
 

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.   

 

 

Perusliike vs. Toiminnallinen yhdistelmäharjoite. 

 

Liike:  

Kulmasoutu + maastaveto /Irtopaino 
 

Liike:  

Kulmasoutu + kierto-ojennus/ 
 X- Sporttius 
 

 
Kulmasoutu + maastaveto ovat liikkeinä hyvin 
stabiileja. Keksivartalon tulee olla tiukka, jotta 
selkärangan on suojattua liikkeiden aikana. 
Vartaloon etunoja tulee tapahtua lantion ja 
lonkkanivelen välillä.  
 
Yhdistelmäliikkeessä toimii aktiivisesti 
leveäselkälihas, suunnikkaat (lavan lähentäjät), 
takareidet ja isopakaralihas hauis ja 
hartialihaksen takaosa (takaolkapää). 
 
Keskivartalo toimii liikkeissä asentoa ylläpitävänä 
yksikkönä.  
 
Maastavetoa ja kulmasoutua hallistee isot lihakset, 
joiden voiman tuotto on hyvää. Jotta liike puree 
tehokkaasti lihaksiin, tulisi kuorman olla 
keskiraskas tai raskas.  
 
Teknisesti lavan liu’uttaminen kohti vartalon 
keskilinjaa (selkärankaa) kulmasoudun aikana on 
monelle asiakkaalle hyvin haasteellista heikon 
liikeaistin vuoksi. Kulmasoudun tulisi lähteä 
liikkeelle lavan liu’uttamisesta. Ei käsien vedosta. 
Kädet seuraavat lavan liikettä, kun kulmasoutu 
tehdään teknisesti oikein.  
 

 
Kulmasoutu + kierto-ojennus yhdistelmäliike on 
liikkeenä rytminen, jolloin lihakset vaihtavat 
työrooliaan hyvin nopeassa rytmissä. Koska vastus 
liikkeessä on kevyt, voidaan keskivartaloa käyttää 
liikkeessä rytmisenä yksikkönä turvallisesti.   
 
Toiminnallisessa yhdistelmäliikkeessä ovat mukana 
leveäselkälihas, vinot vastalihakset, selän 
ojentajat, selän pienet kiertäjät (joiden tehtävä 
on rytmittää rangan liikettä kierron aikana 
(multifidukset)), pakarat, takareidet, hartialihas 
(olkapää), hauis, suunnikkaat ja takaolkapää. 
 
Keskivartalo toimii liikkeessä rytmisenä 
yksikkönä.  
 
Jotta keskivartalon rytmiikka toimii 
moitteettomasti, tulee ryhdin olla hyvä, näin 
vuorovaikutus selkälihasten ja vatsalihasten välillä 
toimii niin kuin kuuluu.  
 
Kierto-ojennus liikkeessä rintaranka lähtee 
kiertymään vievän käden mukaan, jolloin vetävän 
käden puoleinen lapa liukuu automaattisesti 
lähemmäksi vartalon keskilinjaa. Kierto-ojennus 
ohjaa asiakkaita tekemään lavan liikkeen 
tehokkaammin.  
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Testaa liikettä: 

Toiminnallisen yhdistelmä harjoitteen voi testata turvallisesti irtopainoa käyttäen. Asetu leveään 

haaraan. Ota 4-6 kg irtopaino oikeaan käteen jätä vasen käsi ilman kuormaa. Kierrä vartalo ja paino 

kohti vasenta nilkkaa ja tee harjoite, mahdollisimman pitkällä liikeradalla ja suurella kierolla. Mallenna 

liikettä videon liikettä matkien. 

Irtopainon antama vastus antaa hieman virheellisen kuvan liikkeessä, koska yläasennossa irtopainon 

tuottama vastus leveälle selkälihakselle häviää/kevenee. Kun X- Sporttiuksella tehdessä vastus lisääntyy. 

Kuuntele tässä harjoitteessa keskivartalon rytmistä työskentelyä. Muista pitää ryhti hyvänä, muutoin 

liike vuotaa läpi ja liikkeen harjoitusvasteet heikkenevät. 

 

Testaa lapaa… 

Asetu leveään haaraan ja seiso hyvässä ryhdissä. Tuo oikea käsi kylkeen, niin kuin olisit vetänyt 

kulmasoudun.  Kuuntele ja aisti lapaa.  

1. Nosta nyt vasen käsi suoraan eteesi vaakatasoon. Tapahtuuko lavassa mitään? 

Tuo käsi alas. 

 

2. Lähde viemään vasenta kättä alakautta oikealle yläviistoon, niin että rintarankaan tulee kierto. 

Kurota vasenta kättäsi kohti reilusti katon oikeaa yläkulmaa. Tapahtuuko lavanseudulla mitään? 

JATKA… 

3. Pidä ylävartalon asento. Levennä haaraa hieman, siirrä paino oikealle jalalle ja kuuntele mitä 

tapahtuu vasemmassa kyljessäsi, jos saat pidettyä ryhdin hyvänä….  

 

Matalankuormittavuustason harjoitteet yllättävät tehokkuudellaan ja ne opettavat lihaksistoamme 

toimimaan rytmisesti niin kuin niiden kuuluisi toimia. 

 


