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TIIVISTELMÄ 
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Tehostetun harjoittelun yhteydet 13�15 �vuotiaiden jääkiekkoilijoiden lajitaitoihin, 
taustatekijöihin ja tasapainokykyyn sekä niissä tapahtuviin muutoksiin. 
Liikuntapedagogiikan pro gradu � tutkielma 
Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, 2007, 100 sivua, 6 liitettä. 
 
Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten jääkiekkopainotteista 
yläkoulua käyvät, tehostettuun lajiharjoitteluun osallistuvat, 13�15 �vuotiaat 
jääkiekkoilijat eroavat samanikäisistä juniorijääkiekkoilijoista jääkiekon teknisten 
perustaitojen, taustatekijöiden, tasapainokyvyn ja sekä niissä tapahtuneiden muutosten 
suhteen. Eroavaisuuksien tutkimisen lisäksi tarkasteluni kohteena oli näiden 
taustatekijöiden ja tasapainokyvyn yhteys jääkiekon peruslajitekniikoihin ja niissä 
tapahtuviin muutoksiin. Tutkimukseen osallistui 99 eteläsuomalaisen jääkiekkoseuran 
13�15 -vuotiasta juniorijääkiekkoilijaa. Tutkimus kesti kahdeksan kuukautta, jonka 
aikana suoritettiin alku- ja loppumittaus jääkiekon lajitaidoista, tasapainokyvystä ja 
pelaajien pituudesta sekä painosta. Lisäksi pelaajista ja heidän harrastusmääristään 
kerättiin tietoa kyselylomakkeella. Lopullisen otoksen muodostivat ne 55 pelaajaa, jotka 
osallistuivat tutkimukseni kaikkiin mittauksiin.  
 
Peruslajitekniikkatestien keskiarvojen vertailuissa jääkiekkopainotteista yläkoulua 
käyvät kiekkoilijat (n= 35) olivat tavallista yläkoulua käyviä kiekkoilijoita (n= 20) 
parempia luistelutekniikkatestissä ja kiekonkäsittelyssä. Molemmat ryhmät paransivat 
testituloksiaan alkumittauksesta loppumittaukseen suhteessa toisiinsa yhtä paljon. 
Kiekonhallintatestissä ryhmien välillä ei ollut eroja. Koe- ja vertailuryhmän testitulosten 
parannukset olivat yhtä suuria tutkimusajanjakson aikana.  
 
Omatoimisen harjoittelun osalta 13-vuotiaat kiekkopainotteista yläkoulua käyneet 
pelaajat, joilla oli kaksi viikkotuntia lisättyä liikuntaa, harjoittelivat omatoimisesti muita 
enemmän, muun liikuntamäärän pysyessä samana. Sen sijaan 14-vuotiaat 
kiekkopainotteista yläkoulua käyneet pelaajat, joilla oli neljä viikkotuntia lisättyä 
liikuntaa, harjoittelivat omatoimisesti muita vähemmän sekä harrastivat muutakin 
liikuntaa vähemmän kuin tavallista yläkoulua käyneet oppilaat. Paljon omatoimisesti 
harjoittelevat pelaajat olivat vähän omatoimisesti harjoittelevia pelaajia parempia 
jääkiekon lajitaidoissa. Muilla taustatekijöillä ei ollut yhteyttä tutkittuihin muuttujiin. 
 
Tasapainokyvyn suhteen koe- ja vertailuryhmä eivät eronneet toisistaan. 14-vuotiaiden 
junioreiden kohdalla tasapainokyvyllä oli yhteys kiekonkäsittelytestin ja 
luistelutekniikkatestin tuloksiin. Hyvän tasapainokyvyn omaavat pelaajat saivat myös 
parempia tuloksia alkumittauksissa luistelutekniikkatestissä sekä kiekonkäsittelytestissä.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyään monissa urheilulajeissa tehostetaan yksilöiden harjoittelua erilaisilla 

taitoryhmillä, kyky � kouluilla sekä yhdistetään urheilulajin harjoittelua koulunkäyntiin 

ja opiskeluun. Näiden tehostustoimien vaikutuksia urheilijan lajitaitoihin ja 

kokonaisharjoitusmääriin ei ole aiemmin tutkittu. Tasapainokykyä pidetään 

jääkiekkoilijan tärkeimpänä liikehallintakykynä, kaikkien teknisten perustaitojen 

perustana (Stamm 2001, 11). Tasapainokyvyn yhteyksiä jääkiekkoilijoiden 

peruslajitekniikoihin ei ole myöskään aiemmin tutkittu. 

   

Näistä lähtökohdista päätin syventyä aiheeseen ja selvittää, miten jääkiekkopainotteista 

yläkoulua käyvät, tehostettuun lajiharjoitteluun osallistuvat 13�15 �vuotiaat 

jääkiekkoilijat eroavat samanikäisistä juniorijääkiekkoilijoista taustatekijöiden, 

tasapainokyvyn ja jääkiekon teknisten perustaitojen sekä niissä tapahtuneiden muutosten 

suhteen. Eroavaisuuksien tutkimisen lisäksi tarkasteluni kohteena oli näiden 

taustatekijöiden ja tasapainokyvyn yhteys jääkiekon peruslajitekniikoihin ja niissä 

tapahtuviin muutoksiin. 

 

Tutkielmani alussa käsittelen murrosikäisen pojan kasvua ja kehitystä psyko-fyysis-

sosiaalisesta näkökulmasta. Tästä tutkielmani etenee nuoren liikunnallisen kehityksen 

tarkastelusta jääkiekkoilussa vaadittaviin taitoihin. Luvussa viisi on tarkka kuvaus 

tutkimustehtävästäni, minkä jälkeen kerron tapaustutkimukseni menetelmällisistä 

ratkaisuista (luku 6). Lopuksi esittelen tutkimukseni tulokset (luku 7) sekä niiden 

yhteenvedon ja pohdinnan (luku 8). 
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2      13-15-VUOTIAAN POJAN KASVU 

 

2.1    Fyysinen kehittyminen 

 

Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysis-

psyykkis-sosiaalisena yksilönä, jonka kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa kypsyminen. 

Kypsymisen taustalla ovat perimä, ympäristötekijät ja yksilön oma aktiivisuus. 

Käytännössä eri osa-alueiden erottaminen ei ole mahdollista, vaan ne kytkeytyvät 

toisiinsa usein eri tavoin. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2003, 15, 51; Puhakainen 

1997.) 13�15 �vuotiaan pojan fyysiseen kehitykseen kuuluvat kasvu, puberteettikehitys 

ja motorinen kehitys. Aaltosen ym. (2003, 52�58) mukaan murrosiän fyysinen kasvu ja 

kehitys määräytyvät perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Geneettinen perusta 

määräytyy hedelmöityshetkellä, minkä jälkeen kasvu tapahtuu geneettisen ohjelman 

mukaan. Perintötekijät ovat sidoksissa monien eri geenien yhteisvaikutukseen ja sitä 

kautta esimerkiksi ruumiinrakenteeseen ja kehon mittasuhteisiin. Perintötekijöihin ovat 

yhteydessä yksilön kasvuolosuhteet, jotka osaltaan määräävät yksilön kehityksen kulkua 

ja aiheuttavat siihen vaihtelua ennen syntymää ja sen jälkeen. (Mero 2004a, 11�34; 

Pulkkinen 2002.)  

 

Nuoruus alkaa biologisista muutoksista, puberteetista (Aaltonen ym. 2003, 18). 

Puberteetille eli murrosiälle on tyypillistä kasvun voimakas nopeutuminen ja 

sukupuolinen kypsyminen. Kehon ulkoiset tunnusmerkit, sukukypsyyden saavuttaminen 

ja pituuskasvu ovat tekijöitä, joiden ajoitus vaihtelee suuresti eri yksilöiden välillä. 

Murrosiän aiheuttamat muutokset ajoittuvat yleensä pojilla 9 ja 14 ikävuoden välille. 

Normaalina voidaan pitää muutoksien ajoittumista 8 ja 18 ikävuoden väliin. (Smith 

1999, 85�118.) Murrosikään liittyvät kehon muutokset johtuvat hormonitoiminnan 

muutoksista. Hypotalamus, hormonierityksen säätelijä, alkaa erittää suuria määriä 

sukuhormoneja vapauttavia hormoneja (GnRH). Nämä puolestaan vaikuttavat 

aivolisäkkeeseen, joka tuottaa lutropiinia (LH) ja follitropiinia (FSH). Miehillä LH � 

hormoni säätelee vuorostaan kivesten kasvua ja testosteronituotantoa. (Dunkel 2000, 

509�513; Guyton & Hall 2000, 922�926; Sprinthall & Collins 1995, 59�96.) 
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Testosteronia muodostuu kivesten lisäksi myös lisämunuaisissa (Rhoades & Pflanzer 

1996, 909�912). FSH � hormoni säätelee siittiöiden tuotantoa (Sprinthall & Collins 

1995, 59�96, kuvio 1). 

 

 

 
Kuvio 1. Hormonien vaikutus murrosiän käynnistymiseen. (koottu lähteistä Sprinthall & 

Collins 1998, 63�64; Rhoades & Pflanzer 1996, 909).  

 

Smithin (1999, 85�118) mukaan on osittain vielä epäselvää, mikä käynnistää 

hypotalamuksen hormonien tuotannon, kun taas Sprinthallin ja Collinssin (1995) 

mukaan tutkijat ovat osoittaneet käpylisäkkeen erittämän melatoniinin pitoisuuden 

laskun verenkierrossa aiheuttavan hypotalamuksen toiminnan muutoksen. Kuitenkaan 

tutkijat eivät ole täysin varmoja siitä, mikä murrosiän käynnistää. Yhtenä teoriana 

Dunkel (2000, 509�513) on esittänyt rasvakudoksesta erittyvän leptiinin merkitystä 

murrosiän käynnistävänä tekijänä.  

 

Murrosiässä testosteronin eritys nousee 20�30 -kertaiseksi aiheuttaen peniksen, 

kivespussin ja eturauhasen kasvun, siittiöitä tuottavien rakenteiden kehittymisen, 

sukupuolikarvoituksen muodostumisen ja herättäen sukupuolivietin. Testosteronin 

lisääntynyt tuotanto kitkeröittää hienhajua, lisää hien eritystä ja rasvoittaa ihoa. 

Testosteroni ja kasvuhormoni yhdessä vaikuttavat pituuskasvuun, lihasmassan ja luun 

tiiviyden lisääntymisen. (Aaltonen ym. 2003, 52; Sinkkonen 2005, 39; Sprinthall & 

Käpyrauhanen (Melatoniini)

Hypotalamus (GnRH)

FSHLH

Siittiöiden tuotanto

Aivolisäke (LH ja FHS)

Kivekset
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Collins 1995, 59�96.) Kivesten ja kivespussien suureneminen aloittaa pojan murrosiän 

muutokset. Tapahtumasarja alkaa keskimäärin 12,5 vuoden iässä, mutta normaali 

vaihteluväli on laaja, 9,5 � 13,5 vuotta. Kivekset kehittyvät ja kasvavat ennen 

siemensyöksyjä ja peniksen kehittymistä. Karvoituksen ja muidenkin ulkoisten 

sukupuoliominaisuuksien kasvun alkamisajankohta sekä voimakkuus ovat hyvin 

yksilöllisiä ja riippuvat perimästä. Häpykarvoitus ilmaantuu yleensä viimeisenä. 

Sukupuolielinten kehittyminen kestää tavallisesti kaksi vuotta. Muut muutokset 

tapahtuvat suunnilleen samoihin aikoihin, lukuun ottamatta myöhäisempää 

pituuskasvupyrähdystä. (Aaltonen ym. 2003, 56�58; Aalberg & Siimes 1999, 16�43; 

Dunkel 2000, 509�510; Sinkkonen 2005, 39; Sprinthall & Collins 1995, 59�96; Toppari 

& Näntö-Salonen 2002, 110�113, kuvio 2.) 

 

 

Pojat

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ikä

 
Kuvio 2. Pojan murrosiän ja kasvupyrähdyksen keskimääräinen aikataulu. (Aalberg & 

Siimes 1999, 17). 

 

Murrosiän pituuskasvusta erottuu kolme vaihetta. Varhaismurrosiän hitaan kasvun 

jälkeen (kasvunopeus keskimäärin 5 cm vuodessa) seuraa noin kaksi vuotta kestävä 

nopean kasvun vaihe eli kasvupyrähdys. (Dunkel 2000, 509�510; Toppari & Näntö-

Salonen 2002, 110�113.) Kasvupyrähdyksen aiheuttaja on ensisijaisesti 

androgeenierityksen (testosteroni) alkaminen ja kasvuhormonin erityksen lisääntyminen. 

Kasvupyrähdys 

Murrosikä 
kivekset, penis, karvoitus 

  Äänenmurros 
Siemensyöksy 
Rintojen kasvu 
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(Aalberg & Siimes 1999, 16). Nopeimman kasvun aikana, noin 14 vuoden iässä, pojat 

kasvavat keskimäärin 9,5 cm vuodessa. Tämän jälkeen poikien pituus lisääntyy vielä 3-5 

vuoden ajan kunnes luiden epifyysilinjat luutuvat umpeen ja kasvu päättyy. Vartalon ja 

raajojen eri osien pituuskasvu päättyvät eri aikaan. Kallon kasvun jälkeen päättyy 

jalkaterän ja käsien kasvu. (Mero 2004a, 11�34; Toppari & Näntö-Salonen 2002, 110�

113.) Kasvupyrähdyksen aikana kasvavat erityisesti alaraajat, ja kasvupyrähdyksen 

jälkeen lähinnä vartalo. Poikien pituuskasvu päättyy keskimäärin 18 vuoden iässä. Noin 

puolet pojista kasvaa vielä tämän jälkeen 1-2 vuoden ajan. (Aalberg & Siimes 1999, 16�

28; Sprinthall & Collins 1995, 66�70.) Yksilön pituuskasvuun vaikuttavat perimän 

lisäksi ravinnon laatu ja psykososiaaliset kasvuolosuhteet. Viimeisen sadan vuoden 

aikana poikien keskipituus on kasvanut Suomessa 10 cm. Myös alueelliset erot 

keskipituuksissa ovat voimakkaita, etenkin Etelä- ja Itä-Suomen välillä ja samoin 

ruotsinkielisen ja suomenkielisen väestön välillä (eteläsuomalaisten ja ruotsinkielisen 

väestön keskipituudet ovat muun Suomen väestön keskipituuksia suurempia). (Aalberg 

& Siimes 1999, 23�24.)  

 

Painon lisääntyminen on suurimmillaan noin puoli vuotta pituuskasvun huippua 

myöhemmin. Noin 14 vuoden iässä poikien lisääntynyt testosteronieritys kasvattaa 

heidän lihasmassaansa. Myös ihonalaisen rasvan määrä lisääntyy raajoissa 12�14-

vuotiailla pojilla. Pojat menettävät rasvaa vartalostaan nopean kasvun aikana noin 14-

vuotiaana. Tällöin pojilla on rasvaa keskimäärin 10�12 % painostaan. (Aalberg & 

Siimes 1999, 33�34; Mero 2004a.) Myös sydämen ja keuhkojen koko ja kapasiteetti 

kasvavat ja punasolujen, hemoglobiinin ja verivolyymin määrä lisääntyvät. (Sprinthall & 

Collins 1995, 66.) Voimakasta kasvua tapahtuu myös muissa elimissä aiheuttaen mm. 

äänenmurroksen. Äänenmurroksessa äänihuulet ja kurkunpää kasvavat, minkä 

seurauksena ääni madaltuu. (Smith 1999, 102.) 

 

Biologinen ikä ja kalenteri-ikä eli kronologinen ikä eroavat usein toisistaan. Meron 

(2004a) mukaan kalenteri-ikä on karkea biologisen iän likiarvo, jonka epätarkkuus 

johtuu yksilöllisen biologisen kypsymisaikataulun vaihtelusta. Kalenteri-iältään 

samanikäiset lapset voivat olla biologisessa kehityksessään useiden vuosien päässä 



 
 
    

10

toisistaan. On täysin mahdollista, että kahdesta 12-vuotiaasta lapsesta toinen on 

keskimääräisen 15-vuotiaan ja toinen vasta 10-vuotiaan tasolla. (Westergård 1990.) 

Biologisen kypsymisasteen paras arviointimenetelmä on luuston epifyysitumakkeiden 

kehitysaste eli luustoikä. Se on kasvuvaiheen, murrosiän kehitystapahtumien ajankohdan 

ja jäljellä olevan kasvun keston osoittaja. Muita käytettyjä biologisen kypsyyden 

arviointimenetelmiä ovat sekundaariset sukupuolipiirteet ja nuoren ikä 

kasvupyrähdyksen huipun aikana (Malina 2002, 263�264). 

 

Suomalaisten pituus- ja voimakasvukehitys on Meron (2004a) mukaan jonkin verran 

hitaampaa kuin monien ulkomaalaisten. Tämä heijastuu osittain junioriurheilun 

kansainvälisiin arvokilpailuihin, joissa suomalaiset eivät menesty kovin hyvin kovaa 

fyysistä suorituskykyä vaativissa lajeissa. Toisaalta Sprinthall ja Collins (1995, 76) 

pitävät etnisiä ja rodullisia eroja biologisen kypsymisen aikataulussa yleisenä, mutta 

vääräksi todistettuna harhaluulona. Heidän mielestään tärkeimpiä tekijöitä ovat 

ravitsemus ja osaltaan vuodenaika, jolloin murrosikä alkoi. Pituuskasvu on kaksi kertaa 

nopeampaa ja painonlisäys neljä tai viisi kertaa suurempaa keväällä kuin syksyllä.  

 

Biologisesti varhain kypsyvät lapset yleensä menestyvät urheilussa paremmin (Mero 

2004a, 32; Sherar, Baxter-Jones & Faulkner 2004, 81�82). Malinan (2002, 267) 

tutkimus osoitti, että 10�12 -vuotiaiden jääkiekkoilijoiden luustoiän hajonta oli vielä 

suurehko, mutta 13�16 vuoden iässä myöhään biologisesti kypsyviä nuoria oli erittäin 

vähän. Malinan (2002, 267) mielestä tämä voi johtua valikoinnista (itse, valmentaja, 

urheilujärjestelmä tai edellisten yhdistelmät), varhaisemmin kypsyvien paremmasta 

urheilumenestyksestä, pelin luonteen muuttumisesta fyysisemmäksi tai edellisten 

seikkojen yhdistelmistä. Nopeasti kehittyvät lapset ja nuoret näyttävät helposti 

lahjakkaammilta kuin todellisuudessa ovat, kun taas hitaasti kehittyvä lahjakas lapsi voi 

näyttää lahjattomalta. Monet lapsi- ja nuorisourheilun tutkijat ovat sitä mieltä, että 10�17 

�vuotiaat lapset tulisi luokitella urheilussa biologisen kypsyyden eikä kalenteri-iän 

perusteella. Tarkkojen ja rutiininomaisten käyttökelpoisten metodien löytäminen 

biologisen iän määrittämiseksi on kuitenkin ongelmallista. (Mero 2004a, 32.) 

Joissakin lajeissa, kuten jääkiekossa, myös syntymäajankohta näyttää aiheuttavan 
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valikointia. Sherarin ym. (2004, 81�82) tutkimuksessa 619:stä juniorijoukkueen 

valintatilaisuuteen osallistuneesta pojista 59,5 %, ja heistä 40:stä jatkoon päässeestä 77,5 

%, oli syntynyt alkuvuodesta. Kemppisen ja Sunilan (2005, 48�49) mukaan 3/4 

jalkapallon piiri- ja maajoukkueisiin valituista pelaajista on alkuvuodesta syntyneitä. 

Carlsonin (1991, 94) tutkimuksessa kansallisen ja kansainvälisen tason jääkiekkoilijoista 

noin 50 % oli syntynyt tammi-maaliskuussa, kun taas vain harva oli syntynyt loka-

joulukuussa. Samansuuntaisia tuloksia ovat tutkimuksissaan saaneet mm. Wilson (1999, 

139�145) sekä Montelpare, Faught ja McPherson (2003, 84). Carlssonin (1991) mukaan 

näyttää siltä, että vuosiluokkajakoon perustuva kilpailujärjestelmä syrjii loppuvuodesta 

syntyneitä lapsia, jotka jäävät kehityksessä alkuvuodesta syntyneiden jalkoihin.  

 

 

2.2 Psyykkinen kehittyminen 

 

Psyykkiseen kehitykseen kuuluvat kognitiivinen kehitys ja persoonallisuuden kehitys. 

Kognitiiviseen kehitykseen kuuluvat mm. motivaatio, havaitseminen, ajattelu, 

oppiminen ja muisti. Persoonallisuuden kehittyminen liittyy minäkuvan kehitykseen. 

(Aaltonen ym. 2003, 51.) Kehityspsykologia kuvailee ja selittää yksilön kasvun 

mukanaantuomia käyttäytymisen muutoksia ja psyykkisiä kykyjä (Vasta, Miller & Ellis 

2004, 3). Nieminen (2004, 53) jakaa kehityspsykologiset teoriat neljään ryhmään 

viitekehyksien mukaan. Biologis-kypsymisteorioista tunnetuimmat on Freudin ja 

Eriksonin teoriat, ympäristö-oppimisteorioden tärkeimpiä edustajia ovat Skinner ja 

Bandura, universaalikonstruktiivisia teorioita eli kognitiivisia teorioita edustaa Piaget ja 

kulttuurikehysteorioita edustavat Vygotskyn ja Colen teoriat. Seuraavassa tarkastelen 

murrosikäisen nuoren psyykkisen kehittymisen kannalta keskeisimpiä teorioita, 

Eriksonin ja Piaget�n teorioita. 

 

Aalbergin ja Siimeksen (1999, 55�66) mukaa nuoren psyykkinen kehitys ei etene 

suoraviivaisesti, vaan kehityksen ohella esiintyy myös taantumista. Kehitykselle on 

myös ominaista, että mielen eri toiminnot ja kyvyt kehittyvät eri tahtia. Yleisesti ottaen 

nuoren fyysinen kehitys on tunne-elämän kehitystä edellä. Nuoren psyykkiset toiminnot 
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ja niiden ohjaaminen kehittyvät monilla eri aloilla. Psyykkinen toiminnanohjaus koostuu 

yksilön keinoista säädellä omaa psyykkistä tasapainoaan ja keinoista oman 

käyttäytymisensä ohjaamiseen. Psyykkisen tasapainon säätely tapahtuu emootioiden 

(tunteiden) ohjaamisella, kognitioiden (havaintotoimintojen, muistin, ajattelun, 

tietoisuuden ja kielen) toiminnalla sekä motiivien (halujen, tarpeiden ja tavoitteiden) 

säätelyllä. (Sprinthall & Collins 1995.) Ympäristötekijät ja yksilön perimä määräävät 

pitkälti kypsymistä ja ohjaavat kasvua, ja täten vaikuttavat osaltaan psyykkisten 

ominaisuuksien kehityssuuntaan ja �mahdollisuuksiin. Perimän ja ympäristön merkitys 

kehityksen säätelijöinä on suurimmillaan varhaislapsuudessa. Moniin psyykkisiin 

ominaisuuksiin perinnöllisyys vaikuttaa epäsuorasti, eikä geenien vaikutusta psyykkisiin 

ominaisuuksiin tunneta vielä tarkkaan. (Saffer 1999, 73�108; Saffer 2000, 73�86.) 

Fyysisen ympäristön lisäksi tärkeitä ovat ympäristön virikkeet ja muiden ihmisten 

antama palaute. Varhaislapsuuden jälkeen yksilön toiminnassa alkaa korostua yksilön 

oma suuntautuneisuus, tavoitteiden asettelu ja ponnistelut tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yksilön minäkäsitys ja maailmankuva suuntaavat hänen havaintojaan ja valintojaan. 

Yksilön oma suuntautuneisuus voi aiheuttaa myös sen, että perimän ja ympäristön 

antamat mahdollisuudet jäävät käyttämättä. Toisaalta yksilö voi suuntautua myös 

tavoitteisiin, joiden saavuttaminen ei ole helppoa perimän tai ympäristön rajoitteiden 

vuoksi. (Aho 1997a, 16�64.) 

 

Kasvun aikana yksilö joutuu monenlaisten uusien kehitystehtävien eteen, joiden 

onnistunut läpikäyminen mahdollistaa yksilön psyykkisen kehittymisen. Kehitystehtävät 

kuvaavat kullekin ikäkaudelle tyypillisiä muutoksia ja haasteita, ja ne ovat sidoksissa 

yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kussakin vaiheessa yksilön kehitys on sopeutumista 

ympäristön ja yksilön biologisten muutostensa asettamiin vaatimuksiin. Nuoruusikä 

muovaa sekä mennyttä lapsuutta että tulevaa aikuisuutta. (Gibson-Cline 1996, 3-12; 

Havighurst 1982, 1-7; Impiö 2005, 66.) Jokainen yksilö ratkaisee kehitysvaiheeseen 

kuuluvan kehitystehtävän omalla tavallaan edellytystensä ja ympäristön antamien 

mahdollisuuksien mukaan. Nuoruuden kehitystehtäviä (12�18-vuotiaana) ovat 

ruumiinkuvan jäsentäminen uudelleen, vanhemmista irrottautuminen, aikuisidentiteetin 

muodostaminen, parisuhdetaitojen opettelu sekä maailmankuvan täydentäminen ja 
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tulevaisuuteen suuntautuminen. (Aaltonen ym. 2003, 85; Havighurst 1982, 43�82; Impiö 

2005, 45.) Aaltonen ym. (2003, 19) käyttävät termiä kehityshaaste, koska myös yksilö 

itse asettaa, tiedostetusti tai tiedostamattaan, elämälleen tavoitteita ja luo näin elämälleen 

haasteita. Heidän mukaansa kehityshaaste muodostuu nuoren itsensä asettamien 

tavoitteiden sekä lähiympäristön ja yhteiskunnan asettamien tavoitteiden 

kompromisseista.   

 

Psyykkinen kehitys voi edetä kehityskriisien onnistuneen ratkaisemisen kautta (Bee & 

Boyd 2004, 14�22; Saffer 2000, 40�43). Aaltonen ym. (2003, 14) tarkoittavat 

kehityskriisillä normaaliin elämänkulkuun kuuluvaa tapahtumaa, jolloin yksilö hakee 

omia tarpeitaan ja voimavarojaan suhteessa ympäristöönsä. Elämänmuutos voi aiheuttaa 

kriisin, joka on elämäntilanne, jonka hallitsemiseen yksilöllä ei ole aikaisempia, valmiita 

toimintamalleja. Elämänmuutokset voivat olla ikään, historialliseen ajankohtaan ja 

satunnaisiin tekijöihin liittyviä muutoksia. Erik H. Eriksonin luoman psykososiaalisen 

kehityksen teorian ydinajatus on se, että yksilö joutuu ratkaisemaan elinkaarensa 

kuluessa kahdeksan suurta kehityskriisiä. (Bee & Boyd 2004, 14�22; Saffer 2000, 40�

43.) Eriksonin (1983,128�141; 1994, 94�107) mukaan nuoruuden kehityskriisi, 

identiteettikriisi, ratkeaa onnistuneesti, jos nuori kykenee rakentamaan oman 

identiteettinsä. Jos nuori ei kykene muodostamaan käsitystä itsestään, hän voi kokea 

identiteettinsä hajaantuvan. Ahon (1997a, 16�64) mukaan identiteetti tarkoittaa 

suhteellisen selkeää ja pysyvää yksilöllistä minäkäsitystä, omasta itsestä luotua eheää 

kuvaa, jolle on ominaista jatkuvuus, itsensä samana kokeminen. Aaltonen ym. (2003, 

74) tekevät vastaavasti eron identiteetin ja minäkäsityksen välille. Heidän mukaansa 

identiteetti on oman yksilöllisyyden kokemista, johon liittyy tiiviisti yksilön erilaiset 

roolit ja sosiaalinen maailmansa. Minäkäsitys puolestaan kuvaa yksilön sisäistä 

maailmaa. Identiteettiä koskevan jatkuvuuden tunteen edellytyksenä Erikson (1983,128�

141; 1994, 94�107) pitää eheytymistä kokonaisuudeksi, jäsentymistä aikaan ja 

ympäristöön. Kokonaisuudeksi eheytyminen tarkoittaa sitä, että nuori tuntee olevansa 

sama ihminen muuttuvista tilanteista, erilaisista rooleistaan ja itseään koskevista muiden 

ihmisten havainnoista huolimatta. Jäsentyminen aikaan tarkoittaa, että nuori kokee 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ajalliseksi jatkumoksi. Ympäristöön 
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jäsentymistä taas auttavat merkittävät ihmissuhteet sekä asuinympäristön, historian ja 

kulttuurin tunteminen. Jaraston ja Sinervon (1999, 46�47) mielestä kehitystä ohjaavat 

omien tavoitteiden lisäksi perheen, kaverien ja koulun odotukset sekä erilaisten roolien 

kokeilu. Käytännössä identiteetin etsiminen tapahtuu siten, että nuori kokeilee erilaisia 

rooleja ja toimintatapoja. Hän yrittää löytää tasapainon toisaalta omien edellytystensä ja 

tavoitteidensa sekä toisaalta sosiaalisten odotusten ja ympäristön rajoitusten välille. 

Nuori testaa uusia mielipiteitä ja käyttäytymismuotoja ja hylkää minäkäsitykseensä 

sopimattomat vaihtoehdot. Myös ruumiinkuvan muutokset ovat osa identiteettikriisiä. 

Nuoren on sopeuduttava murrosiässä tapahtuviin kehon ja sen toimintojen muutoksiin ja 

muodostettava uusi kehonkaava eli sisäinen malli ulkomuodostaan. Fyysinen kypsyys 

vaikuttaa myös siihen, kuinka nuori sopeutuu ikäistensä seuraan. Muutosten kokeminen, 

omaksuminen ja vertailu toisiin ikätovereihin voivat olla usein psyykkisesti vaikeita ja 

arkoja asioita. (Cole & Cole 2001, 612�617; Impiö 2005, 46�56; Jarasto & Sinervo 

1999, 46�47.)  

 

Minäkuvan kehittyminen on yhteydessä ikätovereilta saatuun hyväksyntään. Nuoren 

kuva itsestään ailahtelee ja hän peilaa itseään jatkuvasti toisten kautta. Nuoren itsetunto 

vaihtelee oman mitättömyyden, kelpaamattomuuden ja kaikkivoipaisuuden välillä. 

Ylläpitääkseen kaikkivoipaisuuttaan nuori sijoittaa sitä uhkaavat piirteensä ulkopuolisiin 

henkilöihin, varsinkin aikuisiin. (Impiö 2005, 46�56.) Nuori ylläpitää itsetuntoaan 

narsistisella säätelyllä. Psykologiassa narsismi tarkoittaa omaan itseen suunnattua 

rakkautta, oman minäkäsityksensä rakastamista. Nuori tuo esille itsevarmuuttaan, 

uhoaan ja haluaan näkyä, kuulua ja saada huomiota. Myös idoli tai ideologia voi olla 

tukena, kun nuori itse on vielä hajanainen. (Aalberg & Siimes 1999, 67�68.) Turusen 

(2005, 126) mielestä narsismi kuuluu nuoruusikään ja nuoren kehitykseen, kun taas 

Vuorisen (1997, 204) mielestä nuoruusiän narsismi on psyykkinen ongelma.  

 

Nuoruusiän kriisimäisyys huipentuu ainakin ulkonaisesti nuoruuden alkuvuosiin eli 

murrosiän kuohuntavaiheeseen.  Sitä nimitetään ihmissuhteiden kriisiksi, koska nuori 

kokee olevansa vanhemmistaan riippuvainen ja haluaa irrottautua heistä. Hän luopuu 

tunnetasolla vanhempien huolenpidosta ja ajatusmaailmasta sekä omista lapsenomaisista 
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toiveistaan ja odotuksistaan. Pyrkiessään vapautumaan vanhemmistaan tunnetasolla 

nuori suuntaa heihin aggressiivisia tunteita ja etsii ikätovereiltaan tukea. Nuori alkaa 

vähitellen nähdä, että todellisuus ei ole hänen ihanteidensa mukainen. Hänen 

vanhempansa sekä koko aikuinen maailma poikkeavat hänen ihannekuvistaan. (Turunen 

2005, 130; Vuorinen 1997, 218�220.) Toisaalta nuori pyrkii irrottautumaan, toisaalta 

hän yrittää uhmaten palauttaa suhdetta entiseksi. Nuoruusiän irrottautumistapahtuma on 

jaettavissa protesti-, hajoamis-, ja uudelleenjäsentymisvaiheeseen. Protesti alkaa eron 

kieltämisenä ja yrityksenä palauttaa muuttuva suhde vanhempiin entiselleen. 

Hajoamisvaihe alkaa silloin, kun nuori on tunnetasolla hyväksynyt se tosiasian, ettei hän 

voi enää jatkaa lapsuuden ihmissuhteita sellaisenaan. Uudelleenjäsentymisvaiheessa 

nuoren ihmissuhteet alkavat rakentua uudelleen. Suhteessa vanhempiin nuori on usein 

uhmakas. Hän saattaa vetäytyä myös hiljaisuuteen ja salaperäisyyteen, jolloin hän sulkee 

vanhemmat täysin sisäisestä maailmastaan. Nuoruusiän kehitys voi edetä myös 

rauhallisesti, ilman erityistä kuohumista, mutta kuitenkin tietynlainen epätasapaino 

nuoren sisäisissä rakenteissa on kehittymisen edellytys (Impiö 2005, 46�56; Laine 2002, 

103�109.)  

 

Jean Piaget on tunnetuin kognitiivisen teorian edustaja(Carpendale 1997, 35; Nieminen 

2004, 53). Piaget�n teoria on kehitysvaiheteoria, joka olettaa, että ajattelu kehittyy 

vaiheittain, kaikille yhteisessä, kiinteässä järjestyksessä. Vaikka psyykkisten toimintojen 

osa-alueiden kehitys on jatkuvaa, tapahtuu kehitysvaihemuutos vasta, kun useilla osa-

alueilla tapahtuu toiminnallinen ja laadullinen muutos. (Carpendale 1997, 35�43; Saffer 

1999, 229�258; 2000, 51�66; Sprinthall & Collins 1995, 18�23.) Piaget kutsuu 

murrosikään ajoittuvaa kognitiivisen kehityksen vaihetta formaalisten eli muodollisten 

operaatioiden kaudeksi, jolloin 11�15-vuotias nuori kykenee ajattelemaan käsittein. 

Näiden vuosien aikana ajattelu saavuttaa vähitellen aikuiselle tyypilliset päättelymuodot. 

Nuoren tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn säätely paranee sekä säilömuistin 

toiminta tehostuu. Nuoren yksittäiset muistikuvat elämänkokemuksista jäsentyvät 

yleisimmiksi ja sisäisiksi malleiksi itsestä ja ympäristöstä. Sisäiset mallit kehittyvät 

johdonmukaisiksi ja järkiperäisiksi tietorakenteiksi. Muistitiedon järjestäminen 

mahdollistaa yhä suurempien tietomäärien oppimisen ja muistista palauttamisen. Nuori 
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oppii ajattelemaan loogisesti myös abstrakteissa asioissa. Ajattelu vapautuu asteittain 

konkreettisista havainnoista ja nuori osaa pohtia mahdollisuuksia ja testata teorioita 

(Carpendale 1997, 35�43; Saffer 2000, 51�66, 229�258; Sprinthall & Collins 1995, 97�

136.) Nuori pystyy myös deduktiiviseen päättelyyn eli soveltamaan kokemuksista 

muodostuvia yleisiä lainalaisuuksia ratkaistessaan yksittäisiä ongelmia. Ajattelun 

kylliksi kehityttyä hän pystyy myös arvioimaan vallitsevia normeja älyllisesti ja osaa 

sijoittaa ne oikeisiin yhteyksiin. (Cole & Cole 2001, 645�649.) 

 

Nuoruusiän kognitiivisen kehityksen myötä nuori pystyy muuttamaan ajatteluaan 

suunnitelmalliseksi ja johdonmukaiseksi. Tässä vaiheessa nuori luo elämän 

suunnitelmaa tulevaisuutta varten, mikä edellyttää sitä, että hän oppii ottamaan 

huomioon erilaisten tilanteiden vaatimuksia ja sopeuttamaan toimintaansa niihin.(Cole 

& Cole 2001; Jarasto & Sinervo 1999, 50�51.) Tämän tekee mahdolliseksi metakognitio 

eli kyky tunnistaa ja säädellä omia kognitiivisia toimintoja. Nuorelle kehittyy tietoisuus 

omista taidoista, haluista ja mahdollisuuksista. Metakognition kehittymisen myötä nuori 

tulee myös tietoiseksi siitä, että eri ihmisillä on erilaisia näkökantoja samaan tilanteeseen 

tai olosuhteeseen kuin hänellä itsellään. (Cole & Cole 2001; Sprinthall & Collins 1995, 

101�116.)  

 

Yksilön moraali muodostuu tunteista, tiedoista ja toiminnasta. Moraalipäättely tarkoittaa 

tilannesidonnaisia käsityksiä ja päätelmiä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. (Helkama 

2003, 121�134; Saffer 1999, 530�531; Telama 1999, 323�330.) Moraalikehityksen 

edellytyksiä ovat kognitiivinen ja emotionaalinen kypsyys. Nuoren psyykkisen 

toiminnanohjauksen kehittyessä myös nuoren sanavarasto kasvaa ja ilmaisu 

monipuolistuu. Näin hän kykenee esimerkiksi perustelemaan toimintaansa paremmin. 

Ajattelun ja kehittyneen toiminnanohjauksen välinen yhteys näkyy keskeisesti 

moraalipäättelyn monipuolistumisena. Nuori itse perustelee itselleen käsitykset oikeasta 

ja väärästä, ja ohjaa toimintaansa omien periaatteiden mukaisesti. Emotionaalinen 

kypsyys edellyttää nuorelta roolinottokykyä, asioiden näkemistä samanaikaisesti myös 

muiden kannalta. (Saffer 2000, 188�198; Telama 1999, 323�330). Toisaalta 

moraalikehitys on sosialisaatiota, jolloin lapsi ja nuori oppii perheen, lähipiirin ja koko 
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kulttuurin normit ja arvot (Aho 1997b, 106�140). Nuoren ystäväpiiri vaikuttaa nuoren 

moraalikehitykseen aikuisauktoriteetteja enemmän. (Saffer 1999, 542�543).  

 

 

2.3    Sosiaalinen kehittyminen 

 

Sosiaalinen kehitys on sosialisaatiota ja sosiaalisen toimintakykyisyyden hankkimista 

(Kaivosoja 2002, 114). Kehityksen myötä yksilö huomaa tarvitsevansa sääntöjä ja 

normeja voidakseen toimia tasapainoisesti toisten ihmisten kanssa. Sosialisaatiossa nuori 

omaksuu yhteiskuntansa arvot, normit ja käyttäytymismallit. Yksilö, jolla on hyvä 

sosiaalinen toimintakyky, käyttäytyy vuorovaikutustilanteissa sosiaalisesti taitavasti, 

osaa tulkita sosiaalisia tilanteita oikein, on empaattinen ja yhteistyökykyinen, viestii 

selkeästi ja osaa ilmaista tunteitaan toivotulla tavalla. (Aaltonen ym. 2003, 85; Aho 

1997b, 105; Salmivalli 2005, 71�87.) Ihmisen kehitys yksilönä ja hänen sosiaalinen 

kehityksensä liittyvät kiinteästi yhteen. Sosiaalisen käyttäytymisen tulisi perustua 

empatian kehittymiseen eli toisen ihmisen asemaan asettumisen aiheuttamaan 

tunnereaktioon ja eettis-moraaliseen kypsymiseen eli kykyyn päätellä itse, mikä on 

oikein tai väärin. (Helkama 2003, 121�134; Marcoen 1999, 294�305; Pulkkinen 

2002,36.) 13�15-vuotiaiden roolinottokyky ja sen myötä empatia kohdistuu jo toisten 

ihmisten elämäntilanteisiin ja kokonaisiin ihmisryhmiin tai kansoihin. Nuoren 

sosiaalinen ajattelu kehittyy yhdessä kognitiivisen ajattelun kanssa. Olennaista 

sosiaalisen ajattelun kehitykselle on sosiaaliset kontaktit (Aho 1997b, 106�108; Laine 

1997, 163�201; Marcoen 1999, 294�305). 

 

Ympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen kasvatuksen kautta. Erilaiset kasvatustavat ja 

kasvatusmallit tuovat esiin persoonallisuuden kehityksessä näkyviä eroja (Pulkkinen 

2002, 36). Kotikasvatus välittää lapselle arvot ja maailmankuvan. Kuunteleminen, 

hyväksyntä ja ymmärtäminen ovat asioita, joita lapsi kaipaa sekä kodin sisäisiltä että 

ulkopuolisilta aikuisilta. (Jarasto & Sinervo 1999.) Lapsen sosiaalisia kehitysympäristöjä 

ovat perheen lisäksi ystäväpiiri ja kouluympäristö. Näistä ympäristöistä koululla on 

mahdollisuus ja vastuu luoda lapsen sosiaaliselle kehitykselle haasteita tavoitteellisella 
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kasvatuksella ja sosiaalisen kehityksen arvioinnilla. Kuitenkin tulee muistaa lasten 

väliset erot; jollekin lapselle koulu saattaa olla erittäin merkityksellinen ympäristö, kun 

taas toinen lapsi toimii ja kehittyy enemmän jossakin muussa ympäristössä. (Kaivosoja 

2002, 114.)  

 

Aaltosen ym. (2003) mielestä perheen tärkein rooli on arvomaailman ja perinteiden 

välittäminen sekä erilaisten arvostusten opettaminen. Vanhemmilla ja heidän lapsillaan 

on todettu olevan hyvin samanlaiset arvot ja asenteet. Nuoret myös arvostavat kotona 

perheeltään oppimiaan asioita ja taitoja, kuten käytöstapoja sekä yhteistoiminta- ja 

viestintätaitoja. Kodin tärkeänä tehtävänä on myös opettaa nuori kohtaamaan 

vastoinkäymisiä. Nuori hakee vanhemmiltaan tukea tärkeissä kysymyksissä ja 

kavereiltaan nuorisokulttuuriin liittyvissä asioissa. Tästä huolimatta perheen ristiriidat 

ovat yleisempiä nuoruudessa kuin missään muussa elämänvaiheessa. Murrosiässä 

nuoren suhtautuminen vanhempiinsa muuttuu yleensä selvästi. Nuori saattaa käyttäytyä 

huonosti ja kielteisesti vanhempiaan kohtaan. Pihan (2004, 63) mukaan nuori on pitkälle 

murrosikään psykologisesti riippuvainen perheestään, vaikka hän liittyykin aikaisempaa 

selvemmin ikätoveriryhmiin. Nuoruusiän etenemisen myötä eteen tuleva 

riippumattomuuden kokeilu on molemminpuolista. Nuori kokeilee millaista on tulla 

toimeen ilman vanhempia, ja vanhemmat taas millaista on ilman nuorta. Aaltosen ym. 

(2003) mukaan nuori tarvitsee lisää itsenäisyyttä ja vastuuta. Hän kokeillee 

vanhempiensa asettamia rajoja ja yrittää löytää sitä kautta omia sisäisiä rajojaan. 

Ristiriitatilanteissa on yleensä kyse nuoren yrityksistä saada lisää päätösvaltaa itselleen. 

 

Nuoruusiässä nuoren vanhempien kanssa viettämä aika vähenee merkittävästi ja samalla 

nuori alkaa viettää yhä enemmän aikaa ystäviensä kanssa. Ystävät ovat tärkeimpiä 

käyttäytymisen malleja 13�15-vuotiaille. Varhaisnuoruudessa solmitut ystävyssuhteet 

ovat tunnetasolla hyvin voimakkaita ja enimmäkseen pysyviä. Ystävyssuhteiden 

solmimiseen vaikuttaa ystävysten ajatustapojen samankaltaisuus. Ystävykset 

asennoituvat toisiinsa omistushaluisesti, vaikkakin päähuomio on pikemmin itse 

ystävyyssuhteessa kuin sen osapuolissa. Ystävyssuhteilla alkaa olla tärkeä asema nuoren 

persoonallisuuden ja identiteetin rakentumiselle sekä sosiaalisten käyttäytymistapojen 
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omaksumiselle. Yksilön kehityksen kannalta on apua siitä, että ystävyksillä on 

samanlainen ajattelutapa, samanlaiset kiinnostuksen kohteet sekä samanlaiset arvot ja 

asenteet. (Aho 1997b, 135�136; Kaivosoja 2002, 118; Rose 2002, 106�113; Salmivalli 

2005, 137�158.) Nuoret korostavat samanlaisuutta erityisesti varhaisnuoruudessa 

yhdenmukaisella ulkonäöllä. He muokkaavat yhdessä myös arvoja ja asenteita. Vaikka 

ystävyys perustuu samankaltaisuuksiin, tuo toinen ihminen siihen aina jotain uusia, 

täydentäviä piirteitä. Iän myötä lapset ja nuoret oppivat paremmin sietämään ja 

ymmärtämään eroja itsensä ja ystäviensä välillä. (Aaltonen ym. 2003, 91�94; Rose 2002, 

106�113; Salmivalli 2005, 137�158.) Nuoret käsittelevät keskenään monia kasvamiseen 

ja aikuisuuteen liittyviä kysymyksiä, joista ei haluta puhua vanhempien kanssa. Ystävät 

vahvistavat toistensa itsetuntemusta ja rohkaisevat nuorta kokeilemaan sellaisia asioita, 

joita itse ei uskaltaisi kokeilla. Yhdessä ystävykset tuntevat itsensä voimakkaammiksi ja 

varmemmiksi. Hyvän ystävän puuttuminen voi olla nuorelle vaurioittava kokemus niin 

itsetunnon kuin sosiaalisten taitojenkin kehittymisen kannalta. (Aaltonen ym. 2003, 91�

94; Salmivalli 2005, 25�34.)  

 

Varhaisnuoruudessa ryhmien koostumus saattaa muuttua. Ryhmän muodostamisessa 

ulkoisia merkkejä tärkeämmäksi tulevat ryhmän ja sen toiminnan tavoitteet. Nuoret 

samaistuvat voimakkaasti ryhmäänsä ja mukautuvat sosiaalisten paineiden alla helposti 

tovereidensa normeihin. Nuori on tässä iässä altis vaikutteille ja hänellä on voimakas 

huomion tarve. (Aho 1997b, 135�136.) Varhaisnuoruuden loppupuolella nuoret haluavat 

kuulua suurempiin ryhmiin tai olla osa nuorten alakulttuuria. Ryhmään kuuluminen ja 

ennen kaikkea ryhmän nauttima arvostus vaikuttaa siihen, miten nuori kokee itsensä. Jos 

hän samaistuu ryhmään, jota arvostetaan, ja kokee olevansa tämän ryhmän tärkeä jäsen, 

on hänen itsetuntonsa parempi kuin jos hän kuuluisi ei-arvostettuun ryhmään tai joutuisi 

ryhmän ulkopuolelle. Nuori ei välttämättä hae ryhmästä lainkaan ystävyyssuhteita. Hän 

saattaa hakea voimaa omaan epävarmuuteensa. (Aaltonen ym. 2003, 93; Laine 1997, 

175�177.) Suurimmalle osalle koululaisista ryhmässä toimiminen ja kaverit ovat 

myönteisiä asioita (Kaivosoja 2002, 118). 

 

3      LIIKUNNALLISEN TAITAVUUDEN KEHITTYMINEN 
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3.1    Kuntotekijät 

 

Liikunnallinen taitavuus on kuntotekijöiden (nopeus, liikkuvuus, kestävyys ja voima) ja 

liikehallintakykyjen (reaktiokyky, orientoitumiskyky, tasapainokyky, rytmittämiskyky, 

yhdistelykyky, erottelukyky, sopeutumiskyky ja kyky erilaistumiseen) välistä 

yhteistoimintaa (Holopainen 1990, 16�34; 1991, 11�39; Miettinen 1999a, 55�60; 

Nupponen 1997, 14�26; Westergård 1990). Liikunnassa taitava suoritus on 

monimutkaisien motoristen toimintojen suorittamista mahdollisimman varmasti, 

nopeasti, tehokkaasti, tarkasti ja taloudellisesti (Holopainen 1990, 16; Schmidt 1991, 4-

5; Schmidt & Wrisberg 2004, 9-11). Kukkosen (1990, 102�109) mukaan liikunnallinen 

taitavuus on lihasten ja hermoston yhteistyökykyä, koordinaatiokykyä, jonka avulla 

yksilö omaksuu erilaisia liikemalleja ja oppii niiden pohjalta uusia. Holopaisen (1990, 

16�30; 1991, 11�26) mukaan liikuntasuorituksen hierarkkisen säätelyn alimman tason 

muodostavat kuntotekijät ja liikehallintakyvyt, joita tarkastelen työssäni lähemmin 

(kuvio 3). 
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Kuvio 3. Liikuntasuorituksen hierarkkinen säätelymalli. (koottu lähteistä Autio 2001, 

50; Holopainen 1990, 25; 1991, 24; Luhtanen 1989a, 289; Mero 2004b, 241�250; Mero 

& Numminen 1990, 53�55; Miettinen 1999b, 57�58; Schmidt & Lee 1999, 16).  

 

Nopeus tarkoittaa hermo-lihasjärjestelmän kykyä tuottaa toimintoja mahdollisimman 

lyhyessä ajassa. Nopeus jakautuu reaktionopeuteen (kyky reagoida nopeasti 

ärsykkeeseen), räjähtävään nopeuteen (yksittäinen mahdollisimman nopea liikesuoritus) 

ja liikkumisnopeuteen (nopea siirtyminen paikasta toiseen). Nopeus on voimakkaasti 

periytyvää hermo-lihasjärjestelmän osalta. Biologisten rakennemuutosten 

aikaansaaminen ja nopeuden kehitysalueen laajentaminen on helpointa hyvin 

varhaisessa vaiheessa lapsena, ennen kuin keskushermoston kehitys päättyy. (Mero, 

Jouste & Keränen 2004, 293�295; Miettinen 1999b, 197�199.) Murrosiässä hermoston 

kehittyminen saavuttaa aikuisen piirteet. Nuori saavuttaa reaktionopeuden ja 

liiketiheyden maksimiarvot, joita on myöhemmin vaikea parantaa. Nopeus kehittyy 

murrosiässä erittäin tehokkaasti, koska myös voimaominaisuudet paranevat 

huomattavasti. (Mero ym. 2004, 293�295; Westergård 1990.) Askelpituuteen liittyvä 

juoksunopeus kehittyy tehokkaasti 11�15 vuoden iässä (Miettinen 1999b, 199). 

Miettisen (1999a, 55�60) mukaan tärkeitä nopeuden edellytyksiä ovat lihasten 

                LIIKESUORITUS 
             Taito: Avoin tai suljettu 
                       Hieno- tai karkeamotorinen 
                       Erillinen, jaksottainen tai jatkuva 

TUNNE     TAHTO             MOTIVAATIO       

          Ennakointi/ Kuvittelu           Päätöksenteko 
 

     Keskittyminen/ Arvionti/ Havainnointi

YHDISTELYKYKY            ORIENTOITUMIS-/SUUNTAUTUMISKYKY 
                               REAKTIOKYKY                         TASAPAINOKYKY    
  RYTMI-/RYTMITTÄMISKYKY                 EROTTELUKYKY                 
      MUUNTELU-/SOPEUTUMISKYKY         
                                                                        (KYKY ERILAISTUMISEEN) 

NOPEUS            LIIKKUVUUS           KESTÄVYYS        VOIMA 
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venyvyys, joustavuus, rentoutuskyky ja liikkujan kyky keskittää tahtonsa suoritukseen 

mahdollisimman hyvin. 

  

Liikkuvuus eli notkeus tarkoittaa kykyä tehdä liikelaajuudeltaan suuria liikkeitä. 

Liikkuvuus on fyysisen kunnon osa-alue, joka on riippuvainen niveltä ympäröivien 

nivelsiteiden, jänteiden ja lihasten venyvyydestä ja lihasvoimasta. Hyvä liikkuvuus on 

tärkeä edellytys fyysisen kunnon muidenkin osa-alueiden kehittämiselle. (Kemppinen & 

Sunila 2005, 94; Miettinen 1999a, 55�60; Nupponen 1997, 19.) Kaikkien 

urheilusuoritusten teho ja taloudellisuus riippuvat nivelten liikelaajuudesta. 

Liikkuvuuden otollinen kehittämisvaihe ajoittuu aikaan ennen murrosiän 

pituuskasvupyrähdyksen alkua. Murrosiässä pituuskasvu ja lihasmassan kasvu 

huonontavat liikkuvuutta ja heikentävät sen kehittämismahdollisuuksia ratkaisevasti. 

Aikaisemmin hankittua notkeustasoa sen sijaan on helppo ylläpitää. (Kemppinen & 

Sunila 2005, 85�94; Miettinen 1999a, 55�60; Westergård 1990.) 

 

Kestävyys tarkoittaa henkistä ja ruumiillista kykyä vastustaa väsymystä jatketussa 

lihastyössä (Autio 2001, 40�41). Fyysinen kestävyys jakautuu karkeasti energia-

aineenvaihdunnan muutosten mukaan aerobiseen ja anaerobiseen kestävyyteen 

(Vuorimaa 1990, 134�137). Aerobinen kestävyys on elimistön kykyä jatkaa fyysistä 

työtä hapenoton ja �kulutuksen pysyessä tasapainossa. Anaerobinen kestävyys on 

elimistön kykyä vastustaa väsymystä yhtäjaksoisessa suorituksessa hapentarpeen 

ylittäessä hapenoton. (Holopainen 1990, 29�30; Nupponen 1997, 19.) Kestävyys luo 

edellytykset virheettömälle suoritukselle ja pitempien harjoitusten läpiviemiselle 

(Miettinen 1999a, 59). Kestävyyden kehittämisen kaikkein otollisin aika on murrosiän 

kasvupyrähdys. Tällöin sydämen koko suhteessa ruumiinpainoon on hyvin edullinen. 

Ilman harjoitteluakin nuoren kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavat absoluuttinen 

hapenottokyky ja aerobinen energianmuodostuskapasiteetti lisääntyvät biologisen 

kasvun myötä. Suhteellinen, painokiloa kohden laskettu maksimaalinen hapenottokyky 

pysyy sen sijaan suhteellisen muuttumattomana (ilman harjoittelua) 6-16 ikävuosien 

välillä. Anaerobinen kapasiteetti on yhteydessä lihasmassaan ja paranee huomattavasti 

vasta murrosiän jälkeen. (Vuorimaa 1990, 134�152; Westergård 1990.) 
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Voima on hermo-lihasjärjestelmän kykyä vaikuttaa ulkoisiin kuormiin ja voimiin 

paikallaan pitävästi (staattisesti), voittavasti (konsentrisesti) tai peräänantavasti 

(eksentrisesti). Voima jakautuu nopeusvoimaan (nopea voiman tuottaminen), 

maksimivoimaan (suurin mahdollinen tahdonalaisessa kertaponnistuksessa tuotettu 

voima) ja kestovoimaan (pitkäkestoinen voiman tuottaminen). Lasten ja nuorten voima 

kehittyy perintötekijöiden ja harjoittelun yhteisvaikutuksena. Lihasten absoluuttinen 

maksimivoima kasvaa ilman erityistä voimaharjoitteluakin kahdenkymmenen 

ensimmäisen ikävuoden aikana. Hormonaalinen kypsyminen kiihtyy pojilla murrosiän 

aikana lisäten lihasmassaa ja voimaa (Häkkinen 1990, 80�81; Häkkinen, Mäkelä & 

Mero 2004, 251�253; Miettinen 1999b, 200�206; Nupponen 1997, 19.) Voiman 

suhteellinen kasvuhuippu on noin 15 vuoden iässä ja saavuttaa absoluuttisen huippunsa, 

harjoittelun tasosta riippuen, vasta 20�30 vuoden iässä. Nopeusvoiman nopein 

kehitysvaihe on pojilla 13�15 vuoden iässä. Kestovoimakkuus kehittyy pojilla loivasti 

13�16 vuoden iässä, jolloin poikien hartiaseudun kestovoimakkuus kehittyy nopeasti. 

(Aalberg & Siimes 1999, 33; Holopainen 1990, 30�31; Häkkinen ym. 2004, 251�253; 

Mero 2004a.) Voiman kehittyminen tukee myös motoristen taitojen oppimista. (Autio 

2001, 43).  

 

 

3.2 Liikehallintakyvyt  

 

Hermo-lihasjärjestelmän ja aistien kyky vastata liike- ja liikuntatehtäviin tarkoituksen 

mukaisella tavalla on liikehallintaa ja sen osatekijät liikehallintakykyjä (Holopainen 

1990,23). Nämä kyvyt ohjaavat liikuntasuorituksessa kuntotekijöiden toimintaa 

(Holopainen 1991, 24�26). Liikehallintakyvyt (taitotekijät, koordinatiiviset 

edellytykset/valmiudet) mahdollistavat uusien liikuntataitojen oppimisen. 

Liikehallintakykyjä ovat reaktiokyky, suuntautumiskyky, rytmi- tai rytmittämiskyky, 

tasapainokyky, erottelukyky, yhdistelykyky ja sopeutumiskyky. (Luhtanen 1989a, 289; 

Mero 2004b, 241�250; Mero & Numminen 1990, 53�55; Miettinen 1999a, 55�60; 

Miettinen 1999b, 57�58). Luhtanen (1989a, 289) ja Miettinen (1999a, 58) lisäävät 

liikehallintakykyihin kyvyn erilaistumiseen ja kutsuvat suuntautumiskykyä 
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orientoitumiskyvyksi. Autio (2001, 50) puolestaan kutsuu sopeutumiskykyä 

muuntelukyvyksi. Liikehallintakyvyt periytyvät geneettisesti ja kehittyvät kasvun sekä 

kypsymisen tuloksena. Liikehallintakyvyille on ominaista se, etteivät ne kovin helposti 

kehity harjoittelun avulla. Kyvyt ovat taitojen oppimisen taustavaikuttajia. Näiden 

kykyjen heikkous voi toimia suoritusta rajoittavana tekijänä. (Schmidt 1991, 129�141; 

Schmidt & Lee 1999, 235�237; Schmidt & Wrisberg 2004, 30�32; Young, LaCourse & 

Husak 2000, 26�27.)  

 

 Reaktiokyky tarkoittaa kykyä reagoida nopeasti erilaisiin aistien kautta saataviin 

ärsykkeisiin ja toimimista ennalta sovitulla tai ärsykkeen vaatimalla tavalla. (Autio 

2001, 49�52; Mero & Numminen 1990, 53�55; Nupponen 1997, 19). Suuntautumiskyky 

(orientoitumiskyky) on kehon asentojen ja niiden muutosten aistimista tilan ja ajan 

suhteen. Suuntautumiskyvyn avulla yksilö reagoi myös tilan rajoituksiin ja muiden 

samassa tilassa liikkuvien liikkeisiin. (Autio 2001, 49�52; Luhtanen 1989a, 289; Mero 

& Numminen 1990, 53�55; Miettinen 1999a, 58.) Liikkeen rytmin tiedostaminen ja 

liikkumisen tai liikkeen osien ajoittaminen lihastoiminnan oikea-aikaisuuden, keston ja 

nopeuden säätelyllä on rytmittämiskykyä. Rytmi on mukana jokaisessa liikkeessä. (Autio 

2001, 49�52; Mero & Numminen 1990, 53�55.) Nupponen (1997, 19) kutsuu 

rytmittämiskykyä ajoitustarkkuudeksi, mikä hänen mukaansa tarkoittaa liikkeelle 

ominaisen rytmisen vaihtelun ymmärtämistä ja toteuttamista. Tasapainokyky on 

lihaksiston, näköaistin ja tasapainoaistin kykyä saavuttaa oman kehon tai esineen 

tasapaino. Tasapaino on liikkumisen perustekijä joka jakautuu paikalla olevaan 

hallittuun tasapainoasentoon ja liikkeessä tapahtuvaan tasapainon säilyttämiseen. 

Erottelukyky on kykyä tuntea kehon liikkeiden, asentojen, voimantuoton ja rentouden 

vaihtelut. Lisäksi sen avulla liikkuja erottaa liikkeeseen tarvittavan voiman, tilan ja ajan 

sekä saavuttaa tarkkuuden ja taloudellisuuden liikkeisiinsä. (Autio 2001, 49�52; Mero & 

Numminen 1990, 53�55; Nupponen 1997, 19.) Yhdistelykyky sen sijaan on kykyä 

yhdistää kehon eri osien liikkeitä sujuvaksi kokonaisuudeksi. Myös eri liikeosien ja 

liikesuoritusten yhdistäminen edellyttää yhdistelykykyä. (Ericsson 2005, 21�24.) 

Sopeutumiskyvyn avulla liikkuja suorittaa liikkeet ja liikkuu poikkeuksellisissa ja 

odottamatta muuttuvissa olosuhteissa. Sopeutumiskykyä liikkuja tarvitsee lisäksi uusien 
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liikemallien tuottamiseen, liikkeiden kontrollointiin ja korjaamiseen. (Autio 2001, 49�

52; Mero & Numminen 1990, 53�55; Nupponen 1997, 19.) Kyky erilaistumiseen on 

taitoa erottaa läheiset ja samankaltaiset liikkeet toisistaan (Miettinen 1999a, 58). 

 

 

3.3    Perus- ja lajitaidot 

 

Liikuntataidot ovat liikkujan kykyä koordinoida pään, raajan ja /tai kehon osien liikkeitä 

tietyn liiketavoitteen saavuttamiseksi. Taito opitaan harjoittelun ja kokemusten kautta. 

(Magill 2003, 3-4; Rose 1997, 144�145; Young ym. 2000, 22) Mero (2004b, 241�250; 

Mero & Numminen 1990, 50) jakaa taidon yleistaitavuuteen ja lajikohtaiseen 

taitavuuteen. Yleistaitavuus merkitsee kykyä hallita ja oppia erilaisten suoritusten tai 

urheilulajien taitovaatimuksia (Gallahue & Ozmun 2004, 15; Mero 2004b, 241�250; 

Mero & Numminen 1990, 50). Holopaisen (1990, 31) mukaan ihmisille luonnollisissa 

olosuhteissa tyypilliset liikkeet ja liikkumistavat ovat yleistaitavuutta. Yleistaitoja ovat 

liikkumistaidot (esim. kävely, juoksu), tasapainotaidot (esim. taivutus, kääntyminen) ja 

käsittelytaidot (heittäminen, kiinniottaminen) (Gallahue & Donelly 2003, 15; Gallahue 

& Ozmun 2004, 15�16, 181�236; Schmidt 1991, 5-6).  

 

Tasapainotaito tarkoittaa tasapainon ja asennon ylläpitämistä suhteessa painovoimaan 

joko liikkeessä (dynaaminen tasapaino) tai paikallaan (staattinen tasapaino). 

Tasapainotaidot vaativat lihaksiston, näköaistin ja tasapainoaistin yhteistyötä. 

Tasapainotaidot ovat liikkumisen perusta ja ovat mukana kaikissa liikkeissä. (Gallahue 

& Donnelly 2003, 53; Gallahue & Ozmun 2004, 131�141, 188�199; Haywood 1993, 

224�228; Magill 2003, 39�46.) Liikkumistaidon avulla keho liikkuu tilassa paikasta 

toiseen joko pysty- tai vaakasuunnassa. (Gallahue & Donnelly 2003, 56�57; Gallahue & 

Ozmun 2004, 141�143, 200�217.) Käsittelytaidoissa liikkeisiin yhdistetyy jokin väline. 

Monet liikesuoritukset vaativat perustaitojen yhdistelemistä (Gallahue & Ozmun 2004, 

143�146, 218�236.)  
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Meron (2004b, 241�250; Mero & Numminen 1990, 50) mukaan lajikohtainen taitavuus 

tarkoittaa lajin tekniikan tarkoituksenmukaista ja tilannekohtaista hyväksikäyttöä, 

ilmenevien tekniikkavirheiden korjauskykyä ja uuden tekniikan nopeaa oppimiskykyä. 

Hyvä tekniikka on suorituksen oikeiden liikeratojen osaamista. Urheilija on taitava 

silloin, kun hän osaa käyttää hyvää tekniikkaa nopeasti, taloudellisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. Tyyli on jokaiselle urheilijalle ominainen 

suoritustekniikassa näkyvä persoonallinen ilmaisutapa. 

 

Perus- ja lajitaito -jaottelun lisäksi taidot jakautuvat jatkumolle liikesuorituksen mukaan 

kolmeen luokkaan. Janan toisessa päässä ovat lyhytkestoiset erilliset liikkeet, joilla on 

selvä alku ja loppu, esimerkkinä jääkiekon laukaiseminen. Keskimmäisen ryhmän 

muodostavat jaksottaiset liikkeet, joissa erilliset liikkeet nivoutuvat yhteen ja 

muodostavat oman kokonaisuuden, kuten voimistelusarja. Toistuvat jatkuvat liikkeet, 

joilla ei ole erillistä alkua ja loppua, kuten esimerkiksi luistelu, muodostavat janan toisen 

pään. (Gallahue & Ozmun 2002, 15�21; Magill 2003, 5-10; Schmidt 1991, 7-8; Schmidt 

& Lee 1999, 16�17; Schmidt & Wrisberg 2000, 5-6; Shumway-Cook & Woollacott 

2001, 5; Young ym. 2000, 23�25.)  

 

Taidot jakautuvat myös suljettuihin taitoihin ja avoimiin taitoihin. Suljetuissa taidoissa 

suoritusympäristö on muuttumaton ja suoritustilanne on ennalta arvattavissa, kuten 

painonnostossa. Avoimissa taidoissa suoritusympäristö on jatkuvasti muuttuva ja 

suoritustilanne vaatii liikkujan reagoimista ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin, 

kuten painissa. (Gallahue & Ozmun 2002, 15�21; Magill 2003, 5-9; Rose 1997, 182�

183; Schmidt 1991, 6-7; Schmidt & Lee 1999, 17�18; Schmidt & Wrisberg 2004, 7-8; 

Shumway-Cook & Woollacott 2001, 5-6; Young ym. 2000, 23�25.) Liikkeen vaatima 

tarkkuus jakaa liikuntataidot karkeamotorisiin taitoihin ja hienomotorisiin taitoihin. 

Karkeamotoristen taitojen suorittamiseen liikkuja käyttää suuria lihasryhmiä. Nämä 

taidot, kuten juokseminen, hyppääminen ja potkaiseminen, edellyttävät vähemmän 

liikkeiden tarkkuutta. Hienomotoriset taidot vaativat pienempien lihasryhmien 

tarkempaa hallintaa ja liikkeen tarkkuutta, kuten pianonsoitto tai piirtäminen. (Gallahue 

& Ozmun 2002, 15�21; Magill 2003, 5-9; Young ym. 2000, 23�25.) 
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3.4    Taitojen kehittyminen ja harjaannuttaminen 

 

Liikunnallisen taitavuuden kehittyminen tarkoittaa iän, kypsymisen, kasvun tai 

oppimisen aikaansaamaa liikuntasuorituksen määrällistä tai laadullista muutosta 

(Gabbard 2004, 4-13; Holopainen 1990, 16; Rose 1997, 144�145). Tämä kehittyminen 

jatkuu läpi koko elämän ja sen muutokset voivat olla myönteisiä, kuten esim. 

harjoittelun vaikutukset tai kielteisiä, kuten ikääntymisestä johtuvat esim. reaktiokyvyn 

hidastuminen ja aistihavaintojen heikkeneminen (Gabbard 2004, 239�383). Gabbardin 

(2004, 50�58) ja Meron (2004b) mukaan liikkeiden ja liikkumisen taidot kehittyvät 

lapsella hyvin nopeasti hermoston kehityksen myötä. Lapsen hermosto on kehittynyt 

noin 80�90%:iin aikuisen hermoston koosta 5. ja 6. ikävuoden paikkeilla. Noin 12. 

ikävuodesta eteenpäin hermoston kehittyminen on paljon hitaampaa kuin muun 

elimistön. Hermoston varhainen kypsyminen mahdollistaa liikehallintakykyjen ja 

taitavuuden harjoittamisen heti syntymän jälkeen. Ensimmäisen kymmenen ikävuoden 

ajan taitoharjoittelun pitääkin painottua kaikessa tekemisessä niin normaalielämässä 

kuin liikunnassa. 

 

Keskushermosto alkaa syntymähetkestä lähtien kerätä aistimuksia erilaisista liikkeistä. 

Mikäli liikkeen aistimus on ollut voimakas, lapsi on keskittynyt liikkeeseen huolellisesti 

tai se on toistunut monta kertaa, tallentuu liikkeestä keskushermoston isojen aivojen 

motoriseen osaan liikemalli, engrammi. Vähitellen aivoihin tallentuu suuri joukko 

liikemalleja, joita liikkuja hyödyntää opetellessa uutta liikettä tai liikesarjaa. Mitä 

monipuolisemmin urheilija on kehittänyt liikuntaelimistöään ja mitä suurempi 

liikevarasto hänellä on, sitä taitavampi urheilija hän yleensä on. Tällöin urheilija 

hallitsee useita eri liikkeitä, oppii helpommin uusia liikkeitä ja tekniikoita sekä säilyttää 

taitotasonsa paremmin muuttuvissa olosuhteissa. (Kemppinen 2003, 77; Kukkonen 

1990, 102�109.) 

 

Liikehallintakyvyt kehittyvät 1-5 vuoden iässä luonnollisesti ilman, että niihin 

kiinnitetään erityistä huomiota. Se ei kuitenkaan huippu-urheilua ajatellen riitä, vaan 

erityisesti 6-10 vuoden iässä niitä on kehitettävä aktiivisesti harjoittelemalla. 
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Liikehallintakyvyt ja niiden kehittyminen ovat yhteydessä hermoston, lihasten ja 

psyykkisten tekijöiden kehitykseen. (Mero 2004b, 241�250; Mero & Numminen 1990, 

53�55.) Liikehallintakyvyt kehittyvät eri tavalla perustaitojen oppimisen aikana. Ennen 

kouluikää perustaitojen oppimisen alkuvaiheessa painottuvat tasapainokyky ja 

suuntautumiskyky. (Autio 2001, 49�51.)  Tasapainotaidot kehittyvät parhaiten ennen 

kouluikää (Gallahue & Ozmun 2004, 188�199). Yhdessä koordinatiivisten edellytysten 

kehittymisen kanssa paranevat myös urheilulliset yleistaidot (Autio 2001, 49�51).  

 

Taidon ja tekniikan herkkyyskaudet ajoittuvat lapsuuteen ja sen vuoksi monipuolinen 

liikunnan harrastaminen on tärkeää (Gabbard 2004, 50�58; Gallahue & Donnelly 2003, 

42�43). Taito ja tekniikka kehittyvät samanaikaisesti yleistaitojen kanssa 3-6 -vuotiaana, 

joten siirryttäessä myöhemmin lajitaitojen opetteluun hyvästä liikehallintakykyjen 

hallinnasta on apua. Tosin sekä yleistaitoja että liikehallintakykyjä kannattaa harjoitella 

myös lajitaitoihin siirtymisen jälkeen yli 7-vuotiaana.  Mero (2004b, 244) esittää, että 

joissakin voimakkaasti taitopainotteisissa lajeissa, kuten useissa palloilulajeissa, 

lajitaitojen harjoittelun tulee alkaa jo ennen 7. ikävuotta. Lapsen hermosto ja ne taito-

ominaisuudet, joiden tehtävä on saada hermoston käskyt tarkoituksenmukaisiksi, 

kehittyvät kymmenen ensimmäisen ikävuoden aikana. Ikävuodet 7-11 ovat yleistaitojen 

vakiinnuttamisen, liikehallintakykyjen ja erityisesti urheilullisten lajitaitojen 

kehittämisen aikaa. (Mero 2004b, 241�250; Mero & Numminen 1990, kuvio 4.)  
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Kuvio 4. Taidon harjoittamisen painopistealueet. (Mero 2004b, 243; Mero & Numminen 

1990, 63.)  

 

Toisaalta Westergårdin (1990a) mukaan lapsen harjoittelun pitäisi painottua 

monipuolisten liikuntataitojen kehittämiseen murrosikään asti. Tänä aikana opittu laaja 

liikevarasto luo edellytyksen oman lajin huipputekniikan oppimiselle. Vaikeampien 

lajitaitojen oppiminen tapahtuu myöhemmin nuoruudessa. Lajitaitojen viimeistelyn tulee 

tapahtua ikävuosien 11�14 aikana lähes kaikissa lajeissa. Mikäli nuori urheilija tähtää 

huippu-urheilijan uraan, tulisi lajitekniikan olla opittu noin 13�14-vuotiaana. Kun 

tekniikka on virheetön, urheilija jatkaa sen viimeistelyä suoritusten automatisoimiseksi. 

(Mero 2004b, 241�250.) Miettinen (1999a, 15�17) ja Autio (2001) muistuttavat 

lajitaitojen opettelun monipuolisuuden tärkeydestä. Suomessa onkin yleistä harjoitella 

useita lajitaitoja ja tehdä lopullinen lajivalinta myöhemmin, noin 10�12 vuoden 

ikäisenä. Ruotsissa erikoistuminen yhteen lajiin tapahtuu vielä myöhemmässä iässä. 

Carlssonin (1991, 78, 100�110) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että ruotsalaiset 

maajoukkueurheilijat olivat aloittaneet urheilemisen keskimäärin 6-vuotiaina ja 

vertailuryhmän urheilijat noin vuotta vanhempana. Joukkuelajien urheilijat erikoistuivat 

päälajiinsa 15�16-vuotiaina. Tutkimuksen maajoukkueurheilijat olivat harrastaneet 

lapsena ja nuorena useampia lajeja kuin kansallisen tason kilpaurheilijat. 

 

Liikunnallisten taitojen kehittymiseen vaikuttavat mm. oppiminen, psykologiset tekijät 

ja fyysinen harjoittelu (Gabbard 2004, 4-13). Kukkosen (1990, 102�109) mukaan 
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oppiminen ei etene suoraviivaisesti, vaan pysähtelee ja joskus jopa taantuu. Oppiminen 

on aluksi nopeaa ja myöhemmin hidastuvaa, kunnes oppimisen loppuvaiheessa on jo 

vaikeaa havaita suorituksen paranemista. Huipputasolla pienikin suorituksen 

paraneminen vaatii paljon harjoittelua. Joidenkin nuorten kohdalla saattaa 

kasvupyrähdyksen aikana liikuntataitojen oppiminen vaikeutua. (Westergård 1990.) 

�elingerová, Ko�tial, Sedláček, Dremmelová ja �elinger (2000, 36�40) tutkivat 4. ja 6. -

luokkalaisia jääkiekkoluokan oppilaita, joiden jääkiekkotaidot ja kyky pelata jääkiekkoa 

olivat selkeästi parempia verrattuna muihin oppilaisiin. Tutkijoiden mukaan tämä johtui 

siitä, että jääkiekkoluokkalaiset olivat erikoistuneet kyseiseen lajiin ja harjoitelleet sitä 

usean vuoden ajan. Carlssonin (1991, 98�101) tutkimuksessa tulevien kilpaurheilijoiden 

ja tulevien maajoukkueurheilijoiden harjoittelun erot olivat vielä vähäisiä 13 vuoden 

iässä, lukuun ottamatta uimareita ja jalkapalloilijoita. Vasta noin 16 vuoden iässä 

maajoukkueurheilijat harjoittelivat kaikissa lajeissa tulevien kilpaurheilijoiden ryhmää 

enemmän. Kuitenkin omatoiminen harjoittelu lisäsi maajoukkueurheilijoiden 

harjoitusmääriä, jolloin maajoukkueurheilijat harjoittelivat koko nuoruusiän 

vertailuryhmää enemmän. Tutkimuksien perusteella näyttäisi siltä, että joukkuelajien 

maajoukkueurheilijat harjoittelevat enemmän kuin kansallisen tason urheilijat (Baker, 

Côté & Abernethy 2003, 342�347; Starkes 2000, 431�451).  

 

Taitavuuteen vaikuttavat lisäksi psykologiset tekijät, kuten motivaatio, pitkäjänteisyys 

liikkeiden harjoittelussa ja paineensietokyky. Jackson, Ashford ja Norsworthy (2006, 

49�68) tutkivat jalkapalloilijoiden ja maahockeyn pelaajien henkisen paineen alaisia 

motorisia taitosuorituksia. Pelaajien suoriutuminen taitotesteistä oli hitaampaa paineen 

alaisena kuin tilanteissa, joita he eivät kokeneet niin stressaaviksi. Kaiken oppimisen 

edellytys on oppijan kyky ja halu vastaanottaa tietoa. Lisääntynyt motivaatio parantaa ja 

nopeuttaa oppimista mutta toisaalta myös oppimisen myötä motivaatio lisääntyy. 

Miettisen (1999a, 55�60) mukaan taidon oppimiseksi ja automatisoitumiseksi on 

kuntotekijöiden, eli kestävyyden, voiman, nopeuden ja liikkuvuuden, oltava tietyllä 

tasolla. Yleiskestävyys luo edellytykset virheettömälle suoritukselle Voima on yksi 

suoritusta määräävä tai suoritukseen vaikuttava tekijä. Etenkin taitoa vaativissa lajeissa 

voiman puuttuminen millä tahansa vartalon alueella heikentää suoritusta.  
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4      JÄÄKIEKKOILIJAN LAJITAIDOT 

 

Jääkiekko on taito-, nopeus-, voima-, nopeuskestävyys- sekä kestävyyslaji (Hakkarainen 

2004), joka edellyttää erityisesti hermolihasjärjestelmän kykyä hyödyntää liikenopeutta 

(nopeustaitavuus; Miettinen 1999b, 198�199). Hoffin, Kemin ja Helgerudin (2005, 537) 

mielestä pelaajan jääkiekkosuoritukseen vaikuttavat perimä, fysiologinen kunto, 

taitotaso, fysiologiset ja sosiaaliset kyvyt, ympäristö ja valmennus. Westerlundin (1997) 

mielestä jääkiekossa yhdistyvät yksilölliset ominaisuudet ja taidot sekä joukkuepelin 

täsmällisyys. Näin ollen pelaajan tulee hallita pelikäsitys, henkiset ja sosiaaliset 

pelivalmiudet, tekniset ja motoriset taidot sekä fyysiset valmiudet. Edellisistä 

muodostuvat pelaajan pelitaidot nopeasti vaihtuvissa pelitilanteissa ja rooleissa, jotka 

hänen tulee sisällyttää kentällisen yhteistyöhön ja joukkueen ryhmädynamiikkaan. 

Joukkueen pelisuoritus muodostuu tästä kokonaisuudesta (kuvio 5).  

 

 

 
Kuvio 5. Joukkueen ja pelaajan kehittäminen. (mukailtu lähteestä Westerlund 1997, 

531). 
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Westerlundin (1997, 530) mielestä kuvio 5. antaa kokonaisvaltaisen kuvan jääkiekossa 

vaadittavista ominaisuuksista ja niiden kehittämisestä eri ikävaiheissa. Ylimmät laatikot 

kuvaavat huippujääkiekkoilun tavoitteita saada yksilöt toimimaan joukkueena. 

Keskimmäinen rivi kuvaa yksilön pelissä tarvittavien eri osa-alueiden yhdistymistä 

kokonaisvaltaiseksi suoritukseksi ottelussa. Alin laatikkorivi kuvaa lasten jääkiekkoilun 

valmennuksellisia painopistealueita. (Vasarainen & Hara 2005, 115; Westerlund, 1997.) 

Jääkiekossa joukkueen tavoitteina ovat maalinteko ja vastustajan maalinteon estäminen. 

Joukkueen pelisuoritus riippuu siitä, kuinka hyvin pelaajat tekevät yhteistyötä joukkueen 

yhteisten tavoitteiden (taktiikka) saavuttamiseksi eri pelitilanteissa vastustajaa vastaan. 

Käytännössä joukkueen taktiikan toteutus perustuu yksittäisen pelaajan kykyyn tehdä 

joukkueen kannalta edullisia ratkaisuja kentällä eli pelaajan pelikäsitykseen. Pelaaminen 

on jatkuvaa ympäristön havainnointia (pelin lukemista) eli pelitilanteiden seuraamista, 

pelitilanteiden tulkintaa eli pelin ymmärtämistä, ja edelliseen perustuvaa ratkaisuntekoa 

(reagoimista). Lisäksi pelaajan on pystyttävä toteuttamaan ratkaisunsa teknisillä 

taidoillaan. Jääkiekon pelitaidoissa yhdistyvät pelikäsitys eli taktinen ajattelu ja fyysinen 

tekeminen eli tekniset taidot. (Westerlund 1997, 527�544, kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Jääkiekkotaidot (mukailtu lähteestä Westerlund 1997, 536). 

 

Westerlund (1997, 538) on jaotellut tekniset taidot myös luistelu-, kaksinkamppailu- ja 

mailankäyttötekniikoihin. Chambers (2000) lukee kenttäpelaajan teknisiin perustaitoihin 

kuuluviksi luistelun, kiekon laukaisun, mailan käsittelyn ja kiekon hallinnan, kiekon 

syöttämisen joukkuetoverille ja kiekon haltuunoton, kiekon torjunnan, riiston sekä 

taklaukset ja niiden vastaanotot. Stamm (2001, 11) pitää tasapainotaitoa jääkiekkoilijan 

tärkeimpänä taitona, kaikkien teknisten perustaitojen perustana. Jääkiekon pelaaminen 

edellyttää mahdollisimman monen taidon automatisoitumista, jolloin pelaajan ei tarvitse 

ajatella perusliikkumista tai perustaitojen toteuttamista, vaan hän voi kiinnittää riittävästi 

huomiota pelin asettamiin vaatimuksiin (Kemppinen & Sunila 2005, 29�30). 

Seuraavassa tarkastelen näistä taidoista kolmea tutkimaani teknistä perustaitoa: luistelua, 

kiekonkäsittelyä ja laukaisua. 

 

Luistelutaito on jääkiekkoilijan tärkein taito (Cady & Stenlund 1998, 1-15; Easter & 

Stenlund 1997, 35; Haché 2003, 60). Jääkiekkoilussa vaadittavista taidoista luistelu 

kuluttaa eniten energiaa ja vaatii tekniikan lisäksi voimaa ja tehoa. (Haché 2003, 92�99.) 

Ilman kunnon luistelutekniikkaa muiden jääkiekossa vaadittavien taitojen oppiminen on 
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erittäin vaikeaa. Luistelu on pohjimmiltaan yhden jalan vuorotteleva tasapainosuoritus. 

Oikea luistelu-asento luo perusteet tasapainolle ja luistelunopeudelle. Luistelu-asennossa 

polvet ja nilkat ovat koukistuneet, ylävartalo on pienessä etunojassa lantiosta lähtien, pää 

on pystyssä ja katse suuntautuu eteenpäin. Painopiste on keskellä jalkapohjaa. 

Luistelijaa edestäpäin katsottaessa suora linja kulkee jalkaterästä polven kautta 

leukaperään. Sivusta luistelijaa katsottaessa nilkka, polvi, lonkka, hartia ja pää 

muodostavat suoran linjan luistelijan suorittaessa luistelupotkua. (Cady & Stenlund 

1998, 1-15; Powell & Svensson 1998, 68�86.) Allingerin ja Van Den Bogertin (1997, 

279) tutkimuksen mukaan jalan täydellinen ojentaminen luistelupotkussa ei välttämättä 

ole optimaalista huippunopeuden saavuttamiseksi. He jakavat yhden jalan liikkeet 

luistelun aikana kolmeen osaan: liukuun, työntövaiheeseen ja palautukseen. Kehon 

painopiste on molempien jalkojen päällä vain lyhyen ajan, kun toinen jalka on 

työntövaiheessa ja toinen liukuvaiheessa. Hachén (2003, 70�71) mukaan luistelupotkuun 

osallistuvat keskeiset kehon osat ovat jalkaterä, sääri, reisi ja vartalo. Suurin osa 

luistelijaa liikuttavasta energiasta vapautuu säärilihaksissa, nelipäisessä reisilihaksessa 

sekä lantiossa ja pakaroissa.  

 

Luisteluun tarvittavaa voimantuottoa ovat tutkineet mm. Behm, Button, Power, 

Anderson ja Connors (2002, 4). He tutkivat etureiden, takareiden ja 

kaksoiskantalihaksen elektronista aktivaatiotasoa luistelun, pysähtymisen ja 

pienisäteisten käännösten aikana. Etureiden lihasten suhteellinen elektroninen 

aktivaatiotaso oli luistelun aikana 86,5 %, pysähtymisen aikana 56,6 % ja käännösten 

aikana 66,9 % maksimaalisesta tahdonalaisesta lihassupistuksesta. Takareiden lihasten 

aktivaatio oli 58 %, 63,3 % ja 61,8 %. Kaksoiskantalihaksen aktivaatio oli 110,4 %, 74,5 

% ja 84,9 %. Pakaralihasten aktivaatiota ei jostain syystä tutkittu. Hachén (2003, 89) 

mukaan luistelussa tarvittavasta kokonaisenergiasta tuottaa nilkka 15 %, polvi 40 % ja 

lonkka 45 %. Teho on suurimmillaan luistelupotkun loppupuolella, kun nivelet ovat 

miltei suorassa. Hyvä lantion- ja lonkanseudun liikkuvuus sekä hyvä jalkojen ja 

keskivartalon voimataso luovat perustan hyvälle luistelutekniikalle (Boyle 2004; Haché 

2003, 71; Kea, Kramer, Forwell & Birmingham 2001, 446; Pollitt 2004, 45; Stamm 

2001, 196�197; Twist 1997, 15�21).  
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Optimaalista luistelutekniikkaa ei ole analyyttisesti pystytty määrittelemään. Useat 

erilaiset luistelutekniikat voivat tuottaa saman luistelunopeuden (Allinger & Van Den 

Bogert 1997, 279�286.) Kuitenkin voiman ja nopeuden lisääminen vähentävät 

käytettäviä tekniikoita. Taitava luistelija hallitsee tehokkaan, vähän energiaa kuluttavan 

etu- ja takaperiluistelun, pysähdykset, lähdöt, käännökset sekä rytmin- ja 

suunnanmuutokset. (Cady & Stenlund 1998, 1-15; Chambers 2000, 37�39; Powell & 

Svensson 1998, 68�86; Stamm 2001). 

 

Kiekonkäsittelytaidon avulla pelaaja pitää kiekkoa hallussaan muuttuvissa tilanteissa ja 

pystyy näin osaltaan hallitsemaan pelin virtausta. Pelaajan käsitellessä kiekkoa hänen 

tulisi pitää käsiään irti vartalostaan. Kiekko pysyy parhaiten pelaajan hallinnassa 

ollessaan keskellä mailan lapaa. Kiekonkäsittelytaidon tulisi olla niin automatisoitunut, 

ettei pelaajan tarvitsisi seurata katseellaan kiekkoa. (Easter & Stenlund 1997, 57�58; 

Stenlund 1996, 4-7.) Pelaajan katseen täytyy suuntautua ylös, jotta hän voi seurata 

pelikentän tapahtumia. Kiekon hallinnassa pelaajaa auttaa kehittynyt perifeerinen 

näkökyky. (Chambers 2000, 75.) 

 

Nopean ja tarkan laukaisutaidon avulla pelaajat tekevät kaikista maaleista noin ¾ 

(Haché 2003, 102). Laukauksen nopeus ja voima riippuvat mekaniikasta, pelaajan 

voimasta ja laukaisusuorituksen koordinaatiosta. Laukaistaessa kiekon tulisi olla mailan 

lavan keskiosassa.(Chambers 2000, 54.) Erilaisia laukaisutapoja ovat vetolaukaus, 

rannelaukaus, lyöntilaukaus, yhdistetty ranne- ja lyöntilaukaus ja rystylaukaus, joilla 

voidaan lyödä, vetää tai nostaa kiekkoa (Haché 2003, 138�141). Kaksi pelaajien eniten 

käyttämää laukaisutyyliä ovat ranne- ja lyöntilaukaisu. Rannelaukaisu on tarkempi ja 

nopeampi suorittaa kuin lyöntilaukaus, muttei tuota yhtä suurta nopeutta kiekolle. 

(Haché 2003, 124�147; Powell & Svensson 1998, 176.) Molemmissa laukaisutyyleissä 

mailanvarren taivuttaminen jäätä ja kiekkoa vasten kerää mailaan potentiaalienergiaa, 

joka laukauksen lopussa vapautuu ja lisää tehoa laukaukseen (Haché 2003, 126; 

Luhtanen 1986; Powell & Svensson 1998, 176). 

 

Jääkiekkotaidot perustuvat fyysisille valmiuksille ja lajinomaisille fyysisille 
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ominaisuuksille. Fyysiset valmiudet ovat fyysisiä ja liikunnallisia ominaisuuksia, jotka 

toimivat perustana liikuntasuorituksille ja suorituskyvylle. Näitä valmiuksia ovat 

motorinen taitavuus, liikkuvuus, lihaskunto ja aerobinen kunto. Lajinomaiset fyysiset 

ominaisuudet (luisteluvoima ja �nopeus, kaksinkamppailuvoima, käsien nopeus, 

lihasvoima ja �tasapaino, lajinomainen nopeus ja lajikestävyys) ovat jääkiekon 

lajianalyysin ja kokemustiedon perusteella keskeisiä ominaisuuksia pelissä 

menestymisen kannalta. (Westerlund 1997, 539�543.) Pelaajat, jotka ovat hyvässä 

fyysisessä kunnossa, ovat vähemmän alttiita loukkaantumisille (Hoff ym. 2005, 540; 

Pollitt 2004, 44) ja pystyvät kilpailemaan ja kamppailemaan otteluissa paremmin kuin 

fyysisesti heikommat pelaajat (Pollitt 2004, 44). Luisteluvoima ja �nopeus tarkoittaa 

pelissä toistuvia lyhytkestoisia ja täysitehoisia luistelusuorituksia kiekon kanssa tai 

ilman kiekkoa (Westerlund 1997, 539�543). Jääkiekossa kaikki toiminta perustuu 

pelaajien väliseen kaksinkamppailuun (Twist 1997, 101; Westerlund 1997, 539�543). 

Kaksinkamppailuvoima edellyttää pelaajalta hyvien voimaominaisuuksien lisäksi oikea-

aikaisuutta, teknistä taitavuutta ja nopeutta. Pelitilanteissa ratkaisevaa on myös kiekon ja 

mailan käsittelynopeus. Käsien nopeuteen jääkiekon lajiteknisissä suorituksissa 

vaikuttavat osaltaan myös hartiaseudun ja keskivartalon lihaskunto. Lihasvoima ja -

tasapaino tukevat lajitaitojen kehittymistä. Nopeusvoima mahdollistaa räjähtävät 

suoritukset. Lajinomainen nopeus on pelinomaista nopeutta. Jotta pelaaja säilyttäisi 

suorituskykynsä läpi koko ottelun, tarvitsee hän lajikestävyyttä johon taas vaikuttaa 

oleellisesti tekninen taitavuus suoritusten taloudellisuuden kautta. (Westerlund 1997, 

539�543.) (kuvio 7.) 
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KUVIO 7.  Teknisen taidon rakentuminen. (mukailtu lähteestä Westerlund 1997, 539�

543). 

 

Peliin ja taitosuorituksiin liittyy maksimitehoisia, lyhytaikaisia ponnistuksia. Pelitaitojen 

suoritusnopeuteen kuuluu luistelunopeuden lisäksi rytmin- ja suunnanmuutoksia, 

harhautuksia, reaktionopeutta sekä ketteryyttä. (Westerlundin 1997, 527�544.) Luhtasen 

(1989b, 318) mielestä taito on taktiikan edellytys ja pelin tasokkuus riippuu pelaajan 

taidoista, pelikäsityksestä ja muista pelaajan perusominaisuuksista. Ihanteellinen tilanne 

pelin tason kannalta olisi se, että joukkuetoverit pystyisivät luomaan kiekolliselle 

pelaajalla useita tarkoituksenmukaisia pelitilanteen ratkaisuvaihtoehtoja ja että hän 

pystyisi taidoillaan hyödyntämään niistä vaikeintakin. Taito suorittaa vaikeitakin opittuja 

suoritusmalleja yllättävään aikaan ja yllättävällä tavalla tekevät pelityylistä luovan. 

(Luhtanen, 1989b, 318.)  

   

Luhtasen ja Salmisen (1991, 1-20) tekemän laadullisen ja määrällisen viiden vuoden 

seurantatutkimuksen mukaan pelaajien kiekonkäsittelytaidot, syöttäminen, haltuunotto, 

kuljettaminen ja laukaiseminen vaikuttavat ratkaisevasti pelin lopputulokseen. He 

testasivat lisäksi pelaajien etu- ja takaperiluistelua, kiekotonta ja kiekollista pujottelua 

sekä luistelukestävyyttä. Tutkimuksessa pelaajien jäätestitulokset, nopeus-taitotestit, 

TEKNINEN TAITO 
• Urheilija hyödyntää voimaa 

lajisuorituksessa 

LIIKKUVUUS 
• Mahdollisuus harjoitella 
• Ei vammoja 

KOORDINAATIO 
• Liikkuvuuden, liikkeen ja tasapainon yhdistäminen 

TASAPAINO 
• Pystyssä pysyminen 
• Eri asennot / suoritukset

VOIMA 
• Urheilijan voimakkuus 



 
 
    

38

selittivät merkitsevästi heidän onnistuneita ottelusuorituksiaan. Toisaalta Perič ja Luká� 

(2003, 22�26) eivät löytäneet tutkimuksessaan vastaavaa yhtäläisyyttä jäätestien ja 

pelisuorituksien välillä. Heidän tutkimuksessaan koeryhmä suoritti kolmen kuukauden 

ajan lisättyä koordinaatioharjoittelua jäällä. Koeryhmä paransi kolmen taitotestin 

suorituksiaan merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään. Molempien ryhmien, erityisesti 

kontrolliryhmän, pelaajat paransivat vain hieman pelisuorituksiaan. Luhtasen ja 

Salmisen (1988, 35�36) kolmevuotinen tutkimus osoitti, ettei jään ulkopuolella tehdyillä 

fyysisen suorituskyvyn testeillä ollut merkitsevää korrelaatiota onnistuneisiin 

pelisuorituksiin.  

 

Luhtasen, Salmisen ja Norvapalon (1995, 383�386) tutkimuksessa onnistuneisiin 

suorituksiin pelissä oli selvimmin yhteydessä ryhmäkoheesio. Tutkimuksen 

vanhimmassa ikäryhmässä löytyi myös merkitsevä yhteys fyysisten kykyjen ja teknisten 

taitojen sekä onnistuneiden pelisuoritusten välillä. Kuitenkin tutkimuksen kaikissa 

ikäryhmissä jäätestit ja jään ulkopuolella suoritettavat taitotestit selittivät ainoastaan alle 

10 % onnistumisista pelissä. Toisaalta taas Suomessa juniorimaajoukkueen 

kartoitusleiriltä (Pohjolaleiri) jatkoon päässeet pelaajaehdokkaat ovat olleet vuosina 

1998�2006 jääkiekon peruslajitekniikkatesteissä keskiarvoltaan muuta ryhmää 

parempia. Huomioitavaa on, ettei testituloksia ole käytetty pelaajavalintoja tehtäessä, 

vaan valinnat on tehty otteluista tehtyjen pelaaja-arviointien perusteella. (International 

Ice Hockey Centre of Exellence 2004.) Turner ja Martinek (1999, 286�296) tutkivat 

perinteisen taitoharjoittelun ja yhdistetyn taktiikka ja tekniikka harjoittelun (TGFU, 

Teaching Games for Understanding) vaikutuksia maahockeypelaajien suorituksiin 

peruslajitekniikkatesteissä ja pelissä. Tekniikkaharjoitteluryhmän ajat taitotesteissä 

olivat nopeimpia. TGFU �ryhmän pallonhallinta ja syöttötaidot olivat pelissä 

merkitsevästi tekniikkaharjoittelu- ja kontrolliryhmää parempia. Tutkimuksen mukaan 

tehokkain tapa parantaa pelaajien suoriutumista pelissä on opettaa pelaajille pelikäsitystä 

ja teknisiä taitoja yhdessä pienpelien ja sääntösovellutusten avulla, mitä myös Turnerin, 

Allisonin ja Pissanosen (2001, 38�54) tutkimuksen tulokset tukivat.  

 

Joukkueiden välistä pelillistä menestymistä ja peruslajitekniikkatestien tuloksien 
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yhteyttä on tutkittu vuosien 1998 ja 2000 Pohjolaleirin testituloksien avulla. 

Tutkimuksen mukaan millään yksittäisellä peruslajitekniikkatestillä ei pystytty 

osoittamaan riittävän selkeää ja merkitsevää yhteyttä menestykseen eri joukkueiden 

välillä Pohjolaleirillä pelatuissa otteluissa. (International Ice Hockey Centre of Exellence 

2004.) Carronin ja Hausenblasenin (1998, 80�83) mukaan joukkueen suorituksen ja 

joukkueen yksilöiden taitojen ja kykyjen välillä on selvä yhteys. He korostavat kuitenkin 

myös sitä, että joukkuelajeissa yksilöiden kyky pelata hyvin yhteen toistensa kanssa on 

tärkeää. Viime vuosina he ovat tosin ottaneet maltillisemmin kantaa tähän samaan 

aiheeseen (Carron, Hausenblas & Eys 2005, 87�88). Kauhasen ja Savolaisen (1995, 171) 

mielestä urheilijan fysiologisten piirteiden ja urheilijan/joukkueen menestymisen välillä 

on yhteys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

40

5      TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän pro gradu -opinnäytteen tarkoituksena oli tarkastella jääkiekkopainotteisen 

yläkoulun tehostetun lajiharjoittelun yhteyksiä 13�15-vuotiaiden jääkiekkoilijoiden 

tasapainokykyyn ja teknisiin perustaitoihin ja niiden kehittymiseen verrattuna muihin 

saman ikäisiin juniorijääkiekkoilijoihin. Tarkastelun kohteena olivat myös 

harrastusvuosien, harjoittelumäärien, pituuskasvun ja painon kytkeytyminen nuorten 

tasapainokykyyn ja jääkiekon teknisiin perustaitoihin sekä tasapainokyvyn ja sen 

muutoksien vaikutukset jääkiekon teknisiin perustaitoihin (kuvio 8). 

 

 

  
 Kuvio 8. Tutkimuksen viitekehys. 

 

Viitekehyksen perusteella tapaustutkimukseni pääongelmiksi muodostuivat: 

 

1. Miten jääkiekkopainotteista yläkoulua käyvät, tehostettuun lajiharjoitteluun 

osallistuvat, 13�15 �vuotiaat jääkiekkoilijat (koeryhmät) eroavat samanikäisistä 

juniorijääkiekkoilijoista jääkiekon teknisten perustaitojen sekä niissä tapahtuneiden 

muutosten suhteen? 

 

2. Miten juniorijääkiekkoilijoiden taustatekijät (pituus, paino, syntymäajankohta, lajin 

Jääkiekon tekniset 
perustaidot: 
 
• Luistelu 
• Laukaus 
• Kiekonkäsittely 
• Kiekonkäsittely luisteltaessa 

Tasapainokyky 

Tehostettu lajiharjoittelu 

Taustatekijät: pituus, paino, 
syntymäajankohta, 
harrastusvuodet ja 

harjoitusmäärät 
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harrastusvuodet ja harjoitusmäärät) olivat yhteydessä heidän teknisiin perustaitoihinsa ja 

kuinka koe- ja vertailuryhmät erosivat toisistaan taustatekijöiden suhteen? 

 

3. Miten tasapainokyky ja siinä tapahtuneet muutokset olivat yhteydessä 

juoniorijääkiekkoilijoiden teknisiin perustaitoihinsa? 
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6      MENETELMÄT  

 

6.1    Tutkimukseen osallistujat 

 

Tapaustutkimukseen osallistuivat erään eteläsuomalaisen jääkiekkoseuran vuosina 

1991�1993 syntyneet 13�15 -vuotiaat kenttäpelaajat (n= 99). Poimin otokseeni pojat 

kuudesta eri juniorijääkiekkojoukkueesta, joissa tutkimuksen ajankohtana pelasi 

yhteensä 110 kenttäpelaajaa. Jaoin tutkittavat pojat kahteen ryhmään heidän koulunsa 

mukaan. Koeryhmän muodostivat erästä Etelä-Suomessa sijaitsevaa 

jääkiekkopainotteista yläkoulua lukuvuonna 2006�2007 käyneet 7. � 9. luokkalaiset 

jääkiekkoilijat (n= 52 kiekkoluokkalaista). Kiekkoluokkalaisilla oli valinnaisliikuntana 

koulussaan lajitaitoihin painottuvaa harjoittelua 7. luokalla kaksi tuntia viikossa sekä 8. 

ja 9. luokalla neljä tuntia viikossa. Vertailuryhmän muodostivat tutkittavien kanssa 

samoissa jääkiekkojoukkueissa pelanneet samanikäiset pojat (n= 47 pelaajaa). (taulukko 

1.) 

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksessa mukana olleiden kiekkoilijoiden määrät joukkueittain ja   

      luokittain. 

Joukkue Kiekkoluokkalaiset Muilla luokilla 
olevat Yhteensä 

D -93 / 7. luokka 21 18 39 

C -92 / 8. luokka 17 12 29 

C -91 / 9. luokka 14 17 31 

Yhteensä  52 47 99 

 

 

D-93 joukkueissa pelasi yhteensä 44 kenttäpelaajaa alku- ja lopputestien välisenä aikana 

2.4.�10.12.2006. Tutkimukseen osallistui D-93 joukkueista yhteensä 39 poikaa, joista 

kiekkoluokkalaisia oli 21 ja muilla luokilla olevia 18. Alkutestissä poikia oli mukana 

31/38, joista kiekkoluokkalaisia oli 18/21 ja muilla luokilla olevia poikia 13/17. Alku- ja 
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lopputestien välisenä aikana kiekkoilun lopetti viisi muilla luokilla olevaa poikaa ja 

joukkueisiin tuli muilta paikkakunnilta kaksi uutta kenttäpelaajaa. Lopputestissä poikia 

oli mukana 33/36, joista kiekkoluokkalaisia oli 18/21 ja muilla luokilla olevia poikia 

15/15. Kummassakin testissä mukana olleita poikia oli yhteensä 23 poikaa, joista 

kiekkoluokkalaisia oli 16 ja muilla luokilla olevia poikia 7. 

 

C-92 joukkueissa pelasi ja testeihin osallistui yhteensä 29 kenttäpelaajaa alku- ja 

lopputestien välisenä aikana. Tutkimukseen osallistuneista pelaajista 17 oli 

kiekkoluokkalaisia ja muilla luokilla olevia 12. Alkutestissä poikia oli mukana 24/27, 

joista kiekkoluokkalaisia oli 15/16 ja muilla luokilla olevia poikia 9/11. Alku- ja 

lopputestien välisenä aikana kiekkoilun lopetti kaksi muilla luokilla olevaa poikaa ja D-

92 joukkueisiin tuli kaksi uutta pelaajaa. Toinen pojista siirtyi myös kiekkoluokalle. 

Lopputestissä poikia oli mukana 27/27, joista kiekkoluokkalaisia oli 17 ja muilla luokilla 

olevia poikia10. Kummassakin testissä mukana olleita poikia oli yhteensä 21 poikaa, 

joista kiekkoluokkalaisia oli 13 ja muilla luokilla olevia poikia 8. 

 

C-91 joukkueissa pelasi yhteensä 37 kenttäpelaajaa alku- ja lopputestien välisenä aikana. 

Tutkimukseen osallistui C-91 joukkueista yhteensä 30 poikaa, joista kiekkoluokkalaisia 

oli 14 ja muilla luokilla olevia 17. Alkutestissä poikia oli mukana 27/33, joista 

kiekkoluokkalaisia oli 14/18 ja muilla luokilla olevia poikia 13/15. Lopputestissä poikia 

oli mukana 15, joista kiekkoluokilta oli 6 ja muilta luokilta 9 poikaa. Kummassakin 

testissä mukana olleita poikia oli yhteensä 11 poikaa, joista kiekkoluokkalaisia oli 6 ja 

muilla luokilla olevia poikia 5. 

 

Analyyseissa käytetyn lopullisen otoksen muodostivat vain ne pelaajat (n=55), jotka 

olivat mukana kaikissa alku- että lopputesteissä (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Tutkimuksen analyyseihin mukaan ottamani kiekkoilijat joukkueittain 

ja luokittain. 

Joukkue Kiekkoluokkalaiset Muilla luokilla 
olevat Yhteensä 

D -93 / 7. luokka 16 7 23 

C -92 / 8. luokka 13 8 21 

C -91 / 9. luokka 6 5 11 

Yhteensä  35 20 55 

 

 

6.2    Käytetyt mittarit ja muuttujat 

 

Jäällä suoritettavat testit mittasivat pelaajien peruslajiteknisiä valmiuksia. Testistö 

muodostui Kansainvälisen jääkiekon kehittämiskeskuksen (International Ice Hockey 

Centre of Excellence) peruslajitekniikkatesteistä: luistelutekniikkatesti, 

kiekonhallintatesti, kiekonkäsittelytesti ja laukomistarkkuustesti. Luistelutekniikkatestin 

(liite 1) pelaajat suorittivat eteen- ja taaksepäin luistellen kaksi kertaa B-pistekaaret 

kiertäen. Suoritukseen kulunut aika muodosti testituloksen. Luistelutekniikkarata mittasi 

pelaajan kykyä luistella eteen- ja taaksepäin kaarreluistelua sekä kääntymistä eteenpäin 

luistelusta taaksepäin luisteluun ja päinvastoin. C-91 ikäluokan pelaajat suorittivat 

luistelutekniikkaradan sijasta eteenpäin luistelunopeustestin. Lähtö tapahtui 

punaviivalta, ajanottajan merkistä. Lähdössä pelaajan luistinten tuli olla punaviivan 

takana. Pelaaja luisteli yhden kierroksen (maalit kiertäen) kenttää vastapäivään kiertäen. 

Ajanotto pysähtyi, kun pelaajan luistin ylitti punaviivan. Suoritukseen kulunut aika 

muodosti testituloksen. Luistelutesti mittasi pelaajan kykyä luistella eteenpäin ja 

kaarreluistelua.  Kiekonhallintatestin (liite 2.) pelaajat suorittivat mailalla kiekkoa 

kymmenen kertaa �kahdeksikkoa� kiertäen, paikaltaan tai pienessä liikkeessä tehden. 

Suoritukseen kulunut aika muodosti testituloksen. Kiekonhallintatesti mittasi pelaajan 

kykyä hallita kiekkoa sivuttais- ja pystysuunnassa työntäen ja vetäen sekä kämmen- että 

rystypuolella. Kiekonkäsittelytestin (liite 3.) pelaajat suorittivat kiekkoa kuljettaen, 
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eteen- ja taaksepäin luistellen keilaradan kiertäen. Suoritukseen kulunut aika muodosti 

testituloksen. Kiekonkäsittelyrata mittasi pelaajan kykyä käsitellä kiekkoa liikkeessä 

eteen- ja taaksepäin luistelun aikana. Laukomistarkkuustestin (liite 4.) pelaajat suorittivat 

ringetteviivalta kymmenen kiekkoa laukaisten, paikaltaan ja liikkeestä suoritettuna 

jääkiekkomaalin keskelle ripustettuun autonrenkaaseen kohdentaen. Laukausten 

osumistarkkuus oli pisteytetty seuraavasti: 0 pistettä = kiekko meni suoraan maalin ohi 

tai tolpan kautta maalin ulkopuolelle; 1 piste = kiekko meni maaliin suoraan tai tolpan 

kautta; 2 pistettä = kiekko osui maalirenkaaseen, mutta ei mennyt sen läpi; 3 pistettä = 

kiekko meni maalirenkaan läpi suoraan tai siihen koskien. Testituloksen muodostivat 

kymmenen laukauksen yhteenlasketut pisteet.  Laukomistarkkuustesti mittasi laukausten 

kohdentamista maalirenkaan läpi. Laukomistarkkuustestin reliabiliteetti osoittautui 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella niin huonoksi, etten käyttänyt sillä 

saamiani tuloksia lopullisessa tutkimustulosten analyysissä (ks. 6.5 Tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti). Pelaajat suorittivat kaikki jäätestit pääsääntöisesti kerran, 

mutta jos suoritustekniikassa tai -tavassa oli selkeä virhe tai pelaajasta johtumaton 

suorituksen epäonnistuminen, niin pelaaja suoritti testin toiseen kertaan.  

 

Pelaajien tasapainokykyä mittasin Flamingoseisontatestillä (liite 5), jonka Nupponen, 

Soini ja Telama (1999, 28) ovat kehitelleet Eurofit � testistöstä koululaisten 

liikehallinnan ja kunnon mittaamiseen. Flamingoseisontatestin pelaajat suorittivat kolme 

cm leveän ja neljä cm korkean tangon päällä yhdellä jalalla 30 sekunnin ajan 

tasapainoillen. Testitulokseksi muodostui pelaajan 30 sekunnin aikana tarvitsemien 

yritysten lukumäärä. Flamingoseisontatesti mittasi staattista tasapainokykyä. Myös 

flamingoseisontatestin pelaajat suorittivat yhden kerran. Lisäksi kartoitin pelaajien 

harjoitteluun käyttämää aikaa ja muuta vapaa-ajan liikuntaa kyselylomakkeella (liite 6), 

jonka pelaajat täyttivät kotonaan yhdessä vanhempiensa kanssa. He arvioivat puolen 

tunnin tarkkuudella pelaajan joukkueharjoituksiin, omatoimiseen harjoitteluun ja 

muuhun vapaa-ajan liikuntaan käyttämää aikaa. Tuloksiksi tulivat keskimääräiset 

harrastustunnit viikossa jääkiekon pelikauden aikana. Testien yhteydessä mittasin 

pelaajien pituuden ja punnitsin painon. Pelaajan pituuden mittasin seinään merkityllä 

mitta-asteikolla suorakulmaista mittausvälinettä apuna käyttäen. Painon punnitukseen C-
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91 joukkueiden pelaajat 

käyttivät elektronista vaakaa ja muut ikäryhmät mekaanista vaakaa. Pituuden mittasin 

puolen sentin tarkkuudella ja painon puolen kilon tarkkuudella. 

 

Jäätesteissä ja tasapainokykytestissä itseni lisäksi muina mittaajina toimivat joukkueiden 

valmentajat. Kaksi valmentajaa mittasi luistelutestin ja kiekonkäsittelytestin sekä 

kahdella suorituspaikalla tasapainokykytestin. 

 

 

6.3 Tutkimuksen kulku 

 

Tapausutkimus käynnistyi tammikuussa 2006 yhteydenotollani jääkiekkoseuran 

valmennuspäällikköön ja liikuntapainotteisen koulun rehtoriin. Heidän kanssaan 

keskusteltuani olin yhteydessä joukkueiden valmentajiin ja liikuntapainotteisen koulun 

liikunnanopettajaan, joka vastasi myös jääkiekkopainotteisten oppilaiden 

lajiharjoittelusta. Joukkueiden valmentajat informoivat pelaajien huoltajia tutkimuksesta. 

Kirjallista tutkimuslupaa en huoltajilta pyytänyt. Tutkimukseen osallistuminen oli 

vaapaaehtoista. Suoritin yhdessä valmentajien kanssa joukkueille alkumittaukset 31.3.�

6.4.2006 välisenä aikana. Loppumittaukset suoritin 29.11.�10.12.2006 välisenä aikana. 

Joukkueiden jäävuorojen puutteen, maajoukkueleirityksien, loukkaantumisten ja 

koulujen lomien vuoksi pidettiin testit vielä 2.1.2007 toisesta mittauskerrasta 

poissaolleille (n=10). Mittauksissa mittasin pelaajien suoriutumista jäällä tapahtuvissa 

peruslajitekniikkatesteissä (liitteet 1-4) ja tasapainokyvyn testissä (liite5). Lisäksi 

mittasin pelaajilta pituuden ja painon. Loppumittausten yhteydessä pelaajat täyttivät 

kotonaan yhdessä vanhempiensa kanssa kyselylomakkeen, jolla kartoitin pelaajien 

harjoittelua ja jääkiekkoharrastuksen kestoa (liite 6). Pitkittäistutkimuksen pituudeksi 

muodostui kahdeksan kuukauden ajanjakso. Joukkueiden jääharjoittelukausi loppui 

9.4.2006 ja käynnistyi 31.7.2006 (kuvio 9). 
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Kuvio 9. Tutkimuksen kulku. 

 

Tutkimuksen aikana jääkiekon lajitaitojen jääharjoittelua kiekkoluokkalaisille tuli 

joukkueharjoitusten lisäksi koulun liikuntatunneilla 7. luokalla 28 tuntia sekä 8. ja 9. 

luokalla 56 tuntia (neljän kuukauden jakso). 

 

 

6.4 Tutkimusaineiston käsittely  

 

Kirjasin pelaajien testisuoritukset, pituuden ja painon mittaushetkellä 

mittauspistekohtaiseen tuloslistaan. Jokainen mittaaja (itseni lisäksi kaksi valmentajaa) 

keräsi kaikkien pelaajien kyseisellä mittauspisteellä saamat tulokset samaan listaan. 

Testien jälkeen siirsin pelaajien tulokset näiltä tuloslistoilta joukkuekohtaisiin Exel -

ohjelmalla laatimiini tuloskortteihin. Tuloskorttien tiedot syötin SPSS for Windows 12.0 

-tilasto-ohjelmaan, jonka avulla laskin testitulosten keskiarvot, keskihajonnat ja 

vaihteluvälit. Ryhmien välisten erojen tarkasteluun käytin riippumattomien otosten t-

testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Alku- ja loppumittauksen eroja tarkastelin 

riippuvien otosten t-testillä.  Mittaustulosten ja taustamuuttujien yhteyksiä tarkastelin 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella ja Khiin neliö -testillä. Muutoksien 

tarkasteluun käytin toistomittausten varianssianalyysia. Tulosten tilastollista 

merkitsevyyttä tarkastelin kolmella merkitsevyystasolla: p < 0.001 erittäin merkitsevä, p 

Yhteydenotto 
seuraan, 
joukkueisiin ja 
kouluun 
TAMMIKUU 2006 

31.1.�6.4.2006 
Alkumittaukset 

Jääharjoittelu Kuivaharjoittelu 

29.11.�10.12.2006
Loppumittaukset 

Jääharjoitukset 
alkoivat 
31.7.2006 

Jääharjoitukset 
loppuivat 
9.4.2006 Kyselylomakkeet 

Koulu päättyi 
3.6.2006 

Koulu alkoi 
14.8.2006 

Jääharjoittelu 
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< 0.01 merkitsevä ja p < 0.05 melkein merkitsevä. Taulukot muokkasin Excel -

ohjelmalla ja kuviot Power Point -ohjelmalla. 

 

 

6.5     Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tämän tutkimuksen yleistettävyysarvo riippuu paljolti siitä, miten hyvin otos edustaa 

suomalaisia 13�15 �vuotiaita poikia, jotka pelaavat jääkiekkoa kilpaurheilutasolla 

kenttäpelaajina. Tapaustutkimukselle luonteenomaisesti tutkimuksen otanta ei ollut 

satunnainen vaan se pyrki kattamaan yhden jääkiekkoseuran kaikki 13�15 �vuotiaat 

kenttäpelaajat. Tutkimuksessa mukana olleiden joukkueiden viikoittaiset harjoitusmäärät 

vastasivat useimpien suurempien jääkiekkoseurojen samanikäisten junioreiden 

harjoittelumääriä. Myös tutkimukseen osallistuneen seuran jääharjoittelukausi (31.7. � 

9.4.) vastasi useimpien suurten jääkiekkoseurojen jääharjoittelukautta. 

Kokonaisjääharjoittelumäärissä tutkimuksessa mukana ollut seura jäi jälkeen muista 

suuremmista jääkiekkoseuroista, koska elokuun alusta paikkakunnalla oli käytössä vain 

yksi jääkiekkokaukalo, jolloin seuran junioreista jäälle pääsi vain murto-osa. Syyskuun 

puolivälin jälkeen seuralla oli käytössä kaksi kaukaloa ja marras-helmikuun aikana 

seuralla oli käytössä kolme kaukaloa, jolloin kaikille seuran juniorijoukkueille oli 

jäävuoroja riittävästi tarjolla.   

 

Jääkiekonperuslajitekniikoiden mittausten luotettavuutta pyrin parantamaan mittausten 

yhtenäisellä johtamisella, mittaajien koulutuksella ennen mittauksia, etukäteen ja 

uudelleen ennen mittausta, jaetuilla kirjallisilla ohjeilla (liitteet 1-5), järjestämällä 

mittausolosuhteet eri mittauskerroilla mahdollisimman samanlaisiksi ja käyttämällä 

mahdollisimman paljon samaa mittaajaa yhdellä mittauskohteella alku- ja 

loppumittauksessa. Silti olosuhteet vaihtelivat huomattavasti mittausta edeltäneen 

päivän, mittauskertojen ja joukkueiden välillä. Mittausajankohdasta johtuvia virheitä ei 

pystytty vakioimaan jääharjoitusvuorojen vaihtuvien aikojen ja joukkueiden pelien takia. 

Alku- ja lopputestin välillä yksittäisten mittauskohteiden mittaajat vaihtuivat jonkin 

verran.  



 
 
    

49

Mitattavasta aiheutuvia virheitä pyrin vähentämään varmistamalla, että mittauksessa 

käytetyt jääkiekon peruslajitekniikkatestit olivat kaikille mitattaville tuttuja. 

Tutkimukseen osallistuneet joukkueet kokeilivat testien suorittamista omissa 

harjoituksissaan ennen varsinaista mittausta, elleivät testit olleet kyseisten joukkueiden 

pelaajille entuudestaan tuttuja. Alku- ja loppumittauksessa annoin pelaajille 

mahdollisimman tarkat ohjeet suoritettavasta testistä. Lisäksi mittauskohteessa oleva 

mittaaja varmisti, että tutkittavat olivat saaneet tarpeeksi selvän käsityksen testistä. 

Ennen jäälle menoa suoritettava alkuverryttely vaihteli suuresti joukkueittain aina 

kuivaharjoituksesta omatoimisesti tapahtuvaan kevyeen verryttelyyn. Jäällä tapahtunut 

verryttely oli joukkueittain luonteeltaan hyvin samanlainen. Jokaisella pelaajalla oli 

mahdollisuus kokeiluyritykseen ennen varsinaista testisuoritusta. Mitattavien motivaatio 

testeihin vaikutti erittäin hyvältä. Toisaalta testeistä etukäteen tietäminen, 

testisuoritusten julkisuus ja joukkueiden sisäiset sosiaaliset suhteet saattoivat aiheuttaa 

joillekin tutkittavista ylimääräistä testin suorittamista häiritsevää jännitystä.   

   

Jääkiekon peruslajitekniikkatestien ja tasapainokykytestin reliabiliteettien mittana ovat 

alku- ja loppumittauksen väliset korrelaatiokertoimet ilman ikäjaottelua. En suorittanut 

tutkimuksessa minkään testin välittömän toiston reliabiliteetin tutkimista, koska 

käyttämäni testit olivat yleisesti käytettyjä ja luotettaviksi osoittautuneita. Kahden 

mittauksen väliset tulomomenttikorrelaatiot osoittivat mittausten pysyvyyttä, lukuun 

ottamatta laukaisutarkkuustestiä. Näissä testien pysyvyyden arvioinneissa tulee ottaa 

huomioon alku- ja loppumittauksen välisen ajanjakson pituus (n. 8 kk) ja tutkittavien 

tämänaikainen erilainen kehitysvaikutus, joka saa aikaan myös todellista suoritusten 

muutosta (Nupponen 1997, 90�114). Testien jakaumien tarkastelu osoitti mittaustulosten 

noudattelevan normaalijakaumaa. Jakaumissa ei ollut suuria muutoksia alkumittauksesta 

loppumittaukseen. Jakaumista päätellen testien erottelukyky oli riittävä.  

 

Tutkin tasapainokykytestin ja peruslajitekniikkatestien luotettavuutta alku- ja 

lopputestien välillä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. 

Tasapainokykytestissä (n= 55) Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen mukaan 

alku- ja loppumittauksien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys, r= .52, p= 
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.000, joka vastasi Nupposen (1997) tutkimuksessa käytetyn 30 sekunnin 

tasapainokykytestin korrelaatiota .59 (n= 501-717) puolen vuoden aikavälillä. 

Tasapainokykytesti vaatii tasapainokyvyn lisäksi huolellista keskittymistä. 

Mittaustulosten luotettavuuteen on voinut vaikuttaa testin suorittamisen julkisuus, 

vaikkakin samanaikaisia suorituspaikkoja oli kolme sekä mahdolliset testiympäristöstä 

johtuvat häiriötekijät.  

 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet osoittivat alku- ja loppumittausten olevan 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa: Kiekonkäsittelytesti (n= 55) r= .59, p= 

.000; Kiekonhallintatesti (n= 55) r= .62, p= .000; Luistelutekniikkatesti (n= 44) r= .76, 

p= .000; Luistelunopeustesti (n= 11) r= .83, p= .002. 

 

Laukaisutarkkuustestissä (n=55) Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen mukaan 

alku- ja loppumittauksien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä r= .08, p= 

.58. Laukaisutarkkuustestin luotettavuuden parantaminen olisi mielestäni vaatinut 

pelaajilta yhden harjoittelukerran ennen varsinaisen testin suorittamista. 

Havainnoidessani pelaajien testisuoritusta ja suoritustyylien eroavaisuuksia huomasin, 

että pelaajien suoritusnopeus testissä vaihteli suuresti. Samoin laukausten voimakkuudet 

erosivat toisistaan suuresti. Lisäksi mielestäni laukaisukohteen sijoittaminen keskelle 

maalia ei ollut luonteenomaista jääkiekossa vaadittavaan laukausten suuntaamiseen. 

Ilmenneiden suoritusteknisten eroavaisuuksien takia ja myöhemmin paljastuneen testin 

huonon reliabiliteetin takia poistin laukaisutarkkuustestin peruslajitekniikkatestitulosten 

lopullisesta analyysista. 

 

Selvitin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella jäätestien yhteyttä toisiinsa 

(taulukko 3). 
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TAULUKKO 3. Alku- ja loppumittausten peruslajitekniikkatestien väliset Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimet. 

Muuttujat Kiekonkäsittely Kiekonhallinta Luistelutekniikka 

Kiekonkäsittely 

N 

- 

 

.63*** 

55 

.63*** 

44 

Kiekonhallinta 

N 

.58*** 

55 

- 

 

.55*** 

44 

Luistelutekniikka 

N 

.47*** 

50 

.70*** 

50 

- 

Huom. Alkutestien väliset korrelaatiot diagonaalin alapuolella ja lopputestien väliset 

korrelaatiot diagonaalin yläpuolella. 

*= p < .05,  **= p < .01,  ***= p < .001     (2-suunt.) 

 

 

Sekä alku- että loppumittauksissa kaikki kolme peruslajitekniikkaa kytkeytyivät toisiinsa 

tilastollisesti merkitsevästi. Kiekonkäsittelyradassa vaadittiin kiekonhallintaa sekä 

luistelutekniikka, mitä oletusta tukivat myös peruslajitekniikkatestien väliset yhteydet.  

 

Harrastusmäärien kyselylomakkeen vastauksien luotettavuutta tuki yhtäläisyys pelaajien 

vastauksien ja valmentajien kommenttien välillä. Omakohtaisen liikuntaharrastuksen 

arviointien yhdenmukaisuutta pyrin lisäämään rajaamalla liikunnan lajiharjoitteluun, 

koululiikuntaan ja muuhun kilpa-urheiluun, jotka tapahtuvat jääkiekon pelikauden 

aikana. Tutkimusajankohta rajasi pois vuodenaikojen vaikutuksen liikuntaharrastusten 

määriin. Vaihtelua vastauksiin on saattanut aiheuttaa liikuntamäärällisesti erilaisten 

viikkojen suhteuttaminen keskimääräiseen tuntimäärään viikossa. En voinut kerätä 

kyselylomakkeita nimettöminä aineiston yhteyksien tutkimisen takia. Joillekin 

tutkittavista tämä on voinut aiheuttaa todellista suurempien omatoimisen 

harjoittelumäärien ilmoittamista kyselylomakkeeseen.  

 

Pitkittäisaineiston suurimpana ongelmana oli mielestäni monista eri tekijöistä johtunut 

tutkittavien osittainen vaihtuminen mittausten välillä. Kohtalaisen suuresta otoksesta 
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huolimatta yksittäisissä mittaustulosten tarkasteluissa alku- ja loppumittausten välillä 

koe- ja vertailuryhmän koot saattoivat jäädä pieniksi.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

7.1 Jääkiekkoluokkaa käyvien ja tavallista yläkoulua käyvien juniorijääkiekkoilijoiden  

         peruslajitekniikoissa ilmenneet erot ja niissä tapahtuneet muutokset 

 

Kaikkien ikäluokkien juniorikiekkoilijat suorittivat kiekonkäsittely- ja 

kiekonhallintatestit. C-91 ikäluokan juniorit suorittivat luistelutekniikkaratatestin sijasta 

luistelunopeustestin. Vertasin kaikkien jääkiekkopainotteista yläkoulua käyvien 

juniorijääkiekkoilijoiden (koeryhmät) peruslajitekniikkatestien aikojen keskiarvoja 

tavallista yläkoulua käyvien juniorijääkiekkoilijoiden (vertailuryhmät) aikojen 

keskiarvoihin riippumattomien otosten t-testillä. Alkumittauksissa jääkiekkopainotteista 

yläkoulua käyvät kiekkoilijat olivat tavallista yläkoulua käyneitä kiekkoilijoita 

tilastollisesti merkitsevästi nopeampia luistelutestiradalla. Loppumittauksessa 

kiekkoluokkalaiset olivat edelleen tilastollisesti merkitsevästi muita junioreita 

nopeampia luistelutekniikkaradalla sekä lisäksi kiekonkäsittelyssä (taulukko 4).  
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TAULUKKO 4. Koe- ja vertailuryhmien keskiarvoerot peruslajitekniikoiden alku- ja 

lopputesteissä. 

Ryhmät n ka kh t-arvo p-arvo 
KIEKONKÄSITTELY 1 
Koeryhmät 
Vertailuryhmät 

35 
20 

22.96 
24.41 

1.87 
2.89 

- 2.01 .054 

KIEKONKÄSITTELY 2 
Koeryhmät 
Vertailuryhmät 

35 
20 

22.11 
23.38 

1.90 
2.44 

- 2.15 
 

.036 
 

KIEKONHALLINTA 1 
Koeryhmät 
Vertailuryhmät 

35 
20 

28.62 
30.65 

3.42 
5.79 

- 1.43 .163 

KIEKONHALLINTA 2 
Koeryhmät 
Vertailuryhmät 

35 
20 

26.54 
28.67 

3.53 
7.76 

- 1.16 .257 

LUISTELUTEKNIIKKA 1 
Koeryhmät D-93 ja C-92 
Vertailuryhmät D-93 ja C-
92 

29 
15 

26.14 
28.09 

1.83 
2.62 

-2.89 .006 

LUISTELUTEKNIIKKA 2 
Koeryhmät D-93 ja C-92 
Vertailuryhmät D-93 ja C-
92 

 
29 
15 

 
25.23 
26.98 

 
1.50 
1.98 

 
- 3.22 

.003 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

Toistomittausten varianssianalyysin mukaan kiekonkäsittelytestissä koeryhmät olivat 

tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmiä parempia F(1,53)= 6.26, p= .015. Aikojen 

parannus mittausten välillä oli molemmissa ryhmissä samanlaista. Aikoje muuttuminen 

nalku- ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti merkitsevää F(1,53)= 10.50, p= .002. 

Kiekonhallintatestissä varianssi-kovarianssimatriisien yhtäsuuruusoletus ei ollut 

voimassa, joten käytin mittaustulosten tarkasteluun korjattuja vapausasteita käyttäviä 

Greenhouse-Geisser- ja Huynh-Feldt �testejä. Kiekonhallintatestissä ryhmien välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää tasoeroa aikojen suhteen eivätkä aikojen parannukset 
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koe- ja vertailuryhmien välillä eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Aikojen 

paraneminen alku- ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti merkitsevää F(1,53)= 

10.49, p= .002. Luistelutekniikkaradan aikojen suhteen koeryhmät olivat vertailuryhmiä 

tilastollisesti merkitsevästi parempia F(1,42)= 12.58, p= .001. Aikojen paraneminen 

mittausten välillä oli molemmissa ryhmissä samanlaista. Molempien ryhmien aikojen 

paraneminen oli tilastollisesti merkitsevää F(1,42)= 20.37, p= .000. 

 

 

D-93 � juniorit 

 

D-93 junioreiden osalta riippumattomien otosten t-testi osoitti, että 

peruslajitekniikkatestien alkumittauksessa koeryhmän keskiarvot olivat tilastollisesti 

merkitsevästi parempia luistelutekniikkatestissä ja kiekonhallintatestissä kuin 

vertailuryhmän ajat (taulukko 5).   

 

TAULUKKO 5. D-93 junioreiden koe- ja vertailuryhmän keskiarvoerot 

peruslajitekniikoiden alkutesteissä. 

Ryhmät n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

16 
7 

27.34 
29.41 

1.56 
3.07 

-2.25 .035 

KIEKONKÄSITTELY 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

16 
7 

23.71 
25.23 

1.68 
2.12 

- 1.85 
 

.078 
 

KIEKONHALLINTA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

16 
7 

30.73 
36.23 

2.82 
3.71 

- 3.91 .001 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

Lopputesteissä koeryhmän peruslajitekniikkatestien aikojen keskiarvot olivat 

tilastollisesti merkitsevästi parempia kiekonkäsittelytestissä ja luistelutekniikassa kuin 
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vertailuryhmän (taulukko 6).  

 

TAULUKKO 6. D-93 junioreiden koe- ja vertailuryhmän keskiarvoerot 

peruslajitekniikoiden lopputesteissä. 

Ryhmät n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

16 
7 

25,89 
28,41 

1,53 
1,50 

-3.66 .001 

KIEKONKÄSITTELY 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

16 
7 

23,22 
25,43 

1.73 
2.06 

- 2.66 
 

.015 
 

KIEKONHALLINTA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

 
16 
7 

 
27,17 
34,94 

 
2,39 
9,20 

 
- 2.20 

 
.067 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

Tutkin D -93 koe- ja vertailuryhmän välisiä mittaustulosten muutoksien eroja 

toistomittausten varianssianalyysillä. Kiekonkäsittelyn suhteen koeryhmään kuuluneet 

jääkiekkopainotteista yläkoulua käyneet D-93 � juniorit (n= 16) olivat alkutesteissä 

tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmän muodostaneita, tavallista yläkoulua käyneitä 

D-93 � junioreita (n= 7) parempia F(1,21)= 7.82, p= .011. Koeryhmä paransi (23,71 vs. 

23,22) ja vertailuryhmä huononsi (25,23 vs. 25,43) kiekonkäsittelytestin aikojaan 

alkutestistä lopputestiin, mutta ryhmien testitulosten aikojen muutokset eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä (kuvio 10). 
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KUVIO 10. D-93 junioreiden kiekonkäsittelytestitulosten muutokset. 

 

Toistomittausten varianssianalyysin mukaan koeryhmän juniorit (n= 16) olivat 

vertailuryhmäläisiä (n= 7) parempia luistelutekniikkatestin suhteen F(1,21)= 10.74, p= 

.004. Aikojen muutos mittausten välillä oli molemmissa ryhmissä samanlaista. 

Koeryhmä (27,34 vs. 25,89) ja vertailuryhmä (29,49 vs. 28,41) paransivat suoritustaan 

alku- ja loppumittauksen välillä tilastollisesti merkitsevästi F(1,21)= 8.70, p= .008 

(kuvio 11). 
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KUVIO 11. D-93 junioreiden luistelutekniikkaratatulosten muutokset. 

 

Toistomittausten varianssianalyysin mukaan kiekonhallintatestissä varianssi-

kovarianssimatriisien yhtäsuuruusoletus ei ollut voimassa, joten käytin mittaustulosten 

tarkasteluun korjattuja vapausasteita käyttäviä Greenhouse-Geisser- ja Huynh-Feldt �

testejä. Kiekonhallinnan suhteen koeryhmä (n= 16) oli tilastollisesti merkitsevästi 

vertailuryhmää (n=7) parempi F(1,21)= 17.92, p= .000. Muutos mittausten välillä oli 

molemmissa ryhmissä samanlaista. Koeryhmä (30,73 vs. 27,17) ja vertailuryhmä (36,23 

vs. 34,94) paransivat aikojaan alkumittauksesta loppumittaukseen, mutta parannus ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (kuvio 12).  
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KUVIO 12. D-93 junioreiden kiekonhallintatestitulosten muutokset. 

 

C-92 -juniorit 

 

C-92 junioreiden osalta riippumattomien otosten t-testi osoitti, että 

peruslajitekniikkatestien alkumittauksessa koeryhmän keskiarvot olivat tilastollisesti 

merkitsevästi parempia luistelutekniikkatestissä ja kiekonhallintatestissä kuin 

vertailuryhmän muodostaneiden muiden saman ikäluokan junioreiden ajat (taulukko 7).   
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TAULUKKO 7. C-92 junioreiden koe- ja vertailuryhmän keskiarvoerot 

peruslajitekniikoiden alkutesteissä. 

Ryhmät n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

13 
8 

24.66 
26.86 

0.67 
1.38 

-4.22 .002 

KIEKONKÄSITTELY 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

13 
8 

22.32 
25.14 

1.43 
3.51 

- 2.17 
 

.061 
 

KIEKONHALLINTA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

13 
8 

27.02 
30.51 

3.23 
2,33 

- 2.64 .016 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

Lopputesteissä koeryhmän peruslajitekniikkatestien aikojen keskiarvot olivat 

tilastollisesti merkitsevästi parempia kiekonkäsittelytestissä ja luistelutekniikkatestissä 

kuin vertailuryhmän. (taulukko 8).  

 

TAULUKKO 8. C-92 junioreiden koe- ja vertailuryhmän keskiarvoerot 

peruslajitekniikoiden lopputesteissä. 

Ryhmät n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

13 
8 

24.42 
25.55 

1.03 
1.23 

-2.19 .042 

KIEKONKÄSITTELY 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

13 
8 

20.88 
22.93 

1.71 
1.80 

- 2.61 
 

.017 
 

KIEKONHALLINTA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

 
13 
8 

 
26.85 
27.03 

 
4.94 
4.31 

 
- 0.08 

 
.934 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 
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Tutkin C -92 koe- ja vertailuryhmän välisiä mittaustulosten muutoksien eroja 

toistomittausten varianssianalyysillä. Toistomittausten varianssianalyysin mukaan 

kiekonkäsittelytestissä varianssi-kovarianssimatriisien yhtäsuuruusoletus ei ollut 

voimassa, joten käytin mittaustulosten tarkasteluun korjattuja vapausasteita käyttäviä 

Greenhouse-Geisser- ja Huynh-Feldt �testejä. Kiekonkäsittelytestin suhteen koeryhmä 

(n=13) oli vertailuryhmää (n=8) tilastollisesti merkitsevästi parempi F(1,21)= 7.82, p= 

.010. Mittausten välinen muutos oli samanlaista molemmilla ryhmillä. Koeryhmä (22,32 

vs. 20,88) ja vertailuryhmä (25,40 vs. 22,93) paransivat aikojaan tilastollisesti 

merkitsevästi F(1,21)= 19.56, p= .000 (kuvio 13). 
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KUVIO 13. C-92 junioreiden kiekonkäsittelytestitulosten muutokset. 

 

Luistelutekniikkatestin suhteen koeryhmä (n= 13) oli tilastollisesti merkitsevästi 

vertailuryhmää (n= 8) parempi F(1,19)= 16.21, p= .001. Koeryhmä (24,65 vs. 24,42) ja 

vertailuryhmä (27,07 vs. 25,55) paransivat tuloksiaan tilastollisesti merkitsevästi 

F(1,19)= 40.19, p= .000. Lisäksi vertailuryhmä oli parantanut testituloksiaan 

tilastollisesti merkitsevästi suhteessa koeryhmän testituloksien parannukseen F(1,19)= 

21.49, p= .000 (kuvio 14). 
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KUVIO 14. C-92 junioreiden luistelutekniikkaratatulosten muutokset. 

 

Vaikka kiekonhallintatestissä koeryhmän (n= 13) ajat paranivat alkutestistä (ka. 27,03) 

lopputestiin (ka. 26,85) ja vertailuryhmän (n= 8) ajat paranivat alkutestistä (ka. 30,51) ja 

lopputestiin (ka. 27,03), ei ryhmien välille löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja 

eivätkä aikojen parannukset olleet tilastollisesti merkitseviä (kuvio 15). 
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KUVIO 15. C-92 junioreiden kiekonhallintatestitulosten muutokset. 

 

Koska vertailuryhmän aikojen parannus oli silmämääräisesti suuri ja huomattavasti 

parempi parannus kuin koeryhmällä, tutkin ryhmien alku- ja loppumittausten välisten 

tulosten korrelaatiota Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. 

Vertailuryhmän osalta muuttujien välisen korrelaation merkitsevyys ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä r= .68 (p= .064).  

 

 

C-91 � juniorit 

 

C-91 junioreiden osalta riippumattomien otosten t-testi osoitti, että 

peruslajitekniikkatestien alku- ja loppumittauksessa koe- ja vertailuryhmän välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (taulukko 9).  
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TAULUKKO 9. C-91 junioreiden peruslajitekniikkojen alku- ja lopputestit. 

Ryhmät  
n

Alkutesti
ka 

 
kh 

 
t 

 
p 

 
n

Lopputesti 
ka 

 
kh 

 
t 

 
p 

LUISTELUNOPEUS 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

 
6 
5

 
17.30 
17.03 

 
0.58 
0.66

 
0.73

 
.48

 
6 
5

 
16.80 
16.51 

 
0.44 
0.54

 
0.98

 
.36

KIEKONKÄSITTELY 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

6 
5

22.37 
22.09 

2.69 
1.56

 
0.75

 
.47

 
6 
5

 
21.77 
21.22 

 
0.65 
1.63

 
0.75

 
.47

KIEKONHALLINTA 
Koeryhmä 
Vertailuryhmä 

6 
5

26.44 
23.09 

1.96 
1.82

 
0.20

 
.84

 
6 
5

 
24.19 
22.51 

 
0.90 
2.12

 
1.65

 
.16

 

 

Tutkin C -91 koe- (n= 6; 22,37 vs. 21,77) ja vertailuryhmän (n= 5; 22,09 vs. 21,22) 

välisiä mittaustulosten muutoksien eroja toistomittausten varianssianalyysillä. 

Kiekonkäsittelytestissä koe- ja vertailuryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa (kuvio 16). 
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KUVIO 16. C-91 junioreiden kiekonkäsittelytestitulosten muutokset. 
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Toistomittausten varianssianalyysin mukaan luistelunopeustestissä koe- (n=6; 17,30 vs. 

16,80) ja vertailuryhmän (n=5; 17,03 vs. 16,51) tulokset paranivat tilastollisesti 

merkitsevästi F(1,9)= 21.60 (p= .001). Ryhmät eivät eronneet toisistaan aikojen suhteen 

tilastollisesti merkitsevästi (kuvio 17). 
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KUVIO 17. D-93 junioreiden luistelunopeustestin aikojen muutokset. 

 

Kiekonhallinnan suhteen koeryhmä (n=6) oli vertailuryhmää (n=5) tilastollisesti 

merkitsevästi huonompi F(1,9)= 7.78, p= .021. Koeryhmä (26,44 vs. 24,19) ja 

vertailuryhmä ( 23,09 vs. 22,51) olivat parantaneet aikojaan tilastollisesti melkein 

merkitsevästi F(1,9)= 6.72, p= .029. Testitulosten muutos ei eronnut koe- ja 

vertailuryhmän välillä tilastollisesti merkitsevästi (kuvio 18). 
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 KUVIO 18. C-91 junioreiden kiekonhallintatestitulosten muutokset. 

 

 

7.2   Juniorijääkiekkoilijoiden taustatekijöiden ja peruslajitekniikoiden väliset yhteydet 

 

7.2.1 Syntymäajankohta 

 

D-93 junioreista (n= 39) 56,4 % oli syntynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

Riippumattomien otosten t-testi osoitti, että syntymäajankohdalla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä lajitestien tuloksiin. Sen sijaan syntymäajankohdalla oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys pelaajan alkumittauksessa havaittuun pituuteen (t(29)= 

2.63, p= .013) ja loppumittauksessa havaittuun pituuteen (t(26)= 3.61, p= .001) sekä 

painoon (t(26)= 3.81, p= .001). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla syntyneet pelaajat 

olivat siis pitempiä ja loppumittauksen aikaan myös painavampia kuin vuoden 

jälkipuoliskolla syntyneet.  

 

C-92 junioreista (n= 27) 59,3 % oli syntynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

Riippumattomien otosten t-testi osoitti, ettei syntymäajankohdalla ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä muihin mitattuihin muuttujiin. C-91 junioreiden syntymäaikoja en 
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saanut käyttää tutkimuksessa joukkueen valmennusryhmään kuuluneen henkilön 

vaatimuksesta. 

 

 

7.2.2    Pituus ja paino 

 

D-93 junioreiden (n=28) keskipituus alkumittauksessa oli 155,4 ± 2,0 cm ja 

loppumittauksessa 160,8 ± 2,7 cm. Poikien keskipaino oli alkumittauksessa 45 ± 2,9 kg 

ja loppumittauksessa 50,6 ± 3,2 kg. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen 

mukaan pelaajien pituuden ja painon keskiarvojen sekä peruslajitekniikkatestien tulosten 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä.  

  

C-92 junioreiden (n= 15) keskipituus alkumittauksessa oli 163,5 ± 3,3 cm ja 

loppumittauksessa 168,6 ± 3,7 cm. Poikien keskipaino oli alkumittauksessa 53,8 ± 4,4 

kg ja loppumittauksessa 57,5 ± 4,6 kg. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin osoitti, 

ettei pelaajien pituuksien tai painojen ja muiden mitattujen muuttujien välillä ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

 

C-91 junioreiden keskipituus alkumittauksessa (n= 26) oli 170,1 ± 2,7 cm ja keskipaino 

64,2 ± 4,8 kg. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin osoitti, ettei pelaajien alku- ja 

lopputestien pituuksien tai painojen ja muiden mitattujen muuttujien välillä ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. C-91 junioreille ei suoritettu loppumittausten 

yhteydessä pituuden mittausta eikä painon punnitusta. 

 

Riippumattomien otosten t-testit osoittivat, etteivät minkään ikäluokan junioreiden koe- 

ja vertailuryhmät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi alku- tai 

loppumittauksissa pituuden tai painon suhteen.  
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7.2.3    Harrastusvuodet 

 

D-93 junioreista vain neljä pelaajaa vastasi jääkiekon harrastamisen kestoa koskevaan 

kyselyyn, joten otoskoon pienuuden takia en voinut suorittaa jatkoanalyyseja.  

 

C-92 juniorit (n= 23) olivat harrastaneet jääkiekkoa pelikausi 2006�2007 mukaan lukien 

keskimäärin 6,4 ± 0,7 vuotta. 44 % pelaajista oli pelannut jääkiekkoa 3,0�5,5 vuotta ja 

55,6 % pelaajista oli pelannut jääkiekkoa 7,5�9,5 vuotta. Koe- ja vertailuryhmän välillä 

ei ollut riippumattomien otosten t-testin mukaan tilastollisesti merkitsevää eroa 

harrastusvuosien suhteen. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen, 

riippumattomien otosten t-testin eikä yksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan 

harrastuksen kestolla ja muilla mitatuilla muuttujilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä toisiinsa.  

 

C-91 junioreiden valmentajat eivät teettäneet pelaajillaan, tai eivät palauttaneet, tätä 

kyselyä. 

 

 

7.2.4    Harjoitusmäärät  

 

Tutkin koe- ja vertailuryhmän liikuntaan käyttämien aikojen eroja riippumattomien 

otosten t-testillä. Kokonaisliikunnan määrä, muu liikunta, joukkueharjoitukset ja 

omatoiminen harjoittelu ilman kiekkoluokan tunteja eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi 7. luokkalaisilla koe- ja vertailuryhmän välillä (kuvio 19).  
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KUVIO 19. D-93 junioreiden liikunnan ja lajiharjoittelun viikkotuntimäärät. 

 

D-93 juniorit (n=29) harrastivat liikuntaa jääkiekon pelikauden 2006�2007 aikana 

keskimäärin 16,6 ± 2,0 tuntia viikossa, josta he harjoittelivat jääkiekkoa 13,0 ± 1,4 tuntia 

viikossa. Pelaajilla oli joukkueharjoituksia keskimäärin 8,6 ± 0,8 tuntia viikossa. 

Joukkueharjoituksiin laskettiin kuuluvaksi jääharjoittelu ja jään ulkopuolella tapahtuva 

oheisharjoittelu. Valmentajien arvio keskimäärin yhdeksästä tunnista viikossa tuki 

poikien vastauksia. Lisäksi pojat harrastivat muuta liikuntaa keskimäärin 3,6 ± 0,8 tuntia 

viikossa. Kyselylomakkeessa muuksi liikunnaksi tai urheiluksi laskettiin muiden lajien 

harrastaminen ja koululiikunta, muttei hyötyliikuntaa. Omatoimiseen harjoitteluun 

laskettiin kuuluvaksi kaikki joukkueharjoitusten ulkopuolella tapahtuva jääkiekon 

lajiharjoittelu. Koeryhmän (n= 16) keskiarvo omatoimisessa lajiharjoittelussa oli 5,7 ± 

1,9 tuntia ja vertailuryhmän (n= 13) 2,8 ± 0,6 tuntia viikossa. Koeryhmän 

juniorijääkiekkoilijat harjoittelivat jääkiekkoa omatoimisesti tilastollisesti merkitsevästi 

enemmän kuin vertailuryhmän juniorijääkiekkoilijat (t(27)= 2.98, p= .008). Kun 

vähensin kiekkoluokan kaksi viikkotuntia koeryhmän omatoimisesta harjoittelusta, 

koeryhmän omatoimisen lajiharjoittelun keskiarvoksi tuli 3,7 tuntia. Tällöin koe- ja 

vertailuryhmän omatoimisen lajiharjoittelun määrät eivät eronneet toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi.  
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C-92 juniorit (n=15) harrastivat liikuntaa jääkiekkopelikauden aikana keskimäärin 17,5 

± 3,3 tuntia viikossa. He harjoittelivat jääkiekkoa pelikauden aikana keskimäärin 13,1 ± 

1,6 tuntia viikossa. Koe- ja vertailuryhmällä oli pelikaudella 2006�2007 

joukkueharjoituksia keskimäärin 8,3 ± 0,3 tuntia viikossa. Lisäksi pojat harrastivat 

muuta liikuntaa keskimäärin 4,5 ± 1,1 tuntia viikossa. Tutkin keskiarvojen eroja 

riippumattomien otosten t-testillä. Koe- ja vertailuryhmä eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan liikuntaan käytettyjen aikojen suhteen. Koeryhmä (n= 9) 

harjoitteli omatoimisesti 4,8 ± 0,7 tuntia viikossa ja vertailuryhmä (n= 6) 4,3 ± 2,7 tuntia 

viikossa. Koeryhmällä oli lajiharjoituksia normaalin koululiikunnan lisäksi 4 tuntia 

viikossa. Koeryhmä harjoitteli omatoimisesti, ilman kiekkoluokan neljää viikkotuntia, 

keskimäärin 0,9 tuntia viikossa (kuvio 2). 
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KUVIO 20. C-92 junioreiden liikunnan ja lajiharjoittelun viikkotuntimäärät pelikauden 

aikana. 

   

Koska D-93 juniorit ja C-92 juniorit eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

pelikauden aikana harrastamansa kokonaisliikunnan määrän eivätkä 

joukkueharjoitteluun käytetyn ajan suhteen, luokittelin näiden ikäluokkien juniorit (n= 

33) uudelleen joukkueharjoittelun ulkopuolella tapahtuvan lajiharjoittelun suhteen. Jaoin 
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näiden ikäluokkien pelaajat paljon (n= 19, 57,6 %) ja vähän (n= 14, 42,4 %) 

omatoimisesti jääkiekkoa harjoitteleviin. Paljon omatoimisesti harjoittelevista 78,9 % 

(n= 15) oli kiekkoluokkalaisia ja 21,1 % (n= 4) vertailuryhmäläisiä. Paljon 

omatoimisesti harjoittelevat harjoittelivat jääkiekkoa 4,0�15,0 tuntia (ka 5,4) ja vähän 

omatoimisesti harjoittelevat 1,0�3,0 tuntia (ka 3,3) viikossa. Ryhmien omatoimisen 

lajitaito harjoittelun määrät erosivat toisistaan riippumattomien otosten t-testillä 

tutkittuna tilastollisesti merkitsevästi (t(19,19)= -5.14, p= .000). Paljon ja vähän 

omatoimisesti harjoittelevien pelaajien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

tasapainokyvyn suhteen. Sen sijaan paljon omatoimisesti harjoittelevien pelaajien 

kaikissa peruslajitekniikkatesteissä saamat ajat olivat tilastollisesti merkitsevästi 

parempia kuin vähän omatoimisesti harjoittelevien pelaajien niin (taulukko 10). 

 

TAULUKKO 10. Omatoimisen harjoittelun keskiarvoerot peruslajitekniikoiden 

alkumittauksessa 

Omatoiminen harjoittelu n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

28.20 
26.26 

2.87 
1.85 

2.37 .024 

KIEKONKÄSITTELY 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

24.84 
22.79 

2.17 
1.55 

3.02 
 

.006 
 

KIEKONHALLINTA 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

33.76 
29.04 

4.03 
3.41 

3.82 .001 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

Riippumattomien otosten t-testin mukaan paljon omatoimisesti harjoitelleet olivat vähän 

harjoitelleita parempia luistelutekniikaltaan ja kiekonkäsittelytaidoiltaan. Ainoastaan 

kiekonhallinnan suhteen paljon ja vähän harjoittelevien ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa (taulukko 11).  
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TAULUKKO 11. Omatoimisen harjoittelun keskiarvoerot peruslajitekniikoiden 

loppumittauksessa 

Omatoiminen harjoittelu n ka kh t-arvo p-arvo 
LUISTELUTEKNIIKKA 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

27.34 
25.19 

2.02 
1.50 

3.45 .002 

KIEKONKÄSITTELY 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

23.80 
21.99 

2.26 
2.07 

2.39 
 

.023 
 

KIEKONHALLINTA 
(R1) Vähän 
(R2) Paljon 

14 
19 

30.62 
27.02 

7.74 
5.01 

1.62 .115 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

D-93 junioreiden ja C-92 junioreiden (n=33) omatoimisen lajiharjoittelun tuntimäärät 

olivat Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen mukaan suuntaa-antavasti 

yhteydessä vain lopputestin luistelutekniikkaradan aikoihin r= .31, p= .05. Mitä 

enemmän juniorit omatoimisesti harjoittelivat jääkiekkoa, sitä nopeammin he 

luistelutekniikkaradasta suoriutuivat. 

  

C-91 joukkueet eivät palauttaneet harrastusmäärien kyselylomakkeita.  

 

 

7.3    Tasapainokyvyn kytkeytyminen peruslajitekniikoihin ja siinä tapahtuneet   

         muutokset 

 

D-93 � juniorit 

 

Vertasin D-93 junioreiden tasapainokykymittauksien tuloksia Nupposen (1997) 

tutkimuksen tasapainokykytaulukkoon, josta näkee Flamingoseisontatestin suorittajan 

tasapainokyvyn suhteessa samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin suomalaisiin 
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koululaisiin. D-93 junioreiden (n= 24) tasapainokyvyn ikävakioidut prosenttikeskiarvot 

olivat alkutestissä 51,7 ± 11,3 % ja lopputestissä 55,9 ± 10,6 %. Heidän 

tasapainokykynsä oli siis alkutestissä parempi kuin 51,7 % samanikäisistä pojista ja 

lopputestissä 55,9 %. Riippumattomien otosten t-testi osoitti, etteivät koeryhmä (n= 17) 

ja vertailuryhmä (n= 7) eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi tasapainokyvyn 

suhteen. Vertasin D -93 koeryhmän ja vertailuryhmän välisiä tasapainokyvyn 

mittaustulosten muutoksien eroja toistomittausten varianssianalyysillä. Koeryhmä oli 

parantanut tasapainokykytestin tuloksiaan alkumittauksesta (ka 6,24) loppumittaukseen 

(ka 5,47), kun taas vertailuryhmän tulokset olivat huonontuneet alkumittauksesta (ka 

5,43) loppumittaukseen (ka 7,00). Vaikka ryhmät eivät eronneet toisistaan 

tasapainokyvyn suhteen tilastollisesti merkitsevästi eikä tasapainotestin tuloksien 

muutokset olleet ryhmittäin tilastollisesti merkitseviä, oli testituloksien muutos 

alkumittauksesta loppumittaukseen koe- ja vertailuryhmän välillä tilastollisesti 

merkitsevästi erilaista F(1,22)= 6.28, p= .020 (kuvio 21). 
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KUVIO 21. D-93 junioreiden tasapainotestitulosten muutokset. 
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Tutkin D-93 junioreiden (n= 24) tasapainotestien yhteyttä peruslajitekniikkataitoihin 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla alkumittauksessa ja 

loppumittauksessa; tasapainokyvyllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

peruslajitekniikkataitoihin. 

 

 

C-92 � juniorit 

 

C-92 junioreiden (n= 23) tasapainokyvyn ikävakioidut prosenttikeskiarvot olivat 

alkutestissä 38,1 ± 9,8 % ja lopputestissä 67,0 ± 8,8 %. Riippumattomien otosten t-testi 

osoitti, etteivät koe- ja vertailuryhmä eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

tasapainokyvyn suhteen alku- tai loppumittauksessa. Vertasin C -92 koe- (n= 15) ja 

vertailuryhmän (n= 8) välisiä tasapainokyvyn mittaustulosten muutoksien eroja 

toistomittausten varianssianalyysillä, jonka mukaan molemmat ryhmät olivat 

parantaneet tulostaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi F(1,22)= 17.08, p= .000. 

Kiekkoluokkalaiset (ka:t 7,6 ja 4,5) ja muut ikäluokan juniorit (ka:t 6,5 ja 5,3) olivat 

parantaneet tasapainotestin tuloksiaan alkumittauksesta loppumittaukseen. Ryhmät eivät 

eronneet toisistaan tasapainokyvyn suhteen tilastollisesti merkitsevästi. Myös ryhmien 

välillä tasapainokyvyn mittaustulosten parannus oli molemmissa ryhmissä samanlaista 

(kuvio 22). 
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KUVIO 22. C-92 junioreiden tasapainotestitulosten muutokset. 

 

Tutkin C-92 junioreiden (n= 24) tasapainotestin yhteyttä peruslajitekniikkataitoihin 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Loppumittauksen tasapainotestillä 

oli tilastollisesti merkitsevä yhteys loppumittausten kiekonkäsittelyradan r= .42, p= .03 

ja luistelutekniikkaradan aikoihin r= .59, p= .003. Mitä parempi tasapainokyky 

junioreilla oli, sitä nopeammin he suoriutuivat kiekonkäsittely- ja 

luistelutekniikkaradoista. 

 

 

C-91 � juniorit 

 

C-91 junioreiden (n= 11) tasapainokyvyn ikävakioidut prosenttikeskiarvot olivat 

alkutestissä 59,3 ± 9,2 % ja lopputestissä 58,3 ± 14,9 %. Riippumattomien otosten t-testi 

osoitti, etteivät koe- ja vertailuryhmä eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

tasapainokyvyn suhteen alku- tai loppumittauksessa. Vertasin C -91 koe- ja 
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vertailuryhmän välisiä tasapainokyvyn mittaustulosten muutoksien eroja 

toistomittausten varianssianalyysillä. C-91 junioreiden koeryhmän (n= 6) tasapainokyky 

oli heikentynyt alkumittauksesta (ka 4,67) loppumittaukseen (ka 4,83) kun taas 

vertailuryhmän (n= 5) tasapainokyky oli parantunut alkumittauksesta (ka 4,80) 

loppumittaukseen (ka 4,40). Varianssianalyysin mukaan ryhmien sisäiset tai ryhmien 

väliset tasapainokyvyn muutokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

 

Tutkin C-91 junioreiden (n= 11) tasapainotestin yhteyttä peruslajitekniikkataitoihin 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Alkumittauksen tasapainotestillä oli 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä luistelunopeustestin aikaan r= .60, p= .002. 

Loppumittauksen tasapainotestillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

kiekonhallintatestin aikoihin r= .69, p= .007. Mitä parempi tasapainokyky junioreilla oli, 

sitä nopeammin he suoriutuivat luistelunopeus- ja kiekonhallintatestistä. 

  

C-91 junioreiden ikävakioiduilla tasapainokyvyn prosentuaalisten tulosten muutoksilla 

(n= 11) oli Pearsonin tulomomenttikertoimen mukaan tilastollisesti merkitsevä yhteys r= 

-.68, p= .021 kiekonkäsittelyradan aikojen muutokseen. Tasapainokykyään parantaneet 

pelaajat paransivat myös suoriutumistaan kiekonkäsittelyrasta. C-92 ja D-93 junioreiden 

ikävakioiduilla tasapainokyvyn prosentuaalisten tulosten muutoksilla ei ollut yhteyttä 

peruslajitekniikkatestien aikojen muutoksiin. 

 

Riippumattomien otosten t-testin mukaan koe- ja vertailuryhmät eivät eronneet toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi tasapainokyvyn suhteen. Luokittelin koko alkumittauksen 

otoksen (n=80) uudelleen tasapainokyvyn suhteen heikkoihin (R1), hyviin (R2) ja 

erinomaisiin (R3). Tasapainokyvyn suhteen heikkoja olivat ikävakioidun 

prosentuaalisen tuloksen 6-30 % saaneet pelaajat (32,5 % pelaajista). Luokkaan �hyvä� 

kuuluivat pelaajat (33,8 % pelaajista), joiden tasapainokyky oli 34�64 % suhteessa 

samanikäisiin, samaa sukupuolta oleviin suomalaisiin koululaisiin. Erinomaiseen 

ryhmään kuuluivat 33,7 % pelaajista tasapainokyvyllä 66�100 %. Tutkin 

yksisuuntaisella varianssianalyysillä, vaikuttiko pelaajien tasapainokyky jääkiekon 

peruslajitekniikoihin. Varianssianalyysi osoitti, että tasapainokykyryhmien välillä oli 
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eroja luistelutekniikkaradassa F(2,65)= 4.35, p= .017 ja kiekonkäsittelyradassa F(2,77)= 

3.78, p= .027 (taulukko 12). 

 

TAULUKKO 12. Luistelutekniikka ja kiekonkäsittely (ka, kh) eri 

tasapainokykyryhmissä (varianssianalyysi, LSD-testi) 

Tasapainokyky n ka kh var.anal. 
F, df, p LSD-testi 

LUISTELUTEKNIIKKA 
(R1) heikko 
(R2) hyvä 
(R3) erinomainen 

25 
18 
25 

28.03 
25.68 
26.35 

3.78 
1.67 
2.03 

 
F = 4.35 
df = 2.65 
p = .017 

R1 < R3* 
R1 < R2** 

KIEKONKÄSITTELY 
(R1) heikko 
(R2) hyvä 
(R3) erinomainen 

26 
26 
28 

24.68 
23.36 
23.01 

2.96 
1.93 
2.03 

 
F = 3.78 
df = 2.77 
p = .027 

R1 < R3* 

*= p<.05; **= p<.01; ***= p<.001 

 

 

LSD-testi osoitti, että luistelutekniikkaradassa heikon tasapainokyvyn ryhmän ka. 

(28,03) oli tilastollisesti merkitsevästi (p= .007) huonompi kuin hyvän ryhmän ka. 

(25,68) ja tilastollisesti merkitsevästi (p= .035) huonompi kuin erinomaisen ryhmän ka. 

(26,35). Kiekonkäsittelyradassa heikon tasapainokyvyn ryhmän ka (24,68) oli 

tilastollisesti merkitsevästi (p= .037) huonompi kuin erinomaisen ryhmän ka. (23,01). 

Tasapainokyky selitti 12 % luistelutekniikkaradan ja 9 % kiekonkäsittelyradan 

tuloksista. Loppumittausten osalta varianssianalyysi osoitti, ettei tasapainokykyryhmien 

välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.  
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8      POHDINTA 

 

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten jääkiekkopainotteista 

yläkoulua käyvät, tehostettuun lajiharjoitteluun osallistuvat, 13�15 �vuotiaat 

jääkiekkoilijat eroavat samanikäisistä juniorijääkiekkoilijoista taustatekijöiden, 

tasapainokyvyn ja jääkiekon teknisten perustaitojen sekä niissä tapahtuneiden muutosten 

suhteen. Eroavaisuuksien tutkimisen lisäksi tarkasteluni kohteena oli näiden 

taustatekijöiden ja tasapainokyvyn yhteys jääkiekon peruslajitekniikoihin ja niissä 

tapahtuviin muutoksiin. 

 

Peruslajitekniikkatestien keskiarvojen vertailuissa jääkiekkopainotteista yläkoulua 

käyvät kiekkoilijat olivat tavallista yläkoulua käyviä kiekkoilijoita parempia 

luistelutekniikkatestissä ja kiekonkäsittelyssä. Molemmat ryhmät paransivat 

testituloksiaan alkumittauksesta loppumittaukseen suhteessa toisiinsa yhtä paljon. 

Kiekonhallintatestissä ryhmien välillä ei ollut eroja. Testin luonteen vuoksi kiekon 

karkaaminen pelaajalta saattoi osaltaan aiheuttaa suurta keskihajontaa tuloksissa ja 

vääristää näin tuloksia. Toisaalta testin suorittaminen virheettömästi saattoi kertoa 

pelaajan suoritusvarmuudesta kiekonhallinnassa (Holopainen 1990, 16; Schmidt 1991, 

4-5; Schmidt & Wrisberg 2004, 9-11). Testitulosten tarkastelu ikäluokittain ei tukenut 

olettamustani siitä, että 13-vuotiaat juniorit olisivat lajitaidoiltaan alkutestissä 

tasavertaisia, koska heillä ei lisättyä lajiharjoittelua ehtinyt olla vielä ennen alkutestejä. 

Myöskään lopputesteissä heidän lisätyn lajiharjoittelun määrä ei ollut kuin 28 tuntia. 

Lisäksi näillä tunneilla ei harjoiteltu pelkästään testeissä vaadittavia lajitaitoja, joten 

kokonaisharjoittelun määrä yksittäistä lajitaitotestiä ajatellen ei varmaankaan 

muodostunut kovin suureksi. Kuitenkin 13-vuotiaat jääkiekkopainotteista yläkoulua 

käyvät pelaajat olivat tavallista koulua käyviä pelaajia selkeästi parempia kaikissa 

jäätesteissä. Näin ollen syy tähän ryhmien väliseen eroon ei voinut olla tehostetussa 

lajiharjoittelussa, vaan esimerkiksi valikoitumisessa kiekkoluokille, motivaatiossa 

harjoitteluun ja muissa taustatekijöissä. 14-vuotiaiden junioreiden jäätestitulokset olivat 

samansuuntaiset 13-vuotiaiden kanssa, mutta taitoerot lajitesteissä olivat kaventuneet 

ryhmien välillä. Tämä saa tukea aiemmilta tutkimuksilta (Gabbard 2004, 4-13; 
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Kukkonen 1990, 102�109; Westergård 1990) joissa todetaan, että taidon parantaminen 

on helpompaa aluksi ja hidastuu sen ollessa automaatiotasolla. Hupputasolla pienikin 

suorituksen paraneminen vaatii paljon harjoittelua. (Kukkonen 1990, 102�109; 

Westergård 1990.) Toisaalta voidaan ajatella tehostetun lajiharjoittelun tukeneen 

lajitaitojen kehittymistä, koska molemmat ryhmät paransivat tuloksiaan yhtä paljon 

suhteessa toisiinsa tutkimusajanjakson aikana. Tätä olettamusta vaikeuttaa se, ettei ole 

mahdollista arvioida kuinka pitkällä nämä 14-vuotiaat juniorit ovat testattujen 

lajitaitojen harjoittelussa. 15-vuotiaiden junioreiden osalta ryhmien välillä ei ollut 

lajitaidoissa eroja. Tulosten luotettavuutta ja tarkastelua vaikeutti ikäluokan yksittäisten 

tulosten puuttuminen, pelaajien vaihtuvuus ja kato alku- ja lopputestinvälillä. 

Teoreettisesti tarkasteltaessa tuloksia, jos oletettaisiin kaikkien ikäluokkien olleen 

ominaisuuksiltaan samanlaisia, voitaisiin todeta, että tehostetulla lajiharjoittelulla ei ollut 

merkittävää tukea lajitaitojen kehittymiseen ikävuosien 13�15 aikana. Toisaalta koe- ja 

vertailuryhmän testitulosten parannukset olivat yhtä suuria tutkimusajanjakson aikana, 

jolloin voitaisiin olettaa tehostetun lajiharjoittelun tukeneen taitavampien pelaajien 

lajitaitojen kehittymistä. Koska jääkiekkopainotteisen yläkoulun lisätyn lajiharjoittelun 

vaikutuksista pelaajan lajitaitoihin ei ollut yksiselitteistä näyttöä, voidaankin todeta 

tällaisen liikuntapainotteisen opetuksen parhaita puolia olevan yksittäisen urheilijan 

kannalta koulun ja opiskelun yhdistämien ja tukeminen, sosialisaatio ja vertaistuki.  

 

Joissakin lajeissa, kuten jääkiekossa, myös syntymäajankohta näyttää aiheuttavan 

valikointia (Kemppinen & Sunila 2005, 48-49; Montelpare ym. 2003,84; Sherar ym. 

2004, 81�82;Wilson 1999, 139�145) 13-vuotiaista junioreista 56,4 % ja 14-vuotiaista 

junioreista 59,3 % oli syntynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Alkuvuodesta 

syntyneiden prosentuaaliset osuudet olivat samansuuntaisia aiemmissa tutkimuksissa 

(Kemppinen & Sunila 2005, 48-49; Montelpare ym. 2003,84; Sherar ym. 2004, 81�

82;Wilson 1999, 139�145) saatuihin tuloksiin. Sen sijaan syntymäajankohdalla ei ollut 

yhteyttä muihin mitattuihin muuttujiin. Ainoastaan nuoremman ikäryhmän 

syntymäajankohdalla (syntynyt alkuvuodesta) oli yhteys pelaajien pituuteen alku- ja 

loppumittauksessa sekä painoon loppumittauksessa. Pitemmälle vieviä johtopäätöksiä 

tuloksista on mielestäni turha tehdä, koska otoskoko oli hyvin pieni. Aiempien 
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tutkimuksien valossa mielestäni jääkiekossa ja monissa muissakin joukkuelajeissa on 

tällä hetkellä järkevä systeemi, joka sallii loppuvuodesta syntyneiden pelaamisen vuotta 

nuorempien kanssa. Tutkituista taustatekijöistä pituudella ja painolla ei ollut yhteyttä 

muihin muuttujiin. Yllättäen harrastusvuosillakaan ei ollut tilastollista yhteyttä pelaajien 

lajitekniikoihin 14-vuotiaiden junioreiden keskuudessa, vaikka harrastusvuosien 

vaihteluväli oli 3-9,5 vuotta. �elingerová ym. (2000, 36�40) ovat saaneet päinvastaisia 

tuloksia harrastuneisuuden vaikutuksista lajitaitoihin. 

 

Yhtenä mielenkiinnon kohteenani oli pelaajien jääkiekkoon liittyvä omatoiminen 

harjoittelu. Vähentääkö koululiikuntaan lisätty ohjattulajiharjoittelu vapaa-ajalla 

tapahtuvaa omatoimista lajiharjoittelua niin, että lisätyistä harjoitusmääristä saatava 

hyöty häviää kokonaisharjoittelumäärän pysyessä samana? 13-vuotiaat 

kiekkopainotteista yläkoulua käyneet pelaajat, joilla oli kaksi viikkotuntia lisättyä 

liikuntaa, harjoittelivat omatoimisesti muita enemmän, muun liikuntamäärän pysyessä 

samana. Sen sijaan 14-vuotiaat kiekkopainotteista yläkoulua käyneet pelaajat, joilla oli 

neljä viikkotuntia lisättyä liikuntaa, harjoittelivat omatoimisesti muita vähemmän sekä 

harrastivat muutakin liikuntaa vähemmän kuin tavallista yläkoulua käyneet oppilaat. 

Näiden harrastusmäärätulosten ja lajitaitotulosten valossa, heräsi itselleni kysymys 

johtuvatko nämä erot kiekkopainotteista yläkoulua käyvien ikäluokkien erilaisuudesta, 

eri tavasta valikoitua kiekkoluokalle, motivaatiosta? Ryhmien uudelleen luokittelun 

jälkeen �paljon� ja �vähän� omatoimisesti harjoitteleviin löytyi lajitaitotestitulosten ja 

omatoimisen harjoittelun määrän välille selkeä yhteys. Paljon harjoittelevat olivat 

jääkiekon peruslajitaidoissa vähän harjoittelevia parempia. 

 

Tasapainokyvyn testissä otoksen jääkiekkojuniorit olivat keskimäärin ikäisiään parempia 

(vrt. Nupponen 1997). Koe- ja vertailuryhmä eivät eronneet toisistaan tasapainokyvyn 

suhteen. 14-vuotiaiden junioreiden kohdalla tasapainokyvyllä oli yhteys 

kiekonkäsittelytestin ja luistelutekniikkatestin tuloksiin. Kyseisen ikäluokan junioreiden 

tasapainokykytestin tulokset olivat keskiarvoltaan huonoja alkutestissä (38,1 %). 

Joukkueen valmentaja lisäsi pelaajien harjoitteluun tasapainoa kehittäviä harjoituksia. 

Lopputestissä pelaajien tulokset olivat erinomaisia (ka. 67 %). Vastoin aiempia 
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olettamuksia (Schmidt 1991, 129-141; Schmidt & Lee 1999, 235-237; Schmidt & 

Wrisberg 2004, 30-32; Young ym. 2000, 26�27) tasapainokyvyn kehittäminen 

harjoittelun avulla ei ollut vaikeaa tämän ikäisillä nuorilla. Otoksen uudelleen luokittelu 

kolmeen ryhmään tasapainokyvyn suhteen osoitti, että pelaajat, joilla oli hyvä 

tasapainokyky, saivat myös parempia tuloksia alkumittauksissa luistelutekniikkatestissä 

sekä kiekonkäsittelytestissä. Käytännön sovellutuksena näistä tuloksista mielestäni 

voitaisiin johtaa ajatusta jääkiekkoilijoiden oheisharjoitteluun, joka tulisi toteuttaa 

tavalla, joka tukee tasapainon kehittymistä. Näin ollen harjoitusliikkeet tulisi toteuttaa 

mahdollisimman paljon lajinomaisesti ja yhdellä jalalla tai vuorojaloin. 

  

Tutkimukseen osallistui 99 eteläsuomalaisen jääkiekkoseuran 13�15 -vuotiasta 

juniorijääkiekkoilijaa. Alku- ja lopputestien välisenä aikana (8 kk) tapahtuneiden 

tutkittavien suuren vaihtuvuuden sekä kadon vuoksi lopullinen otoskoko supistui 

toistomittausanalyyseissä (n=55) lähes puoleen alkuperäisestä otoksesta. Vaikka 

otoskoko oli kohtalaisen suuri, yksittäisissä mittaustulosten tarkasteluissa alku- ja 

loppumittausten välillä koe- ja vertailuryhmän koot jäivät verraten pieniksi. Verratessani 

alkutesteihin osallistuneiden pelaajien tuloksia lopulliseen otantaan kuuluneiden 

tuloksiin, pystyin toteamaan, että lopullinen otos kattoi hyvin kyseisen seuran 13- ja 14-

vuotiaat jääkiekkojuniorit. Näin ollen lopputesteissä tapahtunut kato ei johtunut 

pelaajien huonoista testituloksista eikä näin ollen vaikuttanut tutkimuksen 

lopputuloksiin. Sen sijaan 15-vuotiaiden otoksen pieneneminen 33:sta 11:een ei antanut 

todellista kuvaa ikäluokan todellisesta tilanteesta suhteessa tutkimiini muuttujiin. Tämän 

kyseisen ikäluokan monet muutkin tutkitut muuttujat kuten pituus, paino, 

syntymäajankohta, harrastusvuodet, harjoittelun määrä sekä luistelutekniikkatestin 

tulokset jäivät puuttumaan tutkimuksestani. Tutkimuksen pienet koehenkilömäärät 

pienentävät oleellisesti tulosten merkityksen suuruutta ja näin ollen tulosten 

yleistäminen ei ole järkevää. Tutkimuksen ajankohdan kannalta ihanteellisempaa olisi 

ollut suorittaa tutkimuksen alkumittaus syksyllä koulujen alkaessa ja loppumittaus 

keväällä koulujen loppuessa.  

 

Pelaajat suorittivat jäällä peruslajitekniikkatesteistä luistelutekniikkatestin, 
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kiekonhallintatestin kiekonkäsittelytestin ja laukaisutestin. Laukaisutesti osoittautui 

epäluotettavaksi, joten poistin sen loppuanalyyseistä. Myös muiden jäätestien 

luotettavuus olisi parantunut, jos pelaaja olisi saanut yrittää kyseistä testiä niin monta 

kertaa kunnes hän ei olisi pystynyt enää parantamaan suoritustaan kyseisessä testissä. 

Aineiston koosta ja rajallisista harjoitusajoista johtuen tämä ei tietenkään ollut 

mahdollista. Myös testien julkisuus saattoi aiheuttaa joillekin pelaajille ylimääräisiä 

suorituspaineita. Pelaajien motivaatio testejä kohtaan saattoi vaihdella, vaikken tästä itse 

havaintoja tehnytkään; he vaikuttivat erittäin motivoituneilta. Myös testejä edeltävän 

liikunnan rasituksen, ravinnon, levon vakioiminen ei ollut mahdollista. Vaikka mitään 

merkittäviä havaintoja en tehnytkään, niin monien muuttuvien tekijöiden vaihtelu (kuten 

jää-aikojen vaihtelu) alku- ja loppumittauksessa saattoi vaikuttaa tuloksiin kuten myös 

pelaajien varusteiden (luistimet, maila) kunto. Kaikkia muuttuvia tekijöitä oli mahdoton 

yrittää vakioida ja tämän tyyppisessä tutkimuksessa se ei kenties olisi 

tarkoituksenmukaistakaan. Käytetyt testit mittasivat lajitaitoja, joihin vaikuttaa useat 

pelaajan eri ominaisuudet ja niissä kehittyminen (Holopainen 1990, 16�34; 1991, 11�39; 

Miettinen 1999a, 55�60; Nupponen 1997, 14�26). Lisäksi tutkittavat olivat 

murrosikäisiä, joiden tutkimuksen aikainen erilainen kehitysvaikutus sai todennäköisesti 

aikaan myös suoritusten todellista muutosta (Nupponen 1997, 90�114).  

Kyselylomakkeiden vastauksiin saattoi vaikuttaa niihin nimellä vastaaminen. Tämä 

saattoi kaunistella todellisia pelaajien harrastusmääriä. Tasapainokykytestissä päti samat 

virhemahdollisuudet kuin jäätestien osalta jo esittelin. Vaikka luistelu onkin 

periaatteessa yhden jalan vuorotteleva tasapainosuoritus (Allinger & Van Den Bogert 

1997, 279; Cady & Stenlund 1998, 1-15; Powel & Svensson 1998, 68�86), olisiko 

staattisen tasapainokyvyn mittaamisen sijasta saatu dynaamisen tasapainokyvyn 

mittaamisella saatu selkeämpi yhteys tasapainokyvyn ja luistelutaidon välillä? Toisaalta 

flamingoseisonta suoritetaan jalan suuntaisen riman päällä yhdellä jalalla seisoen, kuten 

luistimillakin ollaan terän päällä. Elektroninen mittalaitteisto olisi antanut varmasti 

luotettavampaa tietoa pelaajien tasapainokyvystä. Myös keskittymiskyky oli tässä 

testissä tärkeää tasapainokyvyn ohella. Vaihtelu keskittymiskyvyssä saattoi antaa 

virheellisiä tuloksia yksittäisen pelaajan tasapainokyvystä. 
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Tutkimuksen ansioita on sen tuottama tietomäärä kohtuullisen isosta otoksesta. Toisaalta 

tämä on myös tutkimuksen heikkous. Pienempää otosta olisi ollut helpompi kontrolloida 

ja kato olisi ollut todennäköisesti pienempi. Tutkimuksen uutuusarvoa lisäsi se, että 

aiempaa tutkimusta ei ollut suoritettu tehostetusta lajiharjoittelusta yläkoululaisten 

osalta. Myöskään tutkimuksia lisätyn ohjatun harjoittelun vaikutuksista omatoimisen 

harjoittelun määriin ei ollut aiemmin tehty. Samoin tutkimusta tasapainokyvyn 

vaikutuksista lajitaitoihin ei oltu jääkiekon parissa tehty. Tutkimuksen tulokset kaipaavat 

lisätutkimusta vaihtoehtoisesti kattavammalla otannalla ja yksinkertaisemmilla 

mittareilla tai pienellä otannalla ja tarkemmilla mittareilla sekä mittalaitteilla. 

Lisätutkimusta kaivataan syntymäajankohdan vaikutuksista urheiluharrastuksessa 

menestymiseen. Tarkempaa ja laajempaa tutkimusta mielestäni kaipaavat 

tasapainokyvyn ja lajitaitojen yhteydet. Myös erilaiset interventiotutkimukset ovat 

mielestäni paikallaan tasapainokykyyn vaikuttavien tekijöiden, tasapainokyvyn ja 

lajitaitojen yhteyksien tutkimisessa. Miten eri lajien harrastajat eroavat toisistaan 

tasapainokyvyn suhteen? Lajitaitojen opettamistapojen erot suhteessa taitojen 

siirtämisestä pelisuorituksiin kaipaa mielestäni paljon lisätutkimusta.       
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LIITE 1. Luistelutekniikkaradan suoritusohje. 

 

Luistelutekniikkarata suoritetaan eteen- ja taaksepäin luistellen kaksi kertaa B-

pistekaaret kiertäen (kuvio 23). 

 

 
Kuvio 23. Luistelutekniikkarata. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004). 

Lähtö tapahtuu maaliviivalta omasta lähdöstä. Aika otetaan käsiajanotolla ja suoritusaika 

lähtee käyntiin kun pelaaja liikauttaa jalkaansa. Suoritusaika pysäytetään kun pelaajan 

vartalo ylittää siniviivan. Käsiajanotosta johtuen mittaustarkkuus on 

kymmenesosatarkkuudella. Kaarreluistelussa pelaajan luistinten tulee pysyä B-

pistekaarien ulkopuolella. Sen sijaan maila saa olla tarvittaessa suorituksen aikana B-

pistekaarien sisäpuolella. Eteenpäin luistelusta takaperiluisteluun ja päinvastoin 

käännyttäessä kääntymisalue on B-pistekaarien välinen alue. Pelaajalla on 

pääsääntöisesti yksi suorituskerta, mutta jos suoritustekniikassa tai �tavassa on selkeä 

virhe tai pelaajasta johtumaton suorituksen epäonnistuminen, niin toinen suorituskerta 

on myös mahdollinen. Kuitenkin niin, että suoritusten välillä tulee pitää vahintään1 ½ 

minuutin palautus. Luistelutekniikkarata mittaa pelaajan kykyä luistella eteen- ja 

taaksepäin kaarreluistelua sekä kääntymistä eteenpäin luistelusta taaksepäin luisteluun ja 

päinvastoin. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004.) 
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LIITE 2. Kiekonhallintatestin suoritusohje. 

 

Kiekonhallintatesti suoritetaan kymmenen kertaa mailalla kiekkoa �kahdeksikkoa� 

kiertäen paikaltaan tai pienessä liikkeessä tehden (kuvio 24). 

 

 

 
Kuvio 24. Kiekonhallintatesti. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004). 

Kiekkokeilat ovat 2,80 metrin etäisyydellä toisistaan (päätyviiva on keskellä tätä väliä). 

Kiekkokeiloina käytetään erityisesti tätä varten tehtyjä rautakiekkoja. Kiekko asetetaan 

päätyviivalle kiekkokeilojen väliin. Suoritus alkaa pelaajan omasta lähdöstä. Aika 

otetaan käsiajanotolla ja suoritusaika lähtee käyntiin kun pelaaja liikauttaa kiekkoa. 

Suorituksen suunta on keilakiekkojen välistä pelaajaa itseään kohden alas ja 

keilakiekkojen takaa itsestään poispäin vieden. Pelaaja aloittaa suorituksen kiekkoa 

mailan rystypuolella itseään kohden vetäen. Kiekon karatessa suoritusvuoroaan 

odottavat pelaajat pysäyttävät kiekon ja pelaaja jatkaa suoritustaan siitä vaiheesta, missä 

oli ennen kiekon karkaamista. Pelaaja suorittaa kymmenen kertaa kokonaisen 

kahdeksikon. Suoritusaika pysäytetään kun pelaaja tuo kiekon kymmenennen kierroksen 

jälkeen päätyviivan ylitse. Käsiajanotosta johtuen mittaustarkkuus on 

kymmenesosatarkkuudella. Pelaajalla on pääsääntöisesti yksi suorituskerta, mutta jos 

suoritustekniikassa tai �tavassa on selkeä virhe tai pelaajasta johtumaton suorituksen 

epäonnistuminen, niin toinen suorituskerta on myös mahdollinen. Kuitenkin niin, että 
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suoritusten välillä tulee pitää vahintään1 ½ minuutin palautus. Kiekonhallintatesti mittaa 

pelaajan kykyä hallita kiekkoa sivuttais- ja pystysuunnassa työntäen ja vetäen sekä 

kämmen- että rystypuolella. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004.)  
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LIITE 3. Kiekonkäsittelyradan suoritusohje. 

 

Kiekonkäsittelyrata suoritetaan kiekkoa kuljettaen, eteen- ja taaksepäin luistellen 

keilarata kiertäen (kuvio 25). 

 

 

 

Kuvio 25. Kiekonkäsittelyrata. ( International Ice Hockey Centre of Excellence 2004). 

Kiekko ja pelaajan etummainen luistin asetetaan lähtöpaikalle siniviivan pääälle. Lähtö 

tapahtuu siniviivalta omasta lähdöstä. Aika otetaan käsiajanotolla ja suoritusaika lähtee 

käyntiin kun pelaaja liikauttaa kiekkoa. Pelaaja kiertää ensimmäisen keilan alakäden 

puolelta. Luistinten ja kiekon tulee kulkea läpi radan samalta puolelta keiloja. Kiekon 

karatessa pelaaja jatkaa suoritustaan siitä vaiheesta, missä hän oli ennen kiekon 

karkaamista.  Suoritusaika pysäytetään kun pelaajan vartalo ylittää siniviivan. 

Käsiajanotosta johtuen mittaustarkkuus on kymmenesosatarkkuudella. Pelaajalla on 

pääsääntöisesti yksi suorituskerta, mutta jos suoritustekniikassa tai �tavassa on selkeä 

virhe tai pelaajasta johtumaton suorituksen epäonnistuminen, niin toinen suorituskerta 

on myös mahdollinen. Kuitenkin niin, että suoritusten välillä tulee pitää vahintään1 ½ 

minuutin palautus. Kiekonkäsittelyrata mittaa pelaajan kykyä käsitellä kiekkoa 

liikkeessä eteen- ja taaksepäin luistelun aikana. (International Ice Hockey Centre of 

Excellence 2004.) 



 
 
    

97

LIITE 4. Laukomistarkkuustestin suoritusohje. 

 

Laukomistarkkuustesti suoritetaan ringetteviivalta kymmenellä kiekolla paikaltaan ja 

liikkeestä laukaisten maalirenkaaseen kohdentaen (kuvio 26). 

 

 

 

Kuvio 26. Laukomistarkkuustesti. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004). 

Suoritustekniikkana pelaaja käyttää veto- tai rannelaukausta. Maali sijoitetaan 

päätyviivalle B-pisteen kohdalle. Maalirenkaana käytetään 14 tuuman autonrengasta, 

joka sijoitetaan maalin keskelle pysty- ja sivusuunnassa. Viisi kiekkoa lauotaan 

yksitellen paikaltaan ringetteviivan etäisyydeltä. Kiekkoa voidaan vetää taakse 

laukaukseen valmistauduttaessa. Tämän jälkeen haetaan viisi kiekkoa, yksitellen, 

siniviivalta ja lauotaan liikkeestä ennen ringetteviivaa. Suorituksessa ei ole aikarajaa, 

mutta pelaajaa ohjeistetaan toimimaan pelitilanteeseen verrattavissa olevalla nopeudella. 

Laukomistarkkuus pisteytetään 0, 1, 2, ja 3 pisteeseen ja pisteet lasketaan yhteen: 

• 0 pistettä = kiekko menee suoraan maalin ohi tai tolppaan ja siitä maalin 

ulkopuolelle 

• 1 pistettä = kiekko menee maaliin suoraan tai tolpan kautta 

• 2 pistettä = kiekko osuu maalirenkaaseen, mutta ei mene sen läpi 

• 3 pistettä = kiekko menee maalirenkaan läpi suoraan tai siihen koskien 
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Pelaajalla on pääsääntöisesti yksi suorituskerta, mutta jos suoritustekniikassa tai -tavassa 

on selkeä virhe tai pelaajasta johtumaton suorituksen epäonnistuminen, niin toinen 

suorituskerta on myös mahdollinen. Kuitenkin niin, että suoritusten välillä tulee pitää 

vahintään1 ½ minuutin palautus. Laukomistarkkuustesti mittaa laukausten 

kohdentamista maalirenkaan läpi. (International Ice Hockey Centre of Excellence 2004.)  
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LIITE 5. Flamingoseisontatestin suoritusohje.  

 

Flamingoseisontatesti suoritetaan yhdellä jalalla 3 cm leveällä tangolla tasapainoillen 30 

sekunnin ajan. Testattava yrittää pysyä tasapainossa tangon (50 cm pitkä, 4 cm korkea ja 

3 cm leveä; tangon päiden alla kaksi kiinnitettyä poikittaista tukea) päällä, jalkapohja 

tangon kanssa samansuuntaisesti, 30 sekunnin ajan. Testattava taivuttaa vapaan jalkansa 

taakse ja hän pitää siitä kiinni samanpuolen kädellä. Testattava voi käyttää vapaata 

kättään tasapainon ylläpitoon. Testi suoritetaan ilman kenkiä. Testattavalle annetaan yksi 

kokeilu kummallakin jalalla ennen varsinaista mittausta. Testattava kokeilee alkuasentoa 

pitämällä kiinni avustajan käsivarresta. Mittaus alkaa ja sekuntikello käynnistetään, kun 

testattava irrottaa otteensa avustajan käsivarresta. Aina kun testattava menettää 

tasapainonsa eli päästää irti kiinnipitämästään jalasta tai koskettaa lattiaa millä tahansa 

kehonosallaan, kello pysäytetään (ei nollata). Kello käynnistetään uudelleen, kun 

testattava on uudestaan alkuasennossa ja irrottaa otteensa avustajasta. Testin aikana 

testattava voi vaihtaa suorittavaa jalkaansa. Testin tulos syntyy siitä kuinka monta 

yritystä testattava tarvitsee pysyäkseen tasapainossa tangolla 30 sekunnin ajan. 

(Nupponen, Soini & Telama 1999, 28.) 
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LIITE 6 
 
Huoltajalle/ Huoltajille 
 
Teen Pro Gradu -päättötyötäni Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitokselle. 
Tutkimukseni käsittelee juniorijääkiekkoilijoiden peruslajitekniikoiden kehittymistä 
murrosiässä ja tasapainokyvyn vaikutuksia peruslajitekniikoihin. Tutkimukseen 
osallistuvat SaiPan -91- -93 � ikäluokkien juniorit. Juniorit suorittavat marras- joulukuun 
aikana jäätestit ja lisäksi tasapainokyvyn mittauksen. Toivoisin vielä, että vastaisitte 
yhdessä lapsenne kanssa oheiseen kyselylomakkeeseen. Tuloksia ja vastauksia tullaan 
käsittelemään nimettöminä ja täysin luottamuksellisina. 
 
 
Jari Innanen 
japeinna@cc.jyu.fi 
Liikunnanohjaaja 
Liikuntatieteiden yo. 
 
 
 
Pelaajan nimi: 
 
 
Syntymäaika: 
 
 
 
 
Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa harjoittelet jääkiekkojoukkueesi kanssa 
pelikauden aikana (puolen tunnin tarkkuudella)? 
 
 
 
Kuinka monta tuntia yhteensä viikossa harjoittelet jääkiekkoa omatoimisesti 
pelikauden aikana (Esim. kiekkoluokan harjoitukset, pihapelit, laukominen)? 
 
 
 
Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa harrastat muuta liikuntaa pelikauden aikana 
(esim. toisen lajin harjoitukset, koululiikunta)? 
 
 
 
 
PALAUTA KYSELYLOMAKE JOUKKUEESI VALMENTAJALLE, SOVITTUNA 
AJANKOHTANA! 


