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Johdanto. Lentopallo on kansainvälisesti harrastettu pallopeli, jolla on maailmassa harrastajia
jopa miljardi. Lentopallossa jo pelkästään verkon korkeus asettaa tietyt fyysiset sekä
antropometriset vaatimukset pelaajille. Vaikka lajiharjoittelu onkin tärkein aspekti lajin
kannalta, on hyvästä fyysisestä suorituskyvystä iso etu lentopallossa. Siksi voimaharjoittelu
tulisi aloittaa jo nuorena, jotta keretään rakentamaan pohjaa aikuisuuden suorituskyvylle sekä
ennaltaehkäisemään vammoja. Tämän työn tavoitteena on luoda suuntaviivat lentopalloilevien
nuorten valintavaiheen (13-19 -vuotiaat) fysiikkaharjoittelulle
Lajin ominaispiirteet. Lentopallossa tehdään korkeaintensiteettisiä räjähtäviä suorituksia
pitkien palautusjaksojen jälkeen. Lajissa vaaditaan sekä anaerobisia että aerobisia
energiantuotto-ominaisuuksia. Lentopallo-ottelun pitkän keston vuoksi pelaajilla täytyy olla
hyvät kestävyysominaisuudet. Kuitenkin iskut, torjunnat, spurtit yms. ovat räjähtäviä
lyhytkestoisia suorituksia ja niitä voi viisieräisen pelin aikana kertyä jopa 250-300. Räjähtävien
suoritusten suuren roolin takia nopeusvoimaominaisuuksien merkitys korostuu. Näistä
suorituksista noin 45 % on hyppyjä, 30 % sivuttais- ja 25 % eteen-taakse -liikettä.
Hyppymäärissä on kuitenkin suurta vaihtelua peliroolien välillä. Ketteryys- ja
suunnanmuutoskyky ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, sillä yhden noin 10 sekunnin pallorallin
aikana pelaaja voi muuttaa suuntaa noin neljä kertaa. Pallorallin aikana pelaaja liikkuu
keskimäärin noin 10,92  0,9 metriä ja erän aikana noin 423  123 metriä. Pallorallien kesto on
naisilla keskimäärin 7,3 sekuntia, ja miehillä 5,7 sekuntia. Työn ja levon suhde on noin 1:3-4.
On arvioitu, että lentopallo-ottelussa noin 90 % energiantuotosta tapahtuisi anaerobisesti ja vain
10 % aerobisesti. Adenosiinitrifosfaatti (ATP) – fosfokreatiini (FK) -systeemillä on suurin rooli
anaerobisessa energiantuotossa anaerobisen glykolyysin jäädessä pienempään rooliin.
Aerobinen kapasiteetti on tärkeässä roolissa palautumisessa pisteiden välillä. Syke on
harjoituksissa keskimäärin 77,4  28,9 % ajasta alle aerobisen kynnyksen ja pelissä 81,6  28,0
% ajasta. Yli anaerobisen kynnyksen syke on 4,2  8,4 % ajasta harjoituksissa ja peleissä 2,6 
7,8 % ajasta
Lajin tila ja valmennusjärjestelmä Suomessa. Kansainvälisellä lentopalloliitolla on 220
jäsenmaata ja lentopallon aktiivipelaajia on maailmassa noin 200 miljoonaa. Suomessa
rekisteröityneitä lentopallon ja beach volleyn pelaajia on 11 300, joista junioreita on 7 150.
Liiton sarjoissa pelaa 1200 joukkuetta, joista 890 on juniorijoukkueita. Koko maan kattava
nuorten katsastus- ja leiritoiminta on pohjana lentopalloliiton huipulle tähtäävässä toiminnassa.
Sen avulla Suomen lentopalloilevien nuorten taso katsastetaan 12-13 -vuotiaista lähtien
aluevalmentajien johdolla. Lentopalloliitto tarjoaa valmentajille hyvin koulutuksia ja
valmentajien on mahdollista kouluttautua valmentajan polkua pitkin. Näissä koulutuksissa
fyysinen valmennus on pienessä roolissa, joten seurojen tulisi palkata fyysisen valmennuksen

tehtäviin alan ammattilainen. Kuitenkin jopa SM-tasolla vain 45 % naisten ja miesten
liigajoukkueista oli vähintään alemman korkeakoulututkinnon omaava fysiikkavalmentaja.
Urheilija-analyysi. Nais- ja mieslentopalloilijoiden keskipituus on kasvanut vuoden 1960
olympialaisista 2000-luvulle tasaisesti ollen 2000-luvun MM- ja olympiakisoissa keskimäärin
miehillä 197  7 cm ja naisilla 182  8 cm. Lentopallossa menestyvät pitkät ja lihaksikkaat
pelaajat, joilla on pieni rasvaprosentti ja jotka hyppäävät korkealle. Tämä pätee miehissä,
naisissa ja nuorissa. Sen sijaan ylävartalon voimaominaisuudet, suunnanmuutos, nopeus
eivätkä kestävyysominaisuudet näyttäisi erottelevan hyviä pelaajia huonoista. Naisilla
huipputasolla kevennyshyppy on 45-50 cm, hyökkäyshyppy 60-65 cm ja hyökkäysulottuvuus
300-310 cm. Vastaavat lukemat miehillä ovat huipputasolla 60-65 cm, 90-95 cm ja 340-350
cm. Hapenotto on naisilla huipputasolla noin 48-50 ml/kg/min ja miehillä noin 56-60
ml/kg/min.
Harjoitteluanalyysi. Voimaharjoittelussa nuoren lentopalloilijan tulisi keskittyä
päävoimantuottosuuntien kehittämiseen kuitenkin painottaen alavartalon voimantuottoominaisuuksia hyppykorkeuden kehittämiseksi. Aluksi yksinkertaisesti kasvattamalla
voimatasoja
pystytään
kasvattamaan
tehontuottokykyä.
Maksimija
nopeusvoimaominaisuudet ovat tärkeitä tekijöitä hyppykorkeuden kannalta, mutta myös kyky
kestää suuria venyttäviä kuormia on tärkeää lentopallossa esiintyvien hyppyjen kannalta. Siksi
myös plyometrinen harjoittelu on tärkeässä roolissa. Ylävartalon voimantuotto on tärkeää sekä
suorituskyvyn että vammojen ennaltaehkäisyn kannalta erityisesti hyökkääjillä. Iskulyönnin
kehittämisessä ylivedon ja kuntopallon heittojen lisäksi tulisi käyttää myös esimerkiksi pallon
heittoja yhdellä kädellä. Nuorten voimaharjoittelun on osoitettu olevan turvallista ja edistävän
nuorten terveyttä sekä suorituskykyä. Nuorten tulisi harjoittaa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia
kehityksen kaikkina aikoina. Harjoittelun tulisi olla ammattilaisen suunnittelemaa ja valvomaa.
Lisäksi siinä tulisi huomioida yksilön biologinen ja kronologinen ikä sekä aikaisempi kokemus.
Kestävyysharjoittelussa tulisi kilpailukaudella välttää usein toteutettavaa pitkäkestoista
kestävyysharjoittelua.
Peruskestävyysharjoittelun
tulisi
keskittyä
siirtymäja
peruskuntokausille. Kilpailukauden aikana lajiharjoittelu riittänee ylläpitämään peruskuntoominaisuuksia, sillä lajiharjoittelussa suurin osa ajasta vietetään aerobisen kynnyksen
alapuolella. HIIT-harjoittelua (high intensity interval training) voidaan käyttää lyhyinä
ajanjaksoina kerrallaan kehittämään nuorten maksimihapenottoa ja anaerobista kynnystä.
Ketteryysharjoittelussa tulisi käyttää lajinomaisia ketteryysharjoitteita, joissa kognitiivinen
työskentely on läsnä. Suurimman osan harjoitteista tulisi kestää alle 10 sekuntia palautusten
ollessa 3-5 minuuttia. Yleisimmät vammat lentopallossa ovat akuutit nilkkavammat ja polven,
olkapään sekä alaselän ylirasitusvammat. Vammojen ennaltaehkäisyssä tärkeässä roolissa ovat
huolellinen alkulämmittely sekä kokonaiskuorman hallinta.
Harjoittelun ohjelmointi. Valintavaiheen harjoittelun ja koko valmennuksen ohjelmointia
tulisi ajatella yhtenä suurena kokonaisuutena yksittäisien kausien sijaa. Harjoittelussa tulisi
edetä monipuolisesta liikuntataitojen kehittämisestä kohti huippusuorituskykyä. Noin 13.
ikävuoden tienoilla peruskuntokauden osuus koko kaudesta on noin 60-70 % ja kilpailukauden
osuus 30-40 %. Loppujen lopuksi aikuisurheilijoilla peruskuntokauden osuus on enää 25-35 %

koko kaudesta kilpailukauden ollessa jopa 65-75 %. Harjoittelua tukevat monipuolinen ravinto
ja riittävät yöunet. Tärkeää on huomioida myös koulun ja kodin roolit valmennuksessa.
Pohdinta. Lajianalyysejä lentopallosta on tehty muutamia, mutta suuntaviivoja nuorten
fysiikkaharjoittelulle ei työn kirjoitushetkellä ollut. Tämän työn suositukset antavat hyvät
suuntaviivat lentopalloilevien nuorten fysiikkaharjoitteluun. Tutkimuksen saralla tarvittaisiin
erityisesti lisätietoa sopivista peli- ja harjoitusmääristä nuorille lentopalloilijoille, sillä
molemmissa tapauksissa nousu määrässä lisää ylirasitusvammojen riskiä. Käytännön
fysiikkavalmennuksen kannalta lentopallon parissa kaivattaisiin samanlaista työtä kuin
hiihtoliitto teki päivittäessään maastohiihtovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta
huippuvaiheeseen. Lentopallon pariin tarvitaan lisää asiantuntevia fysiikkavalmentajia, joilla
on myös vaadittava lajiymmärrys. Asiantuntevan fysiikkavalmentajan ja lajivalmentajan
yhteistyöllä saadaan kehitettyä yksittäisiä pelaajia ja koko joukkuetta eteenpäin.
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JOHDANTO

Lentopallo on kansainvälisesti harrastettu pallopeli, jolla on aktiivipelaajia maailmassa noin
200 miljoonaa ja harrastajia jopa miljardi. (Lentopalloliitto 2020.) Vähintään kerran vuodessa
lentopalloa pelaa 153 000 suomalaista ja rekisteröityneitä lentopallon ja beach volleyn pelaajia
on 11 300, joista junioreita on 7 150 (Lentopalloliitto 2020; Mäkinen 2019). Suomen
maajoukkueet ovat viime vuosina menestyneet hyvin Euroopan tasolla.

Lentopallossa jo verkon korkeus asettaa tietyt fyysiset sekä antropometriset vaatimukset
pelaajille. Erityisesti alavartalon voimantuotto-ominaisuudet korostuvat ja paremmat pelaajat
näyttäisivät hyppäävään korkeammalle sekä miehissä että naisissa niin nuorena kuin
aikuisenakin. Pituus yhdistettynä hyvään hyppyyn näyttäisi erottelevan huippupelaajat muista
(Lidor & Zic 2010; Ziv & Lidor 2010). Vaikka itse lajiharjoittelu onkin tärkein aspekti lajin
kannalta, voi hyvin suunniteltu ja toteutettu voimaharjoitusohjelma tehdä eron kahden
lahjakkaan joukkueen välillä. (Hasegawa ym. 2002.) Voimaharjoittelu tulisi aloittaa jo nuorena,
jotta keretään rakentamaan pohjaa aikuisuuden suorituskyvylle sekä ennaltaehkäisemään
vammoja. Nuorena aloitetulla voimaharjoittelulla on myös useita muita terveyshyötyjä. (Lloyd
ym. 2014.)
Tämän työn tavoitteena oli luoda suuntaviivat lentopalloilevien nuorten valintavaiheen (C-Ajuniorit, 13-19 -vuotiaat) fysiikkaharjoittelulle. Aluksi tarkastellaan lajin fyysisiä sekä
antropometrisiä vaatimuksia yleisellä sekä pelipaikkakohtaisella tasolla, jotta ymmärretään
mihin valintavaiheen fysiikkaharjoittelun tulee nuoria valmistaa. Tämän jälkeen tarkastellaan
lentopallossa

vaadittavien

fyysisten

ominaisuuksien

harjoittamista

ja

vammojen

ennaltaehkäisyä. Lopuksi käsitellään valintavaiheen harjoittelun ohjelmointia yhtenä suurena
kokonaisuutena ilman yksittäisiin kausiin jakoa. Lentopalloilijan ravitsemusta, unta, arjoittelun
ohjelmointia kausi-, viikko- ja päivätasolla on käsitelty jo hyvin Aittokallion (2008) ja Koposen
(2019)

lajianalyyseissä

sekä

Aittokallion

(2010)

pro

gradu-tutkielmassa.

Nuorten

fysiikkaharjoittelun suunnitteluun hyvänä työkaluna toimivat fyysisten ominaisuuksien sekä
vammojen ennaltaehkäisyä käsittelevien kappaleiden loppuun kootut suositukset.
1
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2.1

LAJIN OMINAISPIIRTEET

Säännöt

Lentopallon säännöt

on laatinut kansainvälinen lentopalloliitto (FIVB,

Fédération

internationale de volleyball), joka päivittää säännöt kolmen vuoden välein. Lentopallo on
pallopeli, jossa kaksi joukkuetta pelaavat vastakkain kentällä, jonka verkko jakaa kahteen
osaan. Pelin tavoitteena on saada pallo toimitettua vastustajan kenttään ja pyrkiä siihen, ettei
vastustaja onnistu palauttamaan palloa takaisin sääntöjen puitteissa. Joukkueella on kolme
kosketusta aikaa toimittaa pallo verkon yli. Sama pelaaja ei saa koskea palloon kahta kertaa
peräkkäin. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin torjuntakosketus, jota ei lasketa kosketukseksi.
Tällöin sama pelaaja voi koskea palloon uudestaan. Ottelun voittaa se joukkue, joka voittaa
ensin kolme erää. Erät pelataan 25 pisteeseen kahden pisteen erolla. Jos neljän erän jälkeen
erävoitot ovat 2-2, pelataan viides ja ratkaiseva erä 15 pisteeseen. (FIVB 2016.)
Teknisiä lajisuorituksia on lentopallossa syöttö, vastaanotto, passi, hyökkäys, torjunta ja
puolustus. FIVB on määrittänyt näiden suoritusten raamit. (FIVB 2016.) Syöttö aloittaa aina
pallorallin. Syötön tavoitteena on tehdä suora piste tai vaikeuttaa vastustajan hyökkäämistä.
Vastaanoton tavoitteena on toimittaa pallo passarille hyvään paikkaan, jotta passarilla olisi
mahdollisuus passata mahdollisimman monipuolisesti. Passi on yleensä joukkueen toinen
kosketus.

Sen

tavoitteena

on

luoda

hyökkääjälle

mahdollisimman

hyvät

hyökkäysmahdollisuudet. Hyökkäyksen tavoitteena on päättää palloralli ja tehdä piste omalle
joukkueelle. Torjunnalla pyritään pysäyttämään vastustajan hyökkäys kokonaan tai
vaimentamaan sitä niin, että oman joukkueen puolustaminen helpottuu. Puolustuksen
tarkoituksena on puolustaa vastustajan hyökkäys vielä pelattavaksi omaksi hyökkäykseksi.
Lentopallo on ympärysmitaltaan 65–67 cm ja se saa painaa 260–280 grammaa. Ilmanpaineen
tulee olla 0,300–0,325 kg/cm2. Lentopallokenttä on 18 metriä pitkä ja 9 metriä leveä, jolloin
yksi kenttäpuolisko on siis 9 x 9 metrin kokoinen. Miehillä verkon korkeus on 243 senttimetriä
ja naisilla 224 senttimetriä. Verkon molemmin puolin on sivurajojen kohdalla 1,8 metriä
korkeat antennit, joiden välistä pallo tulee toimittaa vastustajan kenttäpuoliskolle. Pallon
osuessa verkkoon voidaan peliä jatkaa normaalisti. Jos pallo osuu antenniin, se tuomitaan
2

virheeksi.

Myös

pelaajien

verkkokosketukset

tuomitaan

virheiksi.

Molemmilla

kenttäpuoliskoilla on hyökkäysviiva, joka on kolmen metrin päässä keskiviivasta. Takakentän
pelaajien tulee ponnistaa hyökkäyksissään ennen tätä viivaa. (FIVB 2016.)
Kentällä on kerralla kuusi pelaajaa ja kenttä voidaan jakaa pelaajien mukaan kuuteen osaan
kuvan 1 mukaisesti. Pelipaikka 1 on oikeassa takakulmassa ja pelipaikkojen numerointi jatkuu
siitä vastapäivään. Pelipaikkoja kierretään kuitenkin aina myötäpäivään silloin, kun saadaan
vastustajan syöttövuoro poikki. Omalla syöttövuorolla tehtyjen pisteiden jälkeen rotaatio pysyy
samana. Valmentaja ilmoittaa aloitusrotaation tuomarille ennen erän alkua ja tämä rotaatio
pysyy samana läpi erän. Etukentällä ja takakentällä on kolme palaajaa. Syötön lähtiessä
etukentän pelaajien tulee olla vasemmalta oikealle järjestyksessä 4, 3 ja 2 ja takakentän
pelaajien tulee olla vasemmalta oikealle järjestyksessä 6, 5 ja 1. Etukentän pelaajien tulee olla
myös itseään vastaavan takakentän pelaajan etupuolella. Syötön jälkeen pelaajat voivat vaihtaa
vapaasti paikkaansa. Takakentän pelaajat eivät saa kuitenkaan osallistua torjuntaan ja
hyökkäyksessä heidän tulee ponnistaa kolmen metrin viivan takaa. Valmentajalla on käytössään
erässä 6 vaihtoa ja kaksi 30 sekunnin aikalisää. (FIVB 2016.)

KUVA 1. Lentopallokenttä ja pelipaikat.
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2.2

Pelin fyysiset vaatimukset

Aluksi käydään läpi pelin fyysisiä vaatimuksia yleisellä tasolla ja sen jälkeen
pelipaikkakohtaisesti. Antropometriset vaatimukset käsitellään myöhemmin kappaleessa 4.1.
Lentopallo on laji, jossa tehdään korkeaintensiteettisiä räjähtäviä suorituksia pitkien
palautusjaksojen jälkeen ja siksi lajin luokitteleminen aerobiseksi tai anaerobiseksi on
ongelmallista. Lentopallo-ottelun kesto SM-tasolla oli Inkisen (2012) mukaan naisilla
keskimäärin 98 minuuttia 43 sekuntia ( 11 min 14 s) ja miehillä Häyrisen ym. (2010) mukaan
131 minuuttia ( 8 min 4 s). Lentopallo-ottelun pitkän keston vuoksi pelaajilla täytyy olla hyvät
kestävyysominaisuudet (Viitasalo ym. 1987). Kuitenkin iskut, torjunnat, spurtit yms. ovat
räjähtäviä lyhytkestoisia suorituksia ja niitä voi viisieräisen pelin aikana kertyä jopa 250-300
(Hasegawa

ym.

2002).

Räjähtävien

suoritusten

suuren

roolin

takia

nopeusvoimaominaisuuksien merkitys korostuu. Näistä suorituksista noin 45 % on hyppyjä, 30
% sivuttais- ja 25 % eteen-taakse -liikettä. (Vlantes & Readdy 2017.) Hyppymäärissä on
kuitenkin suurta vaihtelua peliroolien välillä (Skazalski ym. 2018). Ketteryys ja
suunnanmuutoskyky ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, sillä yhden noin 10 sekunnin pallorallin
aikana pelaaja voi muuttaa suuntaa noin 4 kertaa (Hasegawa ym. 2002). Pallorallin aikana
pelaaja liikkuu keskimäärin noin 10,92  0,9 metriä ja erän aikana noin 423  123 metriä
(Mroczek ym. 2014).

Pallorallien kesto oli naisilla keskimäärin 7,3 sekuntia, pallorallien välisten taukojen kesto
ilman pitkiä taukoja (erätauot ja aikalisät) oli 22,2 sekuntia ja palloralleista 82,3 % kesti alle 10
sekuntia. Vastaavat lukemat miehillä olivat 5,7 sekuntia, 21,2 sekuntia ja 86,2 %. Työn ja levon
suhde oli siis noin 1:3-4. (Häyrinen ym. 2010; Inkinen 2012.) Jos räjähtäviä suorituksia tulee
useita lyhyen ajan sisään, voivat adenosiinitrifosfaatti- (ATP) ja fosfokreatiinivarastot (FK)
kulua lähes loppuun. Tämä kasvattaa anaerobisen glykolyysin osuutta energiantuotossa ja
johtaa kiihtyneeseen lihasväsymystä aiheuttavan happamuuden ja rinnakkaistuotteen laktaatin
lisääntymiseen. Jos kuitenkin räjähtävät suoritukset ovat lyhyitä ja niiden välinen tauko pitkä,
kuten lentopallossa yleensä, happamuutta ei juurikaan muodostu, fosfageenien resynteesi
tapahtuu aerobisesti ja suoritukset pysyvät hyvin alaktisina. (Viitasalo ym. 1987.) On arvioitu,
että lentopallo-ottelussa noin 90 % energiantuotosta tapahtuisi anaerobisesti ja vain 10 %
4

aerobisesti. ATP-FK -systeemillä on suurin rooli anaerobisessa energiantuotossa anaerobisen
glykolyysin jäädessä pienempään rooliin. Tätä tukevat aikaisemmin mainitut havainnot
pallorallien pituuksista. (Hasegawa ym. 2002.) Aerobinen kapasiteetti on tärkeässä roolissa
palautumisessa pisteiden välillä (Durković ym. 2014)

Viitasalo ym. (1987) tutkivat lentopallon kestävyysvaatimuksia. Tutkittavina oli liigajoukkueen
miespelaajia (n=10) sekä maajoukkuepelaajia (n=10). Suoran hapenottotestin tulokset olivat
molemmilla joukkueilla hyvin samankaltaiset: maksimihapenotto 56 ml/kg/min, anaerobinen
kynnys noin 45 ml/kg/min ja aerobinen kynnys noin 38 ml/kg/min. Durković ym. (2014) saivat
tutkimuksessaan

samansuuntaisia

tuloksia,

kun

Kroatian

maajoukkuepelaajilla

maksimihapenotto oli keskimäärin 55 ml/kg/min ja anaerobinen kynnys 48 ml/kg/min.
Huippunaispelaajilla hapenoton on todettu olevan 45-50 ml/kg/min (Honkanen ym. 2016)
Viitasalon ym. (1987) tutkimuksessa syke oli harjoituksissa liigajoukkueella keskimäärin 130
 10 bpm ja peleissä 125  15 bpm. Liigajoukkueella syke oli harjoituksissa keskimäärin 77,4
 28,9 % ajasta alle aerobisen kynnyksen ja pelissä 81,6  28,0 % ajasta. Syke oli harjoituksissa
yli anaerobisen kynnyksen 4,2  8,4 % ajasta ja peleissä 2,6  7,8 % ajasta. Liigajoukkueella
kaikki laktaattinäytteet sekä harjoituksissa että peleissä olivat aerobisen kynnyksen tuntumassa,
kun taas maajoukkueella harjoituksissa laktaatti oli hieman anaerobisen kynnyksen yli ja
peleissä selvästi aerobisen kynnyksen yli. Tutkimuksen tulosten mukaan maksimihapenotto ja
laktinen anaerobinen kapasiteetti eivät liene merkitseviä tekijöitä lentopallossa. Sen sijaan
alaktisen anaerobisen kapasiteetin rooli on tärkeämpi. Tätä tukee myös havainto, että
etukentällä pelaaja suoritti korkean intensiteetin suorituksia 25,1 sekunnin välein ja takakentällä
44,4 sekunnin välein. (Viitasalo ym. 1987.)

Lentopallossa on 6 pelaajaa kentällä eri rooleissa kuvan 2 mukaan. Pelirooleja ovat passari,
hakkuri, yleispelaajaa, keskitorjujaa sekä libero. Rotaatio määrittyy passarin mukaan P1-P6 (P1
tilanteessa passari on 1 paikalla, P2 tilanteessa 2 paikalle jne.). Libero vaihdetaan kentälle
keskipelaajan tilalle takakenttäkierroksen ajaksi eli paikoille 1, 6 ja 5. Keskipelaaja kuitenkin
suorittaa oman syöttövuoronsa ensin. Keskipelaaja vaihdetaan kentällä takaisin taas
etukenttäkierroksen ajaksi. Kappaleissa 2.2.1-2.2.5 on käyty lentopallon fyysisiä vaatimuksia
läpi pelaajarooleittain. Taulukkoon 1 on koottuna kyseisissä kappaleissa käytettyjä tutkimuksia.
5

Tutkimuksissa on käytetty sekä nais- että mieskoehenkilöitä, mutta tekstissä ei fyysisiä
vaatimuksia ole eritelty sukupuolen mukaan, vaan kuvailtu peliroolin vaatimuksia yleisellä
tasolla.

KUVA 2. Peliroolit lentopallossa.
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TAULUKKO 1. Yhteenveto kappaleissa 2.2.1-2.2.5 käytetyistä tutkimuksista.
Tutkimus Tutkittavat
1440 M ja 1459 N vuosien 2000Palao ym.
2012 olympialaisista sekä MM2014
kisoista

Mitä tutkittiin
Antropometria

Mielgo42 N ammattilaista Espanjan
Ayuso
superliigasta, 62 %
ym. 2015 maajoukkuepelaajia

Antropometria, suunnanmuutosnopeus
(9-3-6-3-9m 180 suunnanmuutoksella)
ja nopeus (18+18m 180
suunnanmuutoksella)

Marques 35 M ammattilaista Portugalin
ym. 2009 liigasta, 70 % maajoukkuepelaajia

Antropometria ja 4 RM takakyykky sekä
penkkipunnerrus

Mroczek
28 M ammattilaista Puolan liigasta
ym. 2014

Pelin aikaisen liikkeen määrää, data
neljästä pelistä

Eri hyppyjen määrä sekä niiden
suhteelliset korkeudet ja osuudet, data:
1496 hyppyä 15 erästä
Vlantes &
Pelikuorma (mikrosensoreilla), koettu
Readdy
11 N NCAA pelaajaa
rasittavuus (RPE*aika), KIR = a > 2m/s2,
2017
RS = a > 3.5 m/s2
Hyppyjen määrä kauden aikana
Skazalski
14 M ammattilaista Qatarin liigasta
(mikrosensoreilla), data: 108 harjoitusta,
ym. 2018
24 ottelua ja 7 ystävyysottelua
M=mies, N=nainen, KIR=korkean intensiteetin rasitus, a=kiihtyvyys, RS=räjähtävät
Lima ym. 7 M ammattilaista Portugalin 1
2019
divisioonasta

suoritukset, RM=toistomaksimi.

2.2.1

Passari

Passarin tehtäviin kuuluu passaaminen, torjunta ja puolustus. Näistä vain torjunnan ajatellaan
olevan maksimaalinen suoritus. (Palao ym. 2014.) Passarin tehtävä on johtaa hyökkäyspeliä ja
rakentaa hyökkääjille paikkoja passeillaan. Passari on usein joukkueensa toisiksi lyhin ja
kevyin pelaaja. Lisäksi torjunta- ja iskulyöntiulottuvuus on hyökkääjiä heikompi.
Kevennyshyppy ei kuitenkaan ole välttämättä hyökkääjiä heikompi, vaan ero ulottuvuudessa
selittyy pituudella (Marques ym. 2009; Mielgo-Ayuso ym. 2015; Palao ym. 2014.) Marquesin
ym. (2009) mukaan reisi vaakatasoon tehdyn takakyykyn sekä penkkipunnerruksen 4 RM ovat
myös heikompia passarilla hyökkääjiin verrattuna. Passareiden suunnanmuutosominaisuudet ja
nopeus ovat kuitenkin joukkueensa parhaimpia. (Mielgo-Ayuso ym. 2015). Tämä on loogista,
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sillä passari liikkuu myös eniten kentällä. Passari on ainut pelaaja, joka vaihtaa paikkaa
jatkuvasti etu- ja takakentän välillä. Yhden erän aikana liikettä kertyy noin 550 metriä ja yhden
pallorallin aikana noin 12,1 metriä. (Mroczek ym. 2014.)

Hyppyjä passarille kertyy erän aikana tutkimuksesta riippuen noin 25-40, mikä on eniten koko
joukkueesta. Tämä selittyy sillä, että passari hyppää lähes aina passatessa. Passarille hyppyjä
kertyy siten lähes aina pallon ollessa omalla verkkopuoliskolla. (Lima ym. 2019; Skazalski ym.
2018; Vlantes & Readdy 2017.) Hypyistä noin 60 % kertyy passeista ja noin 20 % torjunnoista.
Suurin osa hypyistä on kuitenkin submaksimaalisia, sillä passarin mediaani hyppykorkeus oli
vain 41 % maksimista koko kauden ajalta ja 56 % maksimista pelien aikana. (Lima ym. 2019).
Todennäköisesti tästä johtuen passarit eivät raportoineet suurinta subjektiivista arviota
pelikuormituksesta, vaikka heille mitattiin suurin hyppymäärä sekä pelinaikainen kuormitus.
Pelikuormasta keskimäärin 6,23  1,0 % oli korkean intensiteetin rasitusta, mikä oli vähiten
joukkueesta pois lukien libero, mutta absoluuttisesti korkeaintensiteettinen pelikuorma oli
passareilla keskipelaajien jälkeen suurinta (Vlantes & Readdy 2017.). Skazalskin ym. (2018)
tutkimuksessa passareille kertyi joukkueesta eniten hyppyjä kaikissa tapahtumissa.
Ykköspassarille kertyi kauden aikana 18 282 hyppyä ja keskimäärin viikossa 653 hyppyä,
harjoituksissa 134 hyppyä (105/h) ja peleissä 100 hyppyä (67/h). Passareiden keskiarvot
hypyille olivat kaudessa 15 036, viikossa 528, harjoituksissa 121 (92/h) ja peleissä 67/h.

2.2.2

Hakkuri

Hakkurin tehtäviin kuuluu hyökkäys, torjunta ja puolustus. Näistä vain puolustuksen ajatellaan
olevan submaksimaalinen suoritus. (Palao ym. 2014.) Hakkuri on erikoistunut hyökkäämiseen
eikä osallistu vastaanottoon yleensä laisinkaan. Hakkuri on usein joukkueensa toiseksi pisin ja
painavin

pelaaja

jääden

keskitorjujien

taakse

molemmissa.

Myös

torjunta-

ja

iskulyöntiulottuvuuksissa hakkuri on toiseksi paras. (Marques ym. 2009; Mielgo-Ayuso ym.
2015; Palao ym. 2014.) Maksimivoimaominaisuuksiltaan hakkurit olivat Marquesin ym. (2009)
tutkimuksen mukaan joukkueen toiseksi vahvimpia sekä 4 RM takakyykyssä että
penkkipunnerruksessa.

Suunnanmuutosnopeudessa ja nopeudessa hakkurit sijoittuvat

joukkueen keskivaiheille Mielgo-Ayuson ym. (2015) mukaan. Erän aikana hakkurit liikkuvat
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noin 475 metriä mikä on hyökkääjistä vähiten ja yksittäisen pallorallin aikana 10,36 metriä
mikä on vähiten koko joukkueesta. (Mroczek ym. 2014.)

Ainoa tutkimus, jossa hakkureiden hyppymääriä tarkasteltiin erikseen eikä yhdessä
laitapelaajien kanssa oli Skazalskin ym. (2018) tutkimus. Ykköshakkurille kertyi kauden aikana
10 175 hyppyä ja keskimäärin viikossa 363 hyppyä, harjoituksissa 73 hyppyä (55/h) ja peleissä
82 hyppyä (53/h). Hakkureiden keskiarvot hypyille olivat kaudessa 9 130, viikossa 326,
harjoituksissa 75 (58/h) ja peleissä 53/h. Hakkurit suorittivat eniten korkeaintensiteettisiä
hyppyjä verrattuna muuhun joukkueeseen. Tämä näkyi harjoituksissa ja korostui jopa peleissä,
kun suurin osa hypyistä oli yli 70-80 % heidän maksimistaan. Tämä on loogista, sillä hakkuri
on usein se pelaaja, jolle ratkaisutilanteissa passari jakaa palloa ja tällöin vaaditaan
maksimiponnistusta. (Skazalskin ym. 2018.) Yleispelaaja -kappaleen tietoja voitaneen suurelta
osin yleistää myös hakkureihin.

2.2.3

Yleispelaaja

Yleispelaajan tehtäviin kuuluu hyökkäys, torjunta, vastaanotto ja puolustus (Palao ym. 2014).
Yleispelaaja on lentopallon jokapaikanhöylä, joka osallistuu aktiivisesti hyökkäykseen,
puolustukseen ja syötön vastaanottamiseen. Yleispelaajat ovat yleensä joukkueen lyhimpiä ja
kevyimpiä hyökkääjiä, mutta pidempiä kuitenkin kuin passarit ja liberot. Sama päätee usein
myös torjunta- ja iskulyöntiulottuvuuksissa. (Marques ym. 2009; Mielgo-Ayuso ym. 2015;
Palao ym. 2014.) Maksimivoimaominaisuuksiltaan yleispelaajat olivat Marquesin ym. (2009)
mukaan joukkueen keskikastia 4 RM penkkipunnerruksessa, mutta vahvimpia 4 RM
takakyykyssä. Suunnanmuutosnopeudessa yleispelaajat olivat hyökkääjistä parhaimpia, mutta
joukkuevertailussa keskivaiheilla. Nopeudessa yleispelaajat olivat joukkueen toiseksi
hitaimpia. (Mielgo-Ayuso ym. 2015.) Erän aikana yleispelaajat liikkuvat keskimäärin 489
metriä, mikä on hyökkääjistä eniten ja yhden pisteen aikana keskimäärin 10,69 metriä, mikä on
toiseksi vähiten koko joukkueesta (Mroczek ym. 2014).

Hyppyjä yleispelaajalle kertyy erän aikana tutkimuksesta riippuen 16-26 (Lima ym. 2019;
Skazalski ym. 2018; Vlantes & Readdy 2017). Näistä hypyistä noin 39 % prosenttia kertyy
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torjunnoista, 34 % hyökkäyksistä ja 18 % syötöistä. Mediaani hyppykorkeus pelin aikana oli
62 % maksimista. (Lima ym. 2019.) Laitapelaajien mitattu pelikuorma sekä pelin koettu
rasittavuus olivat Vlantesin ja Readdyn (2017) mukaan joukkueen alhaisimmat. Pelikuormasta
keskimäärin 8,17  2,1 % oli korkean intensiteetin rasitusta ja erän aikana kertyi keskimäärin 4
 2,6 räjähtävää suoritusta (Vlantes ja Readdy 2017). Ykkösyleispelaajalle kertyi kauden aikana
9 591 hyppyä ja keskimäärin viikossa 343 hyppyä, harjoituksissa 71 hyppyä (54/h) ja peleissä
62 hyppyä (43/h). Hakkureiden keskiarvot hypyille olivat kaudessa 6 525, viikossa 233,
harjoituksissa 62 (49/h) ja peleissä 47/h. (Skazalskin ym. 2018.)

2.2.4

Keskitorjuja

Keskitorjujan tehtäviin kuuluu torjunta ja hyökkäys, jotka ovat molemmat maksimaalisia
suorituksia (Palao ym. 2014). Keskitorjujat ovat yleensä joukkueensa pisimpiä ja painavimpia
pelaajia. Lisäksi heillä on paras hyökkäys- ja torjuntaulottuvuus. (Marques ym. 2009; MielgoAyuso ym. 2015; Palao ym. 2014.) Marquesin ym. (2009) mukaan keskitorjujilla oli joukkueen
paras 4 RM penkkipunerrus, mutta 4 RM takakyykky oli hyökkääjien vertailussa heikoin ja
koko joukkueen vertailussa keskiverto. Nopeus- ja suunnanmuutosominaisuuksiltaan
keskitorjujat olivat Mielgo-Ayuson ym. (2015) mukaan joukkueensa huonoimpia. Erän aikana
keskitorjuja liikkuu keskimäärin 267 metriä, mikä on selvästi vähiten koko joukkueesta. Sen
sijaan yhden pallorallin aikana keskitorjuja liikkuu keskimäärin 11,47 metriä, mikä on
hyökkääjistä eniten. Ero erän ja pallorallin aikana liikutun määrän välillä selittyy sillä, että
libero tulee keskitorjujan paikalle takakenttäkierroksella. (Mroczek ym. 2014.)

Hyppyjä keskipelaajalle kertyy erän aikana tutkimuksesta riippuen 20-30 (Lima ym. 2019;
Skazalski ym. 2018; Vlantes & Readdy 2017). Näistä noin 53 % tulee torjunnoista, 21 %
hyökkäyksistä, 13 % simulaatiohypyistä ja 8 % syötöistä (Lima ym. 2019). Hyppyjen korkeus
pelin aikana on keskimäärin noin 60-70 % maksimista (Lima ym. 2019; Skazalski ym. 2018).
Keskitorjujien mitattu sekä koettu pelikuorma olivat Vlantesin ja Readdyn (2017) mukaan
joukkueen toiseksi alhaisimmat. Erot selittää jälleen keskitorjujan pienempi aika kentällä.
Kuitenkin pelikuormasta 12,47  1,9 % oli korkean intensiteetin rasitusta, mikä oli eniten
joukkueesta. Lisäksi keskitorjujille kertyy keskimäärin eniten erässä räjähtäviä suorituksia (6 
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3,2). Pelikuormasta 45,6 % koostui hypyistä, 28,1 % sivuttaisliikkeestä ja 26,3 % eteen-taakse
-liikkeestä. Keskipelaajilla on lyhyet ja intensiiviset työjaksot, joita seuraa muutamien
minuuttien lepojakso. (Vlantes ja Readdy 2017.) Ykköskeskitorjujalle kertyi kauden aikana 13
565 hyppyä ja keskimäärin viikossa 484 hyppyä, harjoituksissa 115 hyppyä (85/h) ja peleissä
87 hyppyä (58/h). Kun peleissä otettiin huomioon vain keskitorjujan tehokas peliaika, oli
hyppymäärä tunnissa 100. Keskitorjujien keskiarvot hypyille olivat kaudessa 10 422, viikossa
372, harjoituksissa 92 (70/h) ja peleissä 57/h. Kun peleissä otettiin huomioon vain
keskitorjujien tehokas peliaika, oli hyppymäärä tunnissa 98. (Skazalskin ym. 2018.)

2.2.5

Libero

Liberon tehtäviin kuuluu puolustaminen ja syötön vastaanotto sekä passaaminen ajoittain.
Libero on erikoistunut puolustamiseen eikä osallistu hyökkäykseen laisinkaan. Huipputasolla
liberot ovat hieman keskivertoa vanhempia verrattuna muihin pelipaikkoihin johtuen
mahdollisesti pelipaikan vaatimuksesta lukea peliä hyvin. (Palao ym. 2014.) He ovat usein
joukkueensa pienikokoisimpia ja kevyimpiä pelaajia (Marques ym. 2009; Mielgo-Ayuso ym.
2015; Palao ym. 2014). Maksimivoimaominaisuuksiltaan liberot kuuluvat joukkueensa
häntäpäähän sekä 4 RM takakyykyssä että penkkipunnerruksessa Marquesin ym. (2009)
mukaan. Liberoiden suunnanmuutosominaisuudet sekä nopeus ovat heti passareiden jälkeen
toiseksi parhaita (Mielgo-Ayuson ym. 2015). Erän aikana libero liikkuu keskimäärin 458 metriä
ja yksittäisen pallorallin aikana 11,7 metriä, mikä on heti passarin jälkeen eniten. (Mroczek ym.
2014.) Liberoiden pelikuorma oli Vlantesin ja Readdyn (2017) mukaan toiseksi suurin, mutta
koettu rasittavuus selkeästi suurin. Korkean intensiteetin suorituksia tuli vähiten kaikista, mutta
räjähtäviä suorituksia tuli saman verran kuin yleispelaajilla. Hyppyjäkin kertyi noin 8 erässä.
(Vlantesin ja Readdyn 2017.) Liberoita käsitteleviä tutkimuksia kaivattaisiin lisää, sillä suurin
osa lentopallotutkimuksista keskittyy hyökkääjiin ja passareihin.

2.3

Erot nuorten ja aikuisten välillä

García de Alcaraz ym. (2017) tutkivat lentopallopelin vaatimuksien kehitystä nuorista miehiin.
Tutkimuksessa tarkasteltiin 30 erää U-14, U-16, U-19, Espanjan kansallisen tason
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liigajoukkueen ja Espanjan maajoukkueen peleistä. Pallorallien kesto oli U-14 ikäisillä 8,91 
7,36 sekuntia, tauko pallorallien välissä 19,64  14,13 sekuntia ja näiden suhde 1:2,2. Vastaavat
lukemat miesten maajoukkueella olivat 6,79  4,71 sekuntia, 26,53  17,66 ja 1:3,91. Kaikki
erot olivat merkitseviä. Pallorallien kesto lyhenee ja niiden välinen tauko pitenee vanhemmissa
ikäluokissa. Tämän seurauksena intensiivisiä työjaksoja seuraa aikuisena pidempi palautus,
jolloin palautuminen seuraavaan palloralliin on parempaa kuin nuoremmissa ikäluokissa.
Hyppymäärä miesten maajoukkueella oli 181,31  16,61, mikä oli merkitsevästi suurempi kuin
U-14 (113,49  29,30), U-16 (160,81  26,46) ja U-19 (162,60  22,96) joukkueilla.
Tutkimuksen päälöydöksenä todettiin, että pelin nopeus ja intensiteetti kasvavat ikäluokittain.

Nikolaidis ym. (2015) tutkivat nuorten (15,6  1,1 vuotta) ja aikuisten (24,9  5,3 vuotta)
naislentopalloilijoiden antropometrisia sekä fyysisiä eroja. Antropometrisissä muuttujissa
havaittiin, että aikuiset olivat merkitsevästi pidempiä sekä heillä kehon rasvaton massa oli
merkitsevästi suurempi kuin nuorilla. Aerobinen kunto oli aikuisilla merkitsevästi parempi sekä
YMCA- askellustestin että epäsuoran polkupyöräergometritestin mukaan. Wingaten 30
sekunnin testissä aikuisilla oli merkitsevästi suurempi huipputeho, mutta kun teho suhteutettiin
kehonpainoon ei eroa enää löytynyt ryhmien väliltä. Kevennyshyppy oli aikuisilla myös
merkitsevästi suurempi. Aikuisilla kehonpaino oli suurempi kuin nuorilla, mutta ero ei ollut
merkitsevä. Kuitenkin tämä yhdistettynä merkitsevästi suurempaan rasvattomaan massaan
selittänee eron suurelta osin suorituskyvyn osalta ryhmien välillä. Nuorilla pelipaikkojen välillä
ei havaittu merkitseviä eroja suorituskyvyssä.

Myös Tessutti ym. (2019) tutkivat naislentopalloilijoiden eroja antropometrisissä sekä
fyysisissä ominaisuuksissa. Pelaajat oli jaettu kolmeen ryhmään iän perusteella: alle 14
vuotiaat, 14-17 vuotiaat ja yli 17 vuotiaat. Sekä iän että pelipaikan ja pituuden välillä havaittiin
merkitseviä eroja. Suorituskyvyssä ei ollut merkitseviä eroja pelipaikkojen välillä. Sen sijaan
suorituskyvyn ja iän välillä yhteys oli merkitsevä. Vanhempien pelaajien vauhditon
pituushyppy, iskulyöntihyppy, 20 metrin juoksu sekä sukkulajuoksu olivat merkitsevästi
parempia kuin nuoremmilla pelaajilla. Milic ym. (2017) saivat samansuuntaisia tuloksia.
Heidän tutkimuksessaan 13-15 vuotiaiden lentopalloilijoiden pelipaikan ja pituuden välillä oli
merkitseviä eroja, mutta pelipaikan ja suorituskyvyn välillä eroja ei havaittu. Sen sijaan saman
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pelipaikan sisällä havaittiin, että paremmin menestyvien joukkueiden pelaajilla oli alhaisempi
painoindeksi ja parempi suorituskyky kuin heikommin menestyvien joukkueiden pelaajilla.
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3

LAJIN TILA JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA

Kansainvälisellä lentopalloliitolla on 220 jäsenmaata. Lentopallon aktiivipelaajia on
maailmassa noin 200 miljoonaa ja harrastajia jopa miljardi. (Lentopalloliitto 2020.) Vähintään
kerran vuodessa lentopalloa pelaa 153 000 suomalaista ja vähintään kerran viikossa 52 000.
Lentopallo ei ole harrastetuimman 20 lajin listalla, kun lasketaan vähintään kerran vuodessa
harrastetuimmat lajit. (Mäkinen 2019.) Rekisteröityneitä lentopallon ja beach volleyn pelaajia
on 11 300, joista junioreita on 7 150. Liiton sarjoissa pelaa 1200 joukkuetta, joista 890 on
juniorijoukkueita. Korkein sarjataso miehissä ja naisissa on Mestaruusliiga. A-, B-, ja Cikäluokissa järjestetään SM-kilpailut, D- ja E-ikäluokissa aluetason mestaruuskilpailut ja Fikäisille erityiset toimintapäivät ilman aluemestaruuksien selvittämistä. Suomella on aikuisissa
naisten ja miesten maajoukkueet ja nuorissa sekä poikien että tyttöjen U19-, U17- ja U15maajoukkueet. (Lentopalloliitto 2020.)

Koko maan kattava nuorten katsastus- ja leiritoiminta on pohjana lentopalloliiton huipulle
tähtäävässä toiminnassa. Suomi on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen: Pohjois-, Länsi-,
Itä-, Lounais- ja Etelä-Suomi. Suomen lentopalloilevien nuorten taso katsastetaan 12-13
vuotiaista lähtien aluevalmentajien johdolla. Seura- ja aluevalmentajat valitseva lahjakkaimmat
nuoret alueleireille harjoittelemaan ja pelaamaan. Heistä parhaat valitaan edustamaan
aluejoukkuettaan C- ja B-nuorten SM-turnauksiin, joissa maajoukkuevalmentajat pääsevät
tarkastelemaan Suomen 100 lahjakkainta poikaa ja tyttöä. Alueleirien lisäksi tavoitteellisesti
lentopalloon suhtautuvia nuoria kannustetaan osallistumaan lentopalloliiton ja urheiluopistojen
järjestämille yläkoululeireille, joilla yhdistetään koulunkäynti ja urheilu. Kuortane toimii niin
poikien ja tyttöjen kuin miesten ja naisten valtakunnallisena valmennuskeskuksena.
Kuortaneella toimii myös urheilulukio, jossa opiskelee vain maan parhaat nuoret. Lukion
lyhyen tähtäimen tavoitteena on tuottaa uusia pelaajia liigatasolle ja pidemmän tähtäimen
tavoitteena tuottaa pelaajia aikuisten maajoukkueisiin. (Lentopalloliitto 2020.)

Lentopalloliitto tarjoaa valmentajille paljon koulutuksia. Lentopalloliiton tarjoamat koulutukset
ja lentopallovalmentajan polku ovat esitettynä kuvassa 3. I-tason koulutus on tarkoitettu E- ja
D-junioreiden valmentajille, II-tason koulutus D-A-junioreiden valmentajille ja III-tason
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koulutus A-junioreille ja vanhemmille. I-III tason koulutukset kestävät yhteensä 500 tuntia,
josta 75 tuntia käsittelee fyysistä valmennusta. (Lentopalloliitto 2020.) Opintopisteissä
laskettuna fyysistä koulutusta lentopallovalmentajille tulee yhteensä siis noin 3 opintopisteen
verran. On selvää, että fyysistä valmennusta varten tulisi seurojen palkata alan ammattilainen.
Tämä helpottaisi lajivalmentajan taakkaa ja edesauttaisi nuorten fyysisten ominaisuuksien
kehittämistä.

KUVA

3.

Lentopalloliiton

tarjoamat

koulutukset

(lentopalloliitto 2020).
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ja

lentopallovalmentajan

polku

Tätä työtä varten tehdyn selvityksen perusteella miesten SM-tasolla 20 % joukkueista ja naisten
SM-tasolla 40 % ei ollut erillistä fysiikkavalmentajaa. Naisten ja miesten SM-tason
joukkueiden fysiikkavalmentajista 29 % oli alempi korkeakoulututkinto liikunta-alalta, 36 %
oli ylempi korkeakoulututkinto liikunta-alalta ja 14 % koulutusta ei saatu selvitettyä. Näin ollen
naisten ja miesten SM-tason joukkueista 45 % oli vähintään alemman korkeakoulututkinnon
omaava fysiikkavalmentaja. Korkea koulutustaso takaa todennäköisesti sen, että henkilön
tietotaso, tiedonhankintakyvyt ja tiedon kriittinen arviointi ovat hyvällä tasolla. Korkea
koulutustaso ei tarkoita kuitenkaan sitä, että olisi automaattisesti hyvä valmentaja tai alhaisempi
koulutustaso sitä, että olisi huono valmentaja. Henkilön omat kiinnostuksenkohteet ja
motivaatio määrittävät paljon sitä, mikä on hänen ammattitaitonsa tietyn aihepiirin äärellä.
Kuten kuitenkin kuvasta 3 voidaan havaita, on lentopalloliitto asettanut koulutushierarkiassa
yliopistotutkinnon kaikkein korkeimmalle. Näin varmistutaan siitä, että lentopallokentälle
saadaan uusimman tieteellisen tiedon valmennusosaamista ja päästään eroon tietyistä syvälle
juurtuneista fysiikkavalmennuskaavoista. Kuvassa 3 on myös hyvin huomioitu, että
valmennusosaaminen koostuu kokemuksesta ja koulutuksesta. Näin ollen hyvältä valmentajalta
tulee löytyä molempia.
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4

URHEILIJA-ANALYYSI

4.1

Antropometria

Antropometristen ominaisuuksien rooli lentopallossa on suuri, sillä jo pelkästään verkon
korkeus (miehillä 243 cm ja naisilla 224 cm) asettaa lajille tietyn vaatimustason. Nais- ja
mieslentopalloilijoiden keskipituus on kasvanut vuoden 1960 olympialaisista 2000-luvulle
tasaisesti ollen 2000-luvun MM- ja olympiakisoissa keskimäärin miehillä 197  7 ja naisilla
182  8 senttimetriä (taulukko 2) (Palao ym. 2014).

TAULUKKO 2. Pelaajien antropometriset mitat, iskulyönti- ja torjuntaulottuvuus sekä ikä
ilmaistuna pelipaikkakohtaisina keskiarvoina vuosien 2000-2012 olympialaisista sekä MMkisoista (Palao ym. 2014).

Pituus
(cm)
Paino
(kg)
M BMI

N

Passari
1.92 
0.06

Keskitorjuja Yleispelaaja Hakkuri
1.99 
2.02  0.05 1.97  0.05
0.06

Libero

84.4  1.7

92.1  7.8

89.0  7.0

91.1  7.8

81.2  6.6

88.7  8.0

23.1  1.6

22.5  1.7

22.9  1.6

23.1  1.7

23.4  1.4

22.9  1.6

3.48  0.12

3.45  0.10

1.86  0.06 1.97  0.07

Isku
(cm)
Torjunta
(cm)

3.35 
0.11
3.18 
0.11

Ikä (v)

28.4  4.5

27.0  3.9

26.9  4.1

27.5  4.2

28.7  4.0

Pituus
(cm)
Paino
(kg)

1.77 
0.06

1.86  0.06

1.84  0.06

1.85 
0.07

1.71  0.07 1.82  0.08

67.5  5.5

72.9  6.6

71.8  6.3

70.9  6.4

63.4  6.4

70.3  6.9

BMI

21.5  1.8

21.0  1.8

21.3  1.6

20.7  1.7

21.6  1.7

21.2  1.7

Isku
(cm)
Torjunta
(cm)

2.94 
0.13
2.82 
0.14

3.07  0.11

3.05  0.11

Ikä (v)

25.9  4.2

3.30  0.10

2.95  0.11
25.2  4.1

3.48 
0.10
3.29 
3.27  0.10
0.11

Keskiarvo

3.07 
0.12
2.93 
2.92  0.12
0.13
25.7  4.2
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25.6  3.9

3.26  0.13 3.24  0.13
3.10  0.11 3.25  0.12
27.4  4.2

2.82  0.16 3.01 0.14
2.71  0.16 2.89  0.15
26.2  4.2

25.7  4.2

M = mies, N = nainen, BMI = painoindeksi, isku = iskulyöntiulottuvuus, torjunta =
torjuntahyppyulottuvuus.

FIVB:n vuosiraportin mukaan vuoden 2018 MM-kisoissa oli positiivinen korrelaatio 24
joukkueen sijoituksen ja joukkueen keskipituuden välillä. Kuitenkin kärkikuusikon kohdalla
korrelaatio kääntyi negatiiviseksi. Raportissa todettiinkin, että pituudella pääsee pitkälle, mutta
huippumenestykseen vaaditaan pelaajilta pituuden lisäksi kokonaisvaltaista urheilullisuutta.
(FIVB 2018.)

Giannopoulos ym. (2017) tutkivat eroja Kreikan korkeimman ja toiseksi korkeimman
sarjatason miespelaajien välillä. Korkeamman tason pelaajat olivat merkitsevästi pidempiä,
painavampia ja heillä oli suurempi rasvaton massa. Rasvamassassa ei ollut eroa sarjatasojen
välillä, joten eron painossa selittänee suurempi lihasmassa. Carvalho ym. (2020) saivat
samansuuntaisia tuloksia tutkimuksessaan, jossa tarkasteltiin eroja Portugalin korkeimman ja
toiseksi korkeimman sarjatason naispelaajien välillä. Korkeamman sarjatason pelaajat olivat
merkitsevästi pidempiä ja heillä oli suurempi syliväli kuin alemman sarjatason pelaajilla.
Vaikka pelaajien painossa ei havaittu eroja sarjatasojen välillä, niin kehonkoostumuksessa erot
olivat selviä. Korkeamman sarjatason pelaajilla oli merkitsevästi pienempi rasvamassa ja
suurempi rasvaton massa. Lidorin ja Zivin (2010a) naispelaajien ominaisuuksia tarkastelevan
katsausartikkelin lopputulemana oli, että korkeamman tason naispelaajat olivat keskimäärin
pidempiä ja painavampia kuin heikomman tason naispelaajat.

Myös nuoremmissa ikäluokissa antropometriset ominaisuudet ovat tärkeässä roolissa.
Tsoukosin ym. (2019a) tutkimuksessa tarkasteltiin eroja 14,4  0,5 vuotiaiden naispelaajien
ominaisuuksissa. Eroja tarkasteltiin juniorimaajoukkueeseen valittujen ja ei-valittujen pelaajien
välillä. Kaiken kaikkiaan 64 pelaajaa osallistui maajoukkueleirille, jossa valinnat tehtiin.
Maajoukkueeseen valitut pelaajat olivat merkitsevästi pidempiä, heillä oli merkitsevästi
pienempi kehonpainoindeksi ja rasvaprosentti sekä merkitsevästi suurempi seisomaulottuvuus.
Tsoukosin ym. (2019b) nuorilla tehdyssä tutkimuksessa 52 14,8  0,5 vuotiasta miespelaajaa
osallistui maajoukkueleirille, missä lopulliset maajoukkuevalinnat tehtiin. Maajoukkueeseen
valitut pelaajat olivat merkitsevästi pidempiä ja heidän ulottuvuus seisaaltaan oli merkitsevästi
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suurempi. Lisäksi valituilla pelaajilla oli pienempi rasvaprosentti, mutta ero ei ollut merkitsevä.
Lidorin ja Zivin (2010b) nuorten pelaajien ominaisuuksia tarkastelevassa tutkimuskatsauksessa
todettiin, että keskimäärin pitkät ja painavammat naispelaajat menestyvät pelissä hyvin.
Nuorilla miespelaajilla tutkimusdata ei ollut yhtä selvää antropometristen ominaisuuksien ja
pelimenestyksen välillä.

4.2

Fyysisten ominaisuuksien vaikutus pelisuoritukseen

Alavartalon voimaominaisuudet. Paremmat pelaajat näyttäisivät hyppäävään korkeammalle
sekä miehissä että naisissa niin nuorena kuin aikuisenakin sekä Lidorin ja Zivin (2010b) että
Zivin ja Lidorin (2010) katsausartikkelien mukaan. Pituus yhdistettynä hyvään hyppyyn
näyttäisi erottelevan huippupelaajat muista (Ziv & Lidor 2010). Carvalhon ym. (2020)
tutkimuksessa

Portugalin

merkitsevästi

parempi

korkeimman

kuin

toiseksi

sarjatason

naispelaajien

korkeimman

sarjatason

iskulyöntihyppy
naispelaajilla,

oli

mutta

torjuntahypyssä ei eroa havaittu. Sheppard ym. (2009) tutkivat miesten maajoukkuepelaajien
sekä haastajamaajoukkueen pelaajien välisiä eroja. Haastajamaajoukkueen pelaajat olivat
edustaneet maataan juniorimaajoukkueissa, mutta eivät vielä miesten maajoukkueessa.
Kevennys- ja iskulyöntihyppy sekä niiden ulottuvuudet olivat merkitsevästi parempia
maajoukkuepelaajista laitapelaajilla ja passareilla verrattuna haastajamaajoukkueen saman
pelipaikan pelaajiin. Maajoukkueen keskipelaajilla oli parempi kevennys- ja iskulyöntihyppy,
mutta ulottuvuuksissa ei havaittu eroja todennäköisesti siksi, että haastajamaajoukkueen
keskipelaajat olivat hieman pidempiä. Marquesin ym. (2009) tutkimuksessa ei havaittu eroja
portugalilaisen liigajoukkueen avauspelaajien ja vaihtopelaajien välillä kevennyshypyssä,
mutta avauspelaajien 4 RM kyykky oli merkitsevästi parempi. Lisäksi avauspelaajat olivat
hieman pidempiä, mutta ero ei ollut merkitsevä. Fryn ym. (1991) tutkimuksessa NCAA 1
divisioonan naisjoukkueen avauspelaajien takakyykyn 1 RM ei ollut merkitsevästi suurempi
kuin vaihtopelaajien.

Tsoukosin ym. (2019a) tutkimuksessa tyttöjen juniorimaajoukkueeseen (14,4  0,5 vuotta)
valittujen ja ei-valittujen pelaajien välillä havaittiin merkitsevä ero iskulyöntiulottuvuudessa,
mutta

ei

iskulyöntihypyn

tai

kevennyshypyn
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korkeudessa.

Iskulyöntiulottuvuuden,

kehonpainoindeksin ja pituuden avulla pystyttiin erittelemään 78 % tarkkuudella
maajoukkueeseen valitut ja ei-valitut. Tsoukosin ym. (2019b) tutkimuksessa poikien
juniorimaajoukkueeseen
havaittiin

merkitsevä

(14,8  0,5 vuotta)
ero

kevennys-,

valittujen ja ei-valittujen pelaajien välillä
iskulyönti-

ja

torjuntahypyssä

sekä

iskulyöntiulottuvuudessa. Sen sijaan Gabbett ja Georgieff (2007) eivät havainneet eroja pojilla
eikä tytöillä nuorten maajoukkuepelaajien ja kansallisen tason pelaajien välillä kevennys- tai
iskulyöntihypyssä. Myöskään Gabbet ym. (2006) eivät havainneet eroja kevennys- tai
iskulyöntihypyssä juniorimaajoukkueeseen (15,5  1,0 vuotta) valittujen ja ei-valittujen välillä,
vaan eron selitti paremmat lajitaidot. Valituilla pelaajilla oli kylläkin keskimäärin 10 % parempi
kevennyshyppy ja yli 5 % parempi iskulyöntihyppy, mutta erot eivät olleet merkitseviä.

Ylävartalon voimaominaisuudet. Näyttäisi siltä, että ylävartalon nopeusvoimaominaisuuksilla
voi olla mahdollista erotella hyvät pelaajat silloin, kun kuntopallon heitosta pään yli eteen
mitataan nopeutta matkan sijaan (Tsoukos ym. 2019b). Fryn ym. (1991) tutkimuksessa NCAA
1 divisioonan naisjoukkueen avauspelaajien penkkipunnerrus ja pystypunnerrus olivat
merkitsevästi suuremmat kuin vaihtopelaajilla. Sen sijaan Marques ym. (2009) eivät havainneet
Portugalilaisen miesliigajoukkueen avauspelaajien ja vaihtopelaajien välillä merkitsevää eroa
4 RM penkkipunnerruksessa. He eivät havainneet myöskään eroa kuntopallon heitossa pään yli
eteen mitatussa matkassa. Myöskään Gabbett ja Georgieff (2007) eivät havainneet eroja pojilla
eikä tytöillä nuorten maajoukkuepelaajien ja kansallisen tason pelaajien välillä kuntopallon
heitossa pään yli eteen mitatussa matkassa. Nuorten poikien lentopallomaajoukkueeseen
valittujen ja ei-valittujen pelaajien välillä sen sijaan havaittiin Tsoukosin ym. (2019b)
tutkimuksessa merkitsevä ero kuntopallon heitossa pään yli eteen mitatussa nopeudessa sekä 1
kg että 3 kg kuntopallolla. Iskulyöntiulottuvuuden ja kuntopallon heitolla pään yli eteen (3kg)
avulla pystyttiin erittelemään maajoukkueeseen valitut ja ei-valitut jopa 88,5 % tarkkuudella.
Tutkijoiden mukaan kuntopallon heittoon pään yli eteen vaikuttaa heittäjän pituus, tekniikka ja
pallon lähtökulma, mitkä voivat kaikki haitata ylävartalon nopeusvoimaominaisuuksien
arviointia silloin, kun mitataan matkaa nopeuden sijaan.

Nopeus ja suunnanmuutosominaisuudet. Tutkimusnäyttö on ristiriitaista, mutta näyttäisi siltä,
että suunnanmuutosominaisuudet tai nopeus eivät erottele hyviä pelaajia huonoista (Gabbett
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ym. 2007; Gabbet ja Georgieff 2007; Lidor & Ziv 2010b; Tsoukos ym. 2019a; Tsoukos ym.
2019b). Lidorin ja Zivin (2010b) nuorten pelaajien ominaisuuksia tarkastelevassa
tutkimuskatsauksessa todettiin, että suunnanmuutosnopeus ja nopeus ovat parempia taitavilla
naispelaajilla, mutta miespelaajilla samaa yhteyttä ei pystytty toteamaan. Katsausartikkelissa
kuitenkin

verrattiin

useammassa

tutkimuksessa

eri

ikäisiä

pelaajia,

joten

erot

suunnanmuutosominaisuuksissa ja nopeudessa saattoivat johtua vain siitä. Lidorin ja Zivin
(2010b) katsausartikkelissa käsiteltiin myös aiemmin mainittua Gabbetin ja Georgieffin (2007)
tutkimusta, jossa vertailtiin kansainvälisen tason, kansallisen tason ja harrastetason pelaajia.
Lidor ja Ziv (2010b) totesivat, että Gabbetin ja Georgieffin (2007) tutkimuksessa
kansainvälisen tason pelaajat olivat nopeampia ja parempia suunnanmuutoksissa kuin
kansallisen tason ja harrastetason pelaajat. Tosiasiassa ero ei ollut merkitsevä kansainvälisen ja
kansallisen tason pelaajien välillä ja verrattuna harrastetason pelaajiin havaittiin merkitsevä ero
vain suunnanmuutosnopeudessa. Tällekään tulokselle ei pitäisi antaa liikaa painoarvoa, sillä
kansainvälisen tason pelaajilla oli pelikokemusta keskimäärin 8 vuotta ja harrastetason
pelaajilla 3 vuotta. Siksi tässä työssä ei ole Gabbetin ja Georgieffin (2007) tutkimuksesta
puhuttaessa käsitelty ollenkaan harrasteryhmän tuloksia. Fryn ym. (1991) tutkimuksessa
NCAA 1 divisioonan naisjoukkueen avauspelaajien ja vaihtopelaajien välillä ei havaittu
merkitseviä eroja suunnanmuutosnopeudessa eikä 9,1 metrin sprinttiajassa, mutta 36,6 metrin
sprinttiaika oli avauspelaajilla merkitsevästi parempi. Juniorimaajoukkueeseen valittujen ja eivalittujen välillä ei havaittu merkitsevää eroa suunnanmuutosominaisuuksissa tai nopeudessa
tytöissä (Tsoukos ym. 2019a) eikä pojissa (Gabbett ym. 2007). Sen sijaan Tsoukosin ym.
(2019b) tutkimuksessa poikien maajoukkueeseen valitut olivat merkitsevästi nopeampia ja
parempia suunnanmuutoksissa kuin ei-valitut.

Kestävyys. Kestävyysominaisuudet eivät näyttäisi erottelevan pelaajia toisistaan ainakaan
kansallisen ja kansainvälisen tason välillä (Durković ym. 2014; Gabbett ym. 2007; Viitasalo
ym. 1987). Viitasalon ym. (1987) tutkimuksessa maksimihapenotto, anaerobinen ja aerobinen
kynnys sekä sykkeet kynnyksillä olivat lähes identtiset sekä Suomen miesten maajoukkueen
että kansallisen tason liigajoukkueen välillä. Samansuuntaisia tuloksia saivat Durković ym.
(2014), kun he tutkivat eroja Kroatian miesten maajoukkueen ja kansallisen tason
liigajoukkueen välillä. Maksimihapenotto ja anaerobinen kynnys olivat hieman parempia
maajoukkuepelaajilla, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Maajoukkuepelaajien nopeus
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anaerobisella kynnyksellä ja maksimihapenoton aikana olivat kuitenkin merkitsevästi
suurempia kuin kansallisen tason pelaajilla. Tutkijat spekuloivat, että ero saattoi johtua
maajoukkuepelaajien paremmista alaraajojen voimatasoista, mikä johtaisi parempaan
liikkumisen mekaniikkaan ja taloudellisuuteen. Tutkijat totesivat, että tuloksia voi tulkita
kahdella tavalla: 1) hieman parempi hapenotto maajoukkuepalaajilla, joskaan ei merkitsevä,
saattaisi

johtua

siitä,

että

he

altistuvat

suuremmalle

määrälle

harjoittelua

maajoukkuetapahtumien myötä tai 2) maajoukkuepelaajien hieman parempi hapenotto näkyisi
heidän pelisuorituksissaan, minkä seurauksena heidät on valittu maajoukkueeseen. (Durković
ym. 2014.) Samansuuntaisia tuloksia on kestävyysominaisuuksien osalta saatu myös nuorien
(15,6  0,l vuotta) lentopalloilijoiden kohdalla Gabbettin ja Georgieffin (2007) tutkimuksessa.
He eivät havainneet merkitseviä eroa hapenotossa tytöissä eikä pojissa kansainvälisen ja
kansallisen tason pelaajien välillä.
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5

HARJOITTELUANALYYSI

Tämä kappaleen tarkoituksena on tarkastella voiman, kestävyyden ja ketteryyden harjoittamista
sekä vammojen ennaltaehkäisyä lentopalloilevilla nuorilla alkaen C-junioreista. Aluksi
käydään läpi mitä urheilijan polun valintavaihe pitää sisällään ja mikä on tämän työn tavoite.
Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi harjoittelun perusperiaatteet, jonka jälkeen käsitellään edellä
mainittujen fyysisten ominaisuuksien kehittäminen yksi kerrallaan.

Urheilijan polku tarkoittaa yleiskuvausta urheilijan matkasta lapsuudesta aikuisiän huippuurheilijaksi. Se on jaettu lapsuusvaiheeseen (alle 13-vuotiaat), valintavaiheeseen (13-19
vuotiaat) ja huippuvaiheeseen (yli 19-vuotiaat). (Mononen 2016, 29.) Hyvä suorituskyky ja
menestyminen urheilijan polun huippuvaiheessa edellyttää pitkäjänteistä, progressiivista ja
yksilön kehityksen huomioivaa valintavaihetta. Urheilijanpolun alkuvaiheessa pääpainon tulisi
olla harjoitettavuuden kehittämisessä, joka mahdollistaa huippuvaiheessa harjoittelun hyvän
laadun ja määrän sekä suorituskyvyn maksimoinnin. Harjoitettavuuden kehittämisessä tulee
edetä rauhassa fyysisten perusominaisuuksien ja liikunnallisten perustaitojen kautta kohti
lajikohtaisia ominaisuuksia ja lajitaitoja. Kun urheilija valitsee päälajinsa, siirtyy fyysisen
harjoittelun painopiste kohti systemaattista lajissa vaadittavien ominaisuuksien kehittämistä.
Valintavaiheessa ei tulisi tavoitella lajisuorituskyvyltään valmista urheilijaa, vaan urheilijaa,
jolla on huippuvaiheessa eväät menestyä. (Finni 2016, 39-41.)

Tässä työssä keskitytään urheilijan polun valintavaiheeseen, sillä se kattaa ikäluokat Cjunioreista A-junioreihin. Vaikka työssä käsitellään erityisesti valintavaiheen harjoittelua, ei
sitä tule ajatella lukkoon lyötynä ohjelmana juuri tälle ajanjaksolle. Sen sijaan työn linjaukset
tulisi nähdä jatkumona, jotka sijoittuvat optimitilanteessa jokaisen yksilön urheilijan polulle
juuri hänelle sopivaan kohtaan. Tämän työn tavoitteena on luoda suuntaviivat lentopalloilevien
nuorten valintavaiheen fysiikkaharjoittelulle, jotta huippuvaiheessa heillä olisi fyysisten
ominaisuuksiensa puolesta hyvät mahdollisuudet menestyä huipputasolla. Tavoitteena ei ole
maksimoida suorituskykyä esimerkiksi C-junioreiden SM-lopputurnaukseen, vaan kehittää
urheilijaa pidemmällä tähtäimellä.
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Työ ei nojaa herkkyyskausia korostaviin urheilijan polkumalleihin, kuten paljon käytettyyn
Balyin ym. (2005) LTAD-malliin (Long-Term Athlete Development) tai Lloydin ja Oliverin
(2012) YPD-malliin (Youth Physical Development). Sen sijaan työssä käytetään Van Hooren
ja Croixin (2020) holistisempaa lähestymistapaa (kuva 4).

KUVA 4. Reduktionistinen lähestymistapa piilevillä muuttujilla (yläkuva) ja holistinen
herkkyyskausien lähestymistapa (alakuva)

LTAD-mallissa on herkkyyskaudet kronologiseen ja biologiseen ikään perustuen viidelle
yleiselle motoriselle ominaisuudelle: voimalle, liikkuvuudelle, nopeudelle, koordinaatiolle ja
kestävyydelle. Tämä viittaisi siihen, että nämä ominaisuudet olisivat erikseen harjoitettavissa
ja näin olleen esimerkiksi juoksunopeutta voisi kehittää itsenäisesti ilman koordinaation tai
voiman kehitystä. Van Hoorenin ja Croixin (2020) mukaan ei tulisi tarkastella yleisiä motorisia
ominaisuuksia, vaan jokainen motorinen taito olisi usean monimutkaisen ominaisuuden
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summa, jotka olisivat osittain tehtäväkohtaisia. Tutkijoiden mukaan jokaista motorista taitoa
voidaan harjoittaa useilla eri harjoitusmetodeilla ja jokainen harjoitusmetodi on mahdollisesti
kaikkein tehokkain jossain vaiheessa urheilijan kehitystä. Harjoitusmetodin tehokkuuteen
vaikuttaa esimerkiksi käytetty kuorma, sarjojen määrän, sarjapalautukset jne. Lisäksi
harjoituksen tehokkuus biologisesti saman ikäisillä riippuu aikaisemmasta kokemuksesta ja
geeniperimästä.

Tutkijoiden

mukaan

nuoria

valmentavien

tulisi

luopua

herkkyyskausiajattelusta ja sen sijaan harjoittaa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia kehityksen
kaikkina aikoina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koordinaation harjoittelua kannattaisi
korostaa

PHV:n

(peak

height

velocity,

pituuskasvun

huippu)

aikana

vammojen

ennaltaehkäisemiseksi. Van Hooren ja Croix nostavat lopuksi vielä esiin, että LTAD:n hyvinä
puolina voidaan pitää pitkän tähtäimen urheilijan kehitystä, biologisen iän seuraamista
kronologisen sijaan ja urheilijan aikaisen erikoistumisen riskien tiedostamista.

5.1

Fyysisen harjoittelun perusperiaatteet

Fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä täytyy muistaa tietyt perusperiaatteet. Harjoittelun on
oltava spesifiä, eli tulee harjoittaa sitä ominaisuutta mitä halutaan kehittää. Harjoittelun on
oltava progressiivista. Elimistölle on tarjottava siis jollain tapaa suurempi ärsyke, jotta kehitys
jatkuu. Ärsykkeenvaihtelu on myös tärkeää, sillä kehitys ei jatku monotonisella harjoittelulla,
vaikka se olisikin progressiivista. Jaksottamisella voidaan välttää tämä ongelma. Jaksottamalla
harjoitusmuuttujia saadaan ärsykkeenvaihtelua ja kehitys on suurempaa kuin ilman jaksotusta.
Harjoittelun tulisi olla myös yksilöllistä, jotta se olisi yksilölle optimaalisinta. Unen ja syömisen
merkitystä ei saa unohtaa, sillä elämän kokonaiskuormitus ei saa olla palautumisresursseja
suurempaa, jotta kehitys jatkuisi. (Rytkönen 2018, 40-41.)

Harjoittelun kokonaisuutta voidaan hahmottaa fyysisen harjoittelun suurten jatkumoiden
kautta. Kehitysaste-spesifisyyjatkumo (kuva 6a) kuvaa harjoittelun spesifisyyden tarpeen
kasvua harjoitusvuosien kertyessä. Esimerkiksi nuoren lentopalloilijan iskulyöntihyppy
kehittyy alussa tekemällä syväkyykkyä, mutta uran edetessä täytyy todennäköisesti siirtyä
spesifimpiin harjoitteisiin. Yleisvoima-lajivoimajatkumolla (kuva 6b) yleisvoiman ja
lajivoiman suhteet riippuvat yksilön tavoitteista. Esimerkiksi lentopalloilija voi alkukaudesta
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kasvattaa ylivedolla maksimivoimareserviä iskulyöntiä varten, jolloin yleisvoimatasot
kasvavat. Seuraavaksi yleisvoima-lajivoimajatkumolla voisi olla kuntopallon heitot pään yli
eteen. Lajivoimapäässä voisi olla esimerkiksi hieman lentopalloa painavammat yhden käden
pallon heitot. Lopulta olisi itse lajiharjoittelu iskulyönnillä ilman ylimääräistä kuormaa.
Yleisvoima-lajivoimajatkumo voidaan nähdä myös useamman vuoden jatkumona, jolloin se on
lähellä kehitysaste-spesifisyysjatkumoa, mutta kuitenkin eri asia. Tulostaso-harjoitushistoriajatkumo (kuva 6c) kuvaa tarvittavan työn määrää, kun tulostaso kasvaa. Aluksi urheilijan
kehitys on erittäin suurta hyvällä harjoittelulla, mutta tulostason parantuessa vaatii
kehittyminen yhä suurempaa työmäärää. (Rytkönen 2018, 27-28.)

KUVA 5. Kehitysaste-spesifisyysjatkumo (A), yleisvoima-lajivoimajatkumo (B) ja tulostasoharjoitushistoria-jatkumo (C) (Rytkönen 2018, 27-28).

5.2

Voiman harjoittaminen

Lentopallo on laji, joka sisältää paljon räjähtäviä suorituksia ja vaatii voimaa, tehoa, ketteryyttä
ja nopeutta. Vaikka itse lajiharjoittelu onkin tärkein aspekti lajin kannalta, voi hyvin suunniteltu
ja toteutettu voimaharjoitusohjelma tehdä eron kahden lahjakkaan joukkueen välillä.
(Hasegawa ym. 2002.) Voimaharjoittelun pääliikesuunnat ovat ylävartalon osalta alaspäin ja
edestä vetäminen sekä ylöspäin ja eteenpäin punnertaminen.

Alavartalon osalta

pääliikesuunnan mallit ovat kyykky (polven ja lonkan ojennus) ja lannesarana (maastaveto).
Muita tärkeitä liikesuuntia ovat selkärangan koukistus, ojennus ja kierto, olkanivelen ja lonkan
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ulko- ja sisäkierrot, lonkan koukistus sekä nilkan ojennus ja koukistus. (Rytkönen 2018, 45.)
Taulukossa 3 on esitettynä lentopallosuorituksia ja niissä tapahtuvia anatomisia liikkeitä.
Voimaharjoittelua aloittavan nuoren lentopalloilijan olisi hyvä aluksi keskittyä pääliikesuuntien
kehittämiseen, painottaen kuitenkin alavartalon voimantuotto-ominaisuuksia.

TAULUKKO 3. Lentopallosuorituksia ja niissä tapahtuvat anatomiset liikkeet (mukailtu
Hasegawa ym. 2002).

Suoritus

Anatominen liike

Sormilyönti

Yläraajojen loitonnus olkanivelen suhteen pään
yläpuolelle, kyynärnivelen, ranteiden ja sormien ojennus
Unilateraalinen lonkkanivelen ojennus, polvinivelen
ojennus, nilkan ojennus, lonkkanivelen loitonnus
Yläraajojen loitonnus olkanivelen suhteen pään
yläpuolelle, olkanivelen ojennus ja selkärangan koukistus
pallon vastustamiseksi
Lonkkanivelen ojennus, polvinivelen ojennus, nilkan
ojennus

Askeleet torjuntaan/ syöksyyn
Torjunta

Hypyt
Iskulyönti
Keskivartalon stabiliteetti

Olkanivelen ojennus, sisäkierto (konsentrinen) ja
ulkokierto (eksentrinen), selkärangan koukistus ja kierto
Selkärangan ojennus, koukistus, kierto ja sivutaivutus

Tämän hetken kirjallisuuden perusteella on selvää, että maksimivoima, voimantuottonopeus
sekä tehontuottokyky ovat kaikki tärkeitä ominaisuuksia, joita tulee kehittää ohjelmoidessa
voimaharjoitusohjelmia. Aluksi on tärkeää, että voimantuottokyky maksimoidaan, koska se on
suorassa suhteessa voimantuottonopeuteen ja kykyyn tuottaa suuria tehoja. Toiseksi on tärkeää
kyetä tuottamaan paljon voimaa lyhyessä ajassa ja kolmanneksi on tärkeää kyetä tuottamaan
suuria tehoja supistusnopeuden kasvaessa. (Haff & Nimphius 2012.)

Vahvemmat urheilijat kykenevät saavuttamaan yleensä suurempia tehoja kuin heikommat
urheilijat (Baker 2001; Haff & Nimphius 2012). Nuoret ja heikommat urheilijat eivät usein
omaa tarvittavia voimatasoja suurten tehojen aikaansaamiseksi (Haff & Nimphius 2012). Siksi
näissä

tapauksissa

yksinkertaisesti

voimatasojen
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nosto

riittää

usein

kasvattamaan

tehontuottokykyä (Baker 2001; Cormie ym. 2010). Saavutettuaan tietyt voimatasot urheilijat
pystyvät maksimoimaan hyödyt spesifimmistä harjoitusmetodeista (esim. plyometria,
ballistiset harjoitteet ja kontrastiharjoittelu), joiden tavoitteena on kehittää tehontuottokykyä
(Haff & Nimphius 2012). Kokeneet urheilijat, jotka omaavat hyvät voimatasot hyötyvätkin
enemmän

nopeusvoimaharjoitteluun

panostamisesta

kuin

maksimivoimatasojen

kehittämisestä, kun pyrkimyksenä on kasvattaa tehontuottokykyä (Baker 2001).

Alavartalon osalta riittäväksi voimatasoksi on esitetty takakyykyssä 2,0 x kehonpainoa. (Haff
& Nimphius 2012.) Keiner ym. (2012) osoittivat tutkimuksessaan, että nuoret jalkapalloilijat
voivat kahden vuoden ohjelmoidulla voimaharjoittelulla saavuttaa korkeat voimatasot 1 RM ja
kehonpainoon suhteutetussa vaakatasoon suoritetussa taka- sekä etukyykyssä. Heidän
tutkimuksensa perusteella johdetut viitearvot 4-5 vuotta systemaattista voimaharjoittelua
suorittaneille nuorille urheilijoille olivat kehonpainoon suhteutettuna vaakatasoon suoritetussa
kyykyssä vähintään 2,0 16-19 vuotiaille, 1,5 13-15 vuotiaille ja 0,7 11-12 vuotiaille. Tutkijat
kuitenkin muistuttavat, että harjoittelussa tulisi aina huomioida urheilijan kronologinen ja
biologinen ikä sekä harjoitustausta. Maksimivoimaharjoittelua ei tulisi koskaan laiminlyödä
harjoittelussa, sillä se on tärkeä tekijä tehontuottokyvyssä useissa urheilusuorituksissa (Baker
2001).

Voimantuottonopeuden merkitys korostuu, kun voimantuottoaika on rajallinen. Esimerkiksi
nopeissa

liikkeissä

kuten

hypyissä,

sprinteissä,

suunnanmuutoksissa

ja

heitoissa

voimantuottoaika on noin 50-250 millisekuntia. Näissä tilanteissä voimaa on kyettävä
tuottamaan paljon ja nopeasti. (Haff & Nimphius 2012.) Voimantuottonopeutta voidaan
parantaa eri menetelmin kuten maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelulla (Cormie ym. 2010; Haff
& Nimphius 2012). Kuvissa 6 ja 7 on esitettynä miten eri harjoitusmetodit vaikuttavat voimaaika- ja voima-nopeus-käyriin. Voiman harjoittaminen on liikenopeusspesifiä ja voimantuotto
kehittyykin eniten niillä liikenopeuksilla, joilla sitä harjoitetaan. Maksimivoimaharjoittelulla
(kuorma 85-100 % 1 RM) pyritään kehittämään maksimivoimareserviä ja voima-nopeuskäyrän
voimapäätä (kuva 7B). Optimitehoalueen harjoittelulla (kuorma 30-85 % 1 RM) pyritään
kehittämään optimitehoaluetta ja nopeusvoimaharjoittelulla (kuorma 0-30 % 1 RM)
nopeuspäätä (kuva 7C). (Rytkönen 2018, 89.) Voimaharjoittelun tavoitteena on siirtää voimaaika-käyrää vasemmalle ja ylös ja voima-nopeus-käyrää oikealle ja ylös.
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KUVA

6.

Voima-aika-käyrä

(Rytkönen

2018,

88).

Kuvasta

havaitaan,

kuina

maksimivoimaharjoittelun jälkeen kyetään tuottamaan paljon voimaa, mutta ei erityisen
nopeasti. Vastaavasti nopeusvoimaharjoittelun jälkeen voimantuottonopeus on hyvä, mutta
maksimivoima kohtalainen.
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KUVA 7. Voima-nopeus-käyrä (Haff & Nimphius 2012).

Kuten aikaisemmin todettiin voi räjähtäviä lyhytkestoisia suorituksia viisieräisen pelin aikana
kertyä jopa 250-300 (Hasegawa ym. 2002). Näistä suorituksista noin 45 % on hyppyjä, 30 %
sivuttais- ja 25 % eteen-taakse -liikettä (Vlantes & Readdy 2017). Tästä voidaan johtaa suositus,
että alaraajojen voimaharjoittelusta noin 50 % tulisi keskittyä hyppyjen, 25 % sivuttaisliikkeen
ja 25 % eteen-taakse -liikkumisen kehittämiseen. Tätä suhdetta voi käyttää myös
plyometrisessä harjoittelussa. Liberoilla tosin tämä ei pidä paikkaansa, sillä heille ei pelin
aikana hyppyjä juurikaan kerry. Liberot voivatkin keskittyä harjoittelussaan lähinnä
sivuttaisliikkeen ja eteen-taakse -liikkumisen kehittämiseen.

Hyppääminen on lentopallossa isossa roolissa, sillä hyppyjä kertyy syötöistä, torjunnoista ja
hyökkäyksistä. Hyppykorkeus erottaa paremmat heikommista sekä miehissä että naisissa niin
nuorena kuin aikuisenakin (Lidor & Ziv 2010b; Ziv & Lidor 2010). Pelin voittamisen kannalta
oleelliset suoritukset, kuten hyökkäys ja torjunta suoritetaan verkon yläpuolella, joten on
luonnollista, että hyppykorkeus erottelee paremmat pelaajat heikommista. Hyppykorkeus
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korreloi sekä maksimi- että nopeusvoimaominaisuuksien kanssa, joten molempien
kehittäminen on tärkeää (Hedrick 2007; Sheppard ym. 2008). Lisäksi venymis-lyhenemissyklin
rooli sekä kyky kestää suuria venyttäviä kuormia, kuten pudotushypyssä, ovat tärkeitä
ominaisuuksia lentopallossa esiintyvien hyppyjen kannalta (Sheppard ym. 2008). Lentopallossa
liikutetaan omaa kehonpainoa, jolloin suhteellinen voima on tärkeässä roolissa. Suhteellisen
voiman optimoinnin kannalta on tärkeää, että lihasmassa on hankittu lajin kannalta oleellisiin
lihasryhmiin ja hankitusta lihasmassasta saadaan mahdollisimman paljon irti (Rytkönen 2018,
36). Lentopallon kannalta olennaisimmat lihasryhmät ovat lonkan, polven ja nilkan ojentajat,
jotka osallistuvat hyppyihin sekä suunnanmuutoksiin. Vaikka hypyt suoritetaankin pääasiassa
kahdella jalalla, niin suunnanmuutoksissa voimantuotto tapahtuu usein yhdellä jalalla. Lisäksi
naiset hyppäävät yhdellä jalalla satasen- hyökkäykseen. Näistä syistä unilateraalista harjoittelua
ei saa unohtaa. Lisäksi hyökkääjillä myös ylävartalo on tärkeässä roolissa, jolloin sinnekin
vaaditaan lihasmassaa.

Lentopalloilijoiden voimaharjoittelussa käytetään paljon painonnostoliikkeitä erityisesti
hyppyjen kehittämiseen (Hedrick 2007). Tämä näkyy myös Suomessa lentopallon
testauspatteristossa sekä lentopalloliiton urheilijan polussa, jossa tempauksen ja rinnallevedon
tekniikoita

opetellaan

jo

D-ikäisillä

(11-12

vuotiaat)

(Lentopalloliitto

2020).

Painonnostoliikkeet ovat kuitenkin erittäin vaativia liikkeitä, ja niiden opettaminen nuorelle
vaatii paljon aikaa sekä ammattitaitoisen henkilön. Hackettin ym. (2015) meta-analyysin
mukaan plyometrisellä harjoittelulla saadaan vertikaalihypyssä samanlaisia parannuksia aikaan
kuin painonnostoliikkeillä. Plyometrinen harjoittelu onkin varteenotettava vaihtoehto
hyppykorkeuden kehittämiseen silloin, kun nuorelle ei ole saatavilla ammattitaitoista henkilöä
opettamaan painonnostotekniikoita. Myös plyometrinen harjoittelu täytyy toteuttaa oikein,
mutta se lienee helpompaa kuin painonnostoharjoittelu eikä se vaadi välineitä.

Mikäli

esimerkiksi seuralla on ammattitaitoinen henkilö opettamassa painonnostotekniikoita, tulisi
tämä mahdollisuus hyödyntää, jotta myöhemmin urheilijalla on käytössään suurempi
liikepankki ja mahdollisuus varioida harjoitteluaan enemmän.

Plyometrisellä harjoittelulla pelkästään tai yhdistettynä muihin harjoitusmuotoihin on useita
positiivisia vaikutuksia neuraalisiin ja lihasjännekompleksi- systeemeihin sekä suorituskykyyn.
Pitkäaikainen harjoittelu kasvattaa nuorten lasten, naisten ja esivaihdevuosia elävien naisten
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luumassaa. Lyhytaikainen harjoittelu parantaa alaraajojen voimaa, tehoa ja venymislyhenemissykliä sekä plantaarifleksoreiden elastisten komponenttien jäykkyyttä. Nämä
adaptaatiot johtuvat 1) kasvaneesta hermostollisesta käskytyksestä agonisteihin, 2) muutoksista
lihaksen aktivaatiossa, 3) muutoksista lihaksen koossa tai rakenteessa, 4) mekaanisista
muutoksista plantaarifleksoreiden lihasjännekomplekseissa ja 5) muutoksista yksittäisissä
lihassoluissa.

Plyometrisellä

harjoittelulla

pelkästään

tai

yhdistettynä

muihin

harjoitusmuotoihin voidaan parantaa lapsilla ja nuorilla esimerkiksi ketteryyttä, voimaa,
hyppimistä, sprinttejä sekä kestävyyssuorituksia molemmilla sukupuolilla. Lisäksi sillä voidaan
ennaltaehkäistä vammoja ainakin naisurheilijoilla. (Markovic & Mikulic 2010.) Näistä syistä
plyometrisen harjoittelun tulisi olla osa nuorten harjoittelua läpi valintavaiheen. Plyometrisessä
harjoittelussa tulisi kuitenkin olla varovainen, jotta nuoret urheilijat välttyvät rasitusvammoilta
lajin parissa, jossa hypitään jo muutenkin paljon. Vammojen ennaltaehkäisyssä erityisesti
kuorman hallinta on tärkeässä roolissa ja sitä käsitellään kappaleessa 5.5.

Kun halutaan kehittää hyppyä kehonpainoa suuremmilla kuormilla, voidaan käyttää
optimitehoalueen ballistisia liikkeitä (suoritus kiihtyy loppuun asti). Yleisin liike on
kyykkyhyppy lisäpainolla (levytanko, käsipainot, painoliivi, kuminauha). Nykyisin voidaan
käyttää myös trap bar-tankoa, jonka suosio on kasvussa. Swintonin ym. (2012) tutkimuksessa
vertailtiin tangolla tehdyn kyykkyhypyn sekä trap bar-tangolla tehdyn kyykkyhypyn eroja
hypyn kinematiikassa sekä kinetiikassa. Hypyt suoritettiin 20, 40 ja 60 % painolla kyykyn 1
RM tuloksesta. Trap bar- tangolla saavutettiin suurempi hyppykorkeus, teho, voima, nopeus
sekä voimantuottonopeus. Tutkijat spekuloivat eron johtuvan mahdollisesti siitä, että trap bartangolla ulkoinen kuorma on lähempänä kehon painopistettä verrattuna siihen, kun
kyykkyhyppy suoritettiin tanko niskan takana. Trap bar- tangolla suoritettu hyppy myös
muistutti enemmän ilman painoa tehtävää kevennyshyppyä.

Lisäksi se on turvallisempi,

mukavampi, helpompi eikä kuormita kaularankaa alastulossa. Sopiva kuorma trap bar- tangolla
suoritettuihin kyykkyhyppyihin on 10-60 % 1 RM painosta. (Swinton ym. 2012) Myös
alaraajojen maksimivoimaominaisuuksia voidaan kehittää trap bar-tangolla esimerkiksi
maastavedolla, jolloin verrattuna perinteiseen maastavetoon alaselkä rasittuu vähemmän
pystymmän asennon takia sekä ranteet rasittuvat vähemmän neutraalin otteen takia (Lockie &
Lazar 2017).

Trap bar- tanko onkin hyvä väline kehittämään alaraajojen voimantuotto32

ominaisuuksia. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, ettei mikään yksittäinen liike ole
ylivertainen vaan kokonaisuus ratkaisee.

Lentopallossa myös yläraajojen voimantuotto on tärkeää sekä suorituskyvyn (esimerkiksi
iskulyönti) että vammojen ennaltaehkäisyn kannalta (Hedrick 2007). Ylivetoa ja kuntopallon
heittoja käytetään paljon testaamisessa sekä iskulyönnin parantamiseksi (González-ravé ym.
2011; Tsoukos ym. 2019a; Tsoukos ym. 2019b; Valadés ym. 2016). Tämä näkyy myös
lentopallon

testauspatteristossa.

Valadés

ym.

(2016)

tutkivat

espanjalaisen

naislentopallojoukkueen iskulyöntien korrelaatiota erilaisiin suorituskykymuuttujiin läpi
kauden. Pelaajien 1 RM yliveto ja penkkipunnerrus sekä kuntopallon heitot (1 ja 2 kg) paranivat
merkitsevästi kauden aikana, mutta iskulyönnin nopeus ei. Tutkijat spekuloivat, että
voimaharjoittelun harjoitteet eivät olleet tarpeeksi spesifejä. Iskulyönti on unilateraalinen liike,
jossa tapahtuu vartalon rotaatiota sekä lonkan fleksiota toisin kuin ylivedossa, joka on
bilateraalinen liike. Lisäksi kuntopallot ovat selvästi painavampia kuin lentopallo, jolloin
liikenopeus jää alhaisemmaksi. (Valadés ym. 2016.) Tässä tutkimuksessa parantuneita
yleisvoimaominaisuuksia ei saatu jalostettua lajivoimaksi. Ongelma voitaisiin mahdollisesti
välttää lisäämällä unilateraalisia vartalon rotaatiota ja lonkan fleksiota sisältäviä harjoitteita,
esimerkiksi

yhden

käden

pallon

heittoja.

Tässä

voitaisiin

toteuttaa

esimerkiksi

liikenopeusprogressiota aloittamalla pallon heitot 500 gramman painoisilla palloilla ja
siirtymällä hiljalleen kohti kevyempiä palloja.

Kun voimaharjoittelussa tehdään maksimi- tai perusvoimasarjoja, tapahtuu sarjan aikana
väsymystä. Tähän voidaan vaikuttaa pilkkomalla sarja pienemmiksi klustereiksi. Esimerkiksi,
jos takakyykyssä tulisi tehdä 4 sarjaa ja niissä 6 toistoa, voisi 6 toiston sarjan pilkkoa vielä
kahdeksi 3 toiston sarjaksi, joiden välissä pidettäisiin esimerkiksi 30 sekunnin tauko. Tällöin 6
toiston sarjojen välissä olisi esimerkiksi 3-5 minuutin tauko ja 3 toiston kulsterisarjojen välissä
30 sekunnin tauko. Pilkkomalla sarjat klustereiksi, saadaan ylläpidettyä voimaa, tehoa ja
nopeutta. Lisäksi pystytään liikuttamaan suurempaa kuormaa tai tekemään useampi toisto,
tekniikka pysyy parempana ja subjektiivinen rasittavuuden tuntemus pienenee. Näin
harjoittelun teho paranee. (Tufano ym. 2017.) Arazin ym. (2017) tutkimuksessa 8 viikon
klusteriharjoittelu

sai

aikaan

naislentopalloilijoilla

merkitsevästi

parempia

tuloksia

vertikaalihypyssä verrattuna perinteiseen voimaharjoitteluun. Maksimivoimatasoissa eikä 20
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metrin juoksuajassa havaittu merkitseviä eroja. Toinen yksinkertainen tapa parantaa
harjoittelun

tehoa

on

suorittaa

voimaharjoittelussa

toistojen

konsentrinen

vaihe

mahdollisimman räjähtävästi. González-Badillo ym. (2014) vertailivat kahden ryhmän
adaptaatioita

penkkipunnerruksessa

6

viikon

maksimivoimaintervention

aikana.

Harjoitusohjelmat olivat muuten samat, mutta toinen ryhmistä suoritti kuormitukset
maksimaalisella konsentrisella nopeudella ja toinen 50 % nopeudella. Molemmat ryhmät
paransivat voimantuotto-ominaisuuksiaan, mutta maksimaalisella nopeudella suorittaneet
koehenkilöt paransivat tuloksiaan merkitsevästi enemmän 1 RM painossa (18,2 vs. 9,7 %) ja
voimantuottonopeuksissa sekä kevyillä (11,5 vs. 4,5%, < 60 % 1 RM) että raskailla kuormilla
(36.2 vs. 17.3%, >60 % 1 RM). (González-Badillo ym. 2014.)

Nuorten voimaharjoitteluun

liittyy edelleen

myyttejä sen vaarallisuudesta, vaikka

tutkimustulokset ovat systemaattisesti osoittaneet sen hyödyt nuorten terveyden ja
suorituskyvyn kannalta. Hyvin suunniteltu voimaharjoittelu voi ennaltaehkäistä vammoja
nuorilla ja säännöllinen osallistuminen lapsuuden ja nuoruuden aikana fyysisiin aktiivisuuksiin,
jotka sisältävät voimaharjoittelua voivat kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan myös
myöhemmin elämässä. Sen sijaan ne nuoret, jotka eivät osallistu lihasvoimaa ja motorisia
taitoja kehittäviin aktiviteetteihin, omaavat mahdollisesti suuremman riskin terveyshaitoille
myöhemmin elämässä. Aikuisten tulisi tiedostaa nuorten voimaharjoittelun positiiviset
vaikutukset sekä terveyteen että suorituskykyyn ja voimaharjoittelun tulisi olla osa nuorten
harjoittelua. (Lloyd ym. 2014.)

Lloydin ym. (2016) ja Radnorin ym. (2017) tutkimukset tukevat Van Hooren ja Croixin (2020)
holistisempaa lähestymistapaa, jossa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia tulisi harjoittaa kehityksen
kaikkina aikoina. Sekä Loydin (2016) että Radnorin ym. (2017) tutkimuksissa tarkasteltiin
pituuskasvunhuipun jo ohittaneiden (post-PHV) ja pituuskasvunhuippua vielä odottavien (prePHV) nuorten poikien vasteita eri harjoitusinterventioihin 6 viikon ajan tutkimalla sprinttejä
sekä hyppyjä. Molemmissa tutkimuksissa oli 80 nuorta, jotka jaettiin pre-PHV (12,7  0,3
vuotta ja -1,5  0,6 vuotta PHV:stä) ja post-PHV (16,3  0,3 vuotta ja 1,3  0,4 vuotta PHV:stä)
ryhmiin. Nämä ryhmät jaettiin vielä intervention perusteella neljään ryhmään: 1) kontrolli, 2)
plyometria, 3) voimaharjoittelu ja 4) yhdistetty plyometrinen ja voimaharjoittelu. Näin
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molemmissa tutkimuksissa jokaisessa interventioryhmässä oli 10 pre-PHV ja 10 post-PHV
nuorta. Molemmissa tutkimuksissa pre-PHV nuoret hyötyivät eniten plyometrisestä
harjoittelusta ja post-PHV nuoret yhdistetystä voima- ja plyometrisestä harjoittelusta.
Kuitenkin Lloydin ym. (2016) tutkimuksessa yhdistetty voima- ja plyometrinen harjoittelu
paransi tuloksia kaikissa muuttujissa sekä pre- että post-PHV ryhmissä ja Radnorin ym. (2017)
tutkimuksessa yhdistetty voima- ja plyometrinen harjoittelu hyödytti suurinta osaa nuorista
kaikissa muuttujissa sekä pre- että post-PHV ryhmissä. Näin ollen sekä voimaharjoittelua että
plyometristä harjoittelua tulisi tehdä läpi nuoruuden. On myös huomionarvoista, että molemmat
tutkimukset toteutettiin ilman loukkaantumisia, jolloin voima- ja plyometristä harjoittelua sekä
niiden yhdistelmää voidaan pitää turvallisena nuorille oikein toteutettuna.

Nuorten voimaharjoittelun tulisi olla alan ammattilaisten suunnittelemaa ja valvomaa. Sen tulisi
huomioida nuoren kronologinen ja biologinen ikä sekä aikaisempi kokemus. Päätavoitteena
nuorten voimaharjoittelussa tulisi olla oikeiden tekniikoiden oppiminen, jotta voimaharjoittelu
olisi turvallista. Näin voidaan myöhemmin edetä kohti vaikeampia liikkeitä ja nostaa hiljalleen
harjoitusten volyymia ja intensiteettiä. Opetellessa uusia liikkeitä, voi motorisen oppimisen
kannalta olla parempi suorittaa vain muutama toisto maltillisella suoritusnopeudella, jotta nuori
saa reaaliaikaista palautetta toistoista. Voimaharjoittelua aloittelevalle nuorelle suositellaan
aluksi 2-3 voimaharjoitusta viikossa niin, että niitä ei suoriteta peräkkäisinä päivinä. Harjoitteita
yhdessä harjoituksessa tulisi olla 8-12 niin, että ne vahvistavat ylä-, ala- sekä keskivartaloa
monipuolisesti. Liikkeiden tulisi olla moninivelliikkeitä. Sarjoja tulisi olla 1-2 harjoitetta kohti
ja toistoja 8-15 kevyellä kuormalla (<60 % 1 RM painosta) taukojen ollessa sarjojen välillä 23 minuuttia. Nuorta tulisi kannustaa räjähtäviin suorituksiin, kun tekniikka on hallussa.
Ammattilaisen tulisi progressiivisesti kuormittaa nuorta taitojen ja voimatasojen karttuessa,
jotta kehitys jatkuisi. (Behm ym. 2008; Lloyd ym. 2014.) Kuvassa 8 on hyvin esitetty, miten
voimaharjoittelun tulisi edetä lapsilla ja nuorilla voimaharjoittelutaitojen ja -taustan kasvaessa.
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KUVA 8. Hermo-lihasjärjestelmän monipuolinen ohjelmointimalli lapsilla ja nuorilla
(Vesterinen ym. 2020).
TAULUKKO 4. Suosituksia valintavaiheen voimaharjoitteluun
Nuorten voimaharjoittelun tulisi aina olla ammattilaisen suunnittelemaa sekä valvomaa ja
siinä tulisi huomioida nuoren biologinen ja kronologinen ikä sekä aikaisempi kokemus
Alussa keskittyminen pääliikesuuntiin alavartalon voimaominaisuuksien painotuksella
Pääpaino moninivelliikkeissä
Harjoittelun tulisi sisältää bilateraalisen harjoittelun lisäksi unilateraalista harjoittelua
Aluksi vähän toistoja palautteen kanssa, jonka jälkeen lisää toistoja ja enemmän painoa
Kun tekniikka on hallussa, tulee nuorta kannustaa räjähtäviin toistoihin
Maksimivoimaharjoittelun tulisi olla aina osa harjoitusohjelmaa siitä lähtien, kun turvalliset
tekniikat on opittu
Klusterisarjojen käyttö
Sekä perinteistä voimaharjoittelua että plyometristä harjoittelua läpi valintavaiheen
Iskulyönnin kehittämisessä ylivedon ja kuntopallon heittojen lisäksi pallon heittoja yhdellä
kädellä
Trap bar- tangon hyödyntäminen harjoittelussa
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5.3

Kestävyyden harjoittaminen

Kuten aikaisemmin todettiin, lentopallo-ottelun pitkän keston vuoksi pelaajilla täytyy olla hyvät
kestävyysominaisuudet. Viitasalo ym. (1987) tutkimuksessa miespelaajilla syke oli alle
aerobisen kynnyksen peleissä ja harjoituksissa keskimäärin noin 80 % ajasta. Naisilla 82,3 %
ja miehillä 86,2 % palloralleista kestää alle 10 sekuntia ja vastaavasti tauot pallorallien välillä
(ilman erätaukoja ja aikalisiä) ovat keskimäärin yli 20 sekuntia (Häyrinen ym. 2010; Inkinen
2012). Näin ollen laktaattia ei juurikaan muodostu ja fosfageenien resynteesi tapahtuu
aerobisesti, jolloin pallorallit pärjätään ATP-FK -systeemillä anaerobisen glykolyysin jäädessä
pienempään rooliin (Viitasalo ym. 1987).

On todettu, että lentopalloilijoilla pitäisi olla melko hyvä maksimaalinen hapenottokyky, sillä
sitä pidetään aerobisen kunnon parhaana mittarina. Korkea maksimaalinen hapenottokyky on
hyvä reservi aerobiselle energiantuotolle, jolloin laktaatin kertyminen on vähäistä. (Viitasalo
ym. 1987.) Hyvä hapenottokyky auttaa myös palautumaan nopeammin korkeaintensiteettisistä
suorituksista tukemalla anaerobista energiantuottoa suoritusten aikana ja tuottamalla energiaa
aerobisesti suuremmalla teholla palautusjaksojen aikana. Lisäksi laktaatin ja vetyionien poisto
ja fosfokreatiinin uudelleen muodostuminen tehostuvat, mitkä ovat yhteydessä parantuneeseen
tehon palautumiseen. (Tomlin & Wenger 2001.) Koska hapenotto ei peleissä tai harjoituksissa
lähentele juurikaan maksimihapenoton arvoja, on anaerobinen kynnys tärkeässä roolissa. Jos
anaerobinen kynnys on korkea, ei laktaattia pääse syntymään pelin aikana. Anaerobisen
kynnyksen merkitys saattaa olla jopa suurempi kuin maksimaalisen hapenoton, sillä hapenotto
harjoituksissa ja peleissä on yleensä aerobisen ja anaerobisen kynnyksen tuntumassa. (Viitasalo
ym. 1987.)

Nuorten kestävyysominaisuuksia tulisi kehittää läpi nuoruuden sen sijaan, että niitä
kehitettäisiin vain kasvun tiettyinä ajanjaksoina (Harrison ym. 2015). Voima- ja teholajien
urheilijoiden tulisi välttää usein toteutettavaa (<2-3 kertaa viikossa) pitkäkestoista (< 20-30
min) kestävyysharjoittelua, sillä se haittaa erityisesti tehon kehittymistä. Sen sijaan voima- ja
teholajien

urheilijoiden

tulisi

suosia

kestävyysharjoittelussa

lyhytkestoisempia

korkeaintensiteettisiä harjoitusmuotoja, jolloin interferenssi voiman, hypertrofian ja tehon
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kanssa on pienempi. (Wilson ym. 2012.) Korkeaintensiteettinen intervalliharjoittelu (high
intensity interval training, HIIT), näyttäisikin olevan nuorilla tehokas tapa kehittää
kestävyysominaisuuksia. Engelin ym. (2018) katsausartikkelin ja meta-analyysin mukaan
HIIT-harjoittelu saattaisikin olla jopa perinteistä kestävyysharjoittelua parempi tapa kehittää
nuorten

kestävyysominaisuuksia.

HIIT-harjoittelu

kehitti

submaksimaalisia

kestävyysmuuttujia (juoksunopeudet ja hapenotto eri kynnyksillä) sekä anaerobisia muuttujia
(toistetut spurtit sekä lineaarinen juoksunopeus) merkitsevästi enemmän kuin muut
kestävyysharjoitusmenetelmät.

Maksimaalisen

hapenoton

kehittämisessä

ei

havaittu

merkitsevää eroa harjoitusmuotojen välillä. HIIT-harjoittelu voi olla aikaa säästävä menetelmä
aerobisen sekä anaerobisen suorituskyvyn kehittämiseen nuorilla, jolloin aikaa jää enemmän
myös

lajiharjoittelulle.

(Engel

ym.

2018.)

Purkhusin

ym.

(2016)

tutkimuksessa

huippunaislentopalloilijat paransivat 4 viikon HIIT-intervention seurauksena ketteryyttä,
toistosprinttikykyä sekä korkeaintensiteettistä intervallisuorituskykyä. HIIT-harjoituksena
tehtiin 6-10 kertaa 30 sekunnin maksimisprinttejä 3 minuutin palautuksilla 3 kertaa viikossa.

Lentopalloharjoitukset

kehittävät

todennäköisesti

kestävyysominaisuuksia

pääasiassa

aerobisen kynnyksen tienoilla, sillä sykkeet ovat suurimman osan ajasta tällä alueella (Viitasalo
ym. 1987). Näin ollen peruskestävyyttä ei liene syytä harjoittaa enempää ainakaan
kilpailukauden aikana, jolloin lajiharjoittelua on paljon. Valmentajien tulisi pitää huoli, ettei
lajiharjoittelussa vietettäisi liikaa aikaa anaerobisen kynnyksen yläpuolella, jotta laktaattia ei
pääsisi kertymään. Tähän voidaan vaikuttaa pitämällä korkeaintensiteettiset tehojaksot lyhyinä
ja palautukset pitkinä mahdollisuuksien mukaan (Viitasalo ym. 1987). Matalamman
intensiteetin harjoitteissa (esim. joukkuetaktiikan harjoittelu) voidaan työskennellä pidempiä
aikoja yhtäjaksoisesti. Maksimihapenoton ja anaerobisen kynnyksen kehittämisessä kannattaa
suosia HIIT-harjoittelua. HIIT-harjoittelua käsittelevissä tutkimuksissa interventiot olivat
melko lyhyitä, eikä pitkään suoritettuna HIIT-harjoittelun vaikutuksista ole juurikaan tietoa.
Näin ollen HIIT-harjoittelua kannattanee käyttää lyhyitä ajanjaksoja kerralla. (Engel ym. 2018;
Wilson ym. 2012).

Nuoren kestävyysharjoittelun ei tulisi missään tapauksessa koostua

kuitenkaan kokonaan HIIT-harjoittelusta. Peruskestävyysharjoittelulla luodaan perusta
kestävyydelle ja sen tulisi keskittyä siirtymä- ja peruskuntokausille. Nuoria urheilijoita tulisi
kannustaa hyötyliikuntaan ja muihin urheilumuotoihin peruskestävyyden kehittämiseksi.
Mikäli peruskunto on kilpailukaudelle siirryttäessä vaadittavalla tasolla, pystytään sitä
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todennäköisesti ylläpitämään lajiharjoittelun avulla. Tällöin voidaan HIIT-harjoittelua käyttää
lyhyinä ajanjaksoina maksimihapenoton sekä anaerobisen kynnyksen kehittämiseksi.

Viitasalon ym. (1987) ja Durkovićin ym. (2014) tutkimuksissa miesten maksimaalinen
hapenotto oli keskimäärin 53-56 ml/kg/min ja nuorilla Lidorin ja Zivin (2010b)
katsausartikkelissa 41-50 ml/kg/min. Naisilla maksimaalinen hapenotto oli Lidorin ja Zivin
(2010a) katsausartikkelissa keskimäärin 41-50 ml/kg/min ja nuorilla Lidorin ja Zivin (2010b)
katsausartikkelissa 37-49 ml/kg/min. Miehille todennäköisesti riittävä hapenotto olisi 50
ml/kg/min ja 55 ml/kg/min olisi erittäin hyvä. Mikäli mieslentopalloilijalla hapenotto olisi yli
55 ml/kg/min niin ei liene enää fiksua yrittää parantaa sitä, vaan ylläpitää kestävyyttä ja
parantaa muita ominaisuuksia. Naisilla 45 ml/kg/min hapenotto on todennäköisesti riittävä ja
50 ml/kg/min erittäin hyvä. Myöskään naislentopalloilijan ei välttämättä kannata enää yrittää
parantaa kestävyyttä, mikäli hapenotto on yli 50 ml/kg/min.

TAULUKKO 5. Suosituksia valintavaiheen kestävyysharjoitteluun.

Kestävyysharjoittelussa tulisi välttää ainakin kilpailukaudella usein toteutettavaa (<2-3
kertaa viikossa) pitkäkestoista (< 20-30 min) kestävyysharjoittelua
Kestävyysharjoittelussa tulisi suosia HIIT-harjoittelua maksimihapenoton ja anaerobisen
kynnyksen kehittämisessä
Lajiharjoittelussa ei tulisi viettää liikaa aikaa anaerobisen kynnyksen yläpuolella
Naisille 45 ml/kg/min hapenotto lienee riittävä, 50 ml/kg/min olisi erittäin hyvä
Miehille 50 ml/kg/min hapenotto lienee riittävä, 55 ml/kg/min olisi erittäin hyvä

5.4

Ketteryyden harjoittaminen

Tähän mennessä fyysisistä ominaisuuksista on käsitelty voima ja kestävyys, joten loogisena
jatkumona seuraavaksi tulisi käsitellä nopeutta. Nopeuden lajeja ovat reaktionopeus, räjähtävä
nopeus ja liikkumisnopeus. Reaktionopeus on kyky reagoida ärsykkeeseen nopeasti. Tämä on
läsnä lähes kaikissa palloilulajeissa tehtäessä ratkaisuja pelitilanteissa. Räjähtävällä nopeudella
tarkoitetaan lyhytkestoista yksittäistä räjähtävää suoritusta, kuten heittoa, hyppyä tai iskua.
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Räjähtävä nopeus on ratkaisevasti riippuvainen nopeusvoimasta. Liikkumisnopeudella
tarkoitetaan nopeaa siirtymistä paikasta toiseen. Se voi tarkoittaa nopeuta kiihdytysvaiheessa,
vakionopeuden vaiheessa tai nopeuden vähenemisen vaiheessa. Nopeuden lajeista räjähtävää
nopeutta on jo käsitelty kappaleessa 5.1. Liikkumisnopeus taas ei liene lentopallon kannalta
olennaisin ominaisuus, sillä se viittaa lentopallopelissä tapahtuvia liikkumisia pidempiin
matkoihin. (Mero & Jouste 2016, 242.) Kuten aikaisemmin mainittiin, pallorallin aikana pelaaja
liikkuu keskimäärin 10,92  0,9 metriä (Mroczek ym. 2014) ja yhden noin 10 sekunnin
pallorallin aikana pelaaja voi muuttaa suuntaa 4 kertaa (Hasegawa ym. 2002). Tänä aikana ei
keritä saavuttamaan esimerkiksi vakionopeutta. Näistä syistä nopeuden sijaan tässä kappaleessa
käsitellään ketteryyttä, jonka rooli lentopallossa on suurempi ja johon reaktionopeus myös
sisältyy.

Sheppard ja Young (2006) määrittelivät ketteryyden nopeana koko kehon liikkeenä, jossa
tapahtuu nopeuden muutos, suunnanmuutos tai molempien muutos vasteena stimulukseen.
Heidän mukaansa ketteryyteen liittyy oleellisena osana fyysisen puolen lisäksi myös
kognitiivinen puoli. Kirjallisuudessa sekä käytännön valmennuksessa puhutaan usein
suunnanmuutosharjoitteista

virheellisesti

ketteryysharjoitteina.

Esimerkiksi

suunnanmuutosominaisuuksia käsittelevän kappaleen 4.1 tutkimuksissa lähes kaikissa
käytettiin

virheellisesti

termiä

ketteryys,

vaikka

kyse

oli

suunnanmuutoksista.

Suunnanmuutosharjoitteissa on usein ennalta määritetty rata, joka suoritetaan mahdollisimman
nopeasti. Tässä tapauksessa harjoitteesta puuttuu kokonaan reaktio stimulukseen, jolloin se ei
ole ketteryysharjoittelua. Urheilussa on harvoin tilanteita, joissa liikkeet olisivat ennalta
määritettyjä. Sen sijaan urheilussa on usein päätöksentekotilanteita, joita seuraa valittu liike.
Jotta siirtovaikutus olisi mahdollisimman suuri, tulisi ennalta määritetyt suunnanmuutosradat
korvata kognitiivista työskentelyä ja lajinomaisia liikemalleja sisältävillä harjoitteilla. (Jeffreys
2011.)

Kuvassa 9 on esitettynä Jeffreysin (2011) laatima teoreettinen malli, joka keskittyy ketteryyttä
rajoittaviin tekijöihin. Organismin rajoituksilla tarkoitetaan urheilijaan itseensä liittyviä
tekijöitä. Näitä ovat havaintorajoitukset, kognitiiviset rajoitukset, fyysiset rajoitukset ja
motoriset rajoitukset. Fyysiset rajoitukset ovat yleensä ne, mihin fysiikkavalmentaja kiinnittää
huomiota, vaikka ne ovat vai pieni osa ketteryyttä. Fyysisitä tekijöistä erityisesti eksentrisellä
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ja reaktiivisella voimalla on yhteys suunnanmuutosnopeuteen, mutta ei ketteryyteen (Jones ym.
2009; Spiteri ym. 2011; Young ym. 2015; Young ym. 2002). Youngin ym. (2015)
tutkimuksessa tarkasteltiin fyysisten ominaisuuksien vaikutusta suunnanmuutosnopeuteen sekä
ketteryyteen.

Suunnanmuutos-

ja

ketteryystesti

olivat

muuten

samanlaiset,

mutta

ketteryystestissä reagoitiin videolta tulleeseen ärsykkeeseen, kun taas suunnanmuutostesti oli
ennalta määritetty. Koehenkilöiltä mitattiin 10 metrin juoksuaika, 3 RM kyykky, teho
kevennyshypystä ja reaktiivinen voima 30 cm pudotushypystä. Fyysiset testit selittivät 56,7 %
vaihtelusta suunnanmuutostestissä, mutta vain 14,2 % ketteryystestissä. Lisäksi hitaamman ja
nopeamman ketteryysryhmän välillä ei havaittu eroja fyysisissä ominaisuuksissa. Tulokset
viittaavat siihen, että suunnanmuutoskyky ja ketteryys ovat erillisiä taitoja. Ketterämmät
koehenkilöt olivat sekä nopeampia että parempia päätöksentekijöitä.

KUVA 9. Ketteryyttä rajoittavat tekijät (Jeffreys 2011).

Havaintorajoitukset

liittyvät

urheilijan

kykyyn

kontrolloida

katse,

havainnointi

ja

keskittyminen tulevien liikkeiden kannalta oleellisiin tekijöihin. Kun tilannekohtaisia vihjeitä
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osataan tulkita paremmin osaa urheilija tehdä nopeampia ja parempia päätöksiä. Kognitiivisilla
tekijöillä on suuri rooli tehokkaan liikkumisen kannalta. Siihen liittyy liikemallien
tunnistaminen, tulevien tapahtumien ennakointi ja keskittyminen suoritukseen vaikuttavien
kriittisiin elementteihin. Motorisiin rajoituksiin liittyy urheilijan kyky valita ja käyttää
motorisia

malleja

paineen

alla.

Tähän

vaikuttaa

urheilijan

motoriset

taidot.

Ympäristörajoituksiin vaikuttaa esimerkiksi pelialusta ja sen koko, vastustaja ja sää.
Tehtävärajoitukset määrittävät loppujen lopuksi tehokkaat liikemallit. Tähän vaikuttavat
esimerkiksi pelin tarkoitus, säännöt ja välineet. Näistä syistä ketteryys on tapaus-/lajikohtaista,
vaikka siihen vaaditaankin yleisiä liikkumistaitoja, sillä menestys riippuu niiden taitojen
siirrettävyydestä tiettyyn tehtävään. (Jeffreys 2011.)

Ketteryysharjoittelun tavoitteena tulisi olla mahdollisimman suuri siirtovaikutus itse lajiin.
Spesifisyys on tällöin tärkeässä roolissa. Harjoitteen tavoitteena voi olla tietyn liikkeen tai
tehtävän kehittäminen. Siirtovaikutuksen maksimoimiseksi tulisi 1) harjoitteen sisältää
lajinomaisia tehtäviä, 2) harjoitteessa käyttää lajinomaisia stimuluksia, 3) harjoitteessa käyttää
lajin sääntöjä, 4) harjoitteet tehdä samassa ympäristössä kuin laji ja 5) harjoitteessa käyttää
samoja välineitä kuin itse lajissa. Näin olleen itse lajiharjoittelu olisi optimaalista
ketteryysharjoittelua. Kuitenkin taidon oppiminen vaatii tietyn määrän toistoja, mikä on
helpompi saavuttaa edellä mainittuja ohjeita noudattaen hyvin suunnitellun harjoitteen avulla.
Toiseksi urheilija ja valmentaja pystyvät paremmin keskittymään haluttuihin asioihin ja
reflektoimaan suorituksia, joka ei välttämättä onnistu yhtä hyvin pelitilanteiden keskellä.
Ketteryysharjoittelua voidaan kuitenkin ehdottomasti integroida lajiharjoitteluun. Tämä vaatii
fysiikka- ja lajivalmentajan yhteistyötä, jotta harjoitteesta saadaan halutun lainen. (Jeffreys
2011.) Koska palloralleista naisilla 82,3 % ja miehillä 86,2 % kesti alle 10 sekuntia (Häyrinen
ym. 2010; Inkinen 2012) tulisi tämän näkyä myös ketteryysharjoittelussa. Suurimman osan (8090 %) ketteryysharjoittelusta tulisi kestää alle 10 sekuntia, jota seuraisi pitkä palautus.
Kuitenkin pienen osan (10-20 %) on hyvä kestää myös yli 10 sekuntia, jolloin kehitetään
enemmän nopeuskestävyyttä.

Kuten

aikaisemmin

todettiin

eksentrisellä

ja

reaktiivisella

voimalla

on

yhteys

suunnanmuutosnopeuteen, mutta ei ketteryyteen (Jones ym. 2009; Spiteri ym. 2014; Young ym.
2015; Young ym. 2002). Vaikka fyysisillä ominaisuuksilla ei ketteryyden kannalta näyttäisi
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olevan merkittävää roolia, tulisi niitä silti kehittää, sillä voima on perusta liikkumiselle ja se on
edellytys nopeille ja tehokkaille liikkeille reaktiivisissa tilanteissa (Spiteri ym. 2014).
Eksentrinen voima on tärkeässä roolissa suunnanmuutoksien jarrutusvaiheessa. Mitä suurempi
ja mitä useampi suunnanmuutos, sitä suurempaa jarrutuskapasiteettia vaaditaan. Urheilijan
kyky sietää suuria eksentrisiä voimia on tärkeä ominaisuus tehokkaiden suunnanmuutosten
kannalta.

(Spiteri

ym.

2014).

Myös

reaktiivinen

voima

on

tärkeässä

roolissa

suunnanmuutoksissa, sillä suunnanmuutokset sisältävät nopean venymis-lyhenemissyklin
lonkan-, polven- ja nilkanojentajissa (Spiteri ym. 2014; Young ym. 2015; Young ym. 2002).
Plyometrisen harjoittelun todettiin parantavat suunnanmuutosnopeutta sekä Silvan ym. (2019)
että Markovicin ja Mikulicin (2010) katsausartikkeleissa. Plyometrinen harjoittelu sisältää sekä
eksentrisen että reaktiivisen elementin, kun eksentristä vaihetta seuraa nopea konsentrinen
vaihe (Markovic & Mikulic 2010). Voimaharjoittelussa eksentristä vaihetta voidaan korostaa
esimerkiksi työntämällä jalkaprässissä paino kahdella jalalla ylös ja laskemalla se hallitusti
yhdellä jalalla alas. Tällaiset harjoitteet eivät liene kuitenkaan tarpeellisia vielä
voimaharjoittelua aloitteleville urheilijoille, sillä ne vaativat hyvää hallintaa ja nuori urheilija
saa perusharjoittelusta isoja hyötyjä vielä tulostaso-harjoitushistoria-jatkumon alkupäässä.

TAULUKKO 6. Suosituksia valintavaiheen ketteryysharjoitteluun.

Ketteryysharjoittelun perustana tulisi olla kognitiivista työskentelyä ja lajinomaisia
liikemalleja, stimuluksia, tehtäviä sekä olosuhteita sisältävät ketteryysharjoitteet
Alussa suunnanmuutostekniikoita opeteltaessa voidaan käyttää ennalta määriteltyjä
suunnanmuutosratoja
Suurimman osan ketteryysharjoitteista tulisi kestää alle 10 sekuntia sarjapalautuksien ollessa
3-5 minuuttia

5.5

5.5.1

Urheiluvammat

Tyypilliset vammat lentopallossa

Jokainen urheilulaji asettaa uniikit vaatimukset urheilijoille, mikä johtaa lajispesifeihin
urheiluvammamalleihin. Jotta lentopalloilevasta urheilijasta voisi huolehtia optimaalisella
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tavalla, täytyy ymmärtää lajin vaatimukset ja tyypillisimmät vammat. (Verhagen ym. 2017.)
Akuuttien vammojen riski lentopallossa on melko pieni verrattuna muihin pallopeleihin.
Lontoon olympialaisissa 2012 lentopallossa loukkaantumisprosentti oli selvästi pienempi kuin
jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa ja käsipallossa. (Engebretsen ym. 2013.) Tämä johtuu
todennäköisesti siitä, että lentopallossa on vähemmän kontaktitilanteita kuin edellä mainituissa
lajeissa (Verhagen ym. 2017). Sen sijaan rasitusvammoja näyttäisi lentopallossa olevan
enemmän kuin muissa joukkuelajeissa (Clarsen ym. 2015). Taulukkoon 7 on koottu kolmesta
tutkimuksesta

lentopallon

vammariskit.

Kansainvälisen

lentopalloliiton

4

vuoden

seurantatutkimuksessa havaittiin, että 23 % vammoista syntyi kontaktin seurauksena, 20,7 %
oli ylirasitusvammoja ja 17,3 % syntyi ilman kontaktia (Bere ym. 2015). Yleisimmät vammat
lentopallossa ovat akuutit nilkkavammat ja polven, olkapään sekä alaselän ylirasitusvammat
(Bere ym. 2015; Clarsen ym. 2015; Kilic ym. 2017; Seminati & Mineti 2013; Verhagen ym.
2003). Tästä syystä tässä kappaleessa keskitytään erityisesti edellä mainittujen vammojen
tarkasteluun ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi käydään läpi nuorille tyypillisiä ylirasitusvammoja.

TAULUKKO 7. Vammariski lentopallossa 1000 tuntia kohden.

Tutkimus
Bere ym. 2015
Bahr & Bahr 1997
Verhagen ym. 2004

Harjoituksissa
1.5
1.8

Peleissä
3.8
3.8
4.1

Kokonaisvammariski
1.7
2.6

Akuuttien nilkkavammojen osuus kaikista vammoista lentopallossa vaihtelee tutkimuksen
mukaan noin 25-50 % välillä (Bere ym. 2015; Bahr & Bahr 1997; Verhagen ym. 2004) ja niitä
tapahtuu noin yksi 1000 tuntia kohden (Bahr ym. 1994; Bahr & Bahr 1997). Yleisin tapa loukata
nilkka on laskeutua vastustajan tai oman pelaajan jalan päälle hypyn tai torjunnan alastulossa
ja siksi suurin osa nilkkavammoista tapahtuukin etukentällä (Bahr ym. 1994; Verhagen ym.
2004). Bahrin ym. (1994) tutkimuksessa havaittiin, että harjoituksissa nilkkavammoja syntyi
1000 tuntia kohden 0,7  0,11 ja peleissä 2,6  0,56. Lisäksi havaittiin, että 86 % nilkkavamoista
syntyi verkolla. Näistä vammoista 52 % aiheutui alastulosta vastustajan jalan päälle ja 24 %
alastulosta joukkuekaverin jalan päälle. Kaikkein suurin riskitekijä nilkkavamman syntymiselle
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oli aikaisempi nilkkavamma. Lentopallossa aiheutuvista nilkkavammoista jopa 80 %
tapauksista pelaaja on loukannut saman nilkan aikaisemminkin. (Bahr ym. 1994; Bahr & Bahr
1997.) Ensimmäisen 6 kuukauden aikana nilkkavamman jälkeen riski loukata sama nilkka
uudestaan on 9,8 kertainen verrattuna terveisiin pelaajiin ja 6-12 kuukauden kohdalla riski on
vielä 5,6 kertainen. Tänä aikana onkin suositeltavaa käyttää nilkkatukea. Se saattaa parantaa
nilkan proprioseptiikkaa, joka on heikentynyt löystyneiden ligamenttien seurauksena. (Bahr &
Bahr 1997.)

Hyppääjän polvi (patella tendinopatia) on yleisin ylirasitusvamma lentopallossa ja se on
yleisempi lentopallossa kuin muissa joukkuelajeissa (Verhagen ym. 2017). Jopa 45 %
miesammattilaispelaajista kärsi hyppääjän polvesta ja 5 % ilmoitti kärsineensä siitä
aikaisemmin Lianin ym. (2005) tutkimuksessa. Patella tendinopatia on kliininen diagnoosi
kivusta patellajänteessä.

Se on

yleistä

lajeissa, joissa vaaditaan paljon nopeita

suunnanmuutoksia ja hyppyjä, kuten lentopallossa. (Rudavsky & Cook 2014.) Suurin riskitekijä
hyppääjän polvelle on liian suuri kuormitus (Bahr & Bahr 2014; Verhagen ym. 2017; Visnes &
Bahr 2013).

Visnesin ja Bahrin (2014) tutkimuksessa havaittiin, että kokonaisharjoitusmäärä sekä pelattujen
erien määrä olivat merkittäviä riskitekijöitä norjalaisilla 16-18 vuotiailla ikäluokkansa parhailla
lentopalloilijoilla. Pelattujen erien määrä oli paras ennustaja hyppääjän polven kehittymiselle.
Jokainen lisätunti harjoittelua kasvatti riskiä hyppääjän polvelle 1,72 kertaisesti ja jokainen
pelattu lisäerä 3,88 kertaisesti. Samansuuntaisia tuloksia saivat Bahr ja Bahr (2014) tutkiessaan
hyppymäärän vaikutusta hyppääjän polven syntyyn kokonaisharjoitusmäärän sijaan, sillä
hyppymäärässä voi olla suuriakin eroja, vaikka harjoitukset olisivatkin samat. Molemmissa
tutkimuksissa todettiin, että suurin riski hyppääjän polven syntymiselle on kaikkein
lahjakkaimmilla pelaajilla, sillä he pelaavat useasti monessa ikäkausijoukkueessa sekä
mahdollisesti lisäksi alue- ja maajoukkueissa (Bahr & Bahr 2014; Visnes & Bahr 2013). Myös
miessukupuoli näyttäisi olevan riskitekijä hyppääjän polven syntymiselle (Bahr & Bahr 2014;
Verhagen ym. 2017; Visnes & Bahr 2013). Tämä saattaa johtua siitä, että nuoret lupaavat pojat
hyppivät harjoituksissa enemmän (Bahr & Bahr 2014) ja korkeammalle (Visnes ym. 2012) kuin
tytöt, mikä aiheuttaa suuremman kuorman ja kasvattaa näin riskiä hyppääjän polvelle.
Taulukkoon 8 on koottu lentopallospesifejä hyppääjän polven riskitekijöitä.
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TAULUKKO 8. Lentopallospesifejä hyppääjän polven riskitekijöitä. Näytön taso on arvioitu
asteikolla vahva, keskitaso, heikko tai ei tiedossa. (Visnes 2014.)
Riskitekijä
Sukupuoli
Jänteen kuorma
Ottelualtistus
Lajiharjoittelu
Hyppykyky

Kuvaus
Miehet > naiset

Näytön taso
Vahva (OR: 3-4)

Per pelattu lisäerä viikossa
Per lisäharjoitustunti viikossa
Per cm ero kevennyshypyssä
sisällyttämishetkellä
Betoni > parketti > hiekka
Kehon massa / BMI aikuisilla

Vahva (OR: 3-4)
Vahva (OR: 2)
Vahva (OR: 2)

Alusta
Kehonkoostumus
Biomekaniikka
Liikkuvuus
Nilkan heikko dorsifleksio
Alastulo
Polven asento alastulossa
OR = odds ratio, BMI = painoindeksi

Vahva
Heikko
Heikko
Ei tiedossa

Olkapäävammojen osuus kaikista vammoista lentopallossa oli Seminatin ja Minetin (2013)
katsausartikkelin mukaan 19,0  11,2 %. Olkapäävammat ovat suurimmaksi osaksi
ylirasitusvammoja akuuttien vammojen ollessa harvinaisempia (Verhagen ym. 2017).
Esimerkiksi Verhagenin ym. (2004) kauden kattavassa seurantatutkimuksessa havaittiin 9
olkapäävammaa, joista 8 oli ylirasitusvammoja ja vain yksi oli akuutti vamma. Suurin
riskitekijä olkapään ylirasitusvammoille on liian suuri kuormitus. Huipputason hyökkääjillä
riski on suurin, koska he lyövät palloa kovimmalla nopeudella ja kaikkein eniten (jopa 40 000
kertaa vuodessa), harjoittelevat paljon sekä suorittavat suuren määrän asymmetrisiä liikkeitä.
Wolfen ym. (2019) tutkimuksen mukaan lyöntimäärän ja loukkaantumisten välillä voi olla
yhteys ainakin naislentopalloilijoilla. Myös lihasepätasapaino, huono tekniikka sekä huono
liikkuvuus ovat merkittäviä riskitekijöitä olkapään ylirasitusvammoille. (Seminati & Mineti
2013; Verhagen ym. 2017.)

46

Selkävammojen osuus kaikista vammoista lentopallossa oli Seminatin ja Minetin (2013)
katsausartikkelin mukaan 16,8  9,7 %. Alaselkäkipu ei ole spesifi diagnoosi, vaan sitä
käytetään usein kuvaamaan alueellista kipua, joka pahenee aktiivisuuden myötä (Verhagen ym.
2017). Lentopalloilijoilla alaselkäkipujen riski on suuri, sillä erityisesti lyöntien ja torjuntojen
seurauksena pelaajille tulee suuri määrä vartalon kiertoa, fleksiota ja ekstensiota (Seminati &
Mineti 2013; Verhagen ym. 2017). Pidemmillä pelaajilla alaselkäkipujen riski on suurempi kuin
lyhyemmillä pelaajilla johtuen suuremmasta selkärangan vipuvarresta (Verhagen ym. 2017).
Naisilla saattaa olla suurempi riski selän ojentajien venähdyksille. Naisilla selkänikamien koko
on keskimäärin 17 % pienempi kuin miehillä, mikä johtaa 9 % pienempään vipuvarteen selän
ojentajista selkänikaman keskelle. Vartalon fleksiossa täytyy selän ojentajien tehdä enemmän
työtä, jotta ojentajien vääntömomentti pysyisi saman. Näin ollen voidaan olettaa, että naisilla
on suurempi riski selän ojentajien venähdyksille. (Seminati & Mineti 2013.)

Nuorilla kansainvälisen tason pelaajilla oli Beren ym. (2015) mukaan pienempi vammojen
esiintyvyys kuin kansainvälisen tason aikuispelaajilla (9,0 vs. 11,9 per 1000 tuntia). Ero oli
vielä suurempi, kun tarkasteltiin vain poissaoloja aiheuttavia vammoja (nuoret 2,4 vs. aikuiset
4,8 per 1000 tuntia). Tutkijat spekuloivat, että ero saattaisi johtua aikuisten pelien kovemmasta
intensiteetistä. Toinen mahdollinen selitys oli tutkijoiden mukaan lähes ympärivuotinen
harjoittelu, sillä parhaat pelaajat ovat usein seurajoukkuetaukojen aikana maajoukkueen
mukana, jolloin kauden aikana lepo jää vähäiseksi. Sukupuolten välillä ei havaittu eroja
vammojen esiintyvyydessä. (Bere ym. 2015.)
Yksi suuri ero aikuisten ja kasvavien nuorten urheilijoiden välillä on se, että nuorilla
urheilijoilla tapahtuu vielä kasvua luuston kasvulevyissä. Nämä kasvulevyt ovat herkkiä sekä
akuutille että krooniselle rasitukselle. (Gregory & Diamond 2017, 149.) Taulukossa 9 on
esitettynä nuorille tyypillisiä ylirasitusvammoja ja kuvassa 10 on nuorten vammariskiin
vaikuttavia tekijöitä. Aikaisemmat vammat sekä nopea kasvupyrähdys ovat riskitekijöitä
nuorten vammoille. Näihin ei voida vaikuttaa, mutta niiden tiedostaminen ja monitorointi on
tärkeää. Väsymys ja aikainen erikoistuminen ovat myös riskitekijöitä nuorten vammoille, mutta
näihin voidaan osin vaikuttaa. Väsymys kuuluu harjoitteluun, mutta harjoitettavuuden
kehittämisen kautta voidaan vähentää vammariskiä. Vastaavasti aikainen erikoistuminen on
tyypillistä monelle lajille, jos halutaan saavuttaa huipputaso lajissa. Kuitenkin liian aikainen
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yhteen lajiin erikoistuminen kasvattaa vammariskiä. Neuromuskulaarinen kontrolli ja
harjoitusvolyymi ovat muuttujia, joihin fysiikkavalmentajat voivat parhaiten vaikuttaa ja näin
alentaa nuoren urheilijan vammariskiä. Siksi niihin tulisi keskittyä eniten. (Read ym. 2020,
339.)

KUVA 10. Nuorten vammariskiin vaikuttavia tekijöitä (Read ym. 2020, 339).

48

TAULUKKO 9. Nuorille tyypillisiä ylirasitusvammoja (Gregory & Diamond 2017, 151).
Tauti
Osgood-Schlatterin
tauti

Kipukohta
Säären
etuyläosa

Riskitekijät
Kasvupyrähdys, liiallinen
hyppiminen

Hoito
Suhteellinen lepo

Hyppääjän polvi

Polvilumpion
alareuna

Kasvupyrähdys, liiallinen
hyppiminen

Suhteellinen lepo

Severin tauti

Kantapää

Ylipronaatio, pohkeen
jäykkyys

Lepo, ortoosi,
venyttely

Little league elbow

Kyynärpää

Liiallinen valgus- kuorma

Lepo, tekniikka,
leikkaus

Little league shoulder Olkapää

Ylirasitus, liiallinen iskeminen Lepo, tekniikka,
leikkaus

Sääriluun mediaalinen Sääri
oireyhtymä

Liiallinen juoksu, ylipronaatio

Suhteelinen lepo,
ortoosi

Patellofemoraalinen
kipuoireyhtymä

Liiallinen hyppiminen,
asentovirhe

Voimaharjoittelu,
teippaus

5.5.2

Tämän

Polven etuosa

Vammojen ennaltaehkäisy

hetken

kirjallisuus

viittaa

siihen,

että

monipuolisilla

neuromuskulaarisilla

harjoitusohjelmilla, jotka sisältävät voimaa, hallintaa, hyppyjä, liikkuvuutta ja tasapainoa
kehittäviä harjoitteita, voidaan parantaa suorituskykyä ja alentaa akuuttien vammojen riskiä
(Read ym. 2020, 355). Pasasen ym. (2009) tutkimuksessa 1-3 kertaa viikossa suoritettu 20-30
minuuttia kestävä neuromuskulaarinen harjoitusohjelma vähensi naissalibandynpelaajien
alaraajojen ei-kontaktivammojen riskiä 66 % verrattuna kontrolliryhmään, joka ei toteuttanut
harjoitusohjelmaa. Suurin vaikutus havaittiin nilkan ei-kontaktivammoissa. Harjoitusohjelman
tavoitteena oli parantaa pelaajien motorisia taitoja ja kehonhallintaa sekä valmistaa heitä
lajispesifeihin liikemalleihin. Samansuuntaisia tuloksia saivat Sadigursky ym. (2017) FIFA
11+-ohjelmaa tarkastelevassa katsausartikkelissaan. FIFA 11+ on erityisesti jalkapalloilijoille
kehitetty vammoja ennaltaehkäisevä alkulämmittelyohjelma, jossa on hyvin paljon
samankaltaisia piirteitä Pasasen ym. (2009) intervention kanssa. Sadigurskyn ym. (2017)
katsausartikkelin mukaan FIFA 11+ laski vammariskiä 30 % yli 13 vuotiailla tytöillä ja pojilla.
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Andersson

ym.

(2016)

tutkivat

käsipalloilijoille

suunniteltua

olkapäävammojen

ennaltaehkäisemiseksi kehitettyä ohjelmaa, joka suoritettiin alkulämmittelyn yhteydessä.
Ohjelma sisälsi liikkuvuutta, voimaa sekä hallintaa edistäviä harjoitteita. Ohjelmaa keskimäärin
1,6 kertaa viikossa toteuttaneen interventioryhmän riski olkapäävammoille oli 28 % pienempi
verrattuna kontrolliryhmään. Sekä Pasasen ym. (2009) että Anderssonin ym. (2016)
tutkimuksissa interventioryhmät eivät toteuttaneet kaikkia suunniteltuja harjoituksia, joten on
mahdollista, että preventio-ohjelmien tehokkuudet olisivat vieläkin suuremmat oikein
toteutettuna. Lentopallossa vaadittaisiin edellä mainittujen ohjelmien yhdistelmää, jotta
voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä sekä ala- että yläraajojen vammoja.

Kuten aikaisemmin mainittiin, harjoituskuorman hallinnalla voidaan vaikuttaa urheilijan
vammariskiin (Read ym. 2020, 339) ja välttää erityisesti ylirasitusvammoja. Kansainvälisen
olympiakomitean konsensuslausunnossa kuorman yhteydestä vammoihin kuorma määritellään
”urheilu ja ei-urheilu ärsykkeenä (yksi tai useampi fysiologinen, psykologinen tai mekaaninen
stressitekijä), jota sovelletaan ihmisen biologiseen järjestelmään” (Soligard ym. 2016).
Kuorman hallinnan tavoitteena on suunnitella harjoitukset, pelit ja muu kuorma niin, että
saadaan optimoitua adaptaatiot sekä suorituskyky minimoiden vammariski. Jotta kuormaa
voidaan valvoa, täytyy sitä mitata ja monitoroida. Kuorman monitoroinnissa voidaan mitata
sisäistä ja ulkoista kuormaa. Ulkoista kuormaa mitatessa ulkoinen kuorma usein kvantifoidaan.
Hyviä esimerkkejä ovat harjoitustunnit, hyppymäärä tai juostut kilometrit. Sisäistä kuormaa
mitataan arvioimalla fysiologista ja psykologista vastetta ulkoiseen kuormaan. Hyviä
esimerkkejä ovat syke, koettu rasittavuus (RPE) ja erilaiset kyselyt. (Soligard ym. 2016.)
Kuormaa seuratessaan valmentajien tulisi käyttää tieteellisiä metodeja. Hyvä ja käytännöllinen
esimerkki on joukkueurheilussa paljon käytetty subjektiivisen harjoituskuorman kertominen
harjoituksen kestolla (sRPE, session rating of perceived exertion). Se yhdistää sekä ulkoisen
(harjoituksen kesto) että sisäisen kuorman (subjektiivinen kuormittavuus). (Soligard ym. 2016.)
Tämä on todettu toimivaksi tavaksi monitoroida kuormittavuutta lentopallossa (RodríguezMarroyo ym. 2014). Kuormaa tulisi aina seurata yksilötasolla joukkuetason sijaan (Soligard
ym. 2016). Vlantesin ja Readdyn (2017) tutkimuksessa pelaajien mitatussa ulkoisessa (mitattu
mikrosensorella) ja sisäisessä kuormassa (sRPE) oli suurta vaihtelua pelaajien kesken. Kuorma
ei ole eristetty muuttuja ja sitä tulisikin seurata huomioiden myös urheilun ulkopuoliset asiat.
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Jotta kuormaa voitaisiin säätää tarvittavalla tavalla, tulisi sitä mitata usein (esimerkiksi
päivittäin tai viikoittain) minimoiden kuitenkin urheilijoiden taakka. (Soligard ym.
2016.)Suunniteltaessa harjoituskuormaa tulisi ottaa huomioon kuorman suuruus sekä lyhyellä
että pidemmällä aikavälillä. Nykytietämyksen valossa suuri harjoituskuorma itsessään ei ole
ongelma, vaan ongelman muodostaa liian suuri äkillinen nousu harjoituskuormassa. Siksi ei
suositella yli 10 % kuorman nostoa viikossa. Toinen vaihtoehto valvoa sopivaa
harjoituskuormaa on akuutti:krooninen- kuormitussuhde. Siinä jaetaan akuutti kuorma (esim.
viikko) kroonisella kuormalla (esim. neljän viikon keskiarvo). Vammariski on alhainen, kun
tämä lukema on 0,8-1,3. Kun arvo on yli 1,5 on vammariski korkea. Kuorman seuraamisen
lisäksi kuorman suunnittelun tulisi aina olla yksilöllistä, sillä urheilijat reagoivat samaan
kuormaan eri tavalla. Erityishuomiota tulisi kiinnittää nuoriin kehittyviin pelaajiin. Kuormaa
suunniteltaessa peliruuhkien aikana tulisi kierrättää pelaavia pelaajia, jotta kuormaa saataisiin
jaettua tasaisemmin. (Soligard ym. 2016.)
TAULUKKO 10. Suosituksia vammojen ennaltaehkäisemiseksi (mukailtu Verhagen ym. 2014)

Yleisiä

Huolellinen alkulämmittely, johon on integroitu neuromuskulaarinen
vammoja ennaltaehkäisevä ohjelma
Ennen kautta vammojen tilannekartoitus ammattilaisen toimesta
Harjoituskuorman mittaaminen ja monitorointi
Ei yli 10 % äkillisiä nousuja harjoituskuormassa peräkkäisillä viikoilla

Nilkka

Ponnistuksien ja alastulojen tekniikkaa painottavia harjoitteita
Tiukempi sääntö harjoituksissa keskiviivan ylitystä koskien
Teippaus/nilkkatuki 0-12 kk nilkkavamman jälkeen tai niin kauan kuin
kuntoutus vaatii

Polvi

Progressiivinen nousu kuormassa
Voimaharjoittelun ja hyppyjen lisääminen ohjelmaan progressiivisesti

Sormet

Oikeaoppisen sormien asennon ja oikea-aikaisen torjunnan harjoittelu
Sormien teippaus tarvittaessa

Olkapää

Progressiivinen nousu isku- ja torjuntavolyymissa
Voimaharjoittelu ja liikkuvuuden kehittäminen
Oikeaoppisen tekniikan harjoittelu
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6

HARJOITTELUN OHJELMOINTI

Harjoittelun ohjelmoinnilla (periodisoinnilla) tarkoitetaan loogista ja systemaattista harjoittelun
suunnittelua. Sen tavoitteena on poistaa harjoittelun monotonisuus ja lineaarisuus sekä järjestää
harjoitusmuuttujat toisistaan riippuvaisiksi jaksoiksi, joiden tarkoituksena on optimoida spesifit
fysiologiset, psykologiset ja suorituskykymuuttujat tiettyinä ajanjaksoina. (Haff 2020, 284.)
Tässä kappaleessa tarkastellaan valintavaiheen harjoittelun ohjelmointia yhtenä isona
monivuotisena kokonaisuutena yksittäisten kausien sijaan.

Kuvassa 11 on esitettynä pitkän tähtäimen urheilullisen kehittymisen malli. Pohjana aikuisiän
huippusuorituskyvylle on lapsuusvaiheen monipuolinen liikuntataitojen kehittäminen. Tässä
vaiheessa harjoitusohjelman pääpainon tulisi olla monipuolisessa liikuntataitojen kehityksessä
lajispesifien

taitojen

roolin

ollessa

pienempi.

Hermolihasjärjestelmää,

sydän-

ja

verenkiertoelimistöä sekä eri energiantuottosysteemeitä tulisi aktivoida monipuolisesti
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi. (Bompa & Haff 2009, 32.)

KUVA 11. Pitkän tähtäimen urheilullisen kehittymisen malli (Bompa & Haff 2009, 32).
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Lapsuusvaihetta seuraa valintavaihe, jossa lajiharjoittelun määrä lisääntyy. Kuvassa 12 on
esitettynä lajispesifin harjoittelun ja monipuolisten liikuntataitojen kehittämisen suhde eri
ikäisillä.

Lapsuusvaiheessa

kehittynyt

hyvä

harjoitettavuus

auttaa

siirtymisessä

systemaattisempaan ja tavoitteellisempaan harjoitteluun päälajin valinnan tapahduttua
(Mononen 2016, 32). Lentopallossa erikoistuminen tapahtuu noin 14-16 vuoden iässä
(Honkanen ym. 2016, 560).

KUVA 12. Monipuolisten liikuntataitojen ja lajispesifin harjoittelun suhde eri ikäisillä (Bompa
& Haff 2009, 33).

Harjoittelun ohjelmoinnissa on monta eri tasoa. Pitkäkestoisimmasta lyhytkestoisimpaan
komponenttiin harjoittelun ohjelmoinnin tasot ovat 1) monivuotinen suunnitelma (2-4 vuotta),
2) vuosisuunnitelma, 3) makrosykli (kuukausista vuoteen), 4) mesosykli (2-6 viikkoa), 5)
mikrosykli (päivistä kahteen viikkoon) ja 6) harjoituspäivä. (Haff 2020, 285.) Tässä
tapauksessa monivuotinen suunnitelma kestää 7 vuotta, kattaen ikäluokat C-junioreista Ajunioreihin.
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Vuosisuunnitelma voidaan jakaa peruskuntokauteen, kilpailukauteen ja ylimenokauteen.
Peruskuntokausi voidaan jakaa vielä yleisen fyysisen harjoittelun kauteen (peruskuntokausi 1)
ja lajispesifin harjoittelun kauteen (peruskuntokausi 2). Peruskuntokauden tavoitteena on
parantaa yleisesti fyysistä kuntoa. PK-kauden aikana harjoitusvolyymi on suuri pääpainon
ollessa urheilijan työskentelykapasiteetin kehittämisessä. PK2-kausi toimii siirtymänä PK1kauden ja kilpailukauden välillä. PK2-kauden aikana harjoittelu etenee lajispesifimpään
suuntaan

harjoitusvolyymin

ollessa

edelleen

suuri.

Kilpailukaudella

pääpaino

on

lajiharjoittelussa ja fyysisen harjoittelun näkökulmasta tavoitteena on ylläpitää ja mahdollisesti
hieman kehittä fyysisiä ominaisuuksia selvästi peruskuntokautta pienemmällä volyymilla.
Voimaharjoittelussa edetään kauden aikana yleisvoima-lajivoimajatkumolla vasemmalta
oikealla yleisvoiman määrän laskiessa ja lajivoiman kasvaessa. Ylimenokausi toimii
vuosisuunnitelmien välisenä linkkinä. Tänä aikana pääpaino on niin fyysisessä kuin
psyykkisessä palautumisessa edellisen kauden jäljiltä. (Bompa & Haff 2009, 148-157.)

Nuori urheilija on vielä kehitysaste-spesifisyysjatkumon alkupäässä, jolloin harjoittelun ei
tarvitse olla erityisen spesifiä kehityksen takaamiseksi. Näin ollen suuren osan harjoittelusta
tulisikin olla yleistä fyysistä harjoittelua eikä esimerkiksi C-junioreissa harjoittelua tarvitse
vielä välttämättä yksilöidä pelipaikkakohtaiseksi. Kuvasta 13 näkee kuinka peruskuntokauden
(PK1 ja PK2) ja kilpailukauden suhteelliset osuudet muuttuvat urheilijan harjoitusvuosien
karttuessa. Lapsuudessa koko kausi on ikään kuin peruskuntokautta. Noin 13 ikävuoden
tienoilla peruskuntokauden osuus koko kaudesta on noin 60-70 % ja kilpailukauden osuus 3040 %. Loppujen lopuksi aikuisurheilijoilla peruskuntokauden osuus on enää 25-35 % koko
kaudesta kilpailukauden ollessa jopa 65-75 %. Samalla, kun urheilija etenee kehitysastespesifisyysjatkumolla ja peruskuntokauden osuus pienenee, laskee myös PK1-kauden
suhteellinen osuus peruskuntokaudesta PK2-kauden suhteellisen osuuden kasvaessa (kuva 13).
Niin koko peruskuntokauden kuin PK1-kauden suhteellisten osuuksien lasku harjoitusvuosien
kertyessä johtuu harjoittelun spesifisyyden tarpeen kasvusta. Kuten aikaisemmin työssä
mainittiin, nuorella lentopalloilijalla iskulyöntikorkeus saattaa kehittyä tekemällä suoria sarjoja
syväkyykkyä, mutta kokeneempi urheilija vaatii mahdollisesti jo huomattavasti spesifimpää
harjoitusohjelmaa.
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KUVA 13. Hypoteettinen periodisointimalli pitkän tähtäimen urheilulliseen kehitykseen (Haff
2020, 282).
TAULUKKO 11. PK1- ja PK2-kausien suhteelliset osuudet eri tasoisilla urheilijoilla (Bompa
& Haff 2009, 60).
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7

POHDINTA

Tämän lajianalyysin tarkoituksena oli luoda suuntaviivat lentopalloilijoiden valintavaiheen
fysiikkaharjoittelulle,

sillä

vastaavia

suuntaviivoja

ei

työn

kirjoitushetkellä

ollut.

Lentopalloilijan urheilijan polussa on lyhyesti linjattu fysiikkaharjoittelusta eri ikäkausina,
mutta tämä työ käsittelee nuorten fysiikkaharjoittelua valintavaiheessa laajemmin.
7.1

Pelin fyysiset ja antropometriset vaatimukset

Hyvin yksinkertaistettuna lentopallossa menestyvät pitkät ja korkealle hyppäävät urheilijat,
joilla on matala rasvaprosentti ja suuri rasvaton kehonmassa. Tämä pätee niin nuorissa kuin
aikuisissakin. (Carvalho ym. 2020; Giannopoulos ym. 2017; FIVB 2018; Tsoukosin ym. 2019a;
Tsoukosin ym. 2019b; Lidor & Ziv 2010a; Lidor & Ziv 2010b; Ziv & Lidor 2010.) Lisäksi
ylävartalon nopeusvoimaominaisuuksien perusteella pystytään mahdollisesti erottelemaan
eritasoisia pelaajia (Tsoukosin ym. 2019b). Sen sijaan nopeudella, suunnanmuutoskyvyllä eikä
kestävyydellä ollut yhtä suurta merkitystä pelimenestyksen kannalta (Durković ym. 2014;
Gabbett ym. 2007; Gabbet ja Georgieff 2007; Lidor & Ziv 2010b; Tsoukos ym. 2019a; Tsoukos
ym. 2019b; Viitasalo ym. 1987). Näin ollen suorituskyvyn näkökulmasta fysiikkaharjoittelussa
ponnistuskorkeuden kehittämisen tulisi olla suuressa roolissa. Myös muiden ominaisuuksien
tulee olla hyvällä tasolla. Lentopallon pariin tulisi saada pitkiä pelaajia, sillä heillä on pituuden
puolesta hyvät edellytykset menestyä lajissa. Pitkien pelaajien kanssa tulisi panostaa jo nuoresta
lähtien myös yleiseen urheilullisuuteen, jotta pelaajan ainoaksi vahvuudeksi ei jäisi pelkkä
pituus. Erityisesti haitallisista stereotypioista, kuten ”keskitorjujat ovat kömpelöitä” tulisi
päästä eroon. Laji- ja fysiikkavalmentajien tulisi kehittää kaikkein pisimpiäkin pelaajia
mahdollisimman

monipuolisiksi

liikkujiksi.

Kuten

kansainvälisen

lentopalloliiton

vuosiraportissa todettiin, pituudella pääsee pitkälle, mutta huippumenestykseen vaaditaan
pelaajilta pituuden lisäksi kokonaisvaltaista urheilullisuutta. (FIVB 2018.)
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7.2

Lajin tila ja valmennusjärjestelmä Suomessa

Lentopallon urheilijan polku on hyvin selkeä ja lahjakkaat pelaajat onnistutaan varmasti hyvällä
prosentilla poimimaan katsastus- ja leiritoiminnan avulla alueleireille, nuorten maajoukkueisiin
sekä Kuortaneen urheilulukioon. Myös lajivalmentajille valmennuspolku on hyvin selkeä.
(Lentopalloliitto 2020.) Fysiikkavalmennuksen osuus lentopalloliiton I-III tason koulutuksissa
on kuitenkin melko vähäinen, jolloin fysiikkavalmennukseen tarvitaan seuroissa alan
ammattilaisia. Näin voidaan vähentää lajivalmentajan taakkaa harjoittelun suunnittelussa ja
varmistua siitä, että fysiikkavalmennus on asianmukaista. Jokaisessa seurassa tulisi olla
liikunta-alan ammattilainen, jolla on asianmukainen koulutus fysiikkavalmennukseen. Lisäksi
mahdollisuuksien mukaan seuroissa olisi hyvä olla fysioterapeutti käytössä. Näin varmistutaan
siitä, että jo pienestä pitäen nuoret lentopalloilijat pääsevät systemaattisen ja suunnitelmallisen
fysiikkaharjoittelun pariin. Lisäksi fysioterapeutin avulla pystytään ennaltaehkäisemään
vammoja, korjata esimerkiksi asentovirheitä sekä kuntouttaa asianmukaisesti jo syntyneitä
vammoja. Moni seura palkkaisi varmasti mielellään fysiikkavalmentajan ja fysioterapeutin
seuraan, mutta raha lienee usein ongelma. Tähän tulisi löytää ratkaisu, sillä hyödyt nuoren
terveyden ja suorituskyvyn kannalta olisivat varmasti kiistattomat.

7.3

Fysiikkaharjoittelu ja vammojen ennaltaehkäisy

Kappaleiden 5.1-5.5 loppuun kootut suositukset antavat hyvät suuntaviivat fysiikkaharjoittelun
suunnitteluun. Lisäksi tämän työn kirjoitushetkellä lentopalloliitolla on käynnissä lentopallon
fysiikkaharjoitteluun liittyvä verkkokoulutussarja, joka on varmasti hyvä lisä niin laji- kuin
fysiikkavalmentajallekin. Erityisen tärkeää nuoren fysiikkaharjoittelun kannalta olisi, että
fysiikkaharjoittelu aloitetaan jo nuorena ja sitä suunnittelisi sekä valvoisi alan ammattilainen
(Behm ym. 2008; Lloyd ym. 2014). Kappaleiden 5.1-5.5 loppuun koottuja suosituksia voidaan
soveltaa myös pitkälti beach volleyn fysiikkaharjoittelussa.

Akuuttien

vammojen

ennaltaehkäisemiseksi

tulisi

jokaisessa

joukkueessa

olla

alkulämmittelyyn integroitu neuromuskulaarinen harjoitusohjelma (Andersson ym. 2016;
Pasanen ym. 2009; Read ym. 2020, 355). Nuorten vammojen ennaltaehkäisyn kannalta
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kuorman hallinta on äärimmäisen tärkeää erityisesti rasitusvammoja ajatellen (Read ym. 2020,
339). Jotta kuormaa voitaisiin hallita, niin täytyy sitä myös mitata ja analysoida (Soligard ym.
2016.) Nykypäivänä on erilaisia sovelluksia, joiden avulla kuormanhallinta on helpompaa.
Tällaisen sovelluksen käyttöönotto seuroihin olisi erittäin perusteltua. Tärkeintä kuitenkin olisi,
että kuormittuneisuutta seurattaisiin edes jotenkin. Äärimmäisen tärkeä kysymys on se, että
kenellä on vastuu nuoren urheilijan kokonaiskuorman hallinnasta, kun hän pelaa useassa
seurajoukkueessa, aluejoukkueessa ja maajoukkueessa. Tähän kaivattaisiin linjauksia
lentopalloliitolta sekä toimintamalleja siihen, miten toimitaan, kun kuormitusta pitäisi jostain
vähentää.

7.4

Harjoittelun ohjelmointi

Lentopalloilevan nuoren harjoittelun ohjelmoinnissa tulisi olla monivuotinen suunnitelma,
jonka

tavoitteena

on

taata

hyvät

edellytykset

huippuvaiheen

suorituskyvylle.

Fysiikkaharjoittelussa tulisi edetä monipuolisesta liikuntataitojen kehittämisestä ja yleisestä
fyysisestä harjoittelusta kohti lajispesifiä harjoittelua. Näin ollen nuorten lentopalloilijoiden
fysiikkaharjoittelua ei liene järkevää eriyttää pelipaikkakohtaisesti liian aikaisin. Jos
esimerkiksi systemaattinen fysiikkaharjoittelu aloitetaan C-junioreissa, voinee B-junioreihin
saakka huoletta ohjelmoida kaikille pelipaikoille yhteneväiset fysiikkaohjelmat. Tässäkin
tapauksessa tulee tietenkin huomioida urheilijan biologinen ja kronologinen ikä sekä
aikaisempi kokemus.

7.5

Tulevaisuuden tarpeet

Tutkimuksen saralla tarvittaisiin erityisesti lisätietoa sopivista peli- ja harjoitusmääristä nuorille
lentopalloilijoille, sillä molemmissa tapauksissa nousu määrässä lisää ylirasitusvammojen
riskiä (Visnes & Bahrin 2014). Esimerkiksi Olsenin ym. (2006) tutkimuksen perusteella tutkijat
johtivat

rajoituksia

heittomäärissä

nuorille

amerikkalaisen

pesäpallon

syöttäjille.

Vastaavanlaisilla tutkimuksilla lentopallon saralla saataisiin mahdollisesti asetettua esimerkiksi
rajoituksia pelattujen erien määrään viikossa, mikä ennusti parhaiten hyppääjän polven
syntymistä Visnesin ja Bahrin (2014) tutkimuksessa.
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Käytännön fysiikkavalmennuksen kannalta lentopallon parissa kaivattaisiin samanlaista työtä
kuin hiihtoliitto teki päivittäessään maastohiihtovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta
huippuvaiheeseen.

Työssä

oli

erinomaisesti

teoriaa

sekä

käytännön

esimerkkejä.

Vastaavanlaisia töitä kaivattaisiin jokaiseen lajiin erikseen. Tätä lajianalyysiä tukemaan
kaivattaisiin vähintäänkin liikepankkia sekä käytännön ohjelmoinnin esimerkkejä, jotta laji- tai
fysiikkavalmentajan olisi mahdollisimman yksinkertaista käyttää tarjolla olevaa tietoa
valmennuksensa tukena. Lentopallon pariin tarvitaan lisää asiantuntevia fysiikkavalmentajia,
joilla on myös vaadittava lajiymmärrys. Asiantuntevan fysiikkavalmentajan ja lajivalmentajan
yhteistyöllä saadaan kehitettyä yksittäisiä pelaajia ja koko joukkuetta eteenpäin.
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