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ALKUSANAT 
 
Suomalaisen cheerleadingin kehitys on viimevuosien aikana ollut todella 
kovaa. Uusia harrastajia ja seuroja tulee lisää ja vaatimustaso kasvaa 
vuosivuodelta. Huippu-urheiluun panostetaan joka vuosi enemmän, hyvin 
tuloksin. Suomalaiset pärjäävät kansainvälisissä arvokisoissa vuosi toisensa 
jälkeen. Huippu-urheilijat tarvitsevat huippupohjan, joka rakentuu 
lapsuuden huolellisesti suunnitellun harjoittelun pohjalta.  
 
Fyysisten ominaisuuksien kehityksen mittaaminen testien avulla on 
pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen toimenpiteiden sarja. Hyvin suunniteltu 
ja pitkäjänteinen testausohjelma palvelee tavoitteiden saavuttamista. 
Kuntotesteillä voidaan arvioida yksilöä ja hänen yksittäisten lihasten tai 
erisuuruisten lihasryhmien työskentelykykyä ja energiankulutusta. 
Testaaminen toimii apuvälineenä, kun halutaan kehittää urheilijaa 
parempiin suorituksiin.  
 
Tarve lukijan käsissä olevalle Maailmanmestareiden Peruskuntotestit -
oppaalle perustuu Suomen Cheerleadingliiton visioon, jossa menestyvä 
huippu cheerleading rakentuu turvalliseen yhdessä tekemiseen, 
tavoitteellisuuteen ja vahvaan osaamiseen. Tavoitteena on kehittää 
valtakunnallisesti cheerleading valmennusta ja valmentautumista kohti lajin 
turvallista ja menestyksellistä harrastamista, sekä kerätä tietoa harrastajien 
fyysisistä valmiuksista, lajin nykytilasta ja harjoittelun kehittämistarpeista. 
 
Käsikirja sisältää fyysisen toimintakyvyn ja kunnon seurantaan liittyviä 
käsitteitä, testejä sekä tulosten dokumentointiin ja käsittelyyn, palautteen  

 
antamiseen, harjoittelun suunnitteluun ja turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita. Käsikirja antaa valmentajalle avaimet junioreiden 

kuntotestaamiseen harjoitus oloissa.  
 
Testit on suunniteltu niin, että ne soveltuvat 11-15 vuotiaille urheilijoille. 
Testit ovat monipuolisia peruskuntotestejä, jotka mittaavat urheilijoiden 
liikkuvuutta, lihaskuntoa, nopeusvoimaa ja kestävyyttä. Testitulosten 
perusteella voidaan miettiä mahdollisuuksia ja tarpeita fysiikkaharjoittelulle. 
Tuloksia voidaan purkaa joukkuekohtaisesti tai yksilökohtaisesti, jolloin 
kartoitetaan koko joukkueen tasoa tai urheilijan yksilöllistä kehittymistä ja 
kehityksen kohteita, ja näin miettiä yhdessä yksilön tavoitteita.  
 
Liiton tavoitteena on kerätä tärkeää tietoa lajin fyysisitä ominaisuuksista, 
vaatimuksista ja mahdollisista kehityksen kohteista. Testien tuloksia voidaan 
verrata vastaavien lajien, kuten telinevoimistelun, team gymin ja 
muodostelmaluistelun testien tuloksiin. Tuloksia on mahdollista myös 
verrata lajin sisällä eri joukkueiden välillä. 
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1 Fyysiset ominaisuudet 
 
Monipuolisuus 
Monipuolisuus ei tarkoita pelkästään lajitaitojen monipuolisuutta tai eri 
lajien harrastamista, vaan etenkin nuorten urheilussa monipuolisuudella 
tarkoitetaan fyysisten ominaisuuksien monipuolisuutta ja harjoittelun 
mielekästä vaihtelua. Cheerleading itsessään on hyvin monipuolinen laji, 
jossa on monta harjoiteltavaa osa-aluetta. Yksissä harjoituksissa voidaan 
tehdä akrobatiaa, heittoja, stuntteja, tanssia, hyppyjä ja paljon muuta. Myös 
kilpailusuoritus koostuu monista eri osista. Kaiken tämän monipuolisuuden 
lisäksi joukkueen sisällä on paljon urheilijoita, joiden ominaisuudet eroavat 
toisistaan huomattavasti. On siis sanomattakin selvää, että cheerleadingissa 
jokaista fyysistä ominaisuutta tarvitaan. 
Tärkeimpiä fyysisiä ominaisuuksia urheilussa ovat taito, nopeus, voima, 
liikkuvuus ja kestävyys. Jokaista ominaisuutta on tärkeä harjoittaa 
monipuolisesti, oli sitten tanssija, päällinen tai nostaja. Tässä käsikirjassa 
pureudumme tarkemmin nopeuden, voiman, liikkuvuuden ja kestävyyden 
testaamiseen.  
 
Räjähtävää nopeutta tarvitaan akrobatiassa, stunteissa, heitoissa, 
pyramideissa ja hypyissä, jotta ne voidaan suorittaa parhaalla mahdollisella 
tekniikalla ja taidolla. Nopeus ominaisuutena on osittain periytyvää, mutta 
oikealla harjoittelulla jokainen meistä voi kehittyä nopeammaksi.  
 
Kestävyys 
Kestävyys on tärkeä perusominaisuus kaikissa urheilulajeissa. Vaikka 
kestävyyden merkitys on suurin lajeissa, joissa suorituksen kesto on useita 

minuutteja tai tunteja kuten maastohiihdossa tai 
kestävyysjuoksussa, kestävyys on tärkeä ominaisuus myös 
cheerleadingissa. Tavallisesti kilpailusuoritus cheerleadingissa kestää 

2-2,5 minuuttia, jonka aikana täytyy suorittaa vaativia ja sykettä nostattavia 
elementtejä. Suorituksen aikana syke käy varmasti jokaisella ainakin lähellä 
omaa maksimisykettä, joten cheerleadingissa tarvitaan erityisesti hyvää 
hapenottokykyä. Hyvä kestävyys auttaa jaksamaan läpiharjoitusten. 
 
Lihaskunto eli voima 
Kaikkeen liikkumiseen ja urheiluun tarvitaan lihasvoimaa. Cheerleadingissa 
pohjat käyttävät jalkojen ja ylävartalon lihaksia nostoissa, tanssijan on 
jaksettava pitää jalkaa 45 asteen kulmassa piruetissa ja suorittaakseen 
hyvällä tekniikalla akrobaattisia elementtejä tarvitaan parasta mahdollista 
kehon hallintaa.  
 
Nopeusvoima 
Nopeusvoima on yksi voiman osista, joka korostuu cheerleadingissa. 
Nopeusvoimalla tarkoitetaan urheilijan kykyä tuottaa mahdollisimman suuri 
voima lyhyimmässä mahdollisessa ajassa. Nopeusvoimaa tarvitaan 
cheerleadingissa etenkin akrobatiassa ja nostoissa. Nopeusvoima on myös 
tärkeä lasten ja nuorten voimaharjoittelumuoto, ennen maksimivoiman 
harjoittelua (aikuisten joukkueessa). 
 
Liikkuvuus 
Liikkuvuus eli notkeus on kehon nivelten liikelaajuutta. Hyvä liikkuvuus on 
perusta kehon normaalille toiminnalle. Se luo perustan hyvän 
suoritustekniikan oppimiselle. Liikkuvuus harjoittelua on helppo sisällyttää 
osaksi alku- ja loppuverryttelyä, jokaisiin harjoituksiin. Hyvä ja hallittu 
liikkuvuus mahdollistaa turvallisen ja taloudellisen nivelten liikkeen 
cheerleadingissa. 
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2 Testit 
 
Mitä? 
Testit ovat helposti suoritettavia kenttätestejä. Testit on tarkoitus suorittaa 
2 kertaa kaudessa, ensimmäinen kauden alussa ja toinen kauden lopussa. 
Testien tarkoituksena on mitata urheilijoiden neljää eri fyysistä 
ominaisuutta, joita ovat lihaskunto, nopeusvoima, kestävyys ja liikkuvuus. 
Testi muotoja on yhteensä 7. 
 
Missä? 
Testit ovat mahdollista suorittaa tavallisissa harjoitustiloissa. 
Testaustoiminnassa on pyrittävä yhdenmukaisuuteen, koska testien 
vakioiminen lisää tulosten luotettavuutta ja vertailtavuutta. Suunnittele siis 
testaus ympäristö niin, että myös tulevaisuudessa on mahdollista käyttää 
samaa alustaa ja välineitä.  
 
Milloin?  
Kaikki testit on mahdollista suorittaa yksien harjoitusten (2h) aikana tai ne 
voi jakaa kahteen osaan eri päiville. Testeille voidaan varata erillinen aika 
harjoituksissa, jolloin ne suoritetaan. Testi kerrat on hyvä suunnitella jo 
kauden alussa niin, että testit sijoittuvat kuormitukseltaan saman tasoisten 
viikkojen alkuun. Ensimmäisen testikerta kannattaa olla kauden alkaessa, 
seuraava ennen kilpailukauden alkua ja mahdollisesti kolmas vielä kauden 
lopussa, pääkilpailujen jälkeen. 
 
Miksi? 

Testaamisella pystytään helposti selvittämään urheilijan yksilöllisiä 
ominaisuuksia ja sitä kautta urheilija pystyy asettamaan itselleen 
henkilökohtaisia tavoitteita fyysisten ominaisuuksien 

kehittämisessä. Testit myös usein motivoivat urheilijoita harjoittelemaan 
itsenäisesti sekä tukevat urheilullista elämäntapaa nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Testien järjestys 
Testien suoritus järjestys on seuraava: 

1. Hartialiikkuvuus (1.pv) 
2. Eteentaivutus 
3. Spagaatit  
4. Vauhditon pituushyppy  
5. Etunojapunnerrus (2.pv) 
6. Vatsalihastesti 
7. Piip-testi 

Testien välissä tulee olla vähintään 2-3 minuutin palautumisaika. Kun 
urheilija tuntee olevansa valmis uuteen suoritukseen, niin voi tehdä 
seuraavan. 
 
Huomioi testattavien terveys ja mahdolliset vammat. Sairaana tai 
loukkaantuneen ei saa suorittaa testejä. Jos testaustilanteessa ilmenee 
kipua tai muita terveyteen liittyviä riskejä, on testi keskeytettävä.  
 
Testeihin valmistautuminen 
Testaustilanteessa on hyvä olla vähintään kaksi ohjaajaa/valmentajaa, jolloin 
testauspisteitä voidaan jakaa useampaan. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon tilat, välineet, aika, suorituksen oletettu kesto sekä testattavien 
ja testaajien määrä. Ennen testien aloitusta valmentajan tulee ohjata 
vähintään 15 minuutin alkulämmittely, jolla varmistetaan lihasten 
suorituskykyisyys testeissä, staattisia venytyksiä ennen testejä ei suositella. 
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Seuraavassa kappaleessa suositeltu alkulämmittely ennen testien 
suorittamista. 
 
Jos testattavat ovat alaikäisiä on asiallista ilmoittaa testaamisesta 
vanhemmille. Liitteenä vanhemmille infokirje, jossa kerrotaan mihin testeillä 
pyritään sekä urheilijoille tuloskortti, johon tulokset kirjataan. On syytä 
myös käydä nuorten kanssa läpi mihin testeillä pyritään, mitkä ovat niiden 
tavoitteet ja millä tavalla testituloksia käytetään. 
 
Alkulämmittely ennen testejä 
Vertailukelpoisten testien edellytyksenä on testaustilanteen vakiointi, tämä 
tarkoittaa myös sitä, että alkulämmittelyn on oltava samanlainen jokaisella 
testaus kerralla. Lämmittelyn kesto 15-20min. Tässä suositeltu 
alkulämmittely:  
 
Juoksulämmittely 5min 

1. Lämmittely hölkkä 20m edestakas x2 
2. Sivulaukka 20m (hölkkä takaisin) x2 
3. Sivu-risti-juoksu 20m (hölkkä takaisin) x2 
4. Etenevä askelkyykky 20m (hölkkä takaisin) 
5. Kevyt vuoroloikka 20m (hölkkä takaisin) x2 
6. Reipas juoksu 20m (kävely takaisin) x2 

+ nivelten pyörittelyt 
 

 
Dynaaminen liikkuvuus  5min 

1. Tuulimylly 20m (kävely takaisin) 
2. Lonkan sisä- ja ulkokierto 40m 

3. Jalan heilautukset eteen ja sivuille 40m 
4. Lattian pyyhkäisyt, takareisi-pohje venyy 20m (kävely takaisin) 
5. Etureisi venytyksessä kosketus lattiaan 20m (kävely takaisin) 

6. Rapukävely 20m (kävely takaisin) 
 

Lihaskuntoharjoitteet (paikallaan) 5min 
1. Kyykky 10kpl 
2. Pomppu-pomppu-kyykkyhyppy 5kpl 
3. Mittarimato, kävely käsillä eteen-taakse 5kpl 
4. Lantionnosto 5kpl 
5. Käsilläseisonta käynnit 5kpl 

 
Testin jälkeen 
Testaustapahtuman jälkeen huolehditaan testattavien loppuverryttelystä. 
Loppuverryttelyn aikana on syytä käydä yhteisesti läpi vielä testejä ja kerätä 
jokaiselta tuloskortti. Jos esimerkiksi piip testi tehdään viimeisenä 
testattavien, on hyvä tehdä erittäin kevyttä hölkkää 3 minuuttia, jonka 
jälkeen lyhyet dynaamiset venytykset liikkeessä.  
 
Tulosten kerääminen 
Käsikirjan liitteenä on jokaiselle testattavalle urheilijalle tulostettava 
tuloskortti, johon valmentaja/urheilija kirjaa kunkin testin tuloksen. Kun 
kaikki testit on suoritettu valmentaja kerää kortit ja sijoittaa jokaisen 
tuloksen Excel-taulukkopohjaan (liitteenä). Luvussa 3 avataan tarkemmin 
tulosten dokumentointia. 
 
Testipalaute 
Testipalautteen anto on yksi tärkeimmistä asioista kuntotestauksessa. 
Palautteen anto kannattaa etukäteen suunnitella, kun kyseessä on 
joukkueellinen nuoria urheilijoita. Testien jälkeen joukkueen kanssa on syytä 
yhteisesti käydä läpi testaustapahtumaa ja tulosten analysointia, mutta 
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yksilöllinen palaute annetaan kirjallisesti ja suullisesti erillisessä palautteen 
anto keskustelussa. Keskustelulle on varattava aikaa 10-15 min/testattava. 
Palautetilanteessa testattavalle pitää antaa mahdollisuus selventää saatua 
palautetta kysymyksin. Samalla on hyvä miettiä urheilijan kanssa 
henkilökohtaisia tavoitteita ja kirjata ne ylös. Tavoitteiden pohjalta 
valmentaja voi kertoa urheilijalle vinkkejä, miten tavoitteeseen päästään.  
 
 
 



 

 7 

2.1 Hartialiikkuvuus kepillä 

 
Testin tarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida hartioiden liikkuvuutta. 
 
Tarvittavat välineet 
Jumppakeppi tai muu vastaava 
 
Testin suorittaminen 
Testi suoritetaan vatsallaan maaten, kädet vartalon jatkeena korvien 
vieressä. Keppiä pidetään käsissä myötäotteella niin, että peukalot 
koskettavat toisiaan kepin suuntaisesti (peukalomittaote). Keppiä lähdetään 
nostamaan rauhallisesti ja hallitusti mahdollisimman korkealle. Kun keppi 
saavuttaa huippukohtansa, on asento pidettävä muutaman sekunnin ajan.   
Otsa pysyy maassa koko suorituksen ajan ja lapojen kääntö on kielletty.  
 
Testin tulos 
Ohessa on kuvat pisteineen.  
 
Pistetaulukko 

1 piste 2 p 3 p 

Keppi irtoaa maasta Hartialinjaan Hartialinjan yli 
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2.2 Eteentaivutus 

 
Testintarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida takareisien ja pohkeiden liikkuvuutta. 
  
Tarvittavat välineet 
Mittanauha, koroke, kynä/keppi 
 
Testin suorittaminen 
Testattava asettuu täysistuntaan lattialle niin, että jalat ovat yhdessä, polvet 
suorina ja jalkapohjat ovat kiinni korokkeessa. Korokkeen päällä on 
mittanauha (0 korokkeen alussa), joka suurenee testattavasta poispäin. 
Testisuorituksessa vartaloa taivutetaan eteenpäin kurkottaen sormia 
mahdollisimman pitkälle mitta-asteikolla. Eteentaivutuksen tulee olla 
tasainen ja testattavan on pysyttävä venytyksen ääriasennossa muutaman 
sekunnin. 
 
Testin tulos 
Testin tulos mitataan sormenpäistä, yhden sentin tarkkuudella 
mittanauhasta. Tuloksen saamiseksi kannattaa käyttää apuna jumppakeppiä 
tai kynää, jota urheilija työntää eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. 
 
Huom. Käsien ja jalkojen pituus vaikuttaa tulokseen hieman, oleellisempaa 
on lantion kulma. Jos napa on kiinni polvissa ja kädet selän jatkeena, on 
tulos erinomainen. 
 
 

Pistetaulukko 

1 piste 2 p 3 p 4 p 5 p 

     

  



 

 9 

2.3 Spagaatit 

 
Testin tarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida lonkkanivelen, takareisien ja lähentäjien 
liikkuvuutta. 
 
Tarvittavat välineet 
noin 10 cm koroke (esim. 2x AB-matto, patja, tms.) 
 
Testin suorittaminen 
 

• Oikea- ja vasen jalka edessä, sekä sivuspagaati. 

• Mitataan hyväksytty/hylätty asteikolla (cheer) tai pisteytys 
menetelmällä (tanssi). 

• Jalat, lantio suorassa. 

• Kädet pysyttävä ilmassa 3 sekuntia 

• Sivuttain spagaatissa rintakehä lattiassa, kädet sivuilla. 
 
Pistetaulukko (hyv. hyl.) 

Hyväksytty Hylätty 

 

• Pisteytys menetelmässä kerätään pisteitä (max 5p) 

• Eteenpäin spagaatti etujalka 10cm korokkeella 2p 

• Eteenpäin spagaatti etujalka maassa 1p  

• Sivuspagaatti maassa 1p 

• Lasketaan yhteen: oikea (2) + vasen (2) + sivu 1p → max 5p 

Pistetaulukko (pisteytys) 

1 piste 2 p 3 p 4 p 5 p 
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2.4 Vauhditon pituushyppy 

Tarvittavat välineet 
Mittanauha, (magnesiumia) 
 
Testin tarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida alaraajojen maksimaalista sekä räjähtävää 
voimantuottoa. 
 
Testiin valmistautuminen 
Mittaa urheilijan pituus (OP) kantapäistä sormenpäihin. Esimerkiksi maassa 
selällään kädet kiinnikorvissa. 
 
Testin suorittaminen 
Testi suoritetaan matolla (ei kanveesi/permanto), urheilukentällä tai 
parketilla. Lähtöasennossa seistään paikallaan kapeassa haara-asennossa 
jalat rinnakkain, varpaat ponnistusviivan takana. Ponnistuksessa jalat 
koukistuvat ja kädet heilahtavat rennosti taakse. Ponnistusasennosta kädet 
heilautetaan voimakkaasti eteen ja samanaikaisesti hypätään tasajalkaa 
mahdollisimman pitkälle. Alastulossa liike pysäytetään tasajalkaa jarruttaen, 
polvista joustamalla.  
 
Testin tulos 
Hypyn pituus mitataan yhden sentin tarkkuudella ponnistusviivasta siihen 
kohtaan, johon urheilijan takimmainen kantapää laskeutuu. Testin voi 
suorittaa 2 kertaa, joista paras kirjataan tulokseksi. Suoritusten välillä oltava 
riittävä palautumisaika. Alastulokohdan määrittämistä helpottaa  
 

 
 
Esimerkiksi jumppakepin käyttö. Keppi laitetaan mittanauhan päälle 

takimmaisen kantapään taakse ja luetaan mitasta pituus, jonka keppi 
osoittaa. Testin tulos on hypyn pituus.  
 
Huom. Pituus vaikuttaa tulokseen hieman. Pidempi urheilija voi päästä 
pituuden takia pidemmälle kuin lyhyempi, mutta sillä ei ole oleellista 
merkitystä tulosten perusteella. Jokaista urheilijaa tulkitaan yksilöllisesti. 
 
Pistetaulukko 

1 piste 2 p 3 p 4 p 5 p 

     

 
Kuvat seuraavalla sivulla.  
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2.5 Etunojapunnerrus 

 
Testintarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida hartian alueen ja yläraajojen lihasten 
dynaamista voimaa ja kestävyyttä sekä liikettä tukevien staattisten lihasten 
kestävyyttä.  
 
Tarvittavat välineet 
Sekuntikello 
 
Testin suorittaminen 
Ennen testiä määritetään oikea asento päin makuulla asettamalla 
kämmenet hartioiden leveydelle ja tasolle siten, että sormet osoittavat 
eteenpäin. Peukalot koskettavat olkapäitä ja jalat ovat maksimissaan lantion 
leveydellä. Lähtöasennossa kädet ovat suorana ja polvet ilmassa tai maassa. 
Yksi suoritus täyttyy, kun käsien koukistuessa rinta käy n.5cm päässä maasta 
tai osuu kaverin nyrkkiin ja palaa takaisin lähtöasentoon. Testi suoritetaan 
parin kanssa, jolloin toinen parista pitää nyrkkiä rinnan alla ja laskee 
suorituksia. 
 
Testin tulos 

Tulos on maksimitoistomäärä 30 sekunnissa. Lantiokulman (160-180) ja 
pään asennon on pysyttävä vakiona koko suorituksen ajan, vain puhtaat 
suoritukset lasketaan. 
 
 

 
 
Pistetaulukko 

1 piste 2 p 3 p 4 p 5 p 
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2.6 Vatsalihastesti 

 
Testin tarkoitus 
Testin tarkoituksena on arvioida vatsalihasten ja keskivartalon dynaamista 
voimaa ja kestävyyttä, sekä liikettä tukevien lihasten staattista lihasten 
kestävyyttä. 
 
Tarvittavat välineet 
Sekuntikello 
 
Testin suorittaminen 
Ennen testiä määritetään oikea asento selinmakuulla asettamalla kädet 
niskan taakse (ei ristiin) ja polvet koukkuun n. 45 asteteen kulmaan. Yksi 
suoritus täyttyy, kun makuulta kyynärpäät koskettavat polvia. Yläasennosta 
laskeudutaan takaisin selinmakuulle, niin että lavat koskettavat lattiaa. Testi 
suoritetaan parin kanssa, jolloin toinen parista pitää jalkapöydistä kiinni ja 
laskee suorituksia. 
 
Testin tulos 
Tulos on maksimitoistomäärä 30 sekunnissa (kuinka monta kertaa 
kyynärpäät koskettavat polvia. Vain puhtaat suoritukset lasketaan. 
 
Pistetaulukko 

1 piste 2 p 3 p 4 p 5 p 
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2.7 Kestävyyssukkulajuoksu eli piip-testi 

 
Testin tarkoitus 
Testin tarkoitus on mitata maksimaalista kestävyyttä. Testissä juostaan 20 
metrin matkaa edestakaisin yhä nopeammin aina uupumukseen saakka.  
 
Tarvittavat välineet 
Teippiä/tarranauhaa, äänentoisto laitteet, piip-testi ääniraita (linkki: 
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/ominaisuustesti/ohjeet)  
 
Testin suorittaminen 
Testin suorittamista varten tarvitaan vähintään 22 metriä pitkä alue, johon 
merkitään kääntymisviivat 20 metrin etäisyydelle toisistaan sekä 
kontrolliviivat kolme metriä ennen kääntymisviivaa. Ennen testin 
aloittamista testattavat asettuvat tasaisesti (väh. 1m väliä/hlö) lähtö viivalle. 
Testi alkaa ensimmäisestä äänimerkistä. Aloitusvauhti on 8 km/h ja 
äänimerkkien ilmaisema vauhti nopeutuu minuutin välein 0,5 km/h 
kerrallaan. Kääntymisviivalla kääntyessä toisen jalan on kosketettava 
kääntymisviivaa. Jos juoksija ehtii ennen piip-ääntä viivalle, on hänen silloin 
odotettava uutta merkkiä viivalla. Testisuoritus päättyy, kun juoksija 
myöhästyy kahdesti peräkkäin enemmän kuin kolme metriä 
kääntymisviivasta.  
 
Testin tulos 
Tulos on juostujen sukkuloiden määrä.  
Tähän vielä taulukko sukkuloiden vauhdista. Kasva urheilijaksi lähetetty s-
posti, eivät tiedä mitä taulukkoa siinä on käytetty.  

 

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/ominaisuustesti/ohjeet
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3 Tulosten dokumentointi 
 
Tulosten dokumentointi 
Jokaiselle testattavalle on hyvä tulostaa oma tuloskortti, johon merkitään 
kunkin testin paras tulos. Ennen testien aloitusta käydään läpi täyttääkö 
testattava itse vai testinvetäjä tuloskorttia. Tulosten kirjaamisessa on oltava 
tarkka ja rehellinen. Tuloskortti löytyy erillisenä liitteenä. 
 
Tuloskortin perusteella valmentaja kirjaa kunkin urheilijan tulokset 
taulukkoon tietokoneelle. Taulukko täytetään anonyymisti, jolloin jokaista 
urheilijaa vastaa yksi numero. Taulukko kokoaa testien tulokset keskiarvoksi. 
Kun jokainen testi on tehty ja taulukko täytetty se lähetetään pdf tiedostona 
osoitteeseen: testit@scl.fi, tiedoston nimi: joukkueen nimi, kuukausi ja 
vuosi. Taulukko pohja erillisenä liitteenä. 
 

 

 
 
  

mailto:testit@scl.fi
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4 Palautteen anto 
 
Palautetta on kahta erilaista muotoa, sisäinen ja ulkoinen palaute. Sisäinen 
palaute liittyy eri aistikanavien tuottamaan tietoon liikkeistä ja suorituksesta 
ja se tulee kehon sisältä (lihakset ja jänteet) tai eri aistien välitykseltä 
ulkopuolelta kuulo- ja näköaisti). Testitilanteessa urheilijat keräävät 
jatkuvasti sisäistä palautetta. Mitä taitavammasta urheilijasta on kyse, sitä 
enemmän hän pystyy hyödyntämään sisäistä palautetta taitojensa 
kehittämiseen.  
 
Ulkoinen palaute on ulkopuolisen tahon antama tieto suorituksesta. 
Ulkopuolinen taho voi olla esimerkiksi valmentaja, tabletin tai muun laitteen 
ruutu, urheilukello tai tuomari. Ulkoisen palautteen avulla urheilija saa 
tietoa suorituksestaan, jota hän ei sisäisen palautteen avulla välttämättä 
pysty keräämään.  
 
Testitilanteessa urheilijan on hyvä saada molempia palautteita aivan kuten 
tavallisessa harjoitustilanteessakin. Testissä urheilijan sisäinen palaute voi 
olla hyvin julmaa esim. spagaatissa, urheilija huomaa, että joko saa 
spagaatin maahan tai ei saa. Siitä tulee suoraan palaute urheilijalle itselleen. 
Valmentajan on hyvä antaa myös testien aikana pieniä sanallisia 
kommentteja testeistä, joilla motivoida ja kannustaa urheilijaa. Palaute voi 
olla esim. ”Hyvä, spagaatista uupuu muutama sentti, vähän liikkuvuus 
harjoittelua niin viikonpäästä se on pohjassa!” 
 
Testitilanteessa annettavan välittömän palautteen ohella myös tarkempi 
pureutuminen joukkueen ja yksilöiden tuloksiin on syytä tehdä testien 

jälkeen. Valmentaja voi tutkia tuloksia joukkueen ja yksilöiden 
tulosten pohjalta. Tulokset voi myös antaa joukkueen/seuran 
fysiikkavalmentajalle, jolla on varmasti hyvä tietotaito testien 

tulosten analysoinnista.  
 
Tulosten tutkiskelun jälkeen on syytä käyttää aikaa (joko erillinen aika tai 
aikaa harjoituksista) tarkempaan palautteen antoon ja tavoitteiden 
asettamiseen. Tähän väliin sopii hyvin yksilöille suunnatut lyhyet n. 5-15min 
kehityskeskustelut, jossa voidaan lyhyesti käydä läpi testien tuloksia ja 
kehityskohteita sekä lajitaitoihin ja urheilijuuteen liittyviä seikkoja. Kun osa 
joukkueesta on valmentajan kanssa kehityskeskustelussa loput voivat 
köyttää aikaa esim. tavoitteiden suunnitteluun tai ryhmäytymiseen. Nämä 
varsinkin kauden alussa.  
 
Koska testit ovat yksinkertaisia peruskuntotestejä, eivätkä ne suoraan kerro 
lajitaitojen osaamisesta ei niiden tulkintaan ja palautteen antoon kannata 
käyttää ihan kauheasti aikaa. Testeistä näkee nopeasti urheilijan 
monipuolisuutta ja sieltä kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota 
nopeusvoimaan (vauhditon pituus) ja liikkuvuuteen.  
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5 Tärkeitä liikkeitä tulevaisuudessa 
 
Maailmanmestareiden peruskuntotestit -testipatteristoon on tarkoituksena 
lisätä mm. seuraavat liikkeet:  
 

- Valakyykky (koko vartalon liikkuvuus) 
- Kyykky (liikkuvuus) 
- Käsilläseisonta  

 
Liikkeet ovat lajinomaisia ja ne kertovat urheilijan ominaisuuksista sekä 
liikkeitä tullaan tekemään enemmän siirryttäessä aikuisten joukkueeseen. 
 
Valakyykky 
Valakyykky toimii erinomaisena harjoituksena cheerleadingissa, sillä se 
toimii hyvänä nostojen apuliikkeenä parantaen erityisesti noston 
vastaanotto asentoa. Valakyykkyä käytetään ylä- ja keskivartalon voiman 
sekä koko kehon liikkuvuuden parantamiseen. Junioreiden testistössä 
valakyykky tehdään nimenomaan jumppakepin kanssa liikkuvuustestinä.  
Valakyykyssä liikkuvuutta haastaa erityisesti liikkeen ala-asento, jossa 
lantion, polvien, nilkkojen ja hartioiden liikkuvuus on avainasemassa.  
 
Kyykky 
Syväkyykyn sanotaan olevan ihmiselle luonnollinen hengailuasento. 
Huolestuttavaa on kuitenkin tutkimustulokset, joissa kerrotaan, että yhä 
useampi lapsi tai nuori ei pääse kyykkyyn (niin että kantapäät pysyy 
maassa). Syväkyykky ylläpitää polvien, lonkkien, nilkkojen, lantion ja selän 
luonnollista liikkuvuutta.  

Käsilläseisonta 
Käsilläseisonta on yksi lajimme avain liikkeistä. Sen merkitys ja 
harjoittelu on kuitenkin jäänyt vähälle. Kässäri on varmasti jokaiselle 

tuttuliike alkulämmittelystä, mutta siihen se harjoittelu siten jää. Jotta 
käsilläseisonta voidaan ottaa mukaan testistöön, on sen harjoitteluun 
käytettävä ensin aikaa. Käsilläseisonnan harjoittelu on helppo aloittaa 
erilaisilla oheisharjoitteluille, jotka kehittävät tarvittavaa liikkuvuutta, 
voimaa ja kehonhallintaa. Esimerkiksi erilaiset päälläseisonnat ja 
käsilläseisonnat seinää vasten on hyviä tapoja aloittaa käsilläseisonnan 
harjoittelu.  

 
 
 


