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Mikä oheisharjoittelu? 

Oheisharjoittelu on lajispesifin harjoittelun ohella tapahtuvaa fyysisten ja psyyk-
kisten ominaisuuksien harjoittamista. Sen tavoitteena on varmistaa urheilijan riit-
tävä suorituskyky suhteessa lajin vaatimuksiin, kehittää fyysisen suorituskyvyn 
osa-alueita tasapuolisesti ja monipuolistaa harjoittelua. Oheisharjoittelun avulla 
vältetään urheiluvammojen riskitekijöitä, kuten alhaisia lihasvoimatasoja, lihas-
epätasapainoa, puolieroja, puutteellista liikehallintaa ja rajoittuneita liikelaajuuk-
sia. Oheisharjoittelun toteuttamisessa on huomioitava harjoittelun säännöllisyys, 
mutta myös kokonaiskuormitus, jotta keho saa riittävästi lepoa kehittyäkseen. 
 

Miksi ultimaten pelaajan tulisi panostaa oheisharjoitteluun? 

Ultimate on yksi loukkaantumisaltteimmista joukkuelajeista. Laji vaatii pelaajalta 
mm. jatkuvan juoksurasituksen sietokykyä, riittävästi voimaa nopeisiin pyrähdyk-
siin ja korkeisiin hyppyihin sekä alaraajojen linjausten hallintaa alastuloissa, suun-
nanmuutoksissa ja yllättävissä kontaktitilanteissa. Näiden fyysisten vaatimusten 
takia ultimaten pelaajan loukkaantumisalttein kehonosa on alaraaja. Tyypillisimpiä 
vammoja ovat reiden alueen lihasvenähdykset ja -revähdykset, polven nivelside- 
ja rasitusvammat sekä nilkan nivelsidevammat. Tutkimusten perusteella järkevällä 
oheisharjoittelulla voidaan estää vammoista ainakin kolmasosa. 
 

Oppaan rakenne ja hyödyntäminen 

Voit hyödyntää opasta joko lajiharjoitusten lämmittelynä tai itsenäisenä oheishar-
joituksena. Opas on jaettu koko kehoa lämmittäviin valmisteleviin harjoitteisiin 
(A), alaraajojen ja keskivartalon voimaa, liikkuvuutta ja liikehallintaa kehittäviin 
harjoitteisiin (B) sekä juoksu- ja loikkaharjoitteisiin (C). Osiot muodostavat yhdessä 
n. 20 minuutin lämmittelykokonaisuuden, kun harjoitteiden välillä ei pidetä tau-
koja. Itsenäisen oheisharjoituksen voit koota käytettävissä olevan ajan ja harjoit-
telupaikan mukaan valitsemalla harjoitteita eri osioista tai suorittamalla kaikki 
osiot kokonaan. Oppaan lopusta löydät vinkkejä kestävyysharjoitteluun ultimaten 
näkökulmasta. Toteuta oheisharjoittelua 2–3 krt/vko. Vaihtele välillä oheishar-
joittelun sisältöä ja harjoitteiden järjestystä tarjotaksesi kehollesi uusia ärsykkeitä.  
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A – Valmistelevat harjoitteet 

Tavoite: Kehon lämmittäminen | Valmistelut: Merkitse kentältä n. 20 m etäisyys. 
  A.1 Hölkkä eteen + hölkkä lonkan kierroilla 

Hölkkää merkkien väli tavallisesti muutaman kerran. 
Hölkkää sitten merkkien väli 2 krt edestakaisin kiertäen 
lonkkia vuorojaloin parin askeleen välein. Kierrä lonk-
kia ensimmäisellä kierroksella sisään ja toisella ulos. 
 

A.2 Sivulaukka 

Sivulaukkaa merkkien väli 2 krt edestakaisin. Vuorot-
tele matalan ja korkean sivulaukan välillä. 

A.4 Askelkyykkykävely takareisivaa’alla 

Kallista ylävartalo tukijalan varassa eteen vieden 
samalla toinen jalka suorana taakse. Hae kevyt venytys 
tukijalan takareiteen. Siirry askelkyykkyyn viemällä 
takana oleva jalka etujalaksi laskematta sitä välillä 
maahan. Nouse askelkyykystä eteen. Toista toiselle 
puolelle. Kulje tällä tavoin merkkien väli edestakaisin. 

A.3 Ristiaskeljuoksu 

Juokse merkkien väli 2 krt edestakaisin ristiaskelin, 
kylki menosuuntaan päin. Pidä kasvot koko ajan sa-
maan suuntaan, jotta johtava kylki vaihtuu suunnan 
vaihtuessa. 
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B – Voima-, liikkuvuus- ja liikehallintaharjoitteet 

Lämmittelykokonaisuudessa: Suorita osio ilman sarjataukoja. Keskity suoritustek-
niikkaan. Aloita rauhallisesti ja lisää tehoa kehon lämmetessä. Lämmittelykoko-
naisuuden ulkopuoliset lisäharjoitteet on merkitty tähdellä (*). 

Itsenäisenä oheisharjoituksena: Lämmittele huolellisesti ennen osion harjoitteita. 
Valitse 2–3 harjoitetta per fyysisen suorituskyvyn osa-alue (voima, liikkuvuus, lii-
kehallinta; yksi harjoite voi kehittää useaa ominaisuutta). Pidä merkityt sarjatauot. 
Keskity suoritustekniikan ohella tehoon. Haasta itseäsi! Progressio-kohdissa anne-
taan vinkkejä harjoitteiden vaikeuttamiseen, kun ne alkavat tuntua helpoilta. 

 
 
 
 
  

B.1 Sivulankku jalannostoilla + lankkupito 

Tavoite: Keskivartalon ja lonkan loitontajien vahvista-
minen, vartalon hallinnan kehittäminen 
Suoritus: Asetu sivulankkuun. Nosta päällimmäistä jal-
kaa ylös ja laske hallitusti alas. Jatka 20 s. Käänny lank-
kupitoon. Pidä 20 s. Toista sivulankku jalannostoineen 
toiselle puolelle. 
Huom.: Pidä vartalo suorassa linjassa ja keskivartalo 
jännittyneenä koko liikkeen ajan. Muista lapatuki. 
Sarjat: Lämmittelyssä 1 x 20 s/asento; itsenäisessä har-
joituksessa 3 x 20 s/asento, sarjatauko 1 min 
Progressio: Pidennä aikaa tai nosta jalat korokkeelle. 

B.2 Parin töniminen yhdellä jalalla seisten 

Tavoite: Vartalon, polven ja nilkan hallinnan sekä tasa-
painon kehittäminen 
Suoritus: Seiso parin kanssa vastatusten yhdellä jalalla. 
Yrittäkää horjuttaa toisianne tönimällä olkapäistä ja 
lantiosta. Lisähaastetta saatte vaihtelemalla tönäisyn 
suuntaa ja voimakkuutta. 
Sarjat: 1 x 30 s/jalka 
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  B.3 Askelkyykky sivulle + lonkankoukistajavenytys 

Tavoite: Lonkan ja nilkan liikkuvuuden kehittäminen 
Suoritus: Astu pitkä askel sivulle ja kyykisty syvälle ja-
lan päälle. Toinen jalka on suorana sivulla. Pidä asento 
2 s. Siirry lonkankoukistajavenytykseen: käännä rinta-
masuunta kyykkyjalan puolelle ja vie kädet alustaan 
jalan molemmin puolin. Pidä asento 2 s. Käännä rinta-
masuunta takaisin eteen ja siirry ylös nousematta kyyk-
kyyn toisen jalan päälle. Toista tälle puolelle. 
Huom.: Pyri pitämään kyykkyjalan kantapää maassa. 
Sarjat: Toista liikesarja 5 krt/puoli. 
 
  
B.4 Yhden jalan kyykky 

Tavoite: Reisi- ja pakaralihasten vahvistaminen, polven 
ja nilkan hallinnan sekä liikkuvuuden kehittäminen 
Suoritus: Nosta toinen jalka irti maasta viemällä kanta-
pää kohti pakaraa. Laskeudu yhdellä jalalla kyykkyyn 
niin alas kuin hallitusti pystyt. Nouse ylös. 
Huom.: Linjaa polvi jalkaterän mukaisesti. 
Sarjat: Lämmittelyssä 2 x 5 toistoa/puoli; itsenäisessä 
harjoituksessa 3 x 5–10/puoli, sarjatauko 2 min 
Progressio: Lisää syvyyttä, toistoja tai painot käsiin.  

B.5 Nordic Hamstring Curl parin kanssa 

Tavoite: Takareiden lihasten vahvistaminen 
Suoritus: Asetu polviseisontaan. Pari pitää nilkoistasi 
tiukasti kiinni. Nojaa vartaloa eteenpäin jarruttaen lii-
kettä voimakkaasti takareisillä.  Ota lopussa käsillä vas-
taan. Palaa aloitusasentoon. 
Huom.: Pidä lonkat ja ylävartalo suorina liikkeen ajan. 
Sarjat: Lämmittelyssä 5 toistoa; itsenäisessä harjoituk-
sessa 3 x 5–10 toistoa, sarjatauko 2 min 
Progressio: Kasvata liikerataa ja toistojen määrää.  
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  B.6 Bulgarialainen askelkyykky parin kanssa tai yksin 

Tavoite: Alaraajan lihasten vahvistaminen; lantion, 
polven ja nilkan hallinnan kehittäminen 
Suoritus: Asetu askelkyykkyasentoon. Pari kannattelee 
takajalkaa. Kyykisty etujalan varassa takaviistoon, polvi 
lähelle alustaa. Pari kyykistyy mukana. Ponnista ylös.  
Yksin: Aseta takajalka korokkeelle. 
Huom.: Linjaa polvi jalkaterän mukaisesti. 
Sarjat: Lämmittelyssä 10 toistoa/puoli, itsenäisessä 
harjoituksessa 2 x 10–15/puoli, sarjatauko 1 min 
Progressio: Lisää painot käsiin. 

B.7 Luisteluloikka + hyppy 

Tavoite: Alaraajan nopeusvoiman sekä polven ja nilkan 
hallinnan kehittäminen 
Suoritus: Seiso jalat rinnakkain. Loikkaa etuviistoon. 
Pysäytä liike loikkasuunnan puoleiselle jalalle, hae ta-
sapaino ja hyppää samalta jalalta mahdollisimman kor-
kealle ylöspäin. Laskeudu samalle jalalle hallitusti pol-
vesta joustaen. Hae tasapaino. Toista toiselle puolelle. 
Huom.: Linjaa polvi jalkaterän mukaisesti. Keskity hyp-
pyjen räjähtävyyteen. 
Sarjat: Lämmittelyssä 5 toistoa/puoli; itsenäisessä har-
joituksessa 2 x 5/puoli, sarjatauko 3 min 
Progressio: Kasvata hyppyjen pituutta ja korkeutta. 

B.8 Ristihyppely yhdellä jalalla 

Tavoite: Polven ja nilkan hallinnan kehittäminen 
Suoritus: Kuvittele seisovasi yhdellä jalalla kompassin 
keskellä. Käy ilmansuuntia läpi yhdellä jalalla hyppien 
palaten aina keskelle. Pidä tempo nopeana. Pidennä 
hyppyjä toiseen sarjaan. 
Huom.: Linjaa polvi jalkaterän mukaisesti. 
Sarjat: 2 x 15 s/puoli 
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  *B.9 Kyykkyhyppy 

Tavoite: Alaraajojen nopeusvoiman kehittäminen 
Suoritus: Seiso lantionlevyisessä asennossa. Laskeudu 
kyykkyyn, polvet 90° kulmaan. Pysähdy ala-asentoon. 
Ponnista kyykystä räjähtävästi mahdollisimman korke-
alle. Pidä lyhyt tauko ennen seuraavaa toistoa. 
Huom.: Linjaa polvet jalkaterien mukaisesti. 
Sarjat: 2 x 5 toistoa, sarjatauko 3 min 

*B.10 Yhden jalan lantionnosto 

Tavoite: Takareiden ja pakaralihasten vahvistaminen, 
lantion hallinnan kehittäminen 
Suoritus: Asetu koukkuselinmakuulle. Suorista toinen 
jalka. Jännitä keskivartalo ja nosta lantio suoraan 
linjaan polvien ja hartioiden väliin. Pidä yläasento 2 s. 
Laske lantio hallitusti alkuasentoon. 
Huom.: Pidä lantio vaakatasossa koko liikkeen ajan. 
Sarjat: 3 x 10–20 toistoa/puoli, sarjatauko 1 min 
Progressio: Lisää toistoja, aseta paino lantion päälle 
tai aseta koukussa oleva jalka korokkeelle. 

*B.11 Varpaillenousu yhdellä jalalla 

Tavoite: Pohjelihasten vahvistaminen, nilkan hallin-
nan ja tasapainon kehittäminen 
Suoritus: Asetu seisomaan yhdellä jalalla. Nouse var-
paille. Laske kantapää hallitusti takaisin alustaan. 
Huom.: Pidä paino tasaisesti koko päkiällä. Jos tasa-
painossa pysyminen on haastavaa, ota kevyesti tukea. 
Sarjat: 3 x 10–20 toistoa/puoli, sarjatauko 1 min 
Progressio: Kasvata liikerataa asettamalla päkiä korok-
keelle ja antamalla kantapään laskeutua alle vaakata-
son. Lisää toistoja tai kuormaa ottamalla painot käsiin. 
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C – Juoksu- ja hyppyharjoitteet 

Tavoite: Lajinominaisen liikkumisen harjoittelu, nopeuskestävyyden kehittäminen 
Huom.: Suorita osion harjoitteet hyvin lämmitelleenä lähellä maksimaalista tehoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kestävyyskunnon kehittäminen ultimaten näkökulmasta 
Kestävyyskunnon osa-alueista ultimatessa keskeisin on nopeuskestävyys, joka ke-
hittyy sekä laji- että oheisharjoituksissa. Väsymisen välttämisen ja palautumisen 
näkökulmasta on kuitenkin tärkeää sisällyttää viikkoon 1–3 peruskestävyysharjoi-
tusta. Peruskestävyysharjoituksen tulee kestää vähintään 30 min ja tapahtua ae-
robisen kynnyksen alla. Mikäli käytössäsi ei ole sykemittaria ja -rajoja, valitse kevyt 
vauhti, jota pystyt ylläpitämään koko harjoituksen ajan. Toteuta harjoitus esim. 
hölkäten, pyöräillen tai uiden. 

C.1 Suunnanmuutokset 

Suoritus: Merkitse kentältä 4–8 pistettä esim. kartioin. 
Spurttaa kohti ensimmäistä kartiota. Vaihda kartion 
kohdalla nopeasti suuntaa kohti seuraavaa kartiota. 
Palaa viimeiseltä kartiolta hölkäten takaisin alkuun. 
Variaatio: Spurtatkaa kentän päädystä suoraan eteen-
päin. Vaihtakaa suuntaa valmentajan huudosta oikea/ 
vasen. Jatkakaa muutaman askeleen jälkeen suoraan. 
Huom.: Kiinnitä huomiota alaraajan hallintaan. 
Sarjat: 4–8 suunnanmuutosta/kierros, 3 kierrosta  

C.2 

C.1 

C.3 

C.2 Vuoroloikat 

Asetu A-osiossa merkityn alueen alkuun. Etene merk-
kien väli vuoroloikin. Ponnista räjähtävästi joka aske-
leella. Hölkkää takaisin alkuun. Toista kerran.  

C.3 Viivajuoksut 

Spurttaa merkityn alueen aloitusviivalta loppuun. 
Käänny mahdollisimman nopeasti ja spurttaa takaisin. 
Toista 3 krt, pidä lyhyt tauko ja tee toinen kierros. 
Vaihda kääntymissuuntaa kierrosten välissä.  
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