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TIIVISTELMÄ 

Pulkkinen Tuomas & Rekola Rebekka. 2020. Moukarinheiton lajianalyysi ja valmennuksen 

ohjelmointi. Valmennus- ja testausoppi: valmentajaseminaari LBIA028, Liikuntabiologia, 

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, 50s. 

Johdanto. Moukarinheitto on yksi yleisurheilun heittolajeista. Lajilla on pitkä historia, mutta 

naisille laji tuli viralliseksi urheilulajiksi vasta 1900-luvun lopulla. Moukarinheittosuoritus 

vaatii urheilijalta monia fyysisiä ominaisuuksia, kuten maksimi- ja nopeusvoimaa sekä 

lajitaitavuutta. 

Moukarinheiton säännöt. Miesten moukari painaa 7,26 kg ja naisten 4,00 kg. Juniorisarjoissa 

välineen paino on kevyempi sarjasta ja sukupuolesta riippuen. Heittosuoritus tehdään 

moukarinheittoringistä, jonka halkaisija on 2,135 m. Moukarin painon, varren pituuden ja 

kahvan koon, moukarinheittokehän ja sektorialueen mitat ovat tarkkaan määritetyt ja niitä tulee 

noudattaa kaikissa virallisissa kilpailuissa. 

Moukarinheiton ominaispiirteet. Moukarinheittosuoritus koostuu alkupyörityksistä, 

vauhtipyörähdyksistä sekä loppuvedosta. Heittopituuteen vaikuttavat tekijät ovat moukarin 

lähtönopeus, lähtökulma sekä irrotuskorkeus. Näistä merkittävin tekijä on moukarin nopeus. 

Siksi vauhtipyörähdysten aikana heittäjän tulisi kiihdyttää moukarin vauhtia asteittain 

kasvavasti. On todettu, että 80 m heittoon vaaditaan lähtönopeudeksi noin 30 m/s. Moukarin 

vauhtia kiihdytetään pääasiassa kahden tuen vaiheiden aikana. Heittäjä voi vaikuttaa moukarin 

kiihtyvyyteen mm. painopisteen vaihtelun ja hartia-akseli-kulman muutoksien avulla. 

Moukarinheittäjän ominaisuudet. Moukarinheittäjä tarvitsee suurta laji- ja 

maksimivoimantuottokykyä. Näiden lisäksi heittäjän kyky pyöriä nopeasti ja taitavuus (kuten 

lihashallinta ja koordinaatiokyky) ovat tärkeässä roolissa ominaisuuksia kehitettäessä. Usein 

heittäjät ovatkin isokokoisia ja omaavat paljon nopeasti supistuvia lihassoluja.  

Valmennuksen ohjelmointi. Moukarinheitossa kilpailukausi on kesällä, joten harjoittelun 

ohjelmoinnilla tulee varmistaa se, että kesän tärkeimmissä kilpailuissa heittäjän kunto on 

kohdillaan. Harjoittelu aloitetaan usein syksyn peruskuntokauden matalatehoisemmasta 

harjoittelusta etenevästi kohti kevään kovatehoista harjoittelua. Heittoharjoittelussa 

hyödynnetään paljon eri painoisia ja kokoisia välineitä. Voimaharjoittelua heittäjän tulee tehdä 

ympärivuotisesti: syksyllä korostuu perusvoima/hypertrofinen harjoittelu ja keväällä maksimi- 

ja nopeusvoimaharjoittelu. Valmennuksen ohjelmoinnin tarkoituksena on myös pyrkiä 

progressiiviseen harjoittelun etenemiseen vuositasolla. 

Moukarinheiton tila Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa on useita lupaavia nuoria heittäjiä, 

mutta sekä naisissa että miehissä aivan terävin huippu uupuu. Matkaa maailman huipulle on, 



sillä vuoden 2019 Euroopan tilastoissa paras suomalainen naisheittäjä oli 29. ja paras 

miesheittäjä 30. Viime kesänä tehtiin uusi naisten Suomen ennätys (70,18 m), mikä enteilee 

positiivista tuloskehitystä myös seuraavina vuosina.  

Pohdinta. Moukarinheitto on melko suosittu laji yleisurheilussa nuorten parissa, mutta iän 

myötä harrastajamäärät tippuvat, mikä on yleistä muissakin lajeissa. Menestyminen 

moukarinheitossa vaatii usean vuoden pitkäjänteistä työtä. Nuorena on tavoitteena 

ensisijaisesti moukarinheiton lajitaitavuus ja nopeus. Voiman kehittyminen riittävälle tasolle 

kestää useita vuosia ja huipulle voi heittäjä tulla myös myöhäisellä iällä. Jotta moukarinheittäjiä 

tulee jatkossakin lisää, tulee varmistaa valmennuksen osaaminen ympäri Suomea ja lisätä 

lajitietämystä seuratasolla. 

Avainsanat: moukarinheitto, lajianalyysi, harjoittelun ohjelmointi, valmennuksen tila 

Suomessa 
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1     JOHDANTO 

 

Moukarinheitto kuuluu yleisurheilun heittolajeihin.  Heittosuoritus koostuu alkupyörityksistä, 

vauhtipyörähdyksistä sekä loppuvedosta. Suoritus on teknisesti vaikea ja vaatii lisäksi suurta 

voimantuottokykyä, nopeutta ja rytmitajua. (Auvinen & Ahola 2002, 47.) 

Moukarinheitto on lajina vanha, sillä se on saanut alkunsa jo satoja vuosia sitten. Ensimmäiset 

viralliset säännöt lajiin kehitettiin vuonna 1887. Suomeen moukarinheitossa saatiin menestystä 

ensimmäisen kerran vuonna 1932, kun Ville Pörhölä saavutti olympiahopeaa Los Angelesissa. 

Miesten ensimmäinen maailmanennätys on kirjattu vuodelta 1893 (Flanagan 40,23 m) ja 

Suomen ennätys vuodelta 1904 (Åhlman 36,65 m). Miesten tämän hetken maailmanennätys on 

vuodelta 1986 heitetty 86,74 m (Sedykh). Naisten viralliseksi lajiksi moukarinheitto tuli vasta 

1900-luvun loppupuolella ja ensimmäinen virallinen Suomen ennätys naisilla merkittiin 

vuodelle 1995 (Palovuori 51,36 m). Naisten ensimmäinen maailmanennätys on vastaavasti 

heitetty 1988 (Cady 58,94 m) ja tällä hetkellä maailmanennätys on 82,98 m, joka on heitetty 

vuonna 2016. (IAAF, viitattu 15.3.2020, Rinta-aho 2002, 2-3, 227-229.) 

Moukarinheitossa fyysisistä ominaisuuksista korostuvat maksimivoima, nopeusvoima, 

lajivoima ja lajitaitavuus. Antropometrisilta mitoiltaan moukarinheittäjät ovatkin usein 

kookkaita ja voimakkaita (Terzis ym. 2010). Miesten 7,26 kiloa painava moukari saa aikaan 

yli 80 metrin heitoissa noin 3000 newtonin keskipakoisvoiman (Murofushi ym. 2007). Naisten 

moukari painaa vastaavasti 4 kiloa ja se saa aikaan yli 65 metrin heitoissa 2250 newtonin 

keskipakoisvoiman. Heittäjien on pystyttävä samanaikaisesti vastustamaan keskipakoisvoimaa 

ja kiihdyttämään moukarin liikettä pyörähdyksillä. Yleisesti ottaen naisilla suorituksen nopeus 

ja tekniikka korostuvat suoritusta rajoittavana tekijänä useammin kuin miehillä. Miehillä raskas 

väline aiheuttaa suuremman vaatimuksen yleis- ja erikoisvoimalle ja täten on useammin 

suorituksen kehittymistä rajoittava tekijä. (Rinta-Aho 2002, 52.)   

Tämän työn lajianalyysiosassa perehdytään moukarinheiton sääntöihin, biomekaniikkaan, 

tekniikkaan ja heittäjän ominaisuuksiin. Lisäksi työssä perehdytään valmennuksen 

ohjelmointiin, harjoitteluun sekä lajin tilaan Suomessa. Tarkoituksena on luoda lukijalle 

käsitys, mitkä asiat ovat oleellisia moukarinheitossa, millaista harjoittelua huipulle nouseminen 



vaatii ja mitkä ovat kansainvälisen huipputason vaatimukset. Työn loppuosassa on esitelty 

esimerkki harjoittelun ohjelmoinnista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MOUKARINHEITON SÄÄNNÖT 

 

Moukarin paino naisilla on 4 kg ja miehillä 7,26 kg. Moukaria heitetään ringistä, jonka 

halkaisija on 2,135 m. Kuvassa 1 on esitetty moukarinheittokehä ja kuvassa 2 sektorialue. 

Sektorialue merkitään valkoisilla viivoilla ja ne ovat 34,92 asteen verran kulmassa toisiinsa 

nähden. 

 

 

KUVA 1. Moukarinheittokehän mitat (IAAF Competition rules 2018-2019). 



 

 

KUVA 2. Moukarinheiton sektorialue (IAAF Competition Rules 2018-2019). 

Moukari koostuu kolmesta osasta: moukarin päästä, varresta ja kahvasta (kuva 3). Naisten 

moukari painaa 4 kg ja moukarin pituus kahvan sisältä mitattuna maksimissaan 1195mm. 

Miesten moukari painaa 7,26 kg ja moukarin pituus kahvan sisäreunasta saa olla maksimissaan 

1215mm. (IAAF Competition rules 2018-19.) Taulukossa 1 on esitetty moukarin eri painot ja 

muut välineeseen kohdistuvat säännöt eri ikäluokissa nuorista yleiseen sarjaan asti. 

 

KUVA 3. Moukarin osat. (mukailtu Dapena ym. 2003) 



TAULUKKO 1. Moukarin sallitut painot ja mitat eri ikäluokissa 9-vuotiaista yleiseen sarjaan. 

(mukailtu Suomen Urheiluliitto ry.)  

Sarja Vähimmäis- 

paino /g 

Valmistajan rajat / g Moukarin halkai- 

sija/mm 

Pituus kahvan 

sisäpuolelta /mm 

Max 

M 7260 7265-7285 110-130 1215 

M22 7260 7265-7285 110-130 1215 

M19 6000 6005-6025 105-125 1215 

M17 5000 5005-5025 100-120 1200 

P15-14 4000 4005-4025 95-110 1195 

P13-12 3000 3005-3025 85-100 1195 

P11-9 2500 2505-2525 85-95 990 

          

N 4000 4005-4025 95-110 1195 

N22-19 4000 4005-4025 95-110 1195 

N17 3000 3005-3025 85-100 1195 

T15-14 3000 3005-3025 85-100 1195 

T13-9 2500 2505-2525 85-95 990 

 

  

 

 



3 MOUKARINHEITON OMINAISPIIRTEET 

 

Moukarinheittosuoritus on todella tekninen ja vaatii heittäjältä hyviä fyysisiä ominaisuuksia. 

Kuitenkin tekniikan ymmärtäminen on yhtä lailla tärkeää, jotta harjoittelussa osataan keskittyä 

oleellisiin asioihin. 

  

3.1  Heittopituuteen vaikuttavat tekijät 

Heiton pituuteen vaikuttavat moukarin lähtönopeus, lähtökorkeus ja lähtökulma. Näistä 

lähtönopeus on selvästi merkittävin tekijä. Miesten moukarilla tarvitaan lähtönopeus 30 m/s, 

jotta voidaan heittää 80 m ja naisten välineellä 65 metrin heittoon vaadittava lähtönopeus on 

25 m/s. (Otto 1987, Linjan 2002, 23, mukaan.) Optimaalinen heittokulma on n. 44 astetta. Tämä 

saattaa vaihdella yksilöllisesti, eli jokaiselle urheilijalle tulee löytää lähtönopeuden ja -kulman 

välille optimi. (Linja 2002, 23.) Lähtökorkeuden merkitys ei ole kovin merkittävä Linjan 

(2002) mukaan, mutta Dapena (1984) totesi tutkimuksessaan, että optimaalinen irrotuskulma 

olisi heittäjän olkapäiden kohdalla. Näistä kolmesta muuttujasta vähiten merkitystä on 

irrotuskorkeudella: on arvioitu, että mikäli heittää 44 asteen kulmaan 20 cm korkeammalle 

jatkuneella vedolla saadaan vain 18 cm tulosparannus (Tutjowich 1976, Linjan 2002, 23, 

mukaan). Näiden tekijöiden lisäksi moukarin kulkemaan matkaan vaikuttaa ilmanvastus, joka 

tulee huomioida myös, jos heiton pituutta arvioidaan teoreettisesti. Muutoin heiton pituus 

yliarvioidaan jopa useilla metreillä (Dapena ym. 2003.) Taulukoissa 2 ja 3 on Lontoon 2017 

MM-kilpailuiden kolmen parhaan mies- ja naisheittäjän heittotulos ja heittojen lähtöarvot. 

 

 

 

 

 

 



TAULUKKO 2. Vuoden 2017 Lontoon MM-kilpailuiden miesten moukarinheiton kolmen 

parhaan heittäjän heittojen lähtöarvot (mukailtu Dinsdale 2017a.) 

Heittäjä Heittotulos (m) Lähtönopeus 

(m/s) 

Lähtökulma (°) Irrotuskorkeus 

(m) 

Fajdek 79,81 27,68 46,2 1,69 

Pronkin 78,16 27,60 41,9 1,82 

Nowicki 78,03 28,10 39,1 1,96 

  

TAULUKKO 3. Vuoden 2017 Lontoon MM-kilpailuiden naisten moukarinheiton kolmen 

parhaan heittäjän heittojen lähtöarvot (mukailtu Dinsdale ym. 2017b.) 

Heittäjä Heittotulos (m) Lähtönopeus 

(m/s) 

Lähtökulma (°) Irrotuskorkeus 

(m) 

Wlodarczyk 77,90 28,26 41,8 1,80 

Wang 75,98 28,05 38,5 1,85 

Kopron 74,76 27,78 39,7 1,40 

  

3.2       Moukarinheiton tekniikka 

Moukarinheittosuoritus voidaan jakaa alkupyörityksiin, vauhtipyörähdyksiin sekä 

loppuvetoon.  

 

 



Alkupyöritykset 

Alkupyörityksiä tehdään yleensä kaksi, mutta määrä riippuu heittäjästä. Pyöritysten aikana 

moukari pyörii kehon ympäri siten, että jalat ovat yleensä paikoillaan ringissä (kuva 4). 

Alkupyöritysten tavoitteena on saada moukarille riittävän suuri alkunopeus ja saattaa moukari 

oikealle pyörimisradalle. (Auvinen & Ahola 2002, 47.) 

 

KUVA 4. Moukarinheiton alkupyöritykset (Hommel 1992). 

 

Vauhtipyörähdykset 

Alkupyöritysten jälkeen heittäjä siirtyy vauhtipyörähdyksiin. Nykyään pyörähdyksiä tehdään 

yleensä neljä, mutta myös kolmea tai viittä pyörähdystä voi käyttää. Esimerkiksi 2017 MM-

kilpailuiden miesten finaalissa toiseksi sijoittunut Pronkin heitti kolmella pyörähdyksellä ja 

kymmenenneksi tullut Lingua viidellä (Dinsdale 2017a). Vauhtipyörähdyksiin lähdetään 

liikkeelle, kun moukari on kulkenut kiertoratansa alimman pisteen ohi. Liikkeellelähtö 

tapahtuu joko kantapään tai päkiän kautta: yleensä kolmella pyörähdyksellä heittävät lähtevät 

kantapään kautta ja neljällä pyörähtävät päkiällä. Neljän pyörähdyksen tekniikallakin voi 

kuitenkin lähteä kannalla ja kumpaakin liikkeellelähtötyyliä näkee maailman huipputasolla. 

Kuvassa 5 on mallinnettu liikkeellelähtö molemmilla tavoilla. 



 

KUVA 5. Liikkeellelähtö sekä kanta- että päkiätyylillä. A= KANTA, B= PÄKIÄ. (mukailtu 

Dinsdale ym. 2017) 

Vauhtipyörähdysten aikana moukari ja heittäjä pyörivät 360 asteen kierroksia rotaatioakselin 

ympäri ja samalla heittäjä etenee horisontaalisesti ringissä heittosuuntaa kohden. 

Vauhtipyörähdys voidaan jakaa kahden ja yhden tuen vaiheisiin. Kahden tuen vaihe alkaa 

oikeakätisellä heittäjällä moukarin ollessa heittäjän näkökulmasta katsottuna takana ylhäällä 

oikealla (kuva 6). Kahden tuen vaiheen aikana heittäjän kumpikin jalka on maassa ja moukaria 

yleisesti ottaen kiihdytetään. Kahden tuen vaiheessa moukarin kiertorata on alaspäin ja 

moukarin saavuttaessa radan alimman pisteen, alkaa vartalo ja jalat kääntyä pyörimissuuntaan 

(vasemmalle oikeakätisellä heittäjällä). Kun moukari on kulkenut n. 90 astetta 

pyörimissuuntaan, irtoaa oikea jalka (oikeakätisellä heittäjällä) ringistä ja yhden tuen vaihe 

alkaa (kuvat 6 ja 7). Yhden tuen vaiheen aikana oikea jalka liikkuu nopeasti tukijalan ohi ja 

tulee maahan, kun moukari on ohittanut radan korkeimman pisteen (Auvinen & Ahola 2002, 

47.) Heiton edetessä kahden tuen vaiheen aloitus yleensä siirtyy myöhemmäksi (Murofushi 

ym. 2007).   



 

KUVA 6. Yhden ja kahden tuen vaiheen aloituskohdat. A= kahden tuen vaihe, B= yhden tuen 

vaihe. (mukailtu Dapena 1989) 

 

KUVA 7. Yhden tuen vaiheen ja kahden tuen vaiheen aloitus (Dinsdale 2017a) 

Heittosuorituksen aikana kahden tuen vaiheen aloitus yleensä siirtyy myöhemmäksi, mutta 

yhden tuen vaiheen alku ei muutu niin paljon. Kuvassa 8 on 2017 MM-kilpailuiden paras 

miesheittäjä, Fajdek. Kuvasta voi nähdä selvästi sen, miten oikean jalan paluu rinkiin tulee 

pyörähdys pyörähdykseltä myöhemmin, mutta jalan irrotushetki ei vaihtele niin suuresti.  



 

KUVA 8. Kuvassa asteet kertovat heiton vaiheen kertyvän kulman (0-360 astetta). ss= single 

support (yhden tuen vaihe), ds= double support (kahden tuen vaihe) (mukailtu Dinsdale ym. 

2017a) 

 

Loppuveto 

Kun viimeisestä vauhtipyörähdyksestä oikea jalka (oikeakätisellä heittäjällä) tulee maahan, 

alkaa loppuveto. Loppuvedon aikana tapahtuu moukarin lopullinen kiihdytys ennen irrotusta. 

Loppuvedon aikana alavartalon lihakset kiertävät voimakkaasti ja jaloilla tehdään nosto ja 

saatetaan moukari laajalla liikeradalla. Irrotushetki tapahtuu noin hartian korkeudella. 

(Auvinen & Ahola 2002, 48.) Kuvassa 9 on esitetty moukarinheittosuoritus kokonaisuudessaan 

kuva kuvalta. 



 

 



 

 

 



 

 



 

KUVA 9. Yuriy Sedykhin tekniikka kolmen pyörähdyksen heitossa (Hommel 1992).  

 

3.3       Moukarinheiton biomekaniikka 

  

3.3.1 Moukarin nopeus ja sen muutokset heiton aikana 

Moukarin nopeus on merkittävin heiton pituuteen vaikuttava tekijä. Moukarin nopeus heiton 

aikana ei kuitenkaan kasva tasaisesti, vaan heilahtelee heiton eri vaiheissa (Murofushi ym. 

2005). Pääsääntöisesti yhden tuen vaiheissa moukarin nopeus hiljenee hieman ja kahden tuen 

vaiheissa moukarin vauhtia voidaan parhaiten kiihdyttää ja nopeus kasvaa. Pyörähdysten 

edetessä moukarin maksiminopeuden tulisi kuitenkin koko ajan kasvaa, jotta saavutetaan 

riittävä nopeus irrotushetkellä. (Linja 2002, 24-25.) Kuvassa 10 on Daegun vuoden 2011 MM-

kilpailuista sekä miesten (Murofushi) että naisten (Lysenko) moukarinheiton voittajien 

moukarin nopeuden kuvaajat. Murofushin voittotulos oli 81,24 m ja Lysenkon 77,13 m. 

 

 



 

 

KUVA 10. Moukarin pään nopeus neljän pyörähdyksen heitossa. Y-akselilla nopeus (m/s) ja 

x-akselilla aika (s) (mukailtu Isele ym. 2012).  

Taulukoista 4 ja 5 voidaan havaita eri pyörähdysten vaikutus moukarin nopeuteen. Suurin osa 

moukarin nopeudesta saavutetaan liikkeellelähdön ja ensimmäisen pyörähdyksen aikana. 

Toisella ja kolmannella pyörähdyksellä moukarin nopeutta kasvatetaan enää vain n. 2-4 m/s. 

Naisten maailmanennätysnaisella Anita Wlodarczykillä on silmiinpistävän suuri moukarin 

nopeuden kasvu vielä viimeisen neljännen pyörähdyksen aikana.   

TAULUKKO 4. Lontoon 2017 MM-kisojen kolmen parhaan miesheittäjän pyörähdysten 

nopeuden kasvu (s). (mukailtu Dinsdale ym. 2017a.) 

  Liikkeellelähtö 

(m/s) 

1.pyörähdys 

(m/s) 

2.pyörähdys 

(m/s) 

3.pyörähdys 

(m/s) 

4. 

pyörähdys 

(m/s) 

Fajdek 14,62 5,22 3,83 3,07 0,94 

Pronkin 17,40 4,51 2,28 3,41 - 

Nowicki 15,92 4,44 3,20 2,18 2,37 



TAULUKKO 5. Lontoon 2017 MM-kisojen kolmen parhaan naisheittäjän pyörähdysten 

nopeuden kasvu (s). (mukailtu Dinsdale ym. 2017b) 

  Liikkeellelähtö 

(m/s) 

1.pyörähdys 

(m/s) 

2.pyörähdys 

(m/s) 

3.pyörähdys 

(m/s) 

4.pyörähdys 

(m/s) 

Wlodarczyk 16,19 4,35 2,58 1,64 3,50 

Wang 17,55 4,35 2,45 1,50 2,20 

Kopron 15,66 5,49 2,90 2,41 1,32 

  

  

3.3.2 Moukarin kiihtyvyyteen vaikuttavat tekijät 

Moukarin kiihtyvyyteen vaikuttaa myös moukarin kulkema matka ja heittoon käytetty aika. 

Periaatteessa, mitä kauempana heittäjä pystyy välinettä kuljettamaan ja mitä vähemmän siihen 

käytetään aikaa, sen kovempaa moukari liikkuu. (Linja 2002, 26.) Moukarin radan säde 

muuttuu kuitenkin yksittäisen pyörähdyksen aikana ja myös heiton edetessä. Pyörähdysten 

lukumäärän kasvaessa moukarin kulkema säde pienenee (Murofushi ym. 2005) ja yksittäisen 

pyörähdyksen aikana säde kasvaa yhden tuen vaiheissa ja pienenee kahden tuen vaiheissa, 

jolloin moukarin nopeus kasvaa. (Dapena ja Feltner 1989, Murofushi ym. 2005). 

Heittoon käytetty aika. Heittosuoritus on kokonaisuudessaan melko lyhytaikainen, kuten 

taulukoista 6 ja 7 voidaan todeta. Neljän pyörähdyksen heittäjillä heiton kokonaiskeston on 

mitattu kestävän n. 2,30 sekuntia ja kolmea pyörähdystä käyttävillä n. 1,70 sekuntia. Yhden 

vaiheen kesto (yhden tuen tai kahden tuen vaihe) on n. 0,2-0,4 sekuntia. Yleisesti ottaen 

heittotekniikkaa pidetään hyvänä, jos kahden tuen vaiheen kesto säilyy hieman pidempään kuin 

yhden tuen vaihe (Linja 2002, 26), mutta kuten Lontoon MM-kilpailujen analyysistä voi 

huomata, on huippuheittäjienkin välillä eroja kahden ja yhden tuen välisessä suhteessa.   



TAULUKKO 6. Vuoden 2017 Lontoon MM-kisojen miesten kolmen parhaan heittäjän yhden 

ja kahden tuen vaiheiden kestot. YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe. (mukailtu 

Dinsdale ym. 2017a.) 

  1 YT (s) 1 KT (s) 2 YT (s) 2 KT (s) 3 YT 

(s) 

3 KT 

(s) 

4 YT 

(s) 

4 

KT(s) 

Fajdek 0,287 0,373 0,253 0,247 0,253 0,200 0,254 0,233 

Pronkin 0,267 0,300 0,240 0,213 0,260 0,287     

Nowicki 0,320 0,327 0,267 0,253 0,267 0,220 0,280 0,240 

  

TAULUKKO 7. Vuoden 2017 Lontoon MM-kisojen naisten kolmen parhaan heittäjän yhden 

ja kahden tuen vaiheiden kestot. YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe. (mukailtu 

Dinsdale ym. 2017b) 

  1 YT (s) 1 KT 

(s) 

2 YT 

(s) 

2 KT 

(s) 

3 YT 

(s) 

3 KT 

(s) 

4 YT 

(s) 

4 KT 

(s) 

Wlodarczyk 0,326 0,314 0,226 0,227 0,227 0,253 0,247 0,240 

Wang 0,287 0,267 0,220 0,220 0,286 0,120 0,240 0,214 

Kopron 0,226 0,340 0,194 0,273 0,200 0,220 0,200 0,26 

 

Liikelaajuus. Liikkeen nopeus muodostuu liikelaajuuden ja liikkeeseen käytetyn ajan yhtälöstä. 

Mitä kauempana moukaria kuljetetaan ja mitä vähemmän pyörimiseen käytetään aikaa, sitä 

lujempaa moukari kulkee. Näin ollen heittäjät pyrkivät pitämään moukarin mahdollisimman 

kaukana vartalosta liikelaajuuden maksimoimiseksi. Naisten kevyempi väline mahdollistaa 

pystymmän kehon asennon, mikä on edullista liikelaajuuden kasvattamiselle. Miehet joutuvat 



ottamaan enemmän vastanojaa välineen vauhdin kasvaessa, mikä lyhentää osaltaan moukarin 

liikelaajuutta. (Linja 2002, 26.) 

Heittosuorituksen aikana moukarin kulkeman radan jyrkkyys muuttuu. Moukarin matalin piste 

siirtyy pyörähdysten aikana vasemmalle päin ja moukarin kulkema rata jyrkkenee. (Auvinen 

& Ahola 2002, 59). Ensimmäisten pyörähdysten aikana moukari kulkee vielä melko tasaisessa 

laakeassa tasossa, mutta heiton edetessä rata jyrkkenee siten, että lopussa kallistuma voi olla n. 

40 astetta (Dapena 1989.) Kuvassa 11 on moukarin radan muutos heiton aikana. 

 

KUVA 11. Moukarin kulkema rata heittosuorituksen aikana (Auvinen & Ahola 2002, 64). 

Painopiste. Heittäjän painopisteen vaihtelut vaikuttavat moukarin kiihtyvyyteen. Moukarin 

ollessa radan korkeimmassa kohdassa, tuodaan painopistettä hieman alemmas ja vastaavasti 

moukarin alimmassa kohdassa painopistettä hieman nostetaan. (Linja 2002, 27.) Käytännössä 

tämä tapahtuu hieman jalkoja ojentamalla tai madaltamalla. Painopisteen vaihtelun ansiosta 

heitossa säilyy tasapaino ja moukarilla on vastavoima (heittäjä), mikä mahdollistaa välineen 

hallitsemisen ja helpomman kiihdyttämisen. (Murofushi 2007). Kuvassa 12 painopisteen 

korkeuden vaihtelut (Linja 2002, 31). 



 

KUVA 12. Heittäjän (Olli-Pekka Karjalainen) painopisteen vaihtelut heiton aikana (Linja 

2002, 31.) 

Hartia-akseli-kulma. Hartioiden ja lantion välille muodostuu kahden tuen vaiheeseen 

siirryttäessä kulma, joka aiheuttaa keskivartalon kiristyksen. Tämä kiristys puretaan kahden 

tuen vaiheessa, jolloin moukarin vauhti kasvaa. Jos tämä kulma pysyy suurena kahden tuen 

vaiheen aikana, tarkoittaa se, että moukaria vedetään perässä eikä moukarin vauhti kiihdy. Jos 

kulma muuttuu negatiiviseksi, tarkoittaa se, että hartia-akseli on ohittanut lantion. Yleensä 

parhaimman tuloksen saamiseksi kulma, joka lantion ja hartialinjan välille muodostuu, on 

maksimissaan 45 astetta ja se puretaan noin 10 asteen tasolle kahden tuen vaiheen aikana. 

(Linja 2002, 28-29.) Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty vuoden 2017 Lontoon MM-kilpailuiden 

kolmen parhaan mies- ja naisheittäjän hartia-akselin ja lantion välinen kulma ja sen muutokset 

heiton eri vaiheissa. 

 

 

 

 

 



TAULUKKO 8. Lontoon 2017 MM-kilpailuiden kolmen parhaan miesheittäjän hartia-akselin 

ja lantion välinen kulma heiton eri vaiheissa. Kaikki luvut ovat asteita (°). (mukailtu Dinsdale 

ym. 2017a.) YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe 

Miehet 1. YT 1. KT 2. YT 2. KT 3. YT 3. KT 4. YT irrotushetki 

Fajdek 36 12 43 9 40 11 28 -14 

Pronkin 31 28 38 -3 37 -32     

Nowicki 20 13 23 11 14 18 25 -15 

  

TAULUKKO 9. Lontoon 2017 MM-kilpailuiden kolmen parhaan naisheittäjän hartia-akselin 

ja lantion välinen kulma heiton eri vaiheissa. Kaikki luvut ovat asteita (°). (mukailtu Dinsdale 

ym. 2017b) YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe 

  1.YT 1. KT 2. YT 2. KT 3. YT 3. KT 4. YT irrotushetki 

Wlodarczyk 24 25 27 16 36 14 15 -14 

Wang 18 25 12 7 5 6 27 -13 

Kopron 49 24 36 -4 16 10 14 -19 

  

Myös moukarin sijainti suhteessa hartia-akseliin vaikuttaa liikeradan säilyvyyteen ja heiton 

onnistumiseen. Lukema 90 astetta tarkoittaa, että moukari on kohtisuorassa hartia-akseliin 

nähden ja moukarin säde on suurimmillaan. Mitä suurempi lukema on, sitä enemmän hartia-

akseli on moukaria edellä. Nykyään tämä asento pyritään pitämään melko vakiona koko heiton 



ajan (Linja 2002, 29). Taulukoissa 10 ja 11 on moukarin sijainti suhteessa hartia-akseliin 

Lontoon MM-kisojen 2017 kolmen parhaan mies- ja naisheittäjän osalta. 

TAULUKKO 10. Lontoon 2017 MM-kilpailuiden kolmen parhaan miesheittäjän moukarin 

sijainti suhteessa hartia-akseliin heiton eri vaiheissa. Kaikki luvut ovat asteita (°). (mukailtu 

Dinsdale ym. 2017a) YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe 

Miehet 1. YT 1. KT 2. YT 2. KT 3. YT 3. KT 4. YT irrotushetki 

Fajdek 105 93 105 95 113 89 107 88 

Pronkin 117 97 112 96 109 100     

Nowicki 116 81 116 91 128 86 117 100 

  

TAULUKKO 11. Lontoon 2017 MM-kilpailuiden kolmen parhaan naisheittäjän moukarin 

sijainti suhteessa hartia-akseliin heiton eri vaiheissa. Kaikki luvut ovat asteita (°). (mukailtu 

Dinsdale ym. 2017b) YT= yhden tuen vaihe, KT= kahden tuen vaihe 

 Naiset 1. YT 1. KT  2. YT  2. KT  3. YT  3. KT  4. YT  irrotushetki 

 Wlodarczyk 128 105 122 110 110  94 112  89 

 Wang 106  96 114 106 120 111 103  93 

 Kopron 104 106 112 116 129 102 121  92 

  

  

 



3.3.3 Heiton aikaiset voimat 

Heittäjä joutuu vastustamaan suuria voimia heiton aikana ja siksi heittäjän aiheuttama 

vastavoima on erityisen tärkeää heiton tasapainon kannalta. Välineeseen kohdistuvat voimat 

ovat heiton aikana painovoima sekä moukarin varsivoima (keskipakoisvoima), mikäli 

aerodynaamisia voimia ei huomioida. Painovoima pysyy samana aina samalla heittopaikalla ja 

vaikuttaa ensisijaisesti moukarin päähän. Varsivoima on voima, joka välittyy heittäjästä varren 

avulla moukarin päähän. Pyörimisliikkeessä keskipakoisvoiman merkitys onkin suuri: sen 

avulla pyörivät osat (tässä tapauksessa moukarin pää) ovat yhteydessä pyörimisakseliin 

(heittäjään). Moukarin varsivoima aiheuttaa vedon, johon heittäjän on vastattava. Siksi 

heittäjältä vaaditaan suurta voimantuottokykyä. On todettu, että varsivoimalla ja moukarin 

pään nopeudella vallitsee korrelaatio: varsivoiman kasvaessa moukarin pään nopeus kasvaa ja 

päinvastoin. (Brice ym. 2014, Murofushi ym. 2005.) Murofushi ym. (2007) havaitsivat, että yli 

80 m heitoissa varsivoiman suuruus oli suurimmillaan noin 3000 N, kun alle 60 m heitoissa 

voiman suuruus oli alle 2000 N. 

Moukarin säteen kasvaessa, moukari-heittäjä-systeemi voi pyöriä hitaammalla 

kulmanopeudella. Tällöin lihaksilla on enemmän aikaa tuottaa voimaa. Suurempi lihasvoima 

on yhteydessä suurempaan vääntömomenttiin ja kulmaliikemäärän lisääntymiseen (Enoka 

2008, 75-78). Kun heittäjä saavuttaa optimaalisen suhteen kulmanopeuden ja pyörimissäteen 

välille, voidaan moukarin hitausmomenttia minimoida. Säteen kasvaminen lisää ulkoisen 

vääntömomentin määrää ja aiheuttaa kulmakiihtyvyyden laskua. Heiton edetessä onkin 

tärkeää, että pyörimissäde pienenee: hitausmomentti vähenee ja kulmakiihtyvyys lisääntyy. 

(Brice 2014.) Eli kun heittäjän kulmanopeus paranee tai liikelaajuus kasvaa ilman, että toinen 

heikkenee suhteessa enemmän, voidaan moukarin vauhtia kiihdyttää (Linja 2002, 52). 

 

 

 

 

 

 



4 MOUKARINHEITTÄJÄN OMINAISUUDET 

 

4.1     Antropometria 

Terzis´n ym. (2010) tutkimuksessa hyvätasoisten (ennätys keskimäärin 72 metriä) 

miesheittäjien pituus oli 1,85 ± 0.04 m, paino 116 ± 6 kg ja BMI 34,1 ± 1.6 kg·m-2. 

Moukarinheittäjien tyypin IIa-lihassolujen (nopeasti supistuvia lihassoluja) suhde oikean jalan 

vastus lateraliksessa oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin kontrolliryhmän 

(moukarinheittäjät: 51,1 ± 9.0 %, kontrolliryhmä; 34,4 ± 6.0 %). Tyypin IIa-lihassolujen pinta-

ala oli myös tilastollisesti merkitsevästi suurempi moukarinheittäjillä kuin kontrolliryhmällä 

(moukarinheittäjät: 7703 ±1171 μm2, kontrolliryhmä; 34,4 ± 6.0 μm2).  Lisäksi 

moukarinheittäjillä havaittiin positiivinen korrelaatio heittopituuden ja vartalon sekä jalkojen 

rasvattoman massan välillä. 

Singh ym. (2011) vertailivat korkean ja alemman tason moukarinheittäjien antropometrisia 

ominaisuuksia. Korkean tason ryhmään valittiin kilpailun 12 parasta heittäjää ja alemman tason 

ryhmään kilpailun muut 12 heittäjää. Korkeamman tason heittäjien käden, rinnan, vyötärön, 

reiden ja pohkeen ympärysmitta oli tilastollisesti merkitsevästi (p< 0,01) suurempi kuin 

alemman tason heittäjien. Korkeamman tason heittäjien rasvaton kehonpaino (71,89 ± 2,98 kg) 

oli myös tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin alemman tason heittäjien (64,64 ± 2,59 kg).  

TAULUKKO 12. Korkean tason miesmoukarinheittäjien antropometrisia tietoja (Terzis ym. 

2010) 

 Pituus Paino Rasvaprosentt

i 

Rasvaton 

kehonpaino 

Tyypin IIa 

suhteellinen 

osuus vastus 

lateraliksessa 

 

Miehet 185 ±4.0cm 116 ±6 kg 
 

22,4 ± 2,9 % 

 

85,9 ±3,9 kg 

 

51,1 ±9,0 % 

 

 



4.2    Voimaominaisuudet 

Moukarinheittäjä tarvitsee suorituksessa voimaa, nopeutta ja taitoa. Moukarin pyörittäminen 

aiheuttaa keskipakoisvoiman, joka heittäjän on kyettävä ottamaan vastaan pääosin alaselän 

staattisella lihasvoimalla ja jaloilla. Toisaalta moukarinheittäjän on pystyttävä kiihdyttämään 

moukarin vauhtia, mikä tapahtuu pääosin keskivartalon kiertoliikkeen avulla. Lisäksi jalkojen 

on pystyttävä tuottamaan koko heittosuorituksen ajan suurta voimaa. Moukarinheittäjän 

voimaharjoittelussa onkin osattava ottaa huomioon monipuolisesti lajissa vaadittavien eri 

voimantuottotapojen ja lihasten kehittäminen. (Auvinen & Ahola 2002, 46.)  

Voiman lajeista tärkeimmät ovat laji- ja maksimivoima. Maksimivoima on suurin mahdollinen 

voima, mitä tuotetaan liikkeen aikana. Moukarinheitossa voimantuottoaika on kahden tuen 

vaiheessa n. 0,2 sekuntia ja yhden tuen vaiheessa n. 0,3 sekuntia riippuen heittäjästä ja heiton 

vaiheesta. Moukaripallon nopeuden kiihdyttäminen tapahtuu alkupyöritysten jälkeen kahden 

tuen vaiheen aikana, jolloin päävaikuttajalihaksina toimivat kesivartaloa kiertävät lihakset ja 

jalkojen lihakset. Näillä lihaksilla pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon voimaa n. 

kahden kymmenyksen mittaisen kahden tuen vaiheen aikana. Yhden tuen vaiheen aikana 

voimantuotosta korostuu vasemman jalan voimatuotto (tai myötäpäivään pyörivien kohdalla 

oikean jalan), jolloin moukaripallon vauhdin hidastumista yritetään estää mahdollisimman 

paljon. Tällöin voimantuottoaika on hieman kahden tuen vaihetta pidempi. (Linja 2002, 25.) 

Tekniikasta riippuen moukarinheittäjä kiihdyttää moukaripallon nopeutta kolmella tai neljällä 

pyörähdyksellä. 80 metrin heiton saavuttamiseksi moukarin lähtönopeus on saatava n. 30 m/s. 

Liikkeen nopeus muodostuu kahdesta tekijästä; liikelaajuudesta ja siihen käytetystä ajasta. 

Mitä kauempana välinettä kuljetetaan ja mitä vähemmän siihen käytetään aikaa, sitä lujempaa 

moukari kulkee. Voimantuotollisesti haastavaa moukarinheitosta tekee se, että samanaikaisesti 

moukaria kiihdyttämällä on pystyttävä vastustamaan moukarin pyörimisen aiheuttamaa 

keskipakoisvoimaa. (Linja 2002, 26.) 

Taitava heittäjä pystyy hyödyntämään suuren maksimivoimakapasiteetin lajivoimana 

heittosuorituksessa. Lajivoimalla tarkoitetaan heittäjän kykyä muuntaa yleisvoimaa 

lajisuoritukseen. Kaikista lajinomaisin voima on luonnollisesti itse lajisuorituksessa. 

Voimaharjoittelun lajinomaisuutta voidaan arvioida vertaamalla harjoitteiden 

voimantuottoaikoja ja liikesuorituksen liikemalleja ja lihastyötapoja itse lajisuoritukseen. Mitä 

lähempänä harjoittelu on itse lajisuoritusta (mm. voimantuottoajalta), sitä parempi 



siirtovaikutus voimaharjoittelulla on lajisuoritukseen. Lajinomaisella voimaharjoittelulla 

saadaan parannettua lihasten sisäistä ja välistä koordinaatiota ja saadaan siirrettyä uusien 

maksimivoimatasojen hyötyä heittosuoritukseen. (Koskinen O. 2018, viitattu 15.3.2020.) 

 

Näillä keinoin saadaan parannettua lihasten sisäistä ja välistä koordinaatiota omassa lajissa ja 

saadaan siirrettyä uusien maksimivoimatasojen hyötyä omaan lajiin. (Koskinen O. 2018, 

viitattu 15.3.2020.) Lajivoimaa voidaan kehittää mm. erilaisilla kiertoliikkeillä, jotka kehittävät 

keskivartalon lihaksia sekä heittämällä ylipainoisia välineitä. Maksimivoimaharjoittelussa 

korostuu suuret kuormat ja vähäiset toistot. Heittäjä tarvitsee myös räjähtävää voimaa, jota voi 

kehittää mm. tasa- ja vuoroloikilla. (Auvinen & Ahola 2002, 48-49.) 

Nopeuden merkitys moukarinheitossa tarkoittaa pyörimisnopeutta eli kykyä pyöriä kantapään 

ja päkiän kautta nopeasti. Puhtaasta juoksunopeudesta ei moukarinheitossa ole hyötyä, mutta 

hyvä perusnopeus on pyörimisnopeuden kehittymisen pohjalla. Pyörimisnopeutta voi 

harjoitella mm. heittämällä alipainoista välinettä. (Auvinen & Ahola 2002, 48-49.) Taulukossa 

13 on esitetty miesten ja naisten suorituskykynormistoa eri pituisille heitoille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULUKKO 13. Fyysinen suorituskykynormisto mies- ja naisheittäjien fyysisistä 

vaatimuksista (Suomen Urheiluliitto ry, 2011-2013 koulutusohjeet).  RTE/RV= raaka 

tempaus/- tempausveto, RRV= raaka rinnalleveto, JKE=jalkakyykky edestä, JKT= 

jalkakyykky takaa, 10-VL= 10 vuoroloikka, 5-VL=5 vuoroloikka, 3-TL= 3 tasaloikka, 1-TL= 

1 tasaloikka, PYT= pään yli taakse. AE= alta eteen. 

Heittotulos 

(7,26kg/4,0 

kg) 

Miehet 

70m 

 Miehet 

75m 

Miehet  

80m 

Naiset 

65m 

Naiset 

70m 

Naiset 

75m 

RTE/RTV 

  

110 kg 115-120 kg 120-130 kg 70 kg 75 kg 80 kg 

RRV 

  

150 kg 160-170 kg 170-185 kg 90 kg 100 kg 110 kg 

JKE 

  

185 kg 200 kg   140 kg 150+ kg 150+ kg 

JKT 

  

225 kg 250 kg   110 kg 120 kg 130+ kg 

10-VL 

  

30,00 m           

5-VL 

  

16,00 m 16,50 m   13,40 m     

3-TL 

  

960 cm 10,00m   820 cm     

1-TL 

  

320 cm 330 cm   280 cm 290 cm   

Kuula PYT 

(7,26kg/4,0 

kg) 

  

18,00 m 19,00 m 20,00 m 18,00 m 19,00m   

Kuula AE 

(7,26kg/ 4,0 

kg) 

16,50 m 17,50 m 18,50 m 16,50 m 17,50 m   



4.3    Kestävyysominaisuudet 

 

Koska moukarinheiton suoritus on lyhytaikainen kestäen n. 1,7-2,3 sekuntia, toimii heiton 

aikana pääasiallisena energianlähteenä välittömät energianlähteet adenosiinitrifosfaatti (ATP) 

ja fosfokreatiini (FK). ATP toimii lihastyön energianlähteenä, mutta sitä on lihaksissa vain 4-

6 mmol x märkäpaino kg -1 (Rehunen 1990, Nummelan 2007, 97 mukaan), minkä takia sitä 

pitää tuottaa jatkuvasti lisää lihastyön jatkamiseksi. Lihaksissa olevat fosfokreatiinivarastot 

ovat nopein tapa tuottaa ATP:tä lihastyöhön. Myös fosfokreatiinivarastot ovat suhteellisen 

pieniä lihaksissa, mutta ne riittävät hyvin tuottamaan riittävän määrän energiaa 

moukarinheittosuorituksen ajaksi. Fosfokreatiinivarastot täydentyvät myös heittosuorituksen 

jälkeen hyvin nopeasti takaisin lähtötasolle, joten heittosuorituksien välillä ei ole tarvetta pitää 

välittömien energianlähteiden palautumisen vuoksi useiden minuuttien taukoa. (Nummela A. 

2007, 97.) 

Kestävyysominaisuuksien merkitys moukarinheittosuorituksessa on siis hyvin vähäinen, mutta 

moukarinheittäjän harjoittelussa kestävyysominaisuuksien merkitys on suurempi. Tärkeimmät 

kestävyyden lajit moukarinheitossa ovat aerobinen peruskestävyys ja lajikestävyys. Suuret 

harjoittelumäärät ja maksimivoimaominaisuuksien kehittäminen vaativat hyvää aerobista 

peruskestävyyttä, kun taas lajivoimaominaisuuksien kehittäminen vaatii hyvää lajikestävyyttä. 

Hyvä lajikestävyys mahdollistaa suuren määrän heittosuorituksia isoilla tehoilla, mikä on 

edellytys lajivoimaominaisuuksien kehittymiselle. (Auvinen & Ahola 2002, 49-50.)  

 

4.4    Psyykkiset taidot  

 

Pitkäjänteisyys ja motivaatio ovat tärkeitä ominaisuuksia kaikille urheilijoille, niin myös 

moukarinheittäjille. Nouseminen aikuisten kansainväliselle huipulle vaatii vuosien 

pitkäjänteistä ja systemaattista harjoittelua, mikä ei ole mahdollista ilman näitä psyykkisiä 

taitoja. (Auvinen & Ahola 2002, 50.) Lisäksi itseluottamuksen kehittäminen ja tavoitteen 

asettelu ovat urheilijalle tärkeitä psyykkisiä taitoja huipulle kehittymisessä (Luukkala 2017).  

  

Kilpailusuorituksen aikana moukarinheittäjän tulee pyrkiä optimaaliseen vireystilaan, joka 

parhaimmillaan johtaa flowksi kutsuttuun kokemukseen, jossa psyykkinen energia käytetään 



vain tavoitteen saavuttamiseen (Mihaly 2005). Flow-tilassa urheilija uppoutuu täysin 

suoritukseensa, ja hän kokee kyvykkyytensä olevan tasapainossa suorituksen haasteen kanssa. 

Urheilijalta jää flow-tila saavuttamatta, jos hän kokee suorituksen olevan yli kykyjensä tai 

luottamus omaan tasoon ei ole riittävä. (Weinberg & Gould 2015). Heittosuorituksessa 

välineen pyörimisnopeutta kasvatetaan suoraviivaisesti koko suorituksen ajan, joten 

moukarinheittäjälle on eduksi omata myös rauhallinen ja tasapainoinen luonne (Auvinen & 

Ahola 2002, 50).  

 

4.5    Nuorten maajoukkueen testipatteristo 

 

Nuorten maajoukkueen leirityksissä heittolajien urheilijoilla on yhteinen testipatteristo. 

Testipatteristoon kuuluvat lihaskunto-, yleiskestävyys-, yleisnopeus-, heitto-, lajinopeus-, 

nopeusvoima-, maksimivoima- ja liikkuvuustestit. Nuorten maajoukkueikäisten heittäjien 

ohjeellinen ominaisuuksien kehittyminen on esitetty kuvassa 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUVA 12. Nuorten maajoukkueikäisten heittäjien ohjeellinen ominaisuuksien kehittyminen 

(SUL, koulutusohjeet 2011-2013). 

 



4.6    Moukarinheittäjätyyppi ja heittäjän ura 

Moukarinheittäjälle on usein hyödyksi riittävä koko, nopeus, voima ja pyörimiskyky. Myös 

luontaisesta rytmitajusta ja ketteryydestä voi olla hyötyä. Usein jo nuorena näistä 

ominaisuuksista voi tunnistaa moukarinheittoon soveltuvan urheilijan. Tärkeää on myös, että 

urheilijaan tarttuu voima ja lihasmassa, sillä moukarinheitto vaatii suurta maksimivoimatasoa. 

Samoin kestävyyskunnon tulee olla jo nuorena riittävä, jotta urheilijan harjoitettavuus on hyvä. 

Psyykkisiä ominaisuuksia, joista moukarinheittäjä hyötyy, voi myös jo nuoresta urheilijasta 

havaita. Näitä ovat esimerkiksi tahdonvoima, tahtokestävyys ja keskittymiskyky. (Auvinen 

2002, 96.). Moukarinheittäjän ura on tyypillisesti melko pitkä ja kansainvälisellä huipputasolla 

voi olla myös melko myöhäisellä iällä. Näin ollen myös heittäjät, jotka kehittyvät ja kypsyvät 

hitaammin, voivat menestyä pitkäjänteisellä ja oikein ohjelmoidulla harjoittelulla. Heittäjän 

monipuolinen liikuntatausta on kuitenkin hyödyksi, mikäli huippuheittäjäksi haluaa. Kuitenkin 

nuoruuden harjoittelussa on tärkeää huomioida tietyt asiat, jotka mahdollistavat 

huippuheittäjäksi kasvamisen aikuisiällä. Biologisen kehityksen tason huomioiminen nuoren 

harjoittelussa mahdollistaa pitkäaikaisen urheilijaksi kehittymisen. LTAD- mallin (Long Term 

Athlete Development) perusajatuksena on pyrkiä optimoimaan suorituskyky pitkällä 

aikavälillä ja hyödyntää hetkiä, jolloin urheilija on herkimmillään tietyn fyysisen ominaisuuden 

kehittämiseen (mm. voiman ja kestävyyden suhteen). Malli ei toki ole yksilöllinen, vaan 

pikemmin yleisiä periaatteita korostava malli, jonka pohjalta yksilöllinen harjoittelu tulee 

ohjelmoida.  (Ford ym. 2011.) 

 

Moukarinheittosuoritus on itsessään teknisesti haastava ja ominaisuudet, joita huippuheittäjältä 

vaaditaan, vaativat usean vuoden pitkäjänteistä harjoittelua. Näin ollen heittäjän tulisi opetella 

hyvä tekniikka jo nuoruusvaiheessa ja aloittaa systemaattinen voima- sekä nopeusharjoittelu. 

Nuorisovalmennusvaiheessa (biologisen iän eroista johtuen 10-15-vuotiaat) harjoittelussa 

korostuu monipuolinen ominaisuuksien kehittäminen ilman lajivalintaa. Koska 7-12 vuotiailla 

on myös havaittu lajitaidon herkkyyskausi lähes kaikissa lajeissa, on erityisen tärkeää 

monipuolisuus urheilulajien harrastamisessa: näin on helpompi tehdä lajivalinta myöhemmällä 

iällä (Mero, 2007, 400-401). Eli myös moukarinheiton kannalta on tärkeää kehittää mm. 

yleiskoordinaatiota, nopeutta ja voimaa sekä tehdä monipuolisesti heittoja, hyppyjä ja juoksua. 



Tässä ikävaiheessa on moukarinheiton kannalta tärkeää hahmottaa heittosuoritus tekemällä 

paljon pyörimissarjoja ja heittoja yhdellä tai kahdella pyörähdyksellä. Myös 

levytankoliikkeiden (mm. rinnalleveto, tempaus, jalkakyykky) tekniikan opettelu on tärkeää jo 

nuorena, jotta voimatasojen kehitys keretään aloittaa riittävän aikaisin ja murrosiän 

hormonaalisten muutosten myötä voimaharjoittelun progressiivinen kuormituksen lisääminen 

on turvallista. (Auvinen, 2002, 97-99.) Lisäksi voiman herkkyyskausi alkaa jo ennen 

murrosikää tai murrosiän alkuvaiheessa, on tekniikka syytä olla hallussa ennen tätä (Mero, 

2007, 402). Nopeuden ja taidon/tekniikan herkkyyskausi on sekä tytöillä että pojilla 7-12 

vuotiaina, joten erityisesti näiden ominaisuuksien korostamista harjoittelussa tulee huomioida 

tässä vaiheessa (Mero, A. 2007, 402).  

Lajiharjoitteluvaiheessa eli silloin kun lajivalinta tehdään, harjoittelu lähtee suuntautumaan 

pitkälti lajivaatimusten mukaisesti. Usein valinta tehdään 15-16 vuoden iässä. 

Moukarinheitossa tulee huomioida, että lajivalintaa ei tehdä liian aikaisin, jotta harjoittelu ei 

muutu liian yksipuoliseksi, mutta toisaalta toisen lajin rinnalla pitäminen voi haitata kehitystä. 

Tässä vaiheessa tulisi vakiinnuttaa heittotekniikka toistamalla kokonais- ja osasuorituksia 

osaavan valmentajan valvonnan alla. Videon käyttö harjoittelun tukena on myös suositeltavaa, 

sillä se mahdollistaa suoritustekniikan analysoinnin tarkemmin ja saman suorituksen 

läpikäymisen useaan kertaan. Videoteknologia mahdollistaa myös liikkeen hidastamisen, 

jolloin monet pienet tekniikkavirheet on helpompi havaita. 

 

 

 

 

 

 



5 VALMENNUKSEN OHJELMOINTI 

 

5.1       Harjoittelun ohjelmointi 

Harjoittelun suunnittelussa tulee huomioida yhden kauden aikana harjoittelun nousujohteisuus, 

mutta myös useampien vuosien aikana koko ajan progressiivisesti etenevä harjoittelu. 

Moukarinheitossa kilpailukausi ajoittuu kesälle ja yleensä arvokilpailut järjestetään kesän 

loppupuolella. Huipputuloksen ajoitus tulee siis pystyä ajoittamaan siten, että heittäjän kunto 

on parhaimmillaan kesäkaudella. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää erilaisia ohjelmointimalleja 

ja yksi yleisesti paljon käytetty malli on periodisaatio. Periodisaatiossa harjoituskausi jaetaan 

pienempiin harjoitusjaksoihin ja yhden jakson aikana painotetaan tiettyjen ominaisuuksien 

kehittämistä. (Bompa ja Haff 2009, 125-127.) Kuten monissa muissakin lajeissa, 

moukarinheitossa käytetään paljon mallia, jossa edetään matalatehoisemmasta harjoittelusta 

kohti kovatehoisempaa harjoittelua. Harjoittelua rytmittää vuositasolla erilaiset harjoituskaudet 

sekä harjoitusviikkoja kevyet ja kovat harjoitusviikot. Tämä helpottaa myös valmentajan 

suunnittelua ja harjoittelun seurantaa. Alla esimerkki vuoden harjoittelun rytmityksen 

muutoksista aikuiselle huipulle tähtäävälle moukarinheittäjälle: 

-peruskuntokausi 1 (loka-marraskuu) 

-peruskuntokausi 2 (joulu-tammikuu) 

-peruskuntokausi 3 (helmi-maaliskuu) 

-kilpailuun valmistava kausi (huhti-toukokuu) 

-kilpailukausi (kesä-syyskuu) 

Harjoittelun määrä ja teho vaihtelevat harjoitusviikoilla esimerkiksi rytmillä 3:1 tai 2:1 eli 

kolmea tai kahta kovaa harjoitusviikkoa seuraa yksi kevyempi viikko. Vuositasolla harjoittelun 

olisi edettävä koko ajan tehokkaampaan harjoitteluun, kilpailukaudella harjoittelu rytmittyy 

kauden kilpailuiden ja erityisesti pääkilpailuiden mukaan. (Rinta-aho 2002, 128-129.) 

Jokaiselle urheilijalle on kuitenkin löydettävä yksilöllinen tapa toteuttaa ohjelmointia ja 

harjoittelua optimaalisen kehityksen saavuttamiseksi. 



Harjoittelun ohjelmoinnissa tulee muistaa moukarinheiton tekniset ja fyysiset vaatimukset. 

Alla on esitetty tapoja eri ominaisuuksien kehittämiseen moukarinheitossa. 

Lajivoima.  Harjoituskaudella lajivoimaharjoittelua tehdään lähinnä eri painoisia välineitä 

heittämällä (-30%- +50%). Nuorilla on käytössä usein myös lyhyemmät varret. Yli 16- 

vuotiaana heittoja harjoitukseen olisi hyvä tulla 40-70. Kilpailukaudella jätetään raskain ja 

kevyin väline pois (esimerkiksi miehillä 5 ja 10 kg) ja heittomäärä tippuu 10-30 välille per 

harjoitus. Nuoren heittäjän harjoittelussa tulee huomioida, että vuosittain olisi mahdollista ottaa 

käyttöön aina painavampi väline, jolla lajivoimaharjoitteluun tulee sopiva progressio. (Rinta-

aho 2002, 109-110.) Painavampi väline vaatii kuitenkin hyvän tekniikan eli painon lisäämistä 

tulee tehdä tekniikan sallimissa rajoissa. 

Yleisvoima. Voimaharjoittelua tulee tehdä ympäri vuoden, nuorilla huomioitavia asioita on ikä 

ja heittäjän kehitystaso. Hyviä voimaa kehittäviä liikkeitä ovat mm. tempaus, rinnalleveto ja 

jalkakyykky (etu-/takakyykky, puolikyykky). Alaraajojen apuliikkeinä voi käyttää esimerkiksi 

takareisi-, etureisi- ja pohjeliikkeitä, jalkaprässiä ja hack-kyykkyä. Keskivartaloa kehittäviä 

liikkeitä ovat esimerkiksi erilaiset kuntopallon heitot, vatsalihaskierrot, hyvää huomenta-liike 

ja vatsalihasrutistukset. Syksyn peruskuntokaudella voimaharjoittelu on pääasiassa 

kestovoimatyyppistä perusvoimaharjoittelua, talvella enemmän perusvoiman hankintaa ja 

kevättä kohden maksimivoimaharjoittelu korostuu. Kilpailukaudella voimaharjoittelu on 

nopeus-/pikavoimapainotteista. (Rinta-aho 2002, 111-118). Kuitenkin pitkän kilpailukauden 

aikana voi olla järkevää tehdä myös maksimivoimaharjoittelua, jotta voimatasot pysyvät 

korkealla koko kilpailukauden ajan. 

Erikoisvoima. Erikoisvoimaharjoittelu koostuu niiden lihasryhmien harjoittamisesta, jotka 

korostuvat heittosuorituksessa. Moukarinheittoa ajatellen hyviä erikoisvoimaliikkeitä ovat 

esimerkiksi erilaiset kierrot levytangoilla ja -painoilla, Erikoisvoimaharjoittelun tarkoituksena 

on, että heittosuorituksesta tulee tehokkaampi ja teknisesti parempi. (Rinta-aho 2002, 119-

120.) 

Nopeus. Nopeusharjoittelua on alipainoisilla/-mittaisilla välineillä heittäminen. Yli 17-

vuotiailla alipainoista välinettä heitetään pääasiassa kilpailuihin valmistavalla kaudella sekä 

kilpailukaudella. Nopeusharjoitteluun kuuluvat myös juoksuvedot keskimäärin 1-2 kertaa 

viikossa ympäri vuoden. Vetomatkat lyhenevät kilpailukautta kohti mentäessä: syksyllä 

vetojen pituus voi olla 60-100 m ja kilpailukaudella 20-30 m. (Rinta-aho 2002, 125.) 



Kimmoisuus. Kimmoisuusharjoittelu kuuluu heittäjän harjoitteluun viikoittain. Erilaiset 

kahden jalan ponnistukset ylöspäin ovat lajinomaisia (esimerkiksi hypyt korokkeiden päälle, 

aitahyppelyt), mutta nuorempien heittäjien tulee tehdä myös monipuolisesti vuoroloikkia. 

Yhden jalan kinkkoja tehdään pääasiassa keväällä ja kesällä. (Rinta-aho 2002, 125-126.) 

Miesten ja naisten harjoittelun erot. Miesten ja naisten harjoittelu perustuu samoihin 

periaatteisiin, mutta välineen paino vaikuttaa hieman siihen, mitä harjoittelussa tulee korostaa 

ja miten suoritus eroaa sukupuolten välillä. Naisten kevyempi väline, lyhyempi varsi sekä usein 

heittäjän hieman pienempi koko voi mahdollistaa suuremman kulmanopeuden saamisen, 

jolloin liikenopeuden merkitys kasvaa heittopituuksien kasvaessa. Heiton kokonaiskesto voi 

naisilla olla 60 m heitossa sama kuin miehillä 80 m heitossa. Naisheittäjillä voi myös olla heiton 

aikana laajempi liikerata kuin miehillä. Tämä johtunee välineen painosta: naisilla kevyempi 

väline ei aiheuta niin suurta vetovoimaa (keskipakoisvoima) kuin miesten väline. Miesten 

onkin otettava usein enemmän vastanojaa vauhdin kasvaessa, jotta tasapaino heittäjän ja 

moukarin välillä säilyy. Näiden perusteella voidaan sanoa, että naisilla heittopituutta rajaaviksi 

tekijöiksi nousee useimmiten nopeus ja tekniikka. Miesten painavampi väline vaatii 

voimatasojen kehittämisen riittäviksi, mikä vaatii paljon töitä. (Linja 2002, 52.) 

 

Voisikin siis olla, että jo nuoren heittäjän harjoittelua suunniteltaessa tulee huomioida 

sukupuolten väliset erot harjoittelussa. Naisilla nopeuden kehittäminen ympäri vuoden on 

merkittävää, kun taas miehillä systemaattinen voimatasojen kasvattaminen tulisi aloittaa 

riittävän ajoissa.  

  

5.2       Ravitsemus 

 

Moukarinheittäjän ravitsemus perustuu monipuoliseen ruokavalioon. Monipuolinen 

ruokavalio koostuu riittävästä proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan saannista sekä riittävästä 

vitamiini- ja kivennäisaineiden saannista. Ruokavalion tukena voi käyttää vitamiinivalmisteita, 

jos se on tarpeen. 

 

Runsas ja kovatehoinen harjoittelu lisää energiankulutusta ja siten kasvattaa energiatarvetta. 

Lepoaineenvaihdunnan voi arvioida Harris-Benedictin kaavalla:  

Miehet LAV (kcal/vrk) = 66,47 + (13,75 x paino kg) + (5 x pituus cm) - (6,76 x ikä v) 



Naiset LAV (kcal/vrk) = 655,1 + (9,56 x paino kg) + (1,85 x pituus cm) - (4,68 x ikä v) 

 

Lepoaineenvaihdunnan tasoon tule lisätä harjoittelun ja muun aktiivisuuden aiheuttama 

energiankulutus. Tätä voi arvioida esimerkiksi MET-arvoilla. (Ilander 2008, 38-45.) 

 

Voimalajin urheilijoiden tulee saada riittävästi proteiinia lihasmassan ja voiman 

kehittymiseksi. Riittävä proteiinin saanti on 1,6-2 g/vrk/kg. Naisilla teoriassa tarve on hieman 

pienempi, koska lihasmassaa on vähemmän. Usein proteiininsaanti voimaurheilijoilla on yli 2 

g/vrk/kg ja tästäkin saattaa olla hyötyä, vaikka tutkimustuloksia ei kovin paljon ole. Proteiinien 

osuus ruokavaliosta on 15-20 %. Hiilihydraattien rooli on voimaurheilijoille tärkeä 

lihasglykogeenitasojen ylläpitämiseksi. Hiilihydraattien avulla urheilija jaksaa harjoitella ja 

hiilihydraattien nauttiminen yhdessä proteiinin kanssa on mm. todettu lisäävän 

proteiinisynteesiä (Lamvert ym. 2004, Volek 2004, Ilanderin & Mursun 2008 mukaan, 385.) 

Sopiva hiilihydraattien saanti on 5-6 g/vrk/kg, riippuen harjoittelusta. Todella kovilla 

harjoitusjaksoilla tarve voi olla hieman suurempi (7-8 g/vrk/kg). Kokonaisenergian saannista 

hiilihydraattien osuus on n. 55 %. Rasvan saanti kokonaisenergiasta on n. 25-30 % eli 1-2 

g/vrk/kg. Riittävä rasvansaanti on tärkeää mm. rasvaliukoisten vitamiinien saannin kannalta. 

Tällä on tärkeä rooli mm. vastustuskyvyn ylläpidossa. Rasvan saannissa kannattaa painottaa 

kasviperäisiä rasvan lähteitä ja välttää eläinperäisiä. (Ilander & Mursu 2008, 384-387.) 

 

Urheilijalla ruokailua rytmittää harjoittelu. Harjoitukseen tultaessa energiavarastojen on oltava 

täydet ja harjoituksen jälkeen on huolehdittava riittävästä ravinnosta palautumisen 

varmistamiseksi. Yleensä ennen harjoitusta on hyvä syödä 1-4 tuntia ennen ja ottaa tarpeen 

tullen välipala juuri ennen harjoitusta. Usein sopiva ateriarytmi on 5-6 ateriaa päivässä sisältäen 

aamupalan, lounaan, päivällisen ja 2-3 välipalaa. Urheilijan tuleekin suunnitella ruokailut 

etukäteen, jotta säännöllinen rytmi säilyy. (Rinta-aho 2002, 154-156.) 

 

Jos urheilijan tulee pudottaa painoa, kannattaa se tehdä mieluusti peruskuntokaudella. 

Painonpudotus tulee tehdä maltillisesti ja suunnitellusti, esimerkiksi 0,2-0,5 kg viikossa 

rytmillä painonpudotus ei häiritse harjoittelua. Painonpudotus tehdään pääasiassa vähentämällä 

ruuan energiamäärää 250-500 kcal/vrk. Myös painon lisääminen tulee tehdä hitaasti, jotta paino 

tulee lihaksena eikä rasvana. (Rinta-aho 2002, 156-157.) 

 



5.3       Esimerkkiurheilijan harjoitusviikko 

 

Esimerkkiurheilijana toimii kuviteltu 18-vuotias naisheittäjä, joka käy lukion kolmatta vuotta. 

Opinnot on sovitettu siten, että se mahdollistaa keskittymisen urheiluun. Heittäjän ennätys on 

63,00 m ja hän on ikäluokkansa kärkiurheilijoita Suomessa. Myös yleisessä sarjassa urheilija 

on Kalevan kisa -finalisti viime kaudelta. Moukarin paino on tässä ikäluokassa sama kuin 

yleisessä sarjassa eli 4 kg. Heittäjällä on monipuolinen liikuntatausta (yleisurheilua 

monipuolisesti, hiihto, lentopallo) ja moukarinheitto on valikoitunut urheilijalle päälajiksi 16-

vuotiaana. Urheilijan harjoittelussa on pyritty siihen, että heittomäärät olisivat talvella 2 krt/vko 

ja kesällä 3-4 krt/vko, riippuen kesän kilpailukalenterista. Kilpailuviikoilla kilpailu korvaa 

yhden heittoharjoituksen. Voimaharjoittelua urheilija tekee 2 krt/vko ympäri vuoden siten, että 

syksyllä painotus on hypertrofisessa voimaharjoittelussa ja kesää kohti mentäessä painotus 

muuttuu nopeusvoima- sekä hermostolliseksi maksimivoimaharjoitteluksi. 

Nopeusominaisuuksia ylläpidetään kuitenkin myös syksyllä. Peruskestävyydestä urheilija 

huolehtii viikoittaisilla peruskestävyyslenkeillä ja syksyllä ohjelmassa on myös kevyttä 

lentopallon pelaamista. Lihashuoltoa, venyttelyä ja tukilihasharjoitteita urheilija tekee 

useamman kerran viikkoon (monien harjoitusten yhteydessä sekä erillisinä tuokioina 

lepopäivänä). 

  

Malliviikko syksyn peruskuntokaudelta (marraskuu, perusvoima ja lajitekniikka/lajivoima): 

Maanantai Voimaharjoitus: alkulämmittely, jossa juoksua, staattisia ja dynaamisia 

venytyksiä ja aktivointeja, tankojumppaa 

-Rinnalleveto 4x8 60-70%, Etukyykky 4x8 (60-70%), Hyvää huomenta 

3x10, Yhden käden kulmasoutu 4x8, Vatsat (vinot ja suorat 3x10), selkä 

3x10, staattinen hyppy (puolikyykystä) 3x8 kevyillä painoilla, 

loppuverryttely 



Tiistai -Kevyt palauttava lenkki 45min (kävely, hölkkä, pyöräily, uinti). Ei saa olla 

hapottava. Lisäksi lihashuoltoa (venyttely, rullailu) 

Keskiviikko Heittoharjoitus (tekniikkapainotus) 

Alkulämmittely, alkupyörityksiä, mallailuita, 2 pyörähdyksen heittoja 

12 x 4kg, 12 x 5kg (lyhyt varsi) 12 x 3,5 kg 

-loikkia: 6x 5-loikka, 6x3-tasaloikka, 4x60m vedot 

- loppuverryttely 

Torstai Voimaharjoitus 2: 

Alkuverryttely, jossa aktivointeja, venytyksiä, tankojumppaa, 

keskivartalon hallintaharjoitteita 

Tempaus 4x8, takakyykky 4x8, etuheilautus kahvakuulalla 4x8, pohkeet 

4x8, vatsat+selät (levytangon kierrot, loppuvetoa painolla), saksaushyppy 

kyykystä 4x5 (10kg), loppuverryttely 

Perjantai Lepo/kevyt lentopallon pelailu + lihashuolto 

Lauantai Heittoharjoitus (lajivoimapainotus) 

Alkulämmittely: mallailuita, pyörityksiä, 2 pyörähdyksen heittoja 

10-20 x5-6 kg (lyhyt varsi) mahdollisesti myös vähemmillä pyörähdyksillä, 

10 x 4 kg, 

10 x väärältä puolelta 4 kg 

Vedot 4x30m 

Sunnuntai Lepo 

 



 

 

Malliviikko kevään harjoitusviikosta (huhtikuu, maksimivoima, lajitekniikan hioutuminen): 

 

Maanantai Voimaharjoitus: alkulämmittely, jossa juoksua, staattisia ja dynaamisia 

venytyksiä ja aktivointeja, tankojumppaa 

-Rinnalleveto 5x5 90 %, Etukyykky 5x5 (85-90%%), Hyvää huomenta 3x8, 

Yhden käden kulmasoutu 4x6, Vatsat (vinot ja suorat 3x10), selkä 3x10, 

staattinen hyppy (puolikyykystä) 3x8 kevyillä painoilla, loppuverryttely 

 

Tiistai Lepo 

Keskiviikko Heittoharjoitus (tekniikka): 

Alkulämmittely, alkupyörityksiä, mallailuita, 2 pyörähdyksen heittoja 

10 x 4kg, 10 x 5kg (lyhyt varsi) 10x 3,5 kg 

-loikkia:3x 5-loikka, 3x3-tasaloikka 4x30m kiihdytys 

- loppuverryttely 

Torstai Voimaharjoitus 2: 

Alkuverryttely, jossa aktivointeja, venytyksiä, tankojumppaa, 

keskivartalon hallintaharjoitteita 

Tempaus 5x5, takakyykky 5x5, etuheilautus kahvakuulalla 5x5, pohkeet 

4x8, vatsat+selät (levytangon kierrot, loppuvetoa painolla), saksaushyppy 

kyykystä 4x5 (10kg), loppuverryttely 

Perjantai Aerobia 30min, venyttelyt, juoksukoordit (2-3 liikettä, 20m), vedot 3-4x 

30m, kehonhallinta/tukiharjoitteet 



Lauantai Heittoharjoitus (lajivoima): 

Alkulämmittely: mallailuita, pyörityksiä, 2 pyörähdyksen heittoja 

6-12 x5-6 kg (lyhyt varsi) mahdollisesti myös vähemmillä pyörähdyksillä, 

6-8 x 4 kg, 

10 x väärältä puolelta 4 kg 

Vedot 4x30m 

Sunnuntai Lepo 

 

 

 

 

 Malliviikko kilpailukaudelta (heinäkuu): 

 

Maanantai Heittoharjoitus: 

Lämmittely ja mallailut 

10x4 kg, 8 x 4,5kg 

Tempaus 4x4, etukyykky 4x4, saksaushyppy 4x4 

3x40m kiihdytys 

Tiistai -Lepo/lihashuolto 

Keskiviikko Voimaharjoitus: 

Lämmittely ja tankojumppa 

Rinnalleveto 4-5x4 (räjähtävästi), puolikyykky 4-5x4 (räjähtävästi), 

kyykkyhypyt tanko harteilla 4x5 



Torstai Lajiharjoitus: 

Verryttelyt, 6x 4,5 kg, 6-10x 4kg 

3-4x30m kiihdytys 

Perjantai Lepo 

Lauantai Kilpailut (Piirikunnallinen kilpailu, jossa 6 heittoa) 

Sunnuntai Lepo/palauttava aerobia ja lihashuolto 

 

 

Malli kilpailupäivän (SM-kisat) rytmittämisestä: 

 

-Herätys n.klo 7:30 (pieni ulkoilu)  

-Aamupala n. Klo 7:50 (kaurapuuro+raejuusto, marjat, mehukeitto, lasi sokeritonta 

energiajuomaa) 

-Siirtyminen kentälle 8:45 

-Osanoton varmistus klo 9:00 mennessä 

-Alkuverryttely klo 9:15-9:45 (kropan availut, kevyt hölkkä, venytykset, terävät vedot ja 

muutama mielikuvaharjoite) 

-Call Room klo 9:50 

-Siirtyminen kentälle klo 10:00 

-Harjoitusheitot ja viimeiset lämmittelyt (mallailut ja mielikuvaharjoitteet) klo 10:00-10:20 

-Kilpailu 10:30 (suoraan finaalina) SM 19 

 -Kilpailun aikana energiajuomaa ja vähän proteiinipatukkaa 

 

Kilpailun jälkeen loput proteiinipatukasta ja energiajuomasta, palkintojenjako. 

Palkintojenjaon jälkeen lounas ja kotimatkalle. Kotimatkan aikana valmentajan kanssa 

kilpailun analyysi. 

 

 

 



6 MOUKARINHEITON TILA SUOMESSA 

 

Suomen Urheiluliitto (SUL) vastaa moukarinheiton valmennuksesta Suomessa. SUL tarjoaa 

ohjaaja- ja valmentajakoulutusta kolmessa eri tasossa. Ensimmäisen tason koulutus keskittyy 

alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten yleisurheilun ohjaamiseen. Ensimmäisen tason koulutukset 

ovat piiri- ja aluetason järjestämiä. Toisen tason koulutus keskittyy 14-18 vuotiaiden nuorten 

valmentamiseen ja kolmannella tasolla pääpaino on yli 18-vuotiaissa. Näiden tasojen 

koulutukset järjestetään SUL:n alaisuudessa. SUL tarjoaa myös neljännen tason koulutusta, 

joka tarkoittaa Valmentajan ammattitutkintoa. (Suomen Urheiluliitto ry, viitattu 14.3.2020.) 

SUL:lla on viisi valmennusryhmätasoa, joihin liitto valitsee urheilijat tulosrajojen ja 

arvokisanäyttöjen/muiden näyttöjen perusteella. Näistä kahden ylimmän ryhmän (Team 

Finland ja EM-ryhmä) tavoitteena on menestyä vuosittain arvokilpailuissa. Nuorten EM- 

ryhmän (NEM) tavoitteeksi on asetettu menestyminen 2-4 vuoden kuluttua arvokilpailuissa ja 

nuorten maajoukkueen tavoitteena on saavuttaa menestystä arvokilpailuissa tällä 

vuosikymmenellä. Moukarinheittäjiä on valittu täksi vuodeksi EM-ryhmään kolme. (Suomen 

Urheiluliitto ry, viitattu 15.3.2020.) 

Vuosien 2017-2020 Suomalaisen yleisurheilun huippu-urheilustrategian mukaisesti 

yleisurheilussa valmennus on keskittynyt kolmeen kaupunkivalmennuskeskukseen. Nämä 

keskukset ovat pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Tampereella. Valmennuskeskuksien 

tavoitteena on varmistaa, että urheilijoilla on laadukkaat harjoittelumahdollisuudet sekä 

erilaiset tukipalvelut lähellä. Moukarinheiton valmennus on keskittynyt Tampereelle ja 

Nuorten Olympiavalmentajana toimii Kalle Lehmusvuori. Moukarinheiton 

maajoukkueohjelma toteutetaan yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, 

Tampereen Urheiluakatemian, Varalan urheiluopiston ja Tampereen kaupungin kanssa. 

Toimintaan kuuluu mm. kärkiurheilijoiden valmennusprosessin ja valmennuksen tukeminen, 

riittävän laadukkaiden harjoitusvuorokausien määrä optimaalisissa olosuhteissa, vammojen 

ennaltaehkäisy, kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden hyödyntäminen. Toiminnan 

tavoitteena on nostaa tulostaso kansainväliselle tasolle. Tällä hetkellä toiminnassa on yhteensä 

13 moukarinheittäjää. (Suomen Urheiluliitto ry, viitattu 15.3.2020.) 

 



Vuonna 2019 naisten moukarinheitossa tehtiin uusi Suomen ennätys, kun Krista Tervo heitti 

ensimmäisenä suomalaisena yli 70 m. Uusi ennätyslukema on tällä hetkellä 70,18 m ja tällä 

tuloksella Tervo oli vuoden 2019 Euroopan tilaston 29. paras heittäjä (Tilastopaja, 

yleisurheilu.fi, viitattu 15.3.2020). Tervon jälkeen Suomessa on useita naisia, jotka ovat 

heittäneet viime vuosien aikana lähelle 70 m. Lisäksi nuorissa on tulossa monia mahdollisesti 

huippuheittäjiä yleiseen sarjaan muutaman vuoden sisällä. Maailman huipulle on vielä matkaa. 

Naisten maailmanennätys on tällä hetkellä 82,98 m. Tulos on vuodelta 2016 ja sen heitti Anita 

Wlodarczyk.  (IAAF, viitattu 15.3.2020) 

Miesten moukarin Suomen ennätys on Olli-Pekka Karjalaisen nimissä. Tulos 83,30 m ja se on 

heitetty vuonna 2004. Viime kaudella 2019 Suomessa parhaan tilastotuloksen, 74,40 m, heitti 

Aaron Kangas. Euroopan tasolla Suomesta on Valko-Venäjän jälkeen eniten heittäjiä 50 

parhaan joukossa ja paras heittäjä on tällä hetkellä 30. (yleisurheilu.fi, yle.fi, viitattu 

15.3.2020.) Tällä hetkellä terävin kärki Suomesta puuttuu, joten kansainvälinen menestyminen 

on haastavaa. Heittäjistä suuri osa on kuitenkin vielä melko nuoria heittäjiä, joten voidaan 

uskoa tilanteen muuttuvan lähitulevaisuudessa. Miesten moukarinheiton maailmanennätys on 

jo useiden vuosien takaa: Yuriy Sedykhin vuonna 1986 heitetty 86,74 m (IAAF, viitattu 

15.3.2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 POHDINTA 

 

Moukarinheitto on suosittu laji yleisurheilussa edellisvuosien nuorten SM-kilpailuiden 

osallistujamäärien perusteella. Kuitenkin yleisurheilun suosio alkaa heikentyä monien 

joukkuepalloilulajien suosion kasvaessa. Erityisesti poikien harrastajamäärät yleisurheilussa 

ovat useilla paikkakunnilla matalia, mikä voi johtua siitä, että esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko 

ja salibandy kiinnostavat enemmän. Pääsääntöisesti lajissa kuin lajissa nuorissa tyttöjen 

osallistujamäärät ovat korkeammat kuin poikien. Kuitenkin selvää laskua osallistujamääriin 

alkaa tulla 16-17 ikävuoden kohdalla. Tämä johtunee siitä, että ikävaihe on sellainen, jossa 

tulee jo tehdä päätös siitä, haluaako harjoitella menestystavoitteisesti vai keskittyä muihin 

asioihin (mm. opiskeluun). Siksi onkin tärkeää, että valmennusjärjestelmä on sellainen, joka 

tukee nuorta urheilijaa ja mahdollistaa mm. koulunkäynnin urheilun ohella. 

 

Tällä hetkellä Suomen moukarinheitosta puuttuu terävin kärkiurheilija, joka toisi 

kansainvälistä arvokilpailumenestystä Suomeen. Kuitenkin nuorissa on useita lupaavia 

moukarinheittäjiä ja monta sellaista heittäjää, jotka ovat myös kansainvälisessä tasolla omassa 

ikäluokassaan. Voidaan siis uskoa, että tulevien vuosien aikana moukarinheiton tila paranee 

myös yleisessä sarjassa ja menestystä voidaan odottaa myös aikuisten arvokilpailuista. Naisten 

moukarinheitto on ottanut valtavia kehitysaskelia viime vuosina, siitä kertoo viime kesän 

Suomen ennätyskin. Toki naisille moukarinheitto on uudempi laji, sillä se tuli viralliseksi MM-

lajiksikin vasta 1900-luvun lopulla. Voi siis olla, että naiset alkavat pikkuhiljaa kiinnostua 

lajista enemmän ja siten myös laji kehittyy ja tulokset paranevat.  

 

Moukarinheittäjän ura on myös pitkä ja huipulle voi tulla melko myöhäisellä iällä. Lisäksi ura 

saattaa kestää useita vuosia, joten nuorena tulisikin muistaa päämäärätietoinen ja pitkäjänteinen 

harjoittelu. Näin ollen maltilla harjoitusmäärien nostaminen vuositasolla on varmasti järkevää 

nuorten urheilijoiden harjoittelun ohjelmoinnissa.  

 

Nykyteknologia mahdollistaa videokuvan käytön harjoittelun tukena, mikä moukarinheittoon 

on varmasti hyödyksi. Koska suoritus on lyhytaikainen ja koostuu monesta osasta, suorituksen 

läpikäyminen videon kautta voi antaa paljon ideoita tekniikka- ja ominaisuusharjoitteluun. 

Valmentajan olisikin hyvä hyödyntää teknologiaa harjoittelun tukena säännöllisesti: näin myös 

urheilija itse pääsee vielä lähemmäksi omaa suoritustaan ja yhdessä valmentajan kanssa 



suorituksen analysointi on helpompaa. Moukarinheitossa voisi myös hyödyntää liikeanalyysia, 

minkä avulla heitosta pystytään määrittämään mm. heiton eri vaiheiden kestot, välineen nopeus 

heiton eri vaiheissa sekä nivelkumia ja niiden muutoksia. Näiden tietojen avulla saadaan 

tarkkaa tietoa heitosta, suorituksen heikoista ja vahvoista puolista ja sitä kautta harjoittelua on 

helpompi suunnata oikeisiin asioihin. 

 

Suomessa järjestetään korkeatasoista koulutusta ja yleisesti ottaen valmennuksen tila on melko 

hyvällä tasolla. Valmennusosaamisen jakautuminen ympäri Suomen on kuitenkin varmasti 

yksi haaste ja tekijä, joka rajoittaa moukarinheiton kehitystä. Kaikilla paikkakunnilla ei ole 

osaavaa moukarivalmennusta, mikä voisi innostaa urheilijaa valitsemaan lajin. Erityisen 

tärkeää on myös mahdollistaa lajikokeilut moukarissa lapsille. Innostus lajiin voi herätä jo 

nuorena, vaikka monipuolinen liikkuminen silloin onkin vielä keskiössä. Sen vuoksi onkin 

tärkeää jakaa lajitietämystä eri seuroille ympäri Suomen.  
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