
 

Cobyright by SPORT 2us ® 

 

 

Liikkeet analysoidaan SPORT 2us:in arvoihin peilaten. Liikkeiden 

tulee soveltua perusliikkuville asiakkaille. Liikkeet, joita 

tunneilla käytetään ovat tarkoin mietittyjä ja niille on perusteet.   

 

 

Perusliike vs. Toiminnallinen yhdistelmäharjoite. 

 

Liike:  

Pystysoutu + pystypunnerrus / 
Irtopaino 
 

Liike:  

Pystysoutu + pystypunnerrus vuoro 
syöksyllä / X-Sporttius 
 

 
Kun yhdistelmäliike tehdään perusasennossa jää 
useilta asiakkailta pois keskivartalon kannatus ja 
liike tehdään helposti tukemattoman 
keskivartalon varassa.  
 
Monelle perusasiakkaalle pystypunnerrus on 2,5-
4kg vastukselle raskas suorittaa. Lisäksi haastetta 
yhdistelmäliikkeeseen tuo olkanivelen kierto, joka 
on raskailla kuormilla tehtäessä hyvinkin 
epämiellyttävä tehdä, jos olkanivelessä on 
liikkuvuus ongelma ja/tai toiminnallinen häiriö.  
Raskailla kuormilla tehtäessä olkanivelen liikettä 
kontrolloivat lihakset eivät syty liikkeeseen 
mukaan, jolloin olkanivel on epästabiili. Mikäli 
lavanlihakset eivät tue olkanivelen toimintaa, 
alkaa olkaniveloireilla ja olkapää seutu alkaa 
kipeytyä.  
 
Yhdistelmäliikkeessä toimii mukana olkanivelen 
sisä- ja ulkokiertäjät, hartialihas (olkapää), 
ojentaja (rintalihaksen yläsäikeet heikkoina 
avustajina).  
 
Kun pystypunnerrus tehdään suoraan ylös, 
leikkaa liike painovoiman suoraan, jolloin 
painovoima jakautuu rystysille. Mitä merkitystä 
tällä on… Tee testi niin hämmästyt…  
 

 
Kun toiminnallinen yhdistelmäharjoite tehdään 
vuorotahtisesti syöksyasentoa hyödyntäen, tapahtuu 
harjoitusvasteissa hurjia muutoksia. Keskivartalon 
lihaksisto joutuu sekä staattiseen, että rytmiseen 
työhön. (Työhön, johon ne on suunniteltu tukemaan ja 
kontrolloimaan liikettä.) 
Kun toiminnallinen yhdistelmäliike tehdään hyvässä 
ryhdissä ja selkeässä syöksyasennossa tekevät selkä ja 
vatsalihakset rytmisesti saumatonta yhteistyötä. 
Selkälihakset ojentavat ja vatsalihakset pitävät 
asentoa yllä. Syöksyasennossa on hyvä muistaa, että 
takimmainen jalka on painoton, tällöin keksivartalon työ 
tehostuu. 
 
Kun vastuksena on X- spottius on liike pystysoudun ja 
kierron aikana kevyt/keskiraskas (riippuen asiakkaan 
lihasvoimasta). Näin lavanlihakset pystyvät 
rytmittämään olkanivelen kiertoa paremmin, jolloin 
harjoite opettaa asiakkaille olkanivelen oikeaa 
rytmiikkaa huomamatta.  
 
Toiminnallisessa yhdistelmäliikkeessä toimii mukana 
vatsa ja selkälihakset, olkanivelen sisä- ja ulkokiertäjät, 
hartialihas (olkapää), ojentaja, (rintalihaksen 
yläsäikeet heikkoina avustajina). 
 
Kun liike tehdään yläviistoon läpi painovoiman, 
asettuu painovoima koko käsivarren matkalle sekä 
ylävartalolle… Painovoiman vaikutus tehostaa 
harjoitusta huomattavasti…  

 
 

 



 

Cobyright by SPORT 2us ® 

ANALYYSI 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testaa liikettä: 

Ota käyttöösi 3-4 kg irtopainot. Seiso perusasennossa ja mallenna videolla olevaa sarjaa.  

Tee pystysoutuja kierto + 2-3 Pystypunnerrusta ja palaa alas. Toista sarja 3-4x. 

 

Tee sama 3-4kg painoilla syöksystä. Muista syöksyssä, että paino jakaantuu etummaiselle jalalle ja 

vartalossa on selkeä etunoja. takimmainen jalka on niin sanotusti painoton (varpaat hipaisevat vain 

lattiaa). Liike on hyvä tehdä kylki peiliin päin, jotta näet ylävartalon kulman. Syöksyssä katso, että korva, 

olkapää, lonkka, polvi ja nilkka kulkevat samalla linjalla. 

Tee pystysoutuja kierto + 2-3 Pystypunnerrusta syöksystä ja palaa alas. Tuo jalka viereen ja vaihda 

syöksy jalka taakse. (Mallenna videon liikettä) . Toista sarja 3-4x. 

 

Kuuntele ja aisti keskivartalon työskentelyä sekä hartialihasten työn määrää… 

Harjoitus asennoilla on todella merkitystä, kun halutaan harjoittaa keskivartaloa rytmisesti ja 

tarkoituksen mukaisesti ja on hyvä huomata, että liike voi olla äärimmäisen tehokas, vastus tai kuorma 

olisi kevyempikin… ???? 

 

 

 

 

 

 


