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Liikkeet analysoidaan SPORT 2us:in arvoihin peilaten. Liikkeiden 

tulee soveltua perusliikkuville asiakkaille. Liikkeet, joita 

tunneilla käytetään ovat tarkoin mietittyjä ja niille on perusteet. 

Analyysit ovat karkeita ja suuntaa antavia.     

 

X- Sporttius vs. Irtopainot 

 

Liike:  

Dynaaminen askelkyykky + vipusivulle ja 
työntöeteen / X- Sporttius  
 

Liike:  

Dynaaminen askelkyykky + vipusivulle ja 
vienti eteen/ Irtopaino 

 
X- Sporttius antaa harjoitteluun kevyen tai 
keskiraskaan vastuksen, liikkeen luonteesta ja 
asiakkaan ”voima” tasosata riippuen. Liikkeen 
aikana vastus on vaihteleva. 
 
X-Sporttius ei juurikaan anna vastusta vipunosto 
vaiheessa, jolloin olkanivelen liikettä kontrolloivat 
lihakset lähtevät liikkeeseen mukaan ohjaamaan ja 
tukemaan liikettä. 
 
Liikkeessä vastus kulkee selän takaa ja liikesuoritus 
on leveä. Liikkeessä toimii aktiivisesti rintalihas, 
etuolkapää sekä ojentaja. Hartialihas toimii 
asentoa ylläpitävänä ”yksikkönä”. 
 
Koska X- sporttiuksen veto tulee selän takaa, 
muuttuu liikkeen rytminen vastus harjoitteen 
aikana toistuvasti. Keksivartalon lihakset reagoivat 
vastuksen vaihteluun rytmisesti.   
 
Vastuksen olleessa takan vatsalihakset staattinen 
pito kevenee ja kun työntö suuntautuu eteen 
vastalihakset tehostavat työtään säilyttääkseen 
asennon ja tasapainon.  Keksivartalo toimii 
liikkeessä sykkivänä yksikkönä. 
 
  

 
Irtopaino antaa harjoitteluun keskiraskaan tai 
raskaan vastuksen asiakkaan ”voima” tasosata 
riippuen. Liikkeen aikana vastus on vakio. 
 
Irtopainoilla tehdessä liikekuorma on heti alussa 
kuormittava ja monelle perusasiakkaalle vipunosto 
sivulle on itsessään jo raskas liike suorittaa saatikka 
painon vieminen eteen vaakatasoon.  
 
Mikäli kuorma on asiakkaalle suuri (2,5kg) ottaa 
pinnallinen voimatuottava kudos liikkeen 
suorituksen vastaan, tällöin liikettä tukeva ja 
kontrolloiva osa usein sulkeutuu pois käytöstä tai 
toimii vajalla kapasiteetilla. Tämä ei ole hyväksi 
olkanivelelle.  
 
Irtopainoilla tehdessä liikkeen vastus on liikkeen 
ääripäässä, jolloin liikkeen pääsuorittajasi tulee 
hartialihas (olkapäät). Rinta ja ojentaja toimii 
liikkeessä heikkoina avustajina.  
 
Koska liike on irtopainoilla tehdessä vakio, 
keskivartalo tekee staattista työtä asentoa 
ylläpitääkseen.  
 
  

 

 

 

ANALYYSI 

Testaa liikettä: 

Asetu hiihtohaaraan jalat peräkkäin. Nosta takimmaisesta jalasta kanta irti lattiasta. Aseta 

vastuskuminauha selän taakse. Kuuntele vatsalihaksiasi käsien ollessa takana ja käsien ollessa edessä.  

Tee sama testi irtopainoilla. Luultavammin huomaat eron, jos lihasaisti on kunnossa ja vatsalihakset 

toimivat niin kuin niiden kuuluisi toimia. 


