai baseballissa (Dowling & 

Fleisig 2016, Fleisig ym. 2013), ja näissä tulokset ovat olleet johdonmukaisia. Nyt kerätty koor-

dinaattidata oli lisäksi erittäin hyvänlaatuista, kun kaikkien tutkittavien parhaan heittosuoritus-

ten suodattamiseen riitti pienimmän leikkaustaajuuden (6Hz) Butterworthin filtteri riittävän ta-

saisen datan saamiseksi, ja myös suodattamattomana analysoitu kiekon raakakoordinaattidata 
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oli erittäin hyvänlaatuista kaikissa tutkituissa heitoissa. Lisäksi on syytä muistaa, että käyte-

tyissä kuvantamismenetelmissä on aina omat ennalta tunnetut rajoituksensa, ja tutkimusjoukko 

oli hyvin pieni (n=8), joka asettaa merkittäviä rajoituksia muuttujien tilastolliseen vertailuun. 

Tulokset eivät ole näistä syistä myöskään yleistettävissä koskemaan eri tason heittäjiä. 

Noudattaako frisbeegolfin rystyheitto proksimaalis-distaalista (PD) järjestystä?  

PD-järjestystä heitto- ja lyöntisuorituksissa on pidetty tietynlaisena edellytyksenä tehokkaalle 

suoritukselle (Putnam 1993), ja nivelten maksimaalisten kulmanopeuksien ajoitusten perus-

teella frisbeegolfin rystyheitto noudattaa PD-järjestystä lähes täysin, lukuun ottamatta olkapään 

ulkokiertoa, joka toimi PD-järjestyksen vastaisesti. Tässä vaiheessa on syytä muistaa, PD-

järjestyksen periaate koskee nivelten maksimaalisia kulmanopeuksia, eikä niinkään liikkeen al-

kamisen ajoitusta, mikä toisaalta voisi myös ajatella olevan erittäin oleellista suorituksen kan-

nalta. Putnamin (1993) mukaan PD-järjestyksessä nivelten maksimaaliset kulmanopeudet ta-

pahtuvat peräkkäin proksimaalisesta-distaaliin suunnassa, joka mahdollistaisi suurimman mah-

dollisen nopeuden ketjun distaaleimmassa osassa. Jokaisella heittäjällä maksimaaliset kul-

manopeudet tapahtuivat kuitenkin järjestyksessä rintakehä, kyynärpää ja ranne, olkapään ulko-

kierron jatkuessa kiihtyvänä vielä loppusaatonkin aikana, lukuun ottamatta tutkittavia T3 ja T4, 

joiden heittosuoritukset noudattivat PD-järjestystä juuri niin kuin se on kirjallisuudessa määri-

tetty. Yleisesti ottaen nivelten kulmanopeudet olivat kuitenkin sitä suurempia mitä distaalimpi 

nivel oli, mikä myös Putnamin (1993) mukaan on tehokkaan heittosuorituksen mittari. 

Olkapään toiminta erosi siis PD-järjestyksen periaatteesta, mutta olkapäätä tarkasteltiin vain 

yhdestä liikesuunnasta, jota voidaan pitää yhtenä tutkimuksen heikkoutena. Tutkittavan T1 ol-

kapään kaikkia liikesuuntia tarkasteltiin liikeanalyysia varten, ja tästä kävi ilmi, että olkapään 

abduktion maksimaalinen kulmanopeus tapahtui PD-järjestystä tukevasti rintakehän max:n ja 

kyynärpään max:n välissä (joskin abduktio voimakkaasti kiihtyy jälleen loppusaaton aikana) 

(liite 5). Käytännössä oleellisempaa on kuitenkin se, hidastaako olkapään ulkokierron max jat-

kuva kasvaminen lopulta kiekon lähtönopeutta, tai olisiko lähtönopeus suurempi, jos olkapään 
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ulkokierto hidastuisi ennen sitä? Näihin kysymyksiin ei pystytä näiden tulosten perusteella vas-

taamaan, mutta tätä voidaan spekuloida tutkittavien T3 ja T4 tuloksilla. Heillä olkapään ulko-

kierron max tapahtui rintakehän ja kyynärpään max välissä PD-järjestyksen mukaisesti, alkaen 

tämän jälkeen hidastumaan, mutta heillä ranteen dorsaalifleksion kulmanopeus ja kiekon läh-

tönopeus oli neljän hitaimman joukossa (liite 8). Toisaalta tässäkin puhutaan vain kahden muut-

tujan yhteydestä äärimmäisen monimutkaisessa heittosuorituksessa, eli kiekon lähtönopeus ja 

ranteen max ovat monien tekijöiden summia. Mutta sitten taas toisaalta olkapään ulkokierron 

max:lla ja kiekon lähtönopeudella havaittiin melko voimakaskin positiivinen yhteys (r=0.769, 

p=0.026). 

Hummel (2003) tarkasteli myös nivelten max ajoituksia ultimate frisbeen rystyheitossa, jossa 

yhdeltä tutkittavalta analysoitiin 7 submaksimaalista rystyheittoa paikaltaan. Hänen havainto-

jensa mukaan rystyheitto ei noudata PD-järjestystä, koska kyynärpää toimii heiton toimintavai-

heen aikana jarruttavasti. Kyynärpää käyttäytyi myös frisbeegolfin rystyheitossa hyvin samalla 

tavalla nilvelkulman muutosten ja kulmanopeuden kuvaajien (kuva 10, liite 8) perusteella, 

mutta niveltehoja ei määritetty, eikä tästä syystä voida tietää toimiko kyynärpää frisbeegolfin 

rystyheiton toimintavaiheessa jarruttavasti vai ei. Frisbeegolfissa kyynärpään kulmanopeus jäi 

kuitenkin rintakehän kulmanopeutta pienemmäksi suurimmalla osalla tutkittavista (kuva 10, 

liite 8). On siis mahdollista, että myös frisbeegolfissa kyynärpää toimii jarruttavasti koko liik-

keen ajan, vaikka se ojentuisikin kiihtyvästi toimintavaiheen aikana. Tämän tarkoituksena on 

luultavasti suojella nivelen rakenteita, kun kyynärpää ei pääse yliojentumaan (Hummel 2003), 

ja voi siksi kuulua oleellisesti osaksi optimaalista rystyheiton tekniikkaa, molemmissa lajeissa.  

Hummelin (2003) mukaan olkapään abduktio tuottaisi selkeästi suurimman tehon (huipputeho 

312W, teho irrotushetkellä 115W) rystyheitossa, kun taas kyynärpää tehontuotto olisi siis ne-

gatiivinen (huipputeho -137W, teho irrotushetkellä -125W) ja ranteellakin tuotettaisiin vain 

murto-osa olkapään abduktion tehosta (huipputeho 11W, teho irrotushetkellä 8W). Tämän pe-

rusteella olkapää ja ranne toimisivat rystyheitossa PD-järjestyksen mukaisesti, mutta kyynärpää 

siis ei. Frisbeegolfin rystyheiton suhteen tulokset voisivat niveltehojen puolesta olla hyvinkin 

samankaltaisia, mutta ranteen huipputehon voisi arvioida olevan suurempi. Hummelin (2003) 



 

42 

 

tutkimuksessa ranne oli ojentunut irrotushetkellä 5° ojennuskulmaan (dorsaalifleksioon), kun 

taas frisbeegolfin rystyheitossa ja myös Hummelin ja Hubbardin (2001) tutkimuksessa ranne 

jäi yli 40° koukistuskulmaan (palmaarifleksioon) irrotushetkellä, koska ranne ehti ojentua vain 

muutaman asteen ennen irrotushetkeä. Erot tässä voivat johtua siitä, että Hummelin (2003) tut-

kittavan heittosuoritukset olivat submaksimaalisia (arvioilta 57% maksimista), jolloin ranteen 

liike voi olla hyvinkin erilaista maksimisuorituksiin verrattuna. Tätä varten maksimaalisesta ja 

submaksimaalisesta heittosuorituksesta olisikin syytä tehdä vertailu tulevaisuudessa. Lisäksi 

myös frisbeegolfin rystyheitosta olisi hyvä määrittää heittokäden niveltehot, jotta heiton tehok-

kuutta voitaisiin arvioida perusteellisemmin. 

Joka tapauksessa, frisbeegolfin rystyheitossa liike etenee rintakehästä ranteeseen PD-

järjestyksen mukaisesti, mutta PD-järjestyksen periaatteesta poiketen olkapään ulkokierron kul-

manopeus vaikuttaisi kiihtyvän melko tasaisesti ja voimakkaastikin vielä loppusaatonkin ai-

kana. Liike-energia vaikuttaisi myös siirtyvän PD-järjestyksen periaatteen mukaisesti, kun ni-

velten max:t kasvavat sitä suuremmiksi, mitä distaalimpana nivel on, joskin ranteen max jäi 

hieman pienemmäksi irrotushetkellä, kasvaen kuitenkin reilusti irrotushetken jälkeen. Vertai-

lussa ultimate frisbeen rystyheiton tekniikkaan on syytä muistaa, että Hummelin (2003) sekä 

Hummelin ja Hubbardin (2001) tutkimuksissa rystyheitot suoritettiin paikaltaan, eivätkä Hum-

melin (2003) tutkimuksessa heittosuoritukset olleet maksimaalisia. Ultimate frisbeen lähtöno-

peus oli mittaustilanteessa ollut keskimäärin ainoastaan 12,7 m/s (kyseisen heittäjän maksimi-

heiton lähtönopeudeksi oli mitattu laboratorion ulkopuolella 22.4 m/s), kun puolestaan frisbee-

golf kiekon lähtönopeus tässä tutkimuksessa oli ollut 31.4-41.2 m/s. Lisäksi vertailussa tulee 

huomioida, että tämä on tiettävästi ensimmäinen frisbeegolfin rystyheiton liikeanalyysitutki-

mus, kun taas Hummelin (2003) ja Hummelin ja Hubbardin (2001) tutkimukset ovat tiettävästi 

edelleen ainoat vastaavat ultimate frisbeestä. Submaksimaalinen rystyheitto paikaltaan saattaa 

kuitenkin erota oleellisesti maksimaalisesta rystyheitosta vauhdin kanssa. 

Mitkä tekijät selittävät suurempaa lähtönopeutta rystyheitossa? 
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Tulosten perusteella keskivartalon segmenttien liikelaajuudet ja kulmanopeudet selittävät kie-

kon lähtönopeutta melko hyvin. Tutkittavan T1 heitossa rintakehän max oli merkittävästi suu-

rempi kuin ryhmällä R, ja lisäksi tällä muuttujalla oli suora positiivinen yhteys kiekon lähtöno-

peuteen (r=0.814, p=0.014). Rintakehän max:lla oli myös suora positiivinen yhteys lantion 

max:iin (r=0.722, p=0.043) ja rintakehän liikelaajuuteen (r=0.715, p=0.046), ja rintakehän lii-

kelaajuudella oli positiivinen yhteys lantion liikelaajuuteen (r=0.741, p=0.035). Rintakehän ja 

lantion toiminnalla vaikuttaisi siis olevan selkeä yhteys, ja vastaavaa on havaittu myös esimer-

kiksi golfissa (Horan & Kavanagh 2012) ja tenniksessä (Genevois ym. 2015). Tutkittavan T1 

selkärangan rotaation max (eli rintakehän rotaatio suhteessa lantioon) oli myös merkittävästi 

suurempi kuin ryhmällä R, mutta selkärangan liikelaajuudessa ei ollut merkittävää eroa T1 ja 

R välillä. Selkärangan rotaation max:lla ja liikelaajudella ei hieman yllättäen ollut myöskään 

yhteyttä keskenään eikä kiekon lähtönopeuteen, tai muihin keskivartalon muuttujiin, toisin kuin 

golfissa (Horan & Kavanagh 2012, Joyce 2016, Meister ym. 2011) ja tenniksen rystylyönnissä 

(Reed & Elliot 2002) on raportoitu olleen. Selkeämmin ilmaistuna nämä yhteydet viittaisivat 

siihen, että suurempi rintakehän absoluuttinen liikelaajuus mahdollistaisi suuremman rintake-

hän rotaation max:n, ja suurempi max mahdollistaisi suuremman lähtönopeuden frisbeegolfin 

rystyheitossa, mutta rintakehän rotaationopeus ei olisi välttämättä riippuvainen lantion rotaati-

osta.  

Rintakehän rotaation max ja liikelaajuuden yhteys voisi selittyä suuremmalla voimantuotto-

ajalla, eli liikelaajuuden ollessa suurempi, segmentin rotaationopeus ehtii kiihtyä pidemmän 

matkan (Bartlett 2000, 371). Toinen mahdollinen mekanismi voisi olla venymis-lyhenemis-

sykluksen hyödyntäminen, joka mahdollistaa suuremman voimantuottotehon (Enoka 2008, 

244-246), ja siis suuremman segmentin rotaationopeuden. Esimerkiksi golfissa ja tenniksessä 

on havaittu rintakehän ja lantion (tai hartia- ja lantiolinjan) välisen erotuskulman suuruuden 

olevan yhteydessä tehokkaampaan lyöntisuoritukseen (Horan & Kavanagh 2012, Joyce 2016, 

Reed & Elliot 2002, Meister ym. 2011). Erotuskulman kasvaessa keskivartalon pehmytkudos 

venyy enemmän, joka lisää elastisen energian varastoitumisen määrää, mikä voidaan hyödyntää 

toimintavaiheen aikaisessa voimantuotossa (Cheetham 2001). Frisbeegolfin rystyheitossa sel-
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kärangan liikelaajuudella (eli rintakehän ja lantion välisellä erotuskulmalla) ja max:lla ei kui-

tenkaan havaittu yhteyttä keskenään, eikä rintakehän rotaation max:n tai kiekon lähtönopeu-

teen. Selkärangan liikelaajuudella tai max:lla ei ollut myöskään merkittävää eroa tutkittavan 

T1 ja ryhmän R vertailussa. Tämän perusteella rystyheitossa rintakehän ja lantion välinen ero-

tuskulma ei siis selittäisi suorituskykyä rystyheitossa samalla tavalla kuin golfissa ja tennik-

sessä. Näiden yhteyksien puuttuminen voisi johtua siitä, että osa tutkittavista ei kyennyt tehok-

kaasti hyödyntämään venymis-lyhenemissyklusta heittosuorituksessaan. Liian voimakas veny-

tys ja lihastension kasvu voi aiheuttaa voimantuoton tehostumisen sijaan lihastension laskemi-

sen hermoston inhibitoristen mekanismien kautta, jolloin venymis-lyhenemissykluksen hyö-

dyntäminen konsentrisessa vaiheessa heikkenee ja suoritusteho jää alhaisemmaksi (Turner & 

Jeffreys 2010), mikä on eräänlainen suojelumekanismi, jonka tarkoituksena on ehkäistä suu-

rempien lihas- tai sidekudosvaurioiden muodostumista. Toisaalta yhteyksien puuttuminen voi 

johtua myös tilastollisesta harhasta, koska tutkimusjoukko jäi valitettavan pieneksi. Keskivar-

talon toimintaa olisikin syytä tarkastella tulevaisuudessa lisää suuremmalla tutkimusjoukolla. 

Joka tapauksessa rystyheitto on koko kehon suoritus, ja mekanismit suuremmalle rintakehän 

rotaation max:lle on monen tekijän summa, ja kahden muuttujan sijaan koko kineettisen ketjun 

summaatio. Oleellista tässä on keskivartalon toiminnan lisäksi myös alaraajojen käyttö, ja esi-

merkiksi painonsiirto tukijalalle sekä vauhti, jolla heittoon tullaan. Suurempi vauhti ei kuiten-

kaan takaa parempaa lopputulosta, vaan voi johtaa kontrollin menettämiseen ja esimerkiksi 

liian suuriin voimiin, joka johtaa voimantuottotehon ja siis rotaationopeuksien heikkenemiseen.  

Frisbeegolfin rystyheitto vaikuttaa kuitenkin eroavan keskivartalon toiminnan suhteen jonkin 

verran golfin swingin ja tenniksen rystylyönnin tekniikoista, mutta tätä olisi syytä tutkia enem-

män tulevaisuudessa. 

Keskivartalon toiminnan lisäksi myös erityisesti olkapään ulkokierrolla ja asentopoikkeamalla 

havaittiin merkittävä positiivinen yhteys kiekon lähtönopeuteen, ja nämä erosivat erittäin mer-

kittävästi myös ryhmän R ja tutkittavan T1 välillä. Lisäksi monella muulla muuttujalla oli suora 

positiivinen yhteys keskivartalon rotaatioiden liikelaajuuksiin tai max:iin, eli sitä kautta epä-

suora yhteys kiekon lähtönopeuteen. Nämä yhteydet muistuttavat siitä, että frisbeegolfin rysty-

heitossa liikettä tulee tarkastella aina kokonaisuutena. Rystyheitossa liike etenee alaraajoista 
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kohti heittokättä kineettisen ketjun periaatteen mukaisesti, ja ketjun eri osilla on vaikutus paitsi 

siihen suoraan kytköksissä oleviin myös ketjun kaukaisempiin osiin. Suorituksen tehokkuuden 

kannalta kineettisen ketjun alkupään osien eli alaraajojen toiminta luultavasti korostuu. 

 

Olkapään ulkokiertoa ei ole tiettävästi tarkasteltu rystylyöntejä käsitelleissä tutkimuksissa, 

mutta Hummel (2003) havaitsi ultimate frisbeen rystyheitossa ulkokierron liikelaajuuden ole-

van varsin pientä, mutta liikenopeus toiseksi suurin horisontaalisuunnan abduktion jälkeen. Ky-

seissä tutkielmassa oli tosin epäjohdonmukaisuutta taulukon ja tekstin sisällössä, kun taulukon 

tulosten perusteella ulkokierto oli merkityksettömän pientä, mutta tekstissä olkapään ulkokier-

ron oli mainittu olevan merkittävää, eikä tästä syystä vuoksi voida olla täysin varmoja ulko-

kierron merkityksestä ultimate frisbeen rystyheitossa. Lisäksi horisontaalinen abduktio on ter-

minä erikoinen, eikä sitä ole tiettävästi yleisemmin käytetty ihmisen olkapään liikkeen analy-

soinnissa. Hummelin (2003) käyttämät liikesuunnat oli havainnollistettu kuvassa 3, ja tämän 

perusteella horisontaali abduktio vaikuttaisi olevan jonkinlainen kombinaatio abduktiota ja ul-

kokiertoa samalla, kun olkapää on jonkinasteisessa koukistuskulmassa. Olkapään ollessa kou-

kussa voi abduktiota tapahtua siis tämän perusteella enemmän, kun vartalo ei ole ikään kuin 

olkavarren tiellä. Joka tapauksessa vaikuttaisi kuitenkin siltä, että submaksimaalinen ultimate 

frisbeen rystyheitto paikaltaan eroaa olkapään kinematiikaltaan maksimaalisesta frisbeegolfin 

rystyheitosta, kun olkapään abduktio jää huomattavasti vähäisemmäksi ja hitaammaksi kuin 

ulkokierto frisbeegolfin rystyheitossa. Jatkotutkimuksissa tulisi käyttää liikkeen ymmärtämi-

senkin kannalta yleisesti käytössä olevia ja paremmin ymmärrettyjä liikesuuntia, jotka olkapään 

tapauksessa ovat abduktio-adduktio, fleksio-ekstensio sekä sisä-ulkokierto. Tämä johtuu siitä, 

että olkapää on nivelenä äärimmäisen monimutkainen, koostuen hieman tulkitsijasta riippuen 

neljästä jopa seitsemään eri nivelestä. Tämä vaikuttanee merkittävästi olkapään liikkeen tulok-

siin liikeanalyysitutkimuksissa, mutta olkapään tarkastelu vain yhden nivelen näkökulmasta 

(glenohumeraalinivel) on usein välttämätön yksinkertaistus, erityisesti jo valmiiksi monimut-

kaisia liikeanalyysejä tehtäessä. 
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Asentopoikkeama oli yksi merkittävimmistä eroista ryhmien vertailussa, kun tutkittavan T1 

asentopoikkeama oli merkittävästi pienempi kuin ryhmällä R (p=0.005), ja asentopoikkeamalla 

oli tilastollisesti merkittävä negatiivinen yhteys selkärangan rotaation max:iin (r=-0.874, 

p=0.0045). Tämä viittaisi siis siihen, että pienempi asentopoikkeama mahdollistaisi suuremman 

keskivartalon rotaation, joka voisi edesauttaa suurempaa kiekon lähtönopeutta, mutta liian suuri 

asentopoikkeama osaltaan heikentää keskivartalon toimintaa ja siis heittosuoritusta. Lisäksi 

asentoleveydellä suhteessa seisomapituuteen havaittiin merkittävä yhteys selkärangan rotaation 

liikelaajuuteen, mutta tämä muuttuja ei eronnut tilastollisesti merkittävästi T1 ja R vertailussa. 

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että näillä muuttujilla olisi suurempikin merkitys keskivartalon toi-

mintaan rystyheitossa, mutta todennäköisesti tähän vaikuttaa moni muukin tekijä alaraajoissa. 

Esimerkiksi tenniksen rystylyönnissä jalkaterän asennolla voidaan vaikuttaa keskivartalon lii-

kelaajuuksiin ja lyönnin tehokkuuteen (Iwamoto ym. 2013), ja esimerkiksi baseballissa tukija-

lan polvinivel toimii tukena lantion rotaatiolle lyönnin toimintavaiheessa (Dowling & Fleisig 

2016). Tukijalan polvikulman suuruudella havaittiin itse asiassa myös positiivinen yhteys fris-

beegolfin rystyheitossa lantion rotaation sekä selkärangan rotaation liikelaajuuksien kanssa. 

Nämä yhteydet kertovat jälleen heittosuorituksen monimutkaisuudesta ja analysoinnin haas-

teesta. 

 

Rystypuolen heitto on siis koko vartalon suoritus, jota on hyvin vaikea analysoida ilman aikai-

sempaa tutkimusta vastaavanlaisesta suorituksesta. Tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä löytyi 

paitsi peräkkäisten myös toisistaan hyvin kaukana olevien muuttujien välillä. Esimerkiksi vah-

vimmat vielä mainitsemattomat yhteydet (n=8) havaittiin lantion rotaation max:n ja kyynär-

pään ekstension max:n välillä (r=0.926, p=0.001), lantion rotaation liikelaajuuden ja olkapään 

ulkokierron max:n välillä (r=0.903, p=0.002), sekä negatiivinen yhteys selkärangan rotaation 

liikelaajuuden ja tukijalan irrotushetken aikaisen polvikulman välillä (r=-0.935, p=0.001). 

Nämä yhteydet ovat pienestä tutkimusjoukosta huolimatta jo todella vahvoja, mutta hyvin vai-

keasti selitettävissä. Esimerkiksi lantion liikelaajuus tuskin suoraan vaikuttaa olkapään ulko-

kierron max:iin, koska käytännössä tässä täytyy huomioida näiden välissä olevien nivelten lii-

kelaajuudet, kulmanopeudet sekä ajoitukset. Olkapään max:lla ei kuitenkaan ollut yhteyttä mi-

hinkään muuhun niveliin tai segmentteihin. Syy-seuraus -suhde on tässä siis kaikkea muuta 
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kuin selvä, mutta vahvan yhteyden vuoksi perusteltua tutkia lisää. Olkapään ulkokierron 

max:lla oli nimittäin positiivinen yhteys kiekon lähtönopeuteen (r=0.769, p=0.026), ja esimer-

kiksi päänyli tai sivulta tapahtuvissa heittosuorituksissa olkapään sisäkierron on havaittu olevan 

erittäin merkittävä tekijä heiton tehokkuuden kannalta (Escamilla & Andrews, 2009).  Sen si-

jaan polven irrotushetken aikainen polvikulma oli ehkä kyseenalaista valita tutkittavaksi muut-

tujaksi ylipäätänsä, koska se ei kerro polven liikkeestä mitään, ja vain vähän voidaan spekuloida 

sen yhteyksistä muuhun kuin irrotushetken tapahtumiin.  Oleellisempaa olisi ollut tietää polven 

kulman muutos varvaskontaktin ja irrotushetken välillä, joka kertoisi enemmänkin tukijalan 

toiminnasta liikettä tukevana osana. Irrotushetken polvikulman ja selkärangan rotaation liike-

laajuuden negatiivinen yhteys oli joka tapauksessa vahvin kaikista tutkituista muuttujista, joka 

kertoisi siitä, että mitä pienempi toimintavaiheen aikainen selkärangan rotaatio on ollut, sitä 

suurempi polvikulma on irrotushetkellä. Myös tukijalan polven toiminta vaatisi näin ollen eh-

dottomasti lisätutkimusta, mutta jatkossa tästä nivelestä tulisi tarkastella sen liikettä koko toi-

mintavaiheen aikana sekä kulmamuutosten että kulmanopeuksien suhteen.   

 

Tutkimuksen rajoitukset ja heikkoudet 

Tutkimuksella oli useita rajoituksia, jotka liittyvät käytettyyn laitteistoon ja menetelmiin, mutta 

myös tarkasteltaviin muuttujiin ja tutkittavien määrään. Käytetty kuvantamismenetelmä oli ny-

kyaikainen ja koordinaattidata erittäin hyvänlaatuista, mutta liikkeen mittaamisessa tapahtuu 

silti aina jonkin verran virhettä johtuen laitteistosta ja mittaajasta (Elliot ym. 2007). Esimerkiksi 

segmentit oletetaan jäykiksi kappaleiksi, vaikka pääasiassa segmentit rakentuvat useista luista 

ja ovat elastisia. Tämä on kuitenkin usein välttämätön yksinkertaistus, jotta useamman segmen-

tin tarkastelu monimutkaisissa liikkeissä olisi mahdollista. Kameroiden määrittämän markkerin 

paikan ja markkerin todellisen paikan suhteen on aina myös hieman virhettä (Enoka 2008, 29). 

Teknologisten rajoitteiden lisäksi ihoon kiinnitetty markkeri hieman liikkuu ihon liikkuessa 

suhteessa luuhun, joka myös aiheuttaa virhettä (Robertson ym. 2004, 45-49). Ihon liike aiheut-

taa virhettä myös nivelen keskipisteen määrittämisessä, nivelen todellinen pyörimisakselin 

paikka voi muuttua nivelkulman muuttuessa, ja myös tässä virhettä voi tulla pelkästään ihonkin 
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liikkeestä (Robertson ym. 2004, 45-49). Nämä virheet näkyvät osittain myös kulmanopeuskäy-

rien epäjohdonmukaisuutena, joka saatiin kuitenkin tässä tutkimuksessa riittävän tasaiseksi 

Butterworthin filtterillä leikkaustaajuuden ollessa 6 Hz, jolloin heittosuorituksesta pystyttiin 

määrittämään hetkellisiäkin kulmanopeuksia tarkasti ilman datan liiallista tasoittumista tai vää-

ristymistä.  

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää myös joidenkin oleellisten liikesuuntien puuttumista, 

kun ranne- ja olkapäänivelen sekä keskivartalon segmenttien liikesuunnista analysoitiin vain 

yksi liikesuunta kustakin. Esimerkiksi tenniksessä (Kawasaki ym. 2005), golfissa (Horan & 

Kavanagh 2012) ja ultimate frisbeessä (Hummel 2003) keskivartalon fleksioilla frontaali- ja 

sagittaalitasossa on havaittu merkitystä suorituksen tehokkuuden kannalta. Olkapään horison-

taaliabduktiolla ja abduktiolla on sen sijaan havaittu merkittävä vaikutus ultimate frisbeen rys-

tyheitossa (Hummel 2003). Lisäksi Hummel ja Hubbard (2001) totesivat frisbeen pyörimisen 

olevan seurausta ranteen räjähtävästä liikkeestä, mutta hieman yllättäen ranteen dorsaaliflek-

siolla ei havaittu yhteyttä pyörimisnopeuden välillä frisbeegolfin rystyheitossa. Tämä saattoi 

johtua osittain virheestä irrotushetken määrittämisessä, jonka seurauksena ranteen dorsaaliflek-

sion max:ssa voi olla virhettä, mutta todennäköisesti kuitenkin siitä, että pyörimisliikkeen saa 

aikaan jonkinlainen kombinaatio ranteen dorsaalifleksiota, radiaalideviaatiota ja hieman myös 

sisäkiertoa (liite 6). Kiekon irrotushetken tarkempi tarkastelu olisikin mielenkiintoinen jatko-

tutkimuksen aihe, johon voidaan tämän tutkimuksen perusteella sanoa tarvittavan suurempi 

kuin 400 Hz kuvantamistaajuus liikkeen nopeudesta johtuen, mielellään ainakin 600 Hz, ja liik-

keen tarkastelu olisi järkevää rajoittaa vain ranteen ja sormien toiminnan tarkasteluun.  

Jatkotutkimusta rystyheiton tekniikasta tarvitaan paljon lisää liikkeen ymmärtämisen ja esimer-

kiksi vammojen ehkäisyn näkökulmasta, mutta jatkossa näissä olisi syytä huomioida nivelen 

tai segmentin kaikki oleelliset liikesuunnat, ja tarvittaessa rajoittaa enemmänkin tutkittavien 

segmenttien tai nivelten määrää kuin liikesuuntia. Kokonaisvaltaisen liikeanalyysin rakenta-

miseksi jatkotutkimusta tarvitaan puuttuvien nivelten ja segmenttien kulmanopeuksien lisäksi 

segmenttien lineaarisista nopeuksista ja voimista. Tutkimus rajattiin tässä vain kinemaattiseen 
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tarkasteluun, jonka vuoksi voimia ei huomioitu, ja erityisesti painon siirto toimintavaiheessa 

voisi auttaa ymmärtämään kiekon lähtönopeutta ja heittäjien välistä eroa paremmin.  

Merkittävänä rajoituksena voidaan pitää myös pientä tutkimusjoukkoa (n=8), jonka ongelmat 

voi nähdä korrelaatiokuvaajissa kuvassa 12. Esimerkiksi jos jostain kuvaajasta ottaisi yhden 

havaintopisteen pois, muuttujien välinen yhteys saattaisi muuttua merkittävästä merkityksettö-

mäksi, tai muuttaa kuvaajien normaalisuoran kulmakerrointa erittäin paljon. Lisäksi on syytä 

muistaa, että suurimman lähtönopeuden heittänyttä pelaajaa pidettiin viitearvona eli hänen ole-

tettiin edustavan optimaalista heittotekniikkaa. Toisaalta T1 oli tutkimushetkellä kaikista tut-

kittavista PDGA rankingissa korkeimmalla, ja hänen heittonsa lähtönopeus 41,2m/s eli noin 

148km/h, joka on oletettavasti huippuluokkaa kansainvälisestikin. Esimerkiksi epävirallisista 

lähteistä voidaan löytää frisbeegolfkiekon pituuden maailmanennätystä pitävän Simon Lizotten 

maksimaalisen heiton lähtönopeudeksi noin 144-152km/h, joskaan näissä mittausmenetelmistä 

tai esimerkiksi heittokiekosta ei ole tietoa, eikä vertailua voidaan tehdä luotettavasti. T1 voi-

daan kuitenkin tämän perusteella ajatella olevan hyvinkin edustava viitearvoksi. Joka tapauk-

sessa, tulokset eivät ole pienen tutkimusjoukon vuoksi kovin hyvin yleistettävissä, mutta antaa 

ainakin jonkinlaisen käsityksen frisbeegolfin rystyheiton liikkeiden ajoituksista ja nivelten kul-

manopeuksien suuruuksista. 

Jatkotutkimukselle on siis selkeä tarve, erityisesti tiettyjen nyt pois rajattujen muuttujien tutki-

miselle, joista tärkeimpänä voidaan pitää keskivartalon, olkapään ja ranteen puuttuneita liike-

suuntia, sekä voimia. Lisäksi frisbeegolfin rystyheitolle näennäisesti ominaista tukijalan käyt-

töä ja sormien toimintaa irrotushetkellä olisi syytä tarkastella tarkemmin. Tukijalan jalkaterä 

havaittiin kaikilla tutkittavalla olevan poikittain heittosuuntaan nähden, ja nopeasti irrotushet-

ken jälkeen jalkaterä kääntyi nopeasti kohti heittosuuntaa (jalkaterän asennon muutos näkyy 

liitteessä 4). Yhdellä tutkittavalla (T8) näin ei kuitenkaan käynyt, ja hänen parhaan heiton läh-

tönopeus oli myös selvästi hitain. Tämä nilkan, tai pikemminkin koko tukijalan liike, on toden-

näköisesti jonkinlainen mekanismi sille, että vartalo voi jatkaa kiertymistä irrotushetken jälkeen 

ilman, että erityisesti nilkka ja polvinivel altistuisivat suurille vääntövoimille, mitä voitaisiin 
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pitää suurena vammariskinä. Liikkeiden ei tällöin tarvitse myöskään tarpeettomasti hidastua 

ennen irrotushetkeä, ikään kuin ennakoivasti jarruttaen.  

Tämän tutkimuksen viimeisenä heikkoutena mainittakoon se, että mittausheitot suoritettiin vain 

3 metrin päässä olevaan maaliin, ja vaikka tutkittavia ohjeistettiin heittämään kuin he heittäisi-

vät kilpailutilanteessa, vaikutti tämä todennäköisesti heittotekniikkaan jollain tapaa. Ideaaliti-

lanteessa heitto voitaisiin heittää riittävän suuressa tilassa, missä myös heiton pituus voitaisiin 

mitata. 

Johtopäätökset ja käytännön sovellutukset 

Frisbeegolfin rystyheitto on monimutkainen koko kehon suoritus, ja kuten kaikissa heittoliik-

keissä myös tässä voidaan havaita paljon yksilöllistä vaihtelua heittäjien välillä. Pääpiirteittäin 

frisbeegolfin rystyheitto oli tutkittavilla kuitenkin samankaltainen, jossa liike eteni alaraajoista 

keskivartalon segmentteihin, ja siitä edelleen heittokäden ja lopulta kiekon liike-energiaksi. 

Myös kulmanopeus kasvoi pääasissa sitä suuremmaksi mitä distaalimpana nivel oli, joskin ol-

kapään ulkokierron  max kasvoi useimmalla tutkittavista suuremmaksi kuin ranteen  max.  

Kiekon lähtönopeuden kannalta frisbeegolfin rystyheitossa keskivartalon rooli vaikuttaisi ko-

rostuvan enemmän kuin heittokäden rooli, joka on johdonmukaista eri lajien (kuten golf ja ten-

nis) rystypuolelta tapahtuvien lyöntisuoritusten kanssa. Lisäksi heittokäden suhteen rystyhei-

tossa vaikuttaisi korostuvan olkapään ulkokierto suorituksen tehokkuuden kannalta, kun puo-

lestaan olan yli tai sivulta palloa heitettäessä korostuu olkapään sisäkierto. Kasvattaakseen kie-

kon lähtönopeutta heittäjän tulisikin pyrkiä kasvattamaan keskivartalon kiertonopeutta enem-

mänkin kuin heittokäden nopeutta. Tämä voi olla merkittävää myös vammojen esiintymisen 

näkökulmasta, kun suurin osa vammoista rystypuolen heitoissa on raportoitu esiintyvän olka- 

ja kyynärpäässä (Rahbeck & Nielsen 2016).  

Lähtönopeuteen vaikuttaa kuitenkin suorituksen kokonaisuus, johon liittyy lukuisia eri teki-

jöitä, mutta keskivartalon rotaationopeutta kasvatettaessa tämän ei tulisi muuttaa heittokäden 
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liikkeitä tai ajoituksia epäedullisempaan suuntaan. Keskivartalon nopeuden kasvattamisessa 

voisi toimia erityisesti ylävartalon rotaation liikelaajuuden kasvattaminen, mutta todennäköi-

sesti tärkeää on myös keskivartalon voimantuotto-ominaisuudet kyseisessä liikesuunnassa ja 

venymis-lyhenemissykluksen hyödyntäminen rotaationopeuden kasvattamisessa.  

Lähtönopeuden kasvattaminen ei ole kuitenkaan itseisarvo heiton pituuden lisäämiselle, koska 

heiton pituus riippuu lähtönopeuden lisäksi erityisesti kiekon asennosta (Kamaruddin 2011). 

Näin ollen lähtönopeuden kasvattaminen heiton pituuden lisäämiseksi voisi olla järkevää siinä 

vaiheessa, kun kiekko osataan heittää oikeassa asennossa, ja heittotekniikka on vähintäänkin 

hyvällä tasolla. Tämän tutkimuksen tutkittavina toimi Suomen kansallisen tason kilpapelaajia, 

joiden heittotekniikoissa oli myös paljon yksilöllistä vaihtelua, eivätkä tulokset ole tästä syystä 

yleistettävissä koskemaan eri tasoisia heittäjiä, erityisesti aloittelijoita.    
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LIITTEET 

LIITE 1. Tutkittavalta mitattavat parametrit. (Mukailtu, Vicon 2002a) 
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LIITE 2. Kaikkien heittäjien tulokset. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Ka. 

Kiekon lähtömuuttujat          

Lähtönopeus (m/s) 41.2 39.1 35.9 35.3 37.9 34.2 36.1 31.4 36.4 

Pyörimisnopeus (r/s) 24.2 21.6 23.5 22.2 22.9 22.2 18.2 16.7 21.4 

          

Maksimaaliset kulmanopeudet lataus- ja toimintavaiheen ajalta  

Ranteen dorsaalifleksio (˚/s) 900 561 616 1071 875 976 760 566 791 

Kyynärpään ekstensio (˚/s) 1108 1407 1090 1153 1177 1074 668 899 1072 

Olkapään ulkokierto (˚/s) 1421 1253 1258 1411 1336 1111 1328 809 1241 

Rintakehän rotaatio (˚/s) 1498 1390 1220 1150 1213 1203 920 930 1191 

Selkärangan rotaatio (˚/s) 596 373 453 344 267 307 324 488 394 

Lantion rotaatio (˚/s) 795 943 821 834 923 835 636 651 805 

Lonkan ulkokierto (˚/s) 199 241 282 215 389 393 147 235 263 

          

Asentoleveys suhteessa seisomapituuteen ja asentopoikkeama varvaskontaktivaiheessa  

Asentoleveys (%) 61 54 59 42 53 57 56 64 56 

Asentopoikkeama (cm) 40 46 45 52 68 60 58 48 52 

          

Muut tarkasteltavat muuttujat lataus- ja toimintavaiheen ajalta.  

Tukijalan polvikulma irrotushetkellä (˚) 143 162 132 157 153 158 133 112 144 

Lantion liikelaajuus (∆˚) 111 107 112 111 110 104 102 60 102 

Selkärangan liikelaajuus (∆˚) 43 32 51 28 27 30 44 56 39 

Rintakehän liikelaajuus (∆˚) 153 161 159 136 144 136 142 119 144 
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LIITE 3. Korrelaatiomatriisi kaikista tutkittavista muuttujista (n=8) 

 
𝑣o  

m/

s 

o  

r/s 

RE   

˚/s 

KE   

˚/s 

OU   

˚/s 

RR   

˚/s 

SR   

˚/s 

LaR   

˚/s 

LoU   

˚/s 

A      

% 

AP     

cm 

PE      

˚ 

LS  

∆˚ 

RS   

∆˚ 

SS    

∆˚ 

Lähtönopeus (𝑣o m/s) ---               

Pyörimisnopeus (o r/s) ns. ---              

Ranteen dorsifleksio (RE f ˚/s) ns. ns. ---             

Kyynärpään ekst. (KE ˚/s) ns. ns. ns. ---            

Olkap. rot. (OU ˚/s) .769* ns. ns. ns. ---           

Rintakehän rot. (RR ˚/s) .814* .837** ns. .771* ns. ---          

Selkärangan rot. (SR ˚/s) ns. ns. ns. ns. ns. ns. ---         

Lantion rot. (LaR ˚/s) ns. .742* ns. .926** ns. .722* ns. ---        

Lonkan rot. (LoU ˚/s) ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ---       

Asentoleveys (A, %) ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ---      

Asentopoikkeama (AP, cm) ns. ns. ns. ns. ns. ns. -.874** ns. ns. ns. ---     

Polven ekstensio (PE˚) ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. .816* ns. ns. ns. ---    

Lantion liikelaajuus (LS∆˚) .729* .799* ns. ns. .903** ns. ns. ns. ns. ns. ns. .803* ---   

Rintakehän liikelaajuus (RS∆˚) .794* ns. ns. ns. ns. .715* ns. ns. ns. ns. ns. ns. .741* ---  

Selkärangan liikelaajuus (SS∆˚) ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. .721* ns. .748*. ns. -.935** ns. ns. --- 

ns. = ei tilastollista merkitsevyyttä, * p < 0.05, ** p < 0.01, n=8 
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LIITE 4. Heiton kuvailu tiivistettynä. T1 rystyheitto oikealta vasemmalle: 1) rintakehän suurin 

poikkeama vastapäivään, 2) varvaskontakti 3) rintakehän rotaation suurin kulmanopeus, 4) lan-

tion rotaation suurin kulmanopeus, 5) irrotushetki, 6) loppusaaton tarkastelun loppukohta. 
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LIITE 5. Olkapään eri liikesuuntien kulmanopeudet T1 parhaasta heitosta latausvaiheen, toi-

mintavaiheen ja loppusaaton aikana. Heittäjä käännetty tässä peilikuvaksi selkeyden vuoksi. 
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LIITE 6. Ranteen eri liikesuuntien kulmanopeudet T1 parhaasta heitosta latausvaiheen, toimin-

tavaiheen ja loppusaaton aikana. Heittäjä käännetty peilikuvaksi selkeyden vuoksi. 
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LIITE 7. Kiekon liikerata (kiekon keskimarkkerin perusteella) latausvaiheen alusta lentovai-

heen alkuun asti. Molemmat pysäytyskuvat on otettu T1 heiton irtoamishetkestä. Oikeanpuo-

leisen kuvan kuvakulma on hieman yläviistosta, jolloin kiekko näyttäisi kulkevan navan kor-

keudelta. Vaakatasosta katsottuna kiekon liikerata on kuta kuinkin STRN-markkerin eli alem-

man rintakehämarkkerin korkeudella. Liikeradan korkeus ei myöskään muutu yhtä paljon kuin 

oikeanpuoleinen kuva antaa ymmärtää, vaan aaltoilu z-akselin suunnassa johtuu niin ikään ku-

vakulmasta, ja aaltoitu on seurausta vasemman puoleisen kuvan mukaisesta kiekon lentora-

dasta.  
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LIITE 8. Kaikkien heittäjien kulmanopeudet. Vasemmanpuoleinen katkoviiva kuvaajissa kuvaa 

varvaskontaktia ja oikeanpuoleinen irrotushetkeä. 

 


