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Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus lasten ja nuorten voimaharjoittelusta. Tut-
kielmassa vastataan ensisijaisesti kysymyksiin miksi, milloin ja miten lasten ja nuorten tulisi 
harjoittaa voimaa. Selvitän myös, millaisia erityispiirteitä harjoittelussa tulisi ottaa huomioon 
sekä minkälainen rooli liikunnanopettajilla ja valmentajilla on lasten ja nuorten voimaharjoit-
telun tukemisessa. Voimaharjoittelu on itselleni tuttu harjoitusmuoto niin ammatillisen osaami-
sen kuin oman aktiivisen harjoittelun myötä. Tulevana liikunnanopettajana on mielenkiintoista 
ja tärkeää syventyä juuri lasten ja nuorten voimaharjoitteluun.  
 

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa on pyritty löytämään aiheen kannalta keskeisin ja ajan-
kohtaisin kirjallisuus ja tutkimustulokset. Tutkielmassa taustoitan ensin, mitä voimaharjoitte-
lulla tarkoitetaan, ja minkälaista teoriaa käsitteen ympärille lukeutuu. Tämän jälkeen tarkaste-
len voimaharjoittelua kohderyhmän – eli lasten ja nuorten – näkökulmasta. Tutkielman lopussa 
tuon esiin etenkin koulun ja liikunnanopettajien roolin ja mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten 
voimaharjoittelua sekä esitän mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
 
Voimaharjoittelu vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten terveyteen niin fyysisellä, psyykki-
sellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Lasten ja nuorten on mahdollista kasvattaa voimatasojaan 
turvallisesti ja tehokkaasti yhtä lailla kuin aikuistenkin, mutta voimatasojen nousua selittää en-
nen murrosikää enemmän hermostolliset muutokset kuin lihaskasvu. Voimaharjoittelu voidaan 
aloittaa samoihin aikoihin, kun lapsi osallistuu muuhunkin liikunnalliseen toimintaan huomioi-
den kuitenkin yksilöllinen kehitystaso. Lasten ja nuorten voimaharjoittelu etenee monipuoli-
sesta kehonpainolla tehtävästä harjoittelusta ja liiketekniikoiden opettelusta aina aikuismaiseen 
ja lajinomaiseen voimaharjoitteluun saakka. 
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1 JOHDANTO 

 

Lasten ja nuorten voimaharjoitteluun on aikojen saatossa suhtauduttu kyseenalaistaen. Voima-

harjoittelun on ajateltu aiheuttavan muun muassa erilaisia vamma- ja loukkaantumisriskejä sekä 

vaarantavan pituuskasvua. Pelot voimaharjoittelun haitoista kumpuavat 1970–1980 luvun tut-

kimuksista, joissa todettiin voimaharjoittelun yhteydessä syntyneen vammoja. Vammat eivät 

kuitenkaan itsessään johtuneet voimaharjoittelusta, vaan heikosta suoritustekniikasta, liian 

isoista painoista sekä vähäisestä harjoittelun valvonnasta. Tosi asiassa oikein toteutettu ja tur-

vallinen voimaharjoittelu edistää lasten ja nuorten terveyttä ja fyysistä kuntoa laaja-alaisesti. 

(Faigenbaum 2009, 60–61; Hulmi 2019, 66; Peitz ym. 2018, 2.)  

 

Voimaharjoitteluun kohdistuvien pelkojen vuoksi liikunnanopettajien keskuudessa on havaittu 

eroavaisuuksia uskalluksessa toteuttaa oppilaiden kanssa voimaharjoittelua (Dos Santos Duarte 

Junior ym. 2021). Näiden pelkojen murtaminen on tärkeää, jotta koululiikunnassa voidaan huo-

mioida monipuolisesti eri fyysisten ominaisuuksien kehittäminen, jota perusopetuksen opetus-

suunnitelmakin liikunnan osalta painottaa sekä lasten ja nuorten lisääntyvä kiinnostus kunto-

sali- ja voimaharjoittelua kohtaan (Faigenbaum 2001, 24). Opetuksessa onkin tärkeää kuunnella 

ja huomioida oppilaiden toiveita, sillä osallisuuden ja vaikuttamisen kokemukset ovat merkit-

täviä elinikäistä liikuntamotivaatiota ajatellen (Liukkonen & Jaakkola 2017, 294).  

 

Liikunnanopettajat ja valmentajat hyötyvät voimaharjoittelun toteutukseen liittyvistä tiedosta 

ja taidoista lasten ja nuorten parissa. Esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvien voimaharjoit-

telun erityispiirteiden tiedostaminen on tärkeää, jotta harjoittelusta voidaan luoda tehokasta ja 

turvallista. Myös tuntemus lapsen kehittyvästä elimistöstä ja sen vaikutuksesta lapsen liikku-

miseen auttaa suuntaamaan harjoittelua. Liikunnanopettajilla ja valmentajilla tulisi olla tietoa 

ja taitoa varioida liikkeitä, jotta he pystyisivät vastaamaan heterogeenisten oppilas- ja ohjaus-

ryhmien liikunnallisiin tarpeisiin. Samat liikkeet ja harjoitukset eivät todennäköisesti sovi eri 

kehitys- ja kasvuvaiheissa oleville lapsille ja nuorille.  

 

Lasten ja nuorten voimaharjoittelusta on etenkin viime vuosikymmenten aikana tehty paljon 

tutkimuksia. Tulokset ovat vahvistaneet voimaharjoittelun hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta, 

minkä vuoksi on varsin perusteltua sisällyttää voimaharjoittelua tai edes voimaa vaativia lii-

kunnallisia osuuksia lasten ja nuorten harjoitteluun. Voimaharjoittelua puoltavat tutkimustu-

lokset ovatkin johtaneet siihen, että kyseinen harjoitusmuoto on enenevissä määrin rantautunut 
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niin liikunnanopetukseen, nuorten vapaa-ajan liikuntatoimintoihin kuin lapsille ja nuorille 

suunnattuihin kuntoutusohjelmiinkin (Stricker ym. 2020, 3). Aiheen tärkeyden perustelussa ei 

voi myöskään unohtaa maailmanlaajuista lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden vähentymistä 

ja ylipainon lisääntymistä, mikä suuntaa katseet kaikkiin niihin keinoihin, joilla on mahdollista 

edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. 

 

Tämän tutkielman ymmärtämiseksi on tärkeä määritellä, mitä voimaharjoittelulla sekä lapsilla 

ja nuorilla tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkoitetaan. Voimaharjoittelu on monipuolinen har-

joitusmuoto koko hermolihasjärjestelmän kehittämiseksi (Hakkarainen 2015, 212), mutta sen 

päätavoitteena on usein lihasvoiman lisääminen (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021). Voima-

harjoittelulle voidaan kuitenkin asettaa laajempiakin tavoitteita, joilla tähdätä niin yleisen kun-

non kohottamiseen mutta myös kilpaurheilutulosten maksimointiin. Harjoittelua voidaan to-

teuttaa hyödyntämällä erilaisia vapaita painoja, kuntosalilaitteita, kuntopalloja, vastuskuminau-

hoja tai omaa kehonpainoa. (Stricker ym. 2020, 2.) Tässä tutkielmassa käytetään myös termiä 

vastusharjoittelu tarkoittamaan samaa kuin voimaharjoittelu.   

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoiduissa tutkimuksissa lapset ovat olleet vähintään 6- vuo-

tiaita. Tätä nuoremmilla lapsilla voimatutkimuksia ei ole juuri tehty, sillä voimantuottoa on 

haastava mitata pieniltä lapsilta etenkin perinteisiä voimantestausmenetelmiä hyödyntäen 

(Hakkarainen 2009, 197). Lasten tutkimiseen ja testaamiseen liittyy aina myös huomionarvoisia 

eettisiä kysymyksiä. Lapsista puhuttaessa tässä tutkielmassa tarkoitetaan alle murrosikäisiä eli 

tyypillisimmin alle 11–13-vuotiaita. Tytöillä ja pojilla ensimmäiset murrosiän merkit alkavat 

keskimäärin 11–13- vuotiaana (Laine ym. 2016, 67). Nuorilla ymmärretään puolestaan murros-

ikäisistä täysi-ikäisyyden kynnykselle asti olevat henkilöt eli noin 13–18 – vuotiaat.  
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2 LIHAKSEN ANATOMIA JA HARJOITTELUN TEORIAA 

 

Lihasten kyky tuottaa voimaa on edellytys liikkumiselle (Hakkarainen 2015, 212). Tietynta-

soista lihaskuntoa tarvitaan jokaisen liikkeen suorittamiseen, sillä ihmiskehon liikuttamisesta 

vastaa tuki- ja liikuntaelinjärjestelmä, johon lihakset kuuluvat (Smith ym. 2014). Ihmisellä on 

noin 650 lihasta, ja lihaskudoksen osuus painosta on vajaa 50 %. Lihaskudoksella on useita 

tärkeitä tehtäviä elimistössämme. Lihaskudos vastaa muun muassa kehon liikuttamisesta, var-

talon asennon hallinnasta ja säilyttämisestä, ruumiinlämmön ylläpitämisestä sekä hermojen, si-

säelinten ja verisuonten tukemisesta. (Kauranen & Nurkka 2010, 112.) Lihasten merkitystä eli-

mistön toiminnan kannalta valaisee hyvin se tosiasia, että lihasten surkastuminen on itsenäinen 

riskitekijä ennenaikaiselle kuolemalle useissa sairauksissa (Hulmi 2019, 14).  

 

Ihmisen elimistössä on poikkijuovaista-, sileää- ja sydänlihaskudosta. Näitä eri lihaskudoksia 

voidaan luokitella eri tavoin muun muassa lihaskudoksen funktionaalisten, rakenteellisten ja 

fysiologisten ominaisuuksien mukaan. Kaikki lihaskudokset ovat elimistön toiminnan kannalta 

välttämättömiä. Poikkijuovaisen lihaskudoksen keskeisin ominaisuus on tahdonalainen supis-

tumiskyky eli kyky tuottaa liikettä. (Kauranen & Nurkka 2010, 111–113; Nienstedt ym. 2016, 

76.) Tässä työssä käsittelen erityisesti ihmiskehon liikuttamisesta vastaavaa poikkijuovaista li-

haskudosta, jolla on keskeinen rooli myös ihmisen voimantuotossa. Seuraavissa kappaleissa 

syvennytään lihaksen voimantuottoon ja voiman eri muotoihin.  

 

2.1 Lihasmekaniikka 

 

Lihas voi tuottaa voimaa kolmella eri tavalla: konsentrisesti, eksentrisesti ja isometrisesti (Ryt-

könen 2018, 23). Konsentrisessa lihastyössä lihaksen pituus lyhenee ja lihas supistuu, kun taas 

eksentrisessä pitenee ja supistuu. Lihaksessa tapahtuvan ulkoisen liikkeen vuoksi näitä kahta 

lihastyötapaa kutsutaan dynaamiseksi lihastyöksi. Isometrisessä lihastyössä lihaksen pituus ei 

muutu, vaikka lihas supistuukin. Isometristä lihastyötä kutsutaan myös staattiseksi lihastyöksi. 

(Kauranen & Nurkka 2010, 139.) Lihastyötapoja voidaan havainnollistaa hauiskääntöesimerkin 

avulla; kun paino nostetaan ylös, tehdään konsentrista lihastyötä, ja kun paino lasketaan alas, 

tapahtuu eksentristä lihastyötä. Mikäli painoa kannateltaisiin ilman sen liikuttamista, tapahtuisi 

puolestaan isometristä lihastyötä. (Rytkönen 2018, 23.) Ihmisen luonnollinen liikkuminen on 

useimmiten kuitenkin kaikkia lihastyötapoja sisältävää. Liikkumisessa voidaan yleensä havaita 
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eksentrisen, isometrisen ja konsentrisen lihastyötavan peräkkäinen ja toistuva kaava, josta käy-

tetään nimitystä venymis-lyhenemissykli. (Avela ym. 2016, 94.) 

 

Kaikkien lihastyötapojen yhdistely on suotavaa voiman kehittämisen kannalta (Häkkinen ym. 

2007, 290). Eksentrisen lihastyötavan korostaminen on kuitenkin todettu erityisen tehokkaaksi 

lihatyötavaksi harjoittelun tähdätessä lihasmassan- tai voiman kasvuun. Myös kuntoutuksessa 

kyseistä lihastyötapaa hyödynnetään paljon. (Seppänen ym. 2010, 91.) Lihas pystyy tuottamaan 

enemmän voimaa eksentrisesti kuin konsentrisesti ja harjoittelu on usein keholle vieraampi ja 

voimakkaampi ärsyke kuin perinteinen konsentrinen harjoittelu (Hulmi 2019, 44). Tästä syystä 

kyseistä lihastyötapaa pidetään erityisen tehokkaana. Nuorten kohdalla eksentrisen harjoittelun 

paremmuutta voiman lisääjänä ei ole kuitenkaan yhtä hyvin tunnistettu verrattuna aikuisilla 

tehtyihin tutkimuksiin (Peitz ym. 2018, 27). Tulevaisuudessa voisikin olla hyödyllistä ja mie-

lenkiintoista tutkia, minkälaiset harjoitusmenetelmät lisäävät lapsilla ja nuorilla voimaa opti-

maalisimmin. Lasten ja nuorten voiman kehittymisen tutkimiseen liittyy kuitenkin myös han-

kaluus erottaa, milloin kehitys on luonnollisen kasvun mukana tapahtuvaa ja mikä puolestaan 

harjoittelun tulosta.  

 

Harvoissa liikkeissä ja liikkumisessa vain yksi lihas vastaa liikkeen suorittamisesta. Usein ih-

misen liikkumisesta vastaavat useat lihakset, joilla on erilaisia toimintarooleja. (Kauranen & 

Nurkka 2010, 138; Nienstedt ym. 2016, 146.) Lihas voi toimia liikkeen aikana agonistina, an-

tagonistina, synergistinä, neutralisoijana tai fiksaattorina. Agonisti eli liikkeen päävaikuttujali-

has vastaa suurimmilta osin liikkeen suorittamisesta. (Kauranen & Nurkka 2010, 138.) Vasta-

vaikuttajalihas eli antagonisti pyrkii supistuessaan puolestaan päinvastaiseen liikkeeseen kuin 

agonisti (Nienstedt ym. 2016, 146). Hauiskäännössä agonistina toimii siis kaksipäinen olkalihas 

ja antagonistina kolmipäinen olkalihas (Rytkönen 2018, 22). Synergistinä toimiessaan lihas 

avustaa agonistia, neutralisoijana eliminoi liikkeen aikaista epätarkoituksenmukaista toimintaa 

ja fiksaattorina tukee liikkeen suorittamista staattisella lihastyöllä esimerkiksi vartalon asentoa 

halliten (Kauranen & Nurkka 2010, 138–139).  

 

2.2 Lihasvoiman eri muodot 

 

Voima voidaan jakaa kolmeen lajiin: maksimi-, nopeus- ja kestovoimaan (Kauranen & Nurkka 

2010, 144). Tämän karkean jaottelun pohjalta kukin voiman laji voidaan erotella vielä pienem-

miksi ja yksityiskohtaisemmiksi ominaisuuksiksi (Aalto ym. 2014, 77), jotka tulevat esille 
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jokaisen voiman lajin tarkemmassa kuvauksessa ja taulukossa 1 alla. Ihmisen normaalissa liik-

kumisessa voiman lajit usein sekoittuvat keskenään eikä niiden erottelu täten ole mielekästä 

(Kauranen & Nurkka 2010, 144).  Haluttaessa kuitenkin maksimoida esimerkiksi tietyn urhei-

lulajin vaatima lihasvoimalaji, on harjoittelussa syytä keskittyä lajin kannalta keskeisen voiman 

kehittämiseen. Tällöin lajianalyysi auttaa voimaharjoittelun suunnittelussa. (Häkkinen ym. 

2007, 253.) Esimerkiksi nopeaa voimantuottoa vaativien lajien urheilijat, kuten heitto- ja pon-

nistuslajien urheilijat sekä pikajuoksijat hyötyvät nopeusvoimaharjoittelusta, jossa harjoitetaan 

lihaksen kykyä tuottaa korkea voimataso mahdollisimman lyhyessä ajassa (Kauranen & Nurkka 

2010, 145; Rytkönen 2018, 86). Voimaharjoittelun ollessa kehittävää voimantuotto-ominaisuu-

det eli edellä mainitut voiman lajit tai laji paranevat (Rytkönen 2018, 20).  

 

 
 

KUVA 1. Voiman muodot ja niiden harjoittaminen. (Suomen Fysiovalmentajat 2017)  

 

Maksimivoimalla tarkoitetaan suurinta mahdollista voimatasoa, johon yksittäinen lihas tai li-

hasryhmä tahdonalaisesti yltävät (Rytkönen 2018, 20). Maksimivoiman tuottamiseen kuluu 

tyypillisesti noin 0.5–3.0 sekuntia riippuen yksilön harjoitustaustasta, perimästä, suoritettavasta 

liikkeestä (Rytkönen 2018, 20) sekä iästä ja sukupuolesta (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250).  

Ihminen ei jaksa ylläpitää maksimivoimaa pitkään, ja siksi maksimivoimasuoritukset ovat kes-

toltaan varsin lyhyitä. Hyvänä esimerkkinä maksimivoimaa vaativasta urheilulajista on painon-

nosto. (Kauranen & Nurkka 2010, 144–145.) Maksimivoiman kehittyminen tapahtuu pitkälti 

joko hermostollisen mukautumisen tai lihasmassan kasvun kautta. Hermostollisen mukautumi-

sen myötä lihasten käskytyskyky kehittyy, liikehermoviestien kulkeutuminen aivoista lihaksiin 

nopeutuu sekä liikemallit vahvistuvat motorisella aivokuorella. (Rytkönen 2018, 54.) Lihas-

massan kasvuun tähtäävää maksimivoimaharjoittelua kutsutaan hypertrofiseksi maksimivoima-

harjoitteluksi eli perusvoimaksi, jossa lihasmassan lisääntymisen myötä myös maksimivoima 
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lisääntyy. Hermostollista maksimivoimaa harjoitetaan isommilla kuormilla ja pienemmillä tois-

tomäärillä, kun taas perusvoimaa pienemmillä kuormilla ja suuremmilla toistomäärillä. (Suo-

men Fysiovalmentajat 2017.) 

 

Nopeusvoimalla tarkoitetaan lihaksen tai lihasryhmän kykyä tuottaa suurin mahdollinen voima 

mahdollisimman lyhyessä ajassa (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250; Kauranen & Nurkka 2010, 

145). Nopeusvoimassa voimaa voidaan tuottaa joko asyklisesti eli kertasuorituksena (räjähtävä 

voima) tai syklisesti eli useampien toistuvien suoritusten yhdistelmänä (pikavoima).  Riippuen 

voimantuottotavasta voimantuottoaika vaihtelee noin 0.1 sekunnista 10 sekuntiin. (Häkkinen 

ym. 2007, 251.) Vauhditon pituushyppy on hyvä esimerkki asyklisestä nopeusvoimasuorituk-

sesta, kun taas pikajuoksussa voimantuotto on syklistä (Rytkönen 2018, 94). Nopeusvoimaa 

tarkasteltaessa keskeisiksi voimatasoa määrittäviksi tekijöiksi nousevat hermolihasjärjestelmän 

kyky aktivoida motorisia yksiköitä mahdollisimman nopeasti, lihasten välittömien energialäh-

teiden käyttönopeus (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250) sekä kehon elastisten rakenteiden, ku-

ten jousimaisesti toimivien jänteiden, toiminta (Suomen Fysiovalmentajat 2017).   

 

Kestovoima kuvaa lihaksen tai lihasryhmän kykyä tuottaa voimaa pitkäkestoisesti jopa useiden 

minuuttien ajan (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250). Kestovoima muodostaa pohjan kovem-

malle harjoittelulle (Aalto ym. 2014, 78), ja sen merkitys korostuu päivittäisistä arkitoimin-

noista aina kestävyysominaisuuksia vaativiin urheilulajeihin saakka, kuten pyöräilyyn tai hiih-

toon (Kauranen & Nurkka 2010, 145). Kestovoimaharjoituksen toteutustavasta riippuu, tapah-

tuuko energiantuotto aerobisesti, jolloin harjoitetaan lihaskestävyyttä, tai anaerobisesti, jolloin 

harjoituksessa tähdätään voimakestävyyden parantamiseen. Molempia kestovoiman muotoja 

harjoitettaessa tehdään paljon toistoja, mutta harjoituskuorman suuruus erottaa lihas- ja voima-

kestävyyden harjoittamisen. Lihaskestävyyttä harjoitetaan omalla kehonpainolla tai matalilla 

kuormilla, kun taas voimakestävyyttä suuremmilla kuormilla. (Suomen Fysiovalmentajat 

2017.) Yli kaksi minuuttia kestävissä maksimaalisissa kestävyyssuorituksissa aerobisen ener-

giantuoton osuus kasvaa ja anaerobinen energiantuotto jää taka-alalle. Kun suoritus kestää alle 

kaksi minuuttia, energiaa tuotetaan pääasiassa anaerobisesti eli hapettomasti. (Rytkönen 2018, 

110.)  
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2.3 Voimaharjoittelun perusperiaatteet 

 

Harjoittelun perusperiaatteita eli kuormituksen lakeja ovat ylikuormitus, nousujohteisuus, spe-

sifisyys, säännöllisyys, yksilöllisyys ja ärsykkeenvaihtelu. Jotta harjoittelu olisi kehittävää ja 

tuloksellista, tulee harjoittelussa huomioida perusperiaatteiden toteutuminen.  (Hulmi 2019, 

30–31; Rytkönen 2018, 39–40.) Ylikuormituksella tarkoitetaan, että harjoittelun tulee ajoittain 

järkyttää kehon normaalia rasitustasoa, jotta kehitystä tapahtuisi (Faigenbaum & McFarland 

2016, 20; Hulmi 2019, 30). Voimaharjoittelussa ylikuormitusta voidaan käytännössä pyrkiä ai-

kaansaamaan muokkaamalla muun muassa harjoituksen intensiteettiä, volyymia tai harjoitusti-

heyttä. Ylikuormitus linkittyy vahvasti nousujohteisuuteen eli harjoitusvaatimusten asteittai-

seen kasvuun kunnon kehittämiseksi. Nousujohteisuus ei tarkoita, että esimerkiksi jokaisessa 

voimaharjoituksessa lisätään kuormaa, vaan huolehditaan kehoon kohdistuvien harjoitusvaati-

musten kehittymisestä pidemmällä aikavälillä. (Faigenbaum & McFarland 2016, 20–21.)  

 

Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää antaa aikaa harjoitteluun totuttautumiselle ja riittävien 

voimaharjoitteluun liittyvien tietotaitojen omaksumiselle ennen harjoituskuormien nostamista.  

Voimaharjoittelussa vastusta ei esimerkiksi koskaan tulisi lisätä liiketekniikan kustannuksella. 

Mikäli harjoittelun tehostuessa liiketekniikka tai hallinta heikkenee, on valmentajan kyettävä 

havaitsemaan liikkeen epäkohdat ja ohjeistamaan, miten harjoittelua mukautetaan vastaamaan 

paremmin urheilijan sen hetkistä tasoa. (Seppänen ym. 2010, 96.) Kuormituksen lisäämistä ei 

kuitenkaan kannata pelätä, sillä lihasvoiman kehittymisen kannalta kuormaa tulee ajoittain nos-

taa. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mikäli lapsi kykenee tekemään puhtaalla ja 

hallitulla liiketekniikalla 15 toistoa liikettä, voidaan liikkeestä riippuen lisätä kuormaa noin 5–

10 % ja laskea toistomäärä noin kymmeneen. (Faigenbaum 2001, 29.)  

 

Harjoittelun avulla on mahdollista kehittää niitä ominaisuuksia, joita harjoitellaan. Harjoittelun 

spesifisyydellä tarkoitetaan tavoitteenmukaista harjoittelua; mikäli tavoitteena on tuottaa voi-

maa mahdollisimman nopeasti, valitaan harjoitettavaksi voimanlajiksi nopeusvoima. (Rytkö-

nen 2018, 40.) Harjoittelun tulee olla säännöllistä, sillä saavutetut harjoitustulokset eivät varas-

toidu. Lasten ja nuorten kohdalla monesti kahdesta kolmeen harjoituskertaa viikossa riittää ke-

hityksen takaamiseksi (Faigenbaum & McFarland 2016, 20; Hakkarainen 2015, 216; Häkkinen 

& Ahtiainen 2016, 256), mutta lisätutkimusta kaivataan siitä, tuottaako useampi harjoituskerta 

enemmän tuloksia (Peitz ym. 2018, 26).  Urheileville lapsille ja nuorille tehdyissä tutkimuksissa 

parhaita tuloksia voimantuottoon on saatu, kun harjoituksissa samoille lihasryhmille on 
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suoritettu 1–4 sarjaa ja tehty 12–15 toistoa melkein uupumukseen saakka. Yhdessä harjoituk-

sessa liikkeitä tulisi olla 4–8. (Hakkarainen 2009, 201.) 

 

Yksilöllisyyden huomiointi harjoittelussa on kaiken lähtökohta, sillä samanlainen harjoittelu ei 

tuota kaikille samanlaisia vasteita (Hulmi 2019, 31). Yksilön tavoitteiden, harjoituskokemuk-

sen, kuntotason, iän sekä elämän- ja terveystilanteen huomioiminen luovat raamit harjoittelulle. 

Yksilöllisyyden huomiointi lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, sillä keho muuttuu nopeasti 

ja harjoittelun tulee olla linjassa yksilön kehitys- ja kypsyystason kanssa. Ärsykkeenvaihtelulla 

tarkoitetaan uudenlaisen ärsykkeen antamista keholle noin 4–8 viikon välein. Kehitys tasaan-

tuu, mikäli harjoittelu on jatkuvasti liian yksipuolista. (Rytkönen 2018, 20–21, 41.) Riittävästä 

ärsykkeenvaihtelusta voidaan huolehtia järkevän harjoittelun ohjelmoinnin avulla (Hulmi 2019, 

30).  

 

Tarkasteltaessa lasten ja nuorten voimaharjoittelua näiden yleisesti tunnettujen perusperiaattei-

den lisäksi harjoittelussa tulisi huomioida luovuus, nautinnollisuus, sosiaalisuus ja harjoittelun 

valvonta. Harjoittelun tavoitteeksi ei tulisi koskaan asettaa pelkkää lihasvoiman kasvua, vaan 

korostaa laajempia terveelliseen elämäntyyliin liittyviä tekijöitä. (Faigenbaum & McFarland 

2016, 20–21.) Fyysinen harjoittelu tulee aina nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuu-

luvat esimerkiksi riittävä ravinto ja lepo (Hulmi 2019, 31; Rytkönen 2018, 41). Kun harjoitte-

lussa huomioidaan luovat työskentelytavat, haastetaan yksilön taitotasoa sopivassa suhteessa ja 

mahdollistetaan harjoittelu kavereiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, luodaan pa-

remmat edellytykset harjoittelun jatkuvuudelle ja mielenkiinnon säilymiselle (Faigenbaum & 

McFarland 2016, 20–21). Harjoittelun valvonta lisää harjoittelun turvallisuutta, tehokkuutta ja 

vähentää loukkaantumisriskejä. Harjoittelusta tulee myös tuloksellista, kun lähellä on ammat-

titaitoinen henkilö. (Faigenbaum & McFarland 2016, 20–21; Peitz ym. 2018, 27.) 
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3 FYYSISEN SUORITUSKYVYN JA VOIMAN KEHITTYMINEN LAPSUUDESSA 

 

Lapsen keho eroaa aikuisen kehosta monella eri tavalla. Elinjärjestelmien, kuten hermoston, 

tuki- ja liikuntaelimistön sekä sukupuolielimistön osittainen kypsymättömyys ja kehittyminen 

vaikuttavat lapsen ja nuoren liikunnalliseen kyvykkyyteen ja harjoitettavuuteen. (Laine ym. 

2016, 61.) Lapsen fyysinen toimintakyky kehittyy luonnollisesti kasvun ja kehityksen kautta 

(Kalaja 2017, 173), jota säätelevät hormonit (Seppänen ym. 2010, 25). Fyysisen aktiivisuuden 

ja harjoittelun avulla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa fyysisen toimintakyvyn kehittymiseen 

ja taitojen oppimiseen (Kalaja 2017, 173). Liikunnan on ajoittain sanottu olevan jopa välttämä-

töntä normaalin kasvun ja kehityksen takaamiseksi sekä myöhempien terveysongelmien välttä-

miseksi (Faigenbaum 2009, 60; Laine ym. 2016, 75).  

 

Hermosto kehittyy lapsuudessa nopeasti. Kehitys näkyy lapsen liikkumisessa vaikuttaen muun 

muassa tasapainoon, reaktiokykyyn, ketteryyteen sekä voiman ja nopeuden kehittymiseen. 

Vasta hermoston täyden kehittymisen jälkeen monimutkaisten ja suurta reaktionopeutta vaati-

vien liikkeiden teko alkaa luonnistua, kun hermoimpulssien kulku nopeutuu. (Laine ym. 2016, 

61.) Hermoston kehitys näkyy myös kyvyssä kontrolloida lihaksia, millä on suora vaikutus voi-

mantuottoon (Hakkarainen 2015, 219). Luiden kehittymisen osalta tärkein huomioitava tekijä 

on luuston pienempi lujuus, joka vaikuttaa luuston kuormittavuuden sietokykyyn (Häkkinen 

ym. 2007, 274). Oikeanlainen harjoittelu ja ravinto luovat luuston kehittymiselle kuitenkin hy-

vät olosuhteet (Laine ym. 2016, 65). Esimerkiksi erilaiset voimaa vaativat hyppelyt ovat omiaan 

kehittämään luustoa vahvemmaksi (Häkkinen ym. 2007, 274).  

 

Voimaominaisuuksien kehittymistä selittävät normaalin kasvun ja kehityksen lisäksi perimä ja 

harjoittelu (Häkkinen ym. 2007, 252). Pojilla lihasmassa lisääntyy 40 %:sta 53 %:iin siirryttä-

essä lapsuudesta nuoruuteen. Tytöillä vastaavanlaista nousua ei tapahdu, vaan lihasmassan 

määrä pysyttelee noin 40–46 %: ssa. (Vuori 2005, 148.) Liikkumista erilaisissa ja monipuoli-

sissa ympäristöissä tarvitaan, sillä lihasvoima ei saavuta perimän määrittämää täyttä potentiaa-

lia ilman harjoittelua (Faigenbaum & MacDonald 2017, 697). Lapsen kasvun ja kehityksen 

myötä lihasmassa lisääntyy, kun pituuskasvun myötä sarkomeerit pitenevät ja lihassolujen- ja 

säikeiden koko kasvaa (Laine ym. 2016, 65). Voiman kasvussa tapahtuva suurin harppaus ta-

pahtuu kuitenkin vasta murrosiässä hormonaalisten muutosten myötä. Tytöillä voiman kehitty-

misen huippukausi on 12–13- vuotiaana ja pojilla 14–15- vuotiaana. (Kalaja 2017, 173.) Kun 

pituuskasvun huippu on ohitettu, on voiman kehittyminen otollisinta (Laine ym. 2016, 78).  
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Ennen murrosikää harjoittelun kautta tapahtuva lihasmassan lisääminen ei ole yhtä tehokasta 

kuin aikuisilla alhaisten testosteroni- ja kasvuhormonipitoisuuksien takia (Faigenbaum ym. 

2009, 65; Laine ym. 2016, 65). Lasten on kuitenkin mahdollista kasvattaa voimatasojaan noin 

13–30 % harjoittelun avulla (Granacher ym. 2011a, 357; Laine ym. 2016, 65). Voiman kehit-

tymistä lapsilla on havaittu jokaisella voiman osa-alueella eli maksimi-, nopeus- ja kestovoi-

massa (Hakkarainen 2015, 215). Kehittyminen tapahtuu lapsilla kuitenkin enemmän hermos-

tollisen kehittymisen (Faigenbaum ym. 2009, 64; Langford & McCurdy 2005, 39; Seppänen 

ym. 2010, 94) ja entsyymien aktiivisuuden lisääntymisen kautta (Laine ym. 2016, 65). Sään-

nöllinen lihaskuntoharjoittelu mahdollistaa lihassolujen poikkipinta-alan kasvun ja uusien mo-

toristen yksiköiden syntymisen, mikä johtaa lopulta lihaskasvuun ja voiman kehittymiseen 

(Seppänen ym. 2010, 26). Myös aiempien motoristen yksiköiden rekrytointi ja käskytys para-

nevat harjoittelun seurauksena (Haapala & Ihalainen 2018, 47). Hermostollisten tekijöiden li-

säksi lapsuudessa motorisella oppimisella on vaikutusta voiman lisääntymiseen (Hakkarainen 

2015, 215).   

 

Murrosikään asti tyttöjen ja poikien voiman kehittyminen ja lihasmassan kasvu ovat samankal-

taista ja lineaarista (Laine ym. 2016, 77; Peitz ym. 2018, 13; Seppänen ym. 2010, 26; Smith 

ym. 2014). Murrosikään tultaessa poikien lihasmassa kasvaa tyttöjä nopeammin korkeamman 

testosteronitason nousun johdosta, mikä johtaa samalla myös poikien tyttöjä suurempaan lihas-

voimaan (Faigenbaum ym. 2009, 65; Häkkinen ym. 2007, 252). Lihasvoimaeroja selittävät 

myös erot rasvamassan määrässä (Laine ym. 2016, 65) ja vipuvarsien pituuksissa (Hakkarainen 

2015, 213).  Tytöillä voiman kehittymistä näyttäisivät selittävän toisaalta myös muut hormonit, 

kuten kasvuhormi ja insuliini (Faigenbaum ym. 2009, 65). Lihasvoimaerot tyttöjen ja poikien 

välillä ovat suurimmat yläraajojen lihaksissa (Vuori 2005, 148), mikä johtuu ainakin tyttöjen ja 

poikien erilaisista liikuntaharrastuksista sekä poikien hartioiden levenemisestä murrosiässä 

(Hakkarainen 2015, 213). 
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4 VOIMAHARJOITTELUN LAAJAT VAIKUTUKSET LAPSIIN JA NUORIIN 

 

7–17- vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi harrastaa liikuntaa päivittäin vähintään 60 minuutin 

ajan. Suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä, mutta kolmena päivänä vii-

kossa tulisi harrastaa myös lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikuntaa. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2021, 11.) Liikkumissuosituksista huolimatta lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuu-

den tiedetään maailmanlaajuisesti vähentyneen ja ylipainon lisääntyneen. Fyysisen aktiivisuu-

den laskun myötä heikentymistä on tapahtunut niin lasten ja nuorten kestävyys- kuin lihaskun-

nossakin. (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021; Faigenbaum & MacDonald 2017, 696; Smith 

ym. 2014.) Kuilu heikon ja korkean lihasvoiman omaavien nuorten välillä on jatkanut maail-

manlaajuista kasvuaan (Faigenbaum & MacDonald 2017, 697). Lihaskunnon osalta etenkin 

keskivartalon ja alaraajojen voimatasot näyttävät heikentyneen viime vuosikymmenien aikana 

(Dos Santos Duarte Junior ym. 2021), mikä näkyy muun muassa heikentyneinä tuloksina istu-

maan nousu- ja pituushyppytesteissä (Granacher ym. 2011b, 940). Samaan aikaan lasten ja 

nuorten käden puristusvoimassa on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä (Dos Santos 

Duarte Junior ym. 2021).  

 

Voimaharjoittelun terveyshyötyjä on tutkittu kestävyysliikunnan ja terveyden välisiin yhteyk-

siin verrattuna vähemmän. Terveyden ja lihaskunnon väliset yhteydet ovat kuitenkin viime ai-

koina alkaneet enemmän kiinnostaa tutkijoita (Smith ym. 2014), ja tietoisuus voimaharjoittelun 

hyödyistä on laajentunut (Faigenbaum 2009, 65). Lasten ja nuorten on mahdollista hyötyä voi-

maharjoittelusta niin kuin aikuistenkin (Faigenbaum & McFarland 2016, 16), ja jo 6- vuotiailla 

on havaittu kehitystä voimantuotossa säännöllisen voimaharjoittelun seurauksena (Hakkarai-

nen 2009, 198). Voimaharjoittelun hyödyt eivät rajoitu ainoastaan fyysisiin tekijöihin, vaan 

harjoittelun on todettu oikealla tavalla toteutettuna tuottavan myös psyykkisiä ja sosiaalisia ter-

veyshyötyjä (Faigenbaum ym. 2009, 65). Seuraavissa kappaleissa kuvaan voimaharjoittelun 

hyödyllisyyttä niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. 

 

4.4 Voimaharjoittelun fyysiset vaikutukset 

 

Voimaharjoittelun avulla on mahdollista kohentaa yleistä fyysistä terveyttä ja hyvinvointia, 

mutta myös urheilullista suoristuskykyä. Voimaharjoittelun on todettu useamman tutkimuksen 

valossa kehittävän muun muassa lasten ja nuorten lihaskuntoa, motorista suorituskykyä, lisää-

vän luumassaa ja 1GF-1- kasvuhormonin tuotantoa sekä vaikuttavan myönteisesti kehon rasva-
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aineenvaihduntaan sekä sydän- ja verisuoniterveyteen (Dos Santos Duarte Junior ym.  2021; 

Faigenbaum 2009, 65–68; Peitz ym. 2018, 2; Stricker ym. 2020, 3). Jo ennen murrosikää aloi-

tettu voimaharjoittelu luo pohjaa vahvalle ja kestävälle tuki- ja liikuntaelinjärjestelmälle, joka 

puolestaan mahdollistaa tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen liikkumisen sekä vähentää alttiutta 

erilaisille urheiluvammoille (Smith ym. 2014).  

 

Lapsilla ja nuorilla on havaittu kehitystä valikoiduissa motorisen suorituskyvyn testeissä vas-

tusharjoittelujakson jälkeen (Behringer ym. 2011, 202; Faigenbaum 2009, 67).  Kehitystä on 

tapahtunut esimerkiksi pituushypyssä, vertikaalihypyssä, juoksunopeudessa ja pallon heitossa, 

kun harjoittelussa on hyödynnetty kuntosalilaitteita, vapaita painoja, omaa kehonpainoa ja kun-

topalloja. Osassa tutkimuksissa parantumista motorisessa suorituskyvyssä ei kuitenkaan ha-

vaittu, vaikka voima olikin lisääntynyt. (Faigenbaum 2009, 67.) Motorisen suorituskyvyn pa-

rannukset ovat olleet ilmeisempiä lapsilla kuin nuorilla sekä ei- urheilevilla verrattuna urheili-

januoriin. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että kokemattomammilla liikkujilla motorinen 

oppiminen on nopeampaa, tai että harjoitusintensiteetti ei ole ollut riittävän kuormittava vas-

taamaan nuorten ja urheilijanuorten fyysisiin vaatimuksiin. (Behringer ym. 2011, 202.)  Tulok-

set kuvaavat hyvin harjoittelun spesifisyyden vaikutusta haluttujen harjoitusvasteiden ilmaan-

tumiseen; kun harjoitusohjelma on suunniteltu haluttuja tavoitteita tukevaksi, harjoitustulokset 

ovat ilmeisempiä. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi parantaa pituushyppytulosta, tulee voima-

harjoittelu ohjelmoida palvelemaan juuri kyseisen tavoitteen saavuttamista.  

 

Voimaharjoittelun avulla on mahdollista vahvistaa luita sekä muita tuki- ja sidekudoksia, joiden 

hyvä kunto ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten vammariskiä (Rytkönen 2018, 20). Hyvissä ajoin 

aloitettu lihaskuntoharjoittelu ennaltaehkäisee tukirakenteiden ylikuormittumista ja loukkaan-

tumisia kehittyneen kehonhallinnan vuoksi. Myöhään aloitettu ja liian intensiivinen voimahar-

joittelu voi täten olla jopa vaarallisempaa kuin aikaisin aloitettu matalaintensiteettinen harjoit-

telu. (Aalto ym. 2014, 120.) Mitä vahvemmat luut lapsuudessa on hankittu, sitä enemmän niillä 

on myös varaa haurastua iän myötä (Vuori 2005, 149). Päinvastoin yleistä pelkoa, jonka mu-

kaan vastusharjoittelu olisi haitallista lapsen kypsymättömälle luustolle, on juuri lisävastusta 

sisältävien aktiviteettien todettu edistävän luun muodostumista. Vastusharjoittelu yhdessä ra-

vitsemussuositusten mukaisen ruokavalion kanssa näyttäisi maksimoivan luun mineraalitihey-

den lapsuuden ja nuoruuden aikana. (Faigenbaum 2009, 66.) Luun tiheys paranee voimahar-

joittelun seurauksena jänteiden kuormituksesta johtuen. Vahvat luut ja jänteet kestävät puoles-

taan raskaampaa kuormitusta ja edesauttavat lihasvoiman kasvua. Luuston terveyden kannalta 
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monipuolinen liikunta on kuitenkin avainasemassa. (Seppänen ym. 2010, 91–93.) Vammariskiä 

saattaa vähentää myös lihastasapainon kehittyminen voimaharjoittelun seurauksena (Faigen-

baum 2001, 26).  

 

Kehittävä voimaharjoittelu ei paranna ainoastaan fyysistä suorituskykyä urheilutoiminnoissa 

(Rytkönen 2018, 20), vaan sen hyödyt näkyvät päivittäisissä arjen askareissakin muun muassa 

paremman liikehallinnan ja arjen jaksamisen kautta (Faigenbaum 2001, 24). Liikunnanopetuk-

sessa hyödynnettävien Move! - mittausten tulokset ovat muun muassa osoittaneet 5- ja 8- luok-

kalaisten heikon fyysisen toimintakyvyn vaikeuttavan arjessa jaksamista jo noin 40 prosentilla 

oppilaista (Valtion liikuntaneuvosto 2021), mikä on erittäin huolestuttava tulos. Move! - mit-

tausten tulokset antavat liikunnanopettajille ensiarvoisen tärkeää tietoa oppilaiden fyysisen toi-

mintakyvyn kehityssuunnista, jotka voivat auttaa opettajaa suuntaamaan opetusta kohti oppi-

laiden parempaa arjessa jaksamista, hyvinvointia ja terveyttä. Vähäinen lihasvoima voi vaikut-

taa negatiivisesti esimerkiksi siihen, millaisessa asennossa ja ryhdissä koululainen jaksaa kan-

taa reppuaan (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021). Mikäli lapsen ergonomia tai tapa kantaa 

laukkua tai reppua on aina heikko, voi seurauksena olla jopa rakenteellisia muutoksia. Tästä 

syystä lasten ryhtiin ja lihastasapainoon tulee kiinnittää huomioita. (Seppänen ym. 2010, 100.) 

Etenkin ei-urheilullisten lasten ja nuorten kohdalla näkisinkin tärkeäksi korostaa voimaharjoit-

telun hyödyllisyyttä myös arjen toiminnoissa. Motivoituminen harjoitteluun voi parantua, kun 

se koetaan tärkeäksi konkreettisella tasolla ja oman elämän kannalta.  

 

Vaikka lasten keho eroaa aikuisten kehosta monella eri tavalla, on voimaharjoittelun aikaan-

saamat fysiologiset vasteet samansuuntaisia kuin aikuisilla. Samankaltaisuutta on havaittu 

muun muassa verenkiertoelimistöön kohdistuvissa akuuteissa vasteissa. Isometrisen ja dynaa-

misen lihastyön on havaittu nostavan sykettä sekä systolista että diastolista verenpainetta. Isku-

tilavuudessa ei puolestaan tapahdu isoja muutoksia. Voimaharjoittelun seurauksena on havaittu 

positiivisia muutoksia myös hapenottokyvyssä, vaikka laktaattipitoisuus ei lapsilla nousekaan 

aikuisiin verrattuna yhtä paljon. Voimaharjoittelun hormonaalisista vasteista lapsilla ja nuorilla 

ei tiedetä vielä paljon (Haapala & Ihalainen 2018 48), mutta testosteroni ja kasvuhormonipitoi-

suuksien on havaittu kohoavan voimaharjoittelun jälkeen noin 15–30 minuutiksi (Seppänen ym. 

2010, 93). Poikien kohdalla näyttöä on myös siitä, että akuutit sekä krooniset vasteet testoste-

ronipitoisuuksissa jäävät kuitenkin aikuisia matalammiksi. Tutkimustieto etenkin tyttöihin koh-

distuvien hormonaalisten vasteiden tutkimiseksi on jäänyt varsin puutteelliseksi. (Haapala & 

Ihalainen 2018, 48). Tulevaisuudessa voimaharjoittelun aikaansaamien hormonaalisten 
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vasteiden tutkiminen lapsilla ja nuorilla sekä eri sukupuolten välillä voisikin antaa vielä tärkeää 

tietoa voiman kehittymisestä lapsuudessa ja nuoruudessa.  

 

4.5 Voimaharjoittelulla psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 

 

Nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat ovat suuri huolenaihe terveydenhuollossa. Lasten 

ja nuorten fyysisen aktiivisuuden lisääminen on tärkeä kansanterveystavoite paitsi fyysisten 

terveyshyötyjen, mutta myös psyykkisen terveyden edistämisen vuoksi. (Smith ym. 2014.) Lii-

kunnan ja urheilun merkitys psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on lapsilla ja nuorilla 

ilmeinen.  Lapset ja nuoret oppivat sosiaalista vuorovaikutusta monesti liikunnan kautta (Vuori 

2005, 145), ja etenkin nuorilla liikuntaharjoittelu yhdistettynä sosiaaliseen kanssakäymiseen 

linkittyy positiiviseen mielenterveyteen (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021).  Liikunta on 

myös oiva keino muodostaa omaa minäkuvaa, identiteettiä (Vuori 2005, 145) sekä kehonkuvaa. 

Paineita oman ulkonäkönsä suhteen kokevat erityisesti tytöt. Teini-iässä tytöillä rasvan määrä 

lisääntyy, mikä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä omaa kehoa kohtaan. Pojilla tapahtuva pituus-

kasvu ja lihasmassan lisääntyminen teini-iässä ovat puolestaan usein myönteisiksi koettuja asi-

oita.  Joka kolmas tyttö arvioi laihtumisen erittäin tärkeäksi liikkumisen syyksi, kun taas pojista 

joka kymmenes koki samoin. (Ojala 2017, 5–7.) 

 

Vastusharjoittelulla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten psyykkiseen ja 

sosiaaliseen terveyteen (Faigenbaum 2001, 24). Harjoittelun on todettu vaikuttavan myöntei-

sesti muun muassa itsearviointiin, motivaatioon sekä itsetuntoon. Nämä psykologiset muuttujat 

ovatkin herkkiä muuttumaan harjoittelun vaikutuksesta juuri lapsuuden ja nuoruuden aikana. 

(Dos Santos Duarte Junior ym. 2021.) Vastusharjoittelun vaikutukset kehonkuvaan ja itsetun-

toon saattavat olla kestävyysliikuntaa merkittävämmät harjoittelusta saatavien nopeampien ja 

selkeämpien tulosten vuoksi. Esimerkiksi kehonkoostumuksessa tapahtuvat muutokset ja voi-

man kasvu voivat vaikuttaa myönteisesti itsetuntoon ja kehonkuvaan etenkin lyhyellä aikavä-

lillä tarkasteltuna. (Fox 2000, 235.) Myös heikon lihasvoiman ja psyykkisten sairauksien välillä 

on todettu kohtalainen yhteys (Smith ym. 2014), mutta on tärkeä muistaa, että psyykkiseen 

sairastavuuteen vaikuttavat myös monet muut tekijät. Tutkimuksissa näiden muiden tekijöiden 

vaikutusten minimointi tuloksiin on ollut jokseenkin haastavaa ja epämääräistä.   

 

Lihaskunnon lisääntymisen myötä luottamus omiin fyysisiin kykyihin voi parantua (Dos Santos 

Duarte Junior ym. 2021; Smith ym. 2014), millä voi olla positiivinen vaikutus lapsen tai nuoren 
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kokonaisliikunnan määrään. Asianmukaiseen ja kannustavaan voimaharjoitteluohjelmaan osal-

listuneilla lapsilla on havaittu myös myönteisempiä asenteita liikunnanopetusta, fyysisen kun-

non kasvattamista ja aktiivista elämäntyyliä kohtaan. Liian intensiivisellä harjoittelulla, val-

mennuksella ja harjoituspaineilla voi puolestaan olla negatiivisia vaikutuksia etenkin sellaisiin 

nuoriin, jotka ovat psyykkisesti haavoittuvaisessa asemassa.  (Faigenbaum ym. 2009, 67.) Tästä 

syystä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamiseen tulee kiinnittää huomioita. Vaikka useammalle 

liikunta tarjoaa myönteisiä kokemuksia, voi osalle liikunta aiheuttaa kielteisiä tuntemuksia, jos 

liikuntaa ei järjestetä lapsen ehdoilla ja lasta varten. (Vuori 2005, 145.)  

 

Voimaharjoittelu on soveltuva harjoitusmuoto myös ylipainoisille ja lihaville lapsille ja nuo-

rille, joilla heikompi fyysinen kunto voi hankaloittaa osallistumista aerobiseen harjoitteluun 

(Stricker ym. 2020, 3). Tyypillisesti painonhallintaan on kuitenkin suositeltu kestävyysliikuntaa 

(Faigenbaum 2001, 25), mutta viime vuosien aikana myös voimaharjoittelun roolia on koros-

tettu lukuisten fyysisten terveysvaikutusten, paremman houkuttelevuuden ja psyykkisten hy-

vinvointivaikutusten vuoksi (Schranz ym. 2013, 894). Aerobinen liikunta, kuten juokseminen, 

voi joissain tapauksissa olla jopa mahdotonta ylipainoiselle lapselle ja sisältää riskin liikunta-

elinvammoille (Faigenbaum 2009, 65). Voimaharjoittelu voi täten tarjota paremman mahdolli-

suuden kokea osallisuutta liikunnassa ja lisätä sitä kautta itsearvostusta (Schranz ym. 2013, 

894).  

 

Voimaharjoittelun avulla ylipainoiset lapset ja nuoret voivat saada enemmän pätevyyden koke-

muksia verrattuna hoikempiin ikätovereihinsa absoluuttista voimaa tarkasteltaessa. Vaikka yli-

painoisilla lapsilla on enemmän rasvamassaa, heidän rasvattoman massansa osuus on myös 

suuri, mikä voi mahdollistaa suuremman absoluuttisen voiman. (Schranz ym. 2013, 894.) Po-

jilla absoluuttinen voima- ja tytöillä suhteellinen voimataso on liitetty muun muassa parempaan 

fyysiseen itsearvostukseen (Lubans & Cliff 2011, 33), mikä osaltaan vahvistaa psyykkisten ja 

fyysisten tekijöiden välistä yhteyttä. Vaikka liikuntasuoritusten vertailua ei lähtökohtaisesti 

kannata harrastaa, voi tällaiset onnistumisen ja pätevyyden kokemukset herättää kipinän liikun-

taan. Ylipainoiset ja lihavat lapset ja nuoret kokevat enemmän kiusaamista ja syrjintää hoikem-

piin ikätovereihinsa verrattuna sekä heidän itsetuntonsa on usein heikompi (Sagar & Gupta 

2018, 555–556; Schranz ym. 2013, 894). Ylipainoisten lasten keskuudessa liikuntaharrastukset 

lopahtavat myös muita herkemmin, jolloin voi olla tarpeen tarkastella, voisiko psyykkisiä teki-

jöitä huomioimalla tukea paremmin heidän itseluottamustaan ja motivaatiota liikuntaa kohtaan 

(Dos Santos Duarte Junior ym. 2021). Koululiikunnalle asetetut monipuoliset tavoitteet 
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pakottavat huomioimaan ihmisen kokonaisvaltaista olemusta niin fyysisellä, psyykkisellä kuin 

sosiaalisellakin tasolla.  

 

4.6 Voimaharjoittelun mahdolliset riskit  

 

Voimaharjoittelun tiedetään olevan turvallista lapsille ja nuorille eikä sen ole todettu sisältävän 

muita liikuntamuotoja enempää terveyttä vaarantavia riskejä (Faigenbaum & McFarland 2016, 

18). Voimaharjoittelusta johtuvat terveyttä riskeeraavat tekijät liittyvät harjoittelun vääränlai-

seen toteutukseen, kuten harjoituskertojen- ja intensiteetin epäsuhtaan. On myös tärkeä todeta, 

että nämä riskit eivät liity ainoastaan voimaharjoitteluun, vaan ovat yhteisiä kaikille urheilula-

jeille. (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021; Faigenbaum & McFarland 2016, 18.) Erään tutki-

muksen mukaan esimerkiksi jalkapallossa ja rugbyssa loukkaantumisia tapahtui voimaharjoit-

teluun verrattuna enemmän. Riittävän lämmittelyn, sopivien välineiden, harjoittelun valvonnan, 

järkevän ohjelmoinnin sekä oikeiden suoritustekniikoiden avulla vammoja voidaan kuitenkin 

pyrkiä välttämään. (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021.) Turvallisuuden huomiointiin kuuluu 

myös liikuntatilaan kuulumattomien turvallisuutta vaarantavien tekijöiden karsiminen (Faigen-

baum 2001, 28) sekä turvallisuusohjeiden tiukentaminen tarpeen vaatiessa (Granacher ym. 

2011a, 358).  

 

Luuston kehittymisen ollessa vielä kesken ennen murrosikää, tulee äärimmäisen raskaista 

voima- ja hyppelyharjoituksia välttää. Vaikka harjoittelu ei estäisikään pituuskasvua, voi jois-

sain tapauksissa pituuskasvun ja murrosiän alku kuitenkin viivästyä kovan harjoittelun seurauk-

sena. Myös luiden apofyysit eli kasvurustot voivat kuormittua rankkojen voima- ja hyppelyhar-

joitusten seurauksena aiheuttaen kipuja luutumisalueille. (Aalto ym. 2014, 120–122.) Nuorilla 

urheilijoilla luutumisalueiden kiputilat ovatkin yleisimpiä kipua aiheuttavia rasitustiloja (Vuori 

2005, 148). Määrällisesti harjoittelua tulisi kuitenkin olla paljon, mutta harjoittelun intensiteetin 

olisi syytä olla matalampi (Hakkarainen 2015, 220). Urheilevien lasten ja nuorten tutkimuksissa 

on havaittu myös tiettyjä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa loukkaantumisriskiin. Esimerkiksi li-

hasväsymys, heikko voima, riittämätön lihasjäykkyys, lihasepätasapaino sekä muuttunut pro-

prioseptiikka eli asentoaisti voivat olla yhteydessä suurempaan loukkaantumisriskiin. Tunte-

mus näiden tekijöiden vaikutuksesta liikkumiseen antaa kaikille liikunta-alan ammattilaisille, 

kuten valmentajille sekä liikunnanopettajille tärkeää tietoa harjoittelusta ja sen toteutuksesta. 

(Dos Santos Duarte Junior ym. 2021.) 
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Faigenbaumin ym. (2009) raportissa viitattiin tutkimuksiin, joiden mukaan loukkaantumisris-

kin on todettu olevan suurempi silloin, kun lapset ja nuoret harjoittavat voimaa tai käyttävät 

kuntolaitteita kotona. Lasten huolimaton käytös, laitteiden toimintahäiriöt sekä valvonnan 

puute ovat aiheuttaneet loukkaantumisia vanhempiin ikäryhmiin verrattuna enemmän. Vaikka 

loukkaantumiset ovat monesti lieviä, voi turvallisuusohjeiden noudattamattomuus aiheuttaa 

kohtalokkaitakin tilanteita. Eräässä tapaustutkimuksessa 9- vuotias poika kuoli tangon tippu-

essa rintaan penkkipunnerrustelineestä. (Faigenbaum ym. 2009, 63.) Esimerkkitapaus on ikävä 

tosiasia siitä, kuinka huolimattomuus ja turvattomuus harjoitteluympäristössä voi johtaa vahin-

gollisiin tilanteisiin. Liikunnanopettajilta ja valmentajilta vaaditaankin erityistä valveutunei-

suutta ja läsnäoloa jokaisen harjoituksen aikana.  
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5 LASTEN JA NUORTEN VOIMAHARJOITTELUN TOTEUTTAMINEN 

 

Lasten ja nuorten voimaharjoittelua tulee toteuttaa lapsen ehdoilla, yksilöllinen ikä- ja kehitys-

taso huomioiden (Laine ym. 2016, 77). Lapsen kehitystasolle oikein suunniteltu voimaharjoit-

telu tukee kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa eri voima-alueiden kehittymisen parhaalla 

mahdollisella tavalla (Seppänen ym. 2010, 93). Voimaharjoitteluohjelman laadinnassa lapselle 

tulee aina muistaa kehittyvän elimistön vaikutus lapsen suorituskykyyn. Usein esimerkiksi ai-

kuisille soveltuvissa harjoitteluohjelmissa intensiteetti on lapsille liian kova sekä palautumis-

ajat lyhyet, jolloin ohjelmia ei voida sellaisenaan hyödyntää lasten harjoittelussa (Faigenbaum 

2001, 27). 

 

Voimaharjoittelua voidaan toteuttaa monenlaisin menetelmin ja erilaisissa ympäristöissä (Dos 

Santos Duarte Junior ym. 2021). Hyviä liikuntamuotoja vahvistamaan lasten ja nuorten lihas-

kuntoa ovat muun muassa vastuskuminauhaharjoittelu, kuntosali- ja kehonpainoharjoittelu, 

ryhmäliikunta, portaiden nousu (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 14) sekä erilaiset kunto-

piirit (Terve koululainen 2021). Tyypillisesti koululaiset harjoittavatkin voimaa erilaisten kun-

topiirien ja kuntosaliharjoittelun muodossa (Kalaja 2017, 176). Seuraavissa kappaleissa kuvaan 

tarkemmin voimaharjoittelun toteutusta eri ikävaiheissa: ennen murrosikää, murrosiässä ja 

murrosiän jälkeen. 

 

5.1 Voimaharjoittelu ennen murrosikää 

 

Lihaskuntoharjoittelu voidaan aloittaa turvallisesti jo hyvin nuorena (Seppänen ym. 2010, 36). 

Käytännössä harjoittelua voidaan toteuttaa, mikäli lapsella on kyky ymmärtää opettajan tai val-

mentajan antamia ohjeita (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021; Faigenbaum ym. 2009, 68) sekä 

harjoitteluun liittyvät hyödyt ja mahdolliset riskit (Faigenbaum 2001, 27). Tyypillisesti lapset 

osallistuvat liikuntaharrastuksiin noin 7–8 vuoden iässä, jolloin myös voimaharjoittelua voi-

daan aloittaa (Faigenbaum ym. 2009, 68). Liikkeiden harjoittelu on suositeltava aloittaa jo noin 

6–10- vuotiaana, jolloin lapset omaksuvat helposti uusia liikkeitä (Dos Santos Duarte Junior 

ym. 2021). Voimaharjoitteluun tutustuvien ja aloittelijoiden kanssa on tärkeä lähteä liikkeelle 

vartalon lihaksia, kuten vatsa-, selkä- ja kylkilihaksia vahvistavista liikkeistä. Opetteluvai-

heessa harjoitteluun voidaan sisällyttää useita liikkeitä, jolloin erilaiset liikemallit ja suunnat 

tulevat tutuiksi. Liikkeitä tulisi tehdä niin ylös-alas kuin ojennus-koukistussuunnissa sekä var-

taloa kiertäen. Liikkeissä on suositeltava harjoittaa kaikkia nivelkulmia tehden esimerkiksi 
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syväkyykkyä vain pienen vastuksen kanssa. (Häkkinen ym. 2007, 257; Seppänen ym. 2010, 

98–99.) Laajat liikeradat kehittävät voiman lisäksi samalla myös liikkuvuutta, jossa osalla lap-

sista ja nuorista on parantamisen varaa. Move! - testeistä saadut tulokset kertovat, että 8- luok-

kalaisilla pojilla liikkuvuuden haasteet näkyvät etenkin vaikeutena kyykistyä sekä suoristaa 

selkä täysi-istunnassa (Valtion liikuntaneuvosto 2021).  

 

Ennen murrosikää tapahtuvassa harjoittelussa tulisi keskittyä kehonhallintaan ja monipuoliseen 

hermoston harjoittamiseen erilaisten liiketekniikkaa, koordinaatiota ja nopeusvoimaa kehittä-

vien harjoitusten avulla (Seppänen ym. 2010, 36). Harjoittelussa tulisi hyödyntää omaa kehon-

painoa tai pientä vastusta, jolloin suoritustekniikan opettelu helpottuu (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2021, 14; Tammelin 2017, 58; Terve koululainen 2021). Koordinaatiota ja nopeusvoi-

maa kehittäviä harjoituksia ovat muun muassa erilaiset loikka- ja hyppelyharjoitukset, joita 

suositellaan tehtäväksi pehmeillä alustoilla. Pehmeällä alustalla voidaan harjoitella ajoittain 

jopa paljain jaloin, jolloin nilkan lihaksisto pääsee työskentelemään tehokkaammin ja tasapaino 

kehittyy. (Hakkarainen 2015, 224.)  Ennen murrosikää ja murrosiän alussa lihasten ja keskivar-

talon hallinnan harjoitteleminen on tärkeää muun muassa voiman oikeaoppisen suuntaamisen 

ja hyödyntämisen näkökulmasta sekä välttyäksemme loukkaantumisilta ja rasitusvammoilta 

(Seppänen ym. 2010, 36). Tässä vaiheessa olisi tärkeää opettaa myös oikeanlaista hengitystek-

niikkaa liikkeiden aikana, jotta keskivartalon ja lantion alueen lihaksisto saataisiin toimimaan 

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (Seppänen ym. 2010, 95).   

 

Liikkeen oppiminen edellyttää liikkeen toistamista useita kertoja pysyvän muistijäljen synty-

miseksi (Kauranen & Nurkka 2010, 168; Seppänen ym. 2010, 99), minkä vuoksi jo lapsuudessa 

harjoitellut liikemallit hyödyttävät nuoruuden ja aikuisuuden ajan harjoittelua.  Myös väärän-

laisista suoritustekniikoista jää muistijälki, joista poisoppiminen voi kestää kauan (Seppänen 

ym. 2010, 100). Valvonnan merkitys lasten harjoittelussa on siis korvamaton. Oikeaoppisten 

suoritustekniikoiden opetteluun on tärkeä varata riittävästi aikaa. Opettajan antamien ohjeiden 

lisäksi voimaharjoittelun opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi julisteita, joissa havain-

nollistetaan liikkeiden oikeaoppista tekniikkaa (Faigenbaum 2001, 27). Esimerkiksi lihaskun-

topiireissä jokaiselle pisteelle voidaan asettaa julisteet tai kuvat, joista oppilaat voivat käydä 

tarkistamassa liikkeiden ydinkohdat ja oikeat asennot. Pienryhmätyöskentelyä voidaan yhtä 

lailla hyödyntää voimaharjoittelussa, jolloin jokaiselle oppilaalle voidaan antaa rooli (esim. 

työskentelijä, tarkkailija ja valmentaja). Roolitusten avulla oppilaat pääsevät harjoittelemaan 

myös vertaisarviointia (Gaudreau ym. 2020, 33), ja kehittävät taitojaan tarkkailla liikettä. 
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Taidon oppimisen kannalta ryhmätyöskentely etenkin taidon oppimisen alkuvaiheessa on hyö-

dyllistä, kun oppijat näkevät omaa taitotasoaan vastaavia suorituksia ja oppivat niiden kautta 

lisää (Jaakkola 2010, 156). 

 

Anaerobisen kapasiteetin kehittymättömyyden vuoksi lasten voimaharjoittelun tulisi ennen 

murrosikää olla aerobista. Maitohapon sietokyky on lapsilla heikko noin 12 ikävuoteen asti, 

minkä vuoksi vasta tämän jälkeen maitohapollista harjoittelua voidaan lisätä. (Hakkarainen 

2015, 222.) Käytännössä harjoittelua olisi suositeltava toteuttaa esimerkiksi lihaskuntopiirien 

muodossa tehden paljon toistoja. Myös erilaiset temppuiluradat, pelit ja leikit soveltuvat hyvin 

lihaskunnon kehittämiseen tehden harjoittelusta samalla vaihtelevaa ja innostavaa. (Seppänen 

ym. 2010, 94.) Suuret toistomäärät (esim. 10–20 toistoa sarjassa) mahdollistavat lihaskunnon 

ja lihaskestävyyden kehittymisen luoden hyvää pohjaa nopeusvoimaharjoittelulle (Häkkinen 

ym. 2007, 257) sekä mahdollistavat useamman tutkimuksen valossa etenkin harjoittelematto-

milla lapsilla ja nuorilla suurempaa voimankasvua (Pietz ym. 2018, 22). Myös lasten ja nuorten 

yleisen lihaskestävyyden heikentymisen johdosta huomioita tulee kiinnittää kyseisen osa-alu-

een harjoittamiseen (Hakkarainen 2015, 224).  Harjoitteluun olisi syytä sisällyttää suuria mo-

ninivelliikkeitä, kuten erilaisia kyykkyjä, punnerruksia, tempauksia ja keskivartaloliikkeitä, jol-

loin saadaan aikaan myös riittävä aerobinen vaste ja sykkeen nousu (Seppänen ym. 2010, 94–

95). Moninivelliikkeet haastavat usein myös muita fyysisiä ominaisuuksia, kuten tasapainoa ja 

koordinaatiota, joista on hyötyä urheiluharrastuksissa mutta myös arjessa.  Yhden voimaharjoi-

tuskerran on suositeltava kestää maksimissaan 40 minuuttia, ja harjoitus tulee päättää aina lop-

puverryttelyyn- ja venyttelyyn (Seppänen ym. 2010, 94).  

 

5.2 Voimaharjoittelu murrosiässä 

 

Murrosikään siirtyminen tapahtuu lapsilla varsin yksilöllisesti. Erot murrosiän alkamisajankoh-

dassa saattavat vaihdella jopa viidellä vuodella, mikä haastaa erityisesti joukkueurheilijoiden 

valmentajia voimaharjoittelun toteutuksessa (Hakkarainen 2009, 209), mutta saman haasteen 

kohtaa myös liikunnanopettaja. Murrosiän harjoittelussa korostuu edelleen samankaltaiset asiat 

kuin harjoittelussa ennen murrosikää eli kehonhallinnan, kestovoiman, kimmoisuuden ja no-

peuden harjoittaminen. Harjoituksissa voidaan kuitenkin käyttää suurempia vastuksia, mikäli 

suoritustekniikka on hyvällä mallilla. Voima- ja nopeusharjoituksia voidaan alkaa enenevissä 

määrin suorittamaan myös erillisinä harjoituksina, mutta vain pienten lisävastusten kanssa ja 

valvonnan alaisena. (Hakkarainen 2009, 209.) 
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Murrosiässä tapahtuva hormonaalinen kypsyminen mahdollistaa tehokkaamman lihasten kas-

vuun tähtäävän voimaharjoittelun (Seppänen ym. 2010, 95). Vaikka voima kasvaa murrosiässä 

ilman harjoitteluakin, on harjoittelun avulla mahdollista tehostaa voiman kasvua (Häkkinen ym. 

2007, 274). Kasvupyrähdystä pidetään kovatehoisen lihasmassan kasvuun tähtäävän harjoitte-

lun minimi ikävaiheena. Tyttöjen kohdalla kuukautisten alkamisikä toimii puolestaan hyvänä 

rajapyykkinä kovemmalle harjoittelulle. (Hakkarainen 2015, 225.) Murrosiän harjoittelussa 

etenkin nuorilla urheilijoilla on tärkeää luoda niin sanottu peruslihaksisto perusvoimaharjoitte-

lulla, joka luo pohjaa tehokkaalle lajispesifille voimaharjoittelulle ja suorituskyvyn maksimoin-

nille (Häkkinen ym. 2007, 274).  

 

Kasvupyrähdyksen alkamisajankohta on hyvin yksilöllinen ja tapahtuu tytöillä ja pojilla hieman 

eriaikaisesti. Tytöillä kasvupyrähdys ajoittuu tyypillisimmin 12–13.5 vuoden ikään ja pojilla 

13–14.5 vuoden ikään. (Hakkarainen 2009, 209.)  Kasvupyrähdyksen aikana selkäranka kasvaa 

nopeasti, joka voi aiheuttaa hetkellistä keskivartalon hallinnan heikentymistä. Tällöin etenkin 

raskaiden kuormien nostaminen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Kehittymättömän selkäran-

gan vuoksi liian voimakkaita ojennus- ja koukistusliikkeitä tulee myös välttää. (Seppänen ym. 

2010, 96–98.) Tyypillisimpiä selkärankaan kohdistuvia vammoja ovat välilevyn ongelmat, ni-

kamakaaren murtumat sekä nikamien päätelevyjen muutokset (Aalto ym. 2014, 122). Nopea 

kasvupyrähdys saa aikaan myös sen, että luut kasvavat hetkellisesti pidemmiksi kuin lihakset. 

Tämä lihaksiston pituuden lyhyys saattaa johtaa lihaskireyksiin etenkin etu- ja takareisien li-

haksissa sekä lonkankoukistajissa, minkä vuoksi voimaharjoittelun ohessa tulee huolehtia riit-

tävästä venyttely- ja liikkuvuusharjoittelusta. (Hakkarainen 2015, 227; Terve Koululainen 

2021.) Harjoittelussa tulee kuitenkin huomioida yksilöllisyys; mikäli pituuskasvu on hitaampaa 

ja suoritustekniikka kunnossa, voidaan huoletta myös raskaampia painoja nostaa (Seppänen 

ym. 2010, 96).  

 

Ennen murrosikää tehty pohjatyö muun muassa liiketekniikoiden sekä keskivartalon ja lantion 

hallinnan kehittämiseksi tukee myöhempää lihasten ja voiman kasvuun tähtäävää harjoittelua 

murrosiässä ja sen jälkeen (Seppänen ym. 2010, 36). Vaikka ennen murrosikää liiketekniikoi-

den harjoitteluun olisi käytetty aikaa, voi murrosiässä joutua uudelleen opettelemaan liikesuo-

rituksia nopeasta kasvupiikistä johtuvan hetkellisen lihasten ja hermoston yhteistoiminnan 

heikkenemisen vuoksi. Uudelleen opetteluun kuluu sitä vähemmän aikaa, mitä monipuolisem-

paa harjoittelu on ennen murrosikää ollut (Seppänen ym. 2010, 95–98), ja mitä aikaisemmin se 

on aloitettu (Gaudreau ym. 2020, 33). Kasvupyrähdyksen aikaan tyttöjen lantio levenee voiden 
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aiheuttaa alaselkä- ja polvikipuja, mikäli keskivartalon ja lantion alueen lihaksisto ei ole tar-

peeksi vahva. Tästä syystä erityishuomio tulee kiinnittää vahvan keskivartalon luomiseen eri 

mittaisilla sarjoilla ja vaihtelevilla kuormilla sekä polvien ja jalkaterien linjaukseen jokaisen 

harjoituksen yhteydessä. (Hakkarainen 2015, 225–227; Seppänen ym. 2010, 98–100.)  

 

5.3 Voimaharjoittelu murrosiän jälkeen 

 

Maksimivoimaan, kovatehoiseen nopeusvoimaan sekä lajinomaiseen voimaharjoitteluun on 

syytä siirtyä vasta murrosiän ja kasvupyrähdyksen loppuvaiheilla. Kasvupyrähdys on ohi ty-

töillä keskimäärin 13.5 ikävuoden jälkeen ja pojilla 15 ikävuoden jälkeen.  Kesto- ja perusvoi-

matasojen tulee kuitenkin olla hyvällä tasolla, jotta harjoittelu on turvallista. Varsinaisia voi-

maharjoituksia voidaan enenevissä määrin ottaa harjoitteluun mukaan ja niitä voidaan suorittaa 

osin myös itsenäisesti. Valmentajan läsnäolo harjoituksissa on edelleen kuitenkin tärkeä. (Hak-

karainen 2015, 227–228.)  

 

Murrosiän jälkeen harjoittelun intensiteettiä voidaan nostaa. Aikuismaista voimaharjoittelua, 

johon kuuluu muun muassa maksimivoimaharjoittelu, voidaan aloittaa tekniikoiden ja lihasta-

sapainon ollessa kunnossa. (Hakkarainen 2015, 228.) Aikuismainen ja lajispesifinen voimahar-

joittelu pitää sisällään muun muassa lajinomaisten liikkeiden, nivelkulmien ja suoritusnopeu-

den selvittämisen maksimaalisen lajivoiman saavuttamiseksi. Herkkyyskausiajattelun mukai-

sesti murrosiän loppuvaiheilla nopeusvoiman harjoittelu on otollista kehittäen lihaksen räjähtä-

vyyttä, kimmoisuutta ja reaktiivisuutta. (Seppänen ym. 2010, 96.)   

 

Lasten ja nuorten voiman testaukseen ja arviointiin, kuten maksimivoimatesteihin, on suhtau-

duttu varauksellisesti. Toiset pitävät testausta korkean intensiteetin kuormituksen vuoksi hai-

tallisena ja vauriollisena. Kun testauksessa on kiinnitetty huomioita riittävään lämmittelyyn, 

kuormien asteittaiseen nostamiseen sekä testien tarkoituksenmukaiseen valintaan ja valvontaan, 

on lasten voimaharjoittelun aikaansaamia muutoksia pystytty hyvin testeillä arvioimaan. Tes-

tien suorittaminen on kuitenkin aikaa vievää ja työlästä, minkä vuoksi esimerkiksi kouluissa 

liikunnanopetuksessa testausta voi olla mahdoton järjestää. On myös tarpeen miettiä, missä 

määrin koululiikunnassa oppilaiden testausta on tarkoituksenmukaista järjestää. Kouluissa eri-

laisten kenttätestien hyödyntäminen arvioinnissa on helpompaa ja yleisempää. (Faigenbaum 

ym. 2009, 64.) Esimerkiksi Move! - mittauksissa suoritettavat lihaskuntotestit ovat varsin help-

poja toteuttaa, kun suorituksiin tarvitaan ainoastaan jumppamatto. Nuorten 
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maksimivoimatasoista antavat hyvin kuvaa myös esimerkiksi pituus- tai vertikaalihypyn tulok-

set, joita voidaan käyttää lihaskunnon arvioinnissa (Stricker ym. 2020, 4).  
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6 VAHVA KEHO LAITE- JA VAPAAPAINOHARJOITTELUN AVULLA 

 

Voimaharjoitteluun liittyvä kiinnostava kysymys liittyy vapailla painoilla ja kuntosalilaitteilla 

harjoittelun eroavaisuuksiin ja yhtäläisyyksiin. Onko toinen harjoittelumuoto selvästi toista pa-

rempi, vai onko sekä vapailla painoilla että laitteilla harjoittelua suotava sisällyttää harjoitte-

luun? Vapailla painoilla harjoittelu ja laiteharjoittelu eroavat toisistaan tiettyjä tekijöitä tarkas-

teltaessa, vaikka itse lihas ei tiedäkään, mikä väline, paino tai laite kuormitusta aiheuttaa (Gre-

gory Haff 2000, 21). Kuntosalit sisältävät monesti niin vapaita painoja (esim. tankoja, käsipai-

noja ja levypainoja) kuin laitteitakin, joiden käyttöön tutustuminen kannattaa. Vapailla pai-

noilla ja laitteilla voidaan aikaansaada erilaisia harjoitusvasteita.  

 

Vapailla painoilla harjoittelu aiheuttaa laajempaa lihastimulaatiota, sillä harjoittelu vaatii use-

amman lihaksen samanaikaista työntekoa (Gregory Haff 2000, 21). Myös kehoa tukevat ja sta-

biloivat lihakset joutuvat enemmän työskentelemään harjoitellessa vapailla painoilla.  Täten 

vapailla painoilla saadaan aikaan monipuolisempi harjoitusvaste verrattuna laiteharjoitteluun. 

(Aalto ym. 2014, 135.) Vapaapainoharjoittelu vaatii harjoittelijalta enemmän esimerkiksi tasa-

painoa ja koordinaatiota, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Vaikka vapailla painoilla har-

joittelu on monesti koko kehoa kuormittavaa ja kokonaisvaltaisempaa, on vapailla painoilla 

haastavampi tehdä tiettyjä liikkeitä tai liikesuuntia, kuten vartalon kiertoa sekä lonkan adduk-

tiota ja abduktiota.  Vapailla painoilla harjoittelu voi tuntua etenkin kokemattomille liikkujille 

pelottavalta ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita, mikäli harjoittelusta ei ole kokemusta tai tietoa.  

(Gregory Haff 2000, 18–20.) Aloittelijoiden kanssa laitteilla harjoittelu voi siksi olla ainakin 

alkuun parempi vaihtoehto, sillä laitteilla saadaan aikaan lihasta voimakkaasti kuormittava är-

syke pienemmillä turvallisuusriskeillä. Vapailla painoilla harjoittelua ei kuitenkaan tule unoh-

taa täysin, sillä myös harjoitteluun kulutettu aika suhteessa tehoon paranee, kun harjoitellaan 

usean lihaksen työntekoa vaativilla vapailla painoilla. (Aalto ym. 2014, 133.) 

 

Laitteilla harjoittelu soveltuu usein aloittelijoille helppokäyttöisyyden ja turvallisuuden vuoksi. 

Laitteiden käyttö on myös nopeaa, sillä vastusta voidaan lisätä helposti (Gregory Haff 2000, 

20). Laitteiden avulla on mahdollista kohdistaa kuormitusta tiettyihin lihaksiin tai lihakseen, 

jolloin haluttuja lihaksia pystytään selkeästi rasittamaan (Aalto ym. 2014, 133). Laitteiden on-

gelmana voi kuitenkin olla se, ettei laitetta pystytä säätämään yksilön mittasuhteille soveltu-

vaksi. (Gregory Haff 2000, 20.) Laitteet maksavat monesti enemmän kuin vapaat painot (Gre-

gory Haff 2000, 20), jolloin vapaiden painojen hankkiminen esimerkiksi kouluille voisi 
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resurssisyistä olla mahdollisempaa. Kouluissa vapaat painot voisivat olla hyödyllisempiä myös 

siksi, että ne soveltuvat kaiken kokoisten ja pituisten oppilaiden käyttöön, ja mahdollistavat 

useamman eri fyysisen ominaisuuden harjoittamisen samanaikaisesti. Kasvuvuosien aikaan on 

myös erittäin otollista harjoittaa vapailla painoilla tehtäviä moninivelliikkeitä, joissa kehitetään 

monipuolisesti koordinaatiota (Faigenbaum & McFarland 2016, 19). Sekä vapailla painoilla 

että laitteilla on siis omat hyvät puolensa, ja molemmilla harjoittelua kannattaa sisällyttää har-

joitteluun. Kuntosaliharjoittelua aloittelevan lapsen tai nuoren kanssa voi olla alkuun järkevä 

kerryttää kokemusta painoilla tehtävästä harjoittelusta laitteiden avulla. Tällöin on tärkeä muis-

taa opettaa myös laitteiden käyttöön ja säätöihin liittyvistä tekijöistä. Vapaapainoharjoittelua 

voidaan sisällyttää harjoituskertoihin pikkuhiljaa, ja opettaa esimerkiksi tangolla tehtävien liik-

keiden tekniikkaa aluksi jumppakepin avulla.   
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7 POHDINTA 

 

Voimaharjoittelun perusteiden hallinta on keskeinen tekijä haluttaessa aikaansaada turvallista 

ja kehittävää voimaharjoittelua. Seppäsen ym. (2010) mukaan tärkeitä teknillisiä tekijöitä, joita 

tarkastella lasten ja nuorten suorituksista, ovat lanne, rinta- ja kaularangan neutraali asento, 

liikkuvuus ja sen vaikutus liikkeeseen, nivelten linjaukset, ryhti sekä vastuksen liikkuminen 

tasapainopisteen päällä. Heikko liikkuvuus näkyy usein liiketekniikan hajoamisena, minkä 

vuoksi liikkuvuutta tulisi kehittää ennen voimaa. Hyvän ryhdin ylläpitäminen kaikessa toimin-

nassa on keskeistä, jotta lihakset pääsevät työskentelemään optimaalisella tavalla. Hyvä ryhti 

muodostuu sivusta katsottuna luotisuorasta, joka kulkee läpi korvan, olkapään, lonkkanivelen, 

polvilumpion ja nilkkanivelen. Suoritustekniikoita opettaessa ja tarkasteltaessa ei tule pyrkiä 

saamaan kaikkien tekniikkaa näyttämään samanlaiselta, sillä esimerkiksi kehon mittasuhteet 

tekevät jokaisen liikkeestä aina hieman erinäköisen. (Seppänen ym. 2010, 100–101.) Tärkeintä 

olisikin tarkastella liikkeestä kaikista oleellisimpia, liikkeen turvallisuuteen ja tehokkuuteen 

liittyviä tekijöitä.  

 

Koulu nähdään tärkeänä paikkana edistää lasten ja nuorten fyysistä kuntoa, sillä valtaosa lap-

sista käy koulussa (Granacher ym. 2011b, 940). Vaikka yksinään koulun liikuntatunnit eivät 

riitä lasten ja nuorten liikunnan määräksi, on liikuntatunneilla ainutlaatuinen mahdollisuus 

opettaa lapsille ja nuorille tietoja ja taitoja huolehtia omasta terveydestään (Tammelin 2017, 

61). Koulussa toteutettavaan voimaharjoitteluun liittyvä keskeinen kysymys lienee, onko ny-

kyisten liikuntatuntimäärien puitteissa mahdollista kehittää oppilaiden lihaskuntoa ja voimaa. 

Koululiikunnan järjestämisessä tulee aina huomioida oppiaineelle asetetut monipuoliset tavoit-

teet, joten säännöllistä ja pitkäjänteistä voimaharjoittelua voi olla kouluissa nykyisellään haas-

tava toteuttaa. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että positiivisia tuloksia oppilaiden lihaskun-

nossa- ja voimassa on havaittu jo kaksi kertaa viikossa toteutettavien 15 minuutin mittaisten 

lihaskunto-osuuksien myötä (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021). Vaikka liikunnanopettajan 

työtä ohjaakin opetussuunnitelma ja siinä asetetut tavoitteet, jää opettajalle paljon vapauksia 

toteuttaa tunnit parhaaksi katsomallaan tavalla. Opettaja voi tällöin esimerkiksi painottaa joita-

kin osa-alueita enemmän, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Koulun liikuntaa edistävien toimien 

ei myöskään kuuluisi rajoittua ainoastaan liikuntatunteihin. Kouluympäristöstä ja rakennuk-

sesta voidaan luoda myös liikkumiseen kannustava suunnittelemalla muun muassa koulun piha- 

ja sisätiloista houkuttelevia. Joihinkin kouluihin on hankittu sisälle esimerkiksi leuanvetotan-

koja ja järjestetty pieniä liikunnallisia haasteita. Koulujen yleisellä toimintakulttuurilla ja 
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yhteisellä tahdolla luoda kouluympäristöstä liikkumiseen kannustava voidaankin vaikuttaa las-

ten ja nuorten kokonaisliikunnan määrään (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 33). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnan opetuksen yhtenä 

tehtävänä on pyrkiä kehittämään lasten ja nuorten motorisia taitoja. Lihasvoiman ja motoristen 

taitojen välillä vallitsee huomionarvoinen ja selvä yhteys; lihasvoimaa vaaditaan, jotta motori-

set taidot kehittyvät (Behringer ym. 2011, 187), ja hyvät motoriset taidot puolestaan lisäävät 

osallistumishalukkuutta voimaa vaativiin fyysisiin toimintoihin (Faigenbaum & MacDonald 

2017, 696). Liikuntatuntien aikaisissa peleissä ja leikeissä korostuu muun muassa lihasvoiman, 

nopeuden, koordinaation sekä liikkumisen sulavuuden ja sujuvuuden merkitys, jotka ovat tär-

keitä harjoitettavissa olevia ominaisuuksia (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021). Vaikka lihas-

kunnon kehittäminen on tärkeää, on lasten ja nuorten liikuttamisessa aina pyrittävä hauskuuden 

ja ilon kautta tapahtuvaan tekemiseen, jonka kautta heille tarjoutuu myös mahdollisuus oppia 

jotain uutta (Faigenbaum & McFarland 2016, 16).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että ”Liikunnassa oppilaat 

kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.” Fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen kuuluu 

osaksi liikkumaan kasvamista. Voima puolestaan kuuluu osaksi fyysisiä ominaisuuksia, jolloin 

oppilaiden voiman kehittämisen voidaan ajatella olevan yksi liikunnanopetuksen tehtävistä. 

Oppilaiden lihasvoiman kehittäminen on tärkeää, sillä riittämättömän lihasvoiman tiedetään 

johtavan myös vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntatoimintoihin osallistumiseen 

(Faigenbaum & MacDonald 2017, 696), mikä voi näyttäytyä passiivisuutena liikuntatunneilla 

sekä vapaa-ajalla. Vaikka voima kehittyy hyvin monenlaisen harjoittelun kautta - ilman varsi-

naista voimaharjoitteluakin - koululiikunnassa voimaa vaativiin lajeihin tutustuminen jää usein 

melko vähäiseksi. Liikunnanopetuksen tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret useisiin liikun-

nan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja liikuntalajeihin. Monipuolisten liikunnallisten kokemusten 

myötä luodaan jokaiselle myös paremmat mahdollisuudet löytää itseä kiinnostava liikunta-

muoto. Voimaharjoittelun roolin ollessa vähäinen, jää yksi tärkeistä liikunnan osa-alueista huo-

mioimatta. Koen erittäin tärkeäksi, että jokainen oppisi voimaharjoitteluun liittyvät keskeiset 

tiedot ja taidot niin kehonpaino- kuin painoharjoittelustakin. Myös oppilaiden tutustuttaminen 

kuntosalilaitteiden käyttöön on suositeltavaa, mikäli koulussa on laitteita. Näin luodaan turval-

liset lähtökohdat oppilaille lähteä toteuttamaan voimaharjoittelua myös omaehtoisesti vapaa-

ajalla. Varsinaisia kuntosalilaitteita ja painoja on kuitenkin vain harvoissa kouluissa, jolloin 

kehonpainoharjoittelu voi resurssisyistä jäädä ainoaksi voimaharjoittelumuodoksi koulussa. 
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Lasten ylipainoisuuden lisääntyessä ei sovi unohtaa myöskään voimaharjoittelun mahdolli-

suuksia edistää ylipainoisten lasten ja nuorten terveyttä paremman houkuttelevuuden ansiosta 

sekä pätevyyden kokemusten tuojana.  

 

Kouluissa lapset ja nuoret voidaan ottaa mukaan lihaskunto- ja voimaharjoittelutuntien suun-

nitteluun. Liikuntamotivaation ja aktiivisen elämäntyylin säilymisen kannalta keskeistä on lii-

kunnan riemu ja ilo, jotka toteutuvat parhaiten silloin, kun lapset ja nuoret pääsevät itse vaikut-

tamaan tuntien sisältöön (Tammelin 2017, 61). Voimaharjoitteluun voidaan helposti sisällyttää 

esimerkiksi pelillisiä ja leikillisiä osuuksia, jotka voivat motivoida lapsia ja nuoria perinteistä 

voimaharjoittelua paremmin (Dos Santos Duarte Junior ym. 2021).  Liikunnanopetuksen tulee 

pyrkiä herättämään oppilaissa kiinnostusta huolehtia omasta terveydestään myös vapaa-ajalla. 

Kaikista merkittävintä loppujen lopuksi on, saako opettaja oppilaat liikkumaan aktiivisesti ja 

säännöllisesti myös koulun ulkopuolella, sillä liikuntatuntien määrä on nykyisellään liian pieni 

riittääkseen oppilaiden fyysisen aktiivisuuden tasoksi. Opettajalla on keskeinen rooli toimia op-

pilaiden liikunnallista aktiivisuutta tukevana henkilönä tarjoten oppilaille esimerkiksi tietoa ja 

henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Opettajalla tulisi olla riittävä osaaminen myös rakentaa 

harjoitusohjelmia oppilaille. Kyseisiin tavoitteisiin pääsemiseksi vaaditaan kuitenkin resurs-

seja, aikaa ja osaamista. (Seppänen ym. 2010, 48–49.) Uskon, että tulevaisuudessa liikunnan-

opettajien rooli tulee entistä enemmän olemaan edellä kuvatun mukainen. Liikunnanopettajien 

innostaminen erilaisiin täydennyskoulutuksiin voisi tukea oppilaiden liikkumista ja lisätä fyy-

sistä aktiivisuutta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 33). 

 

Liikunnanopettajien työtä helpottamaan voimaharjoittelun materiaalipankin suunnittelu lapsille 

ja nuorille olisi tulevaisuuden tärkeä jatkotutkimuskohde, johon aion Pro gradu- tutkimukses-

sani tarttua. Materiaalipankki sisältäen esimerkiksi erilaisia voimaharjoitteluohjelmia, valmiita 

harjoituksia ja liikekehittelyjä tukisi opettajien työtä ja voisi madaltaa kynnystä hyödyntää voi-

maharjoittelua opetuksessa. Materiaalipankin sisältäessä liikkeiden teknillisiä ohjeita voisi li-

sätä myös luottamusta ja uskallusta sisällyttää voimaharjoittelulle ominaisia liikkeitä opetuk-

seen, kun liikkeiden ydinkohdat olisivat helposti tarkastettavissa. Liikunnanopettajien osaami-

sessa toteuttaa voimaharjoittelua on varmasti eroavaisuuksia, jolloin materiaalipankki voisi toi-

mia näitä eroja tasoittavana tekijänä.  Jotta pystyisin vastaamaan parhaimmalla tavalla opetta-

jien toiveisiin ja tarpeisiin materiaalipankin suhteen, voisin hyödyntää gradussani alkukyselyä, 

jossa kartoittaisin opettajien kokemuksia omasta osaamisentasosta. Pro gradu- tutkimustani aja-

tellen on selvää, että haluan valita aiheekseni itseäni kiinnostavan ja työelämää hyödyttävän 
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aiheen. Materiaalipankki olisi hyvin käytännönläheinen ja suoraan työelämään käyttöön otet-

tava. Kandidaatintutkielmani toimii teoriapohjana lasten ja nuorten voimaharjoittelulle.  
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