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LitM, Tero Joutsen

Biomekaniikan asiantuntija, KIHU

Kuntotestaaja, Sports Lab Jyväskylä

Paraurheilijoiden
testaus

-Käytännön kokemuksia 
ja haasteita
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Paralajit joissa KIHUlla testaustoimintaa (yksittäisiä 
testejä myös Sports Labin puolella)

YU (kelaus, tuolikeihäs)

Parapyöräily & -triathlon

Hiihto

Maalipallo

Pyörätuolirugby

Ammunta (ilmakivääri / jousiammunta)

Yksilötuen piirissä olevat urheilijat (alppihiihto…..)

Ratakelaus laji, jossa testaustoiminta esport centerillä

Muut lajit / yksilötukiurheilijat pääosin Jyväskylässä 
KIHUn tiloissa

Paralajien testaus/tukitoimet KIHUlla
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Samat syyt kuin vammattomien 

puolella

Tukea harjoittelua / kehittymistä

Löytää vahvuudet / heikkoudet

Edesauttaa optimiasennon tai –

välineen löytymistä

Miksi testata?
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Normaalit testauksen kannalta tärkeät asiat

Toistettavaa testausta luotettavin välinein

Lajin kannalta olennaiset ominaisuudet

Mahdollisimman lajispesifi

Turvallisuus

Vaatii joissakin tapauksissa enemmän huomioita.

Parapyörä / Ratakelaus

Protokollat

Vamma vaikuttaa kuormitusportaiden suuruuteen 
(yksilöinti luokan / urheilijan mukaan).

Vamman vaikutus fysiologiaan

Vaikuttaako testipalautteeseen?

Paraurheilijan testauksessa huomioitavat tekijät
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Tärkein asia

Tehtyjä viritelmiä

Käsipyörä / ratakelaus köysi

Paratriathlon / Liisan testin protokollan 
muokkaus

Näkövammaisille matolla naruviritelmät / 
henkilö kirkaissa vaatteissa 
havainnollistamassa maton etureunaa

Mittauslaitteiden sijoittelua joutuu 
joissakin tapauksissa miettimään tai 
jotakin laitetta ei voida käyttää 
ollenkaan (oxygon vs K5)

Turvallisuus ja testivälineistö
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Lähtökohtana ns. normiprotokollat, 
joita sovelletaan tarpeen mukaan.

Ensimmäinen / ensimmäiset testi menee 
”oikean / sopivan” protokollan 
löytämiseen.

Tärkein asia löytää oikea 
aloituskuorma ja oikeat 
kuormaportaiden nostot kyseiseen 
luokkaan

Vamma vaikuttaa

Käsipyörä / ratakelaus / para triathlon 
suora testi, ei jatkuvaa testiä vaan 3,5min 
kuormat / 0,5 min näytteenottotauko

Turvallisuuden tai käytännön takia

Protokollat
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LAJIESIMERKIT

Para YU

Kelaus & tuolikeihäs

Parapyörä & -triathlon
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Testaus pääosin Esport centerissä (4-
5*vuosi)

Lähtönopeus 10/40m kennoilla 
(kiihtyvyysanturi mukana, Hankiola)

Lähtönopeus 20m lisäpainoilla (painot 
yksilöity)

Penkkipunnerrus voima/tehokäyrä 
(yksilölliset painot maksimin mukaan) 
4-5 painoa & 4-5 yksittäistä toistoa / 
paino (musclelab)

Maksiminopeuden mittaus tutkalla

Väline-/asentotestit (Lepe & Toni)

YU – Ratakelaus
Lähtö-, maksiminopeus ja nopeusvoimatestaus

29.10.2020 9

7

8

9



10/29/2020

4

YU – Ratakelaus
Anaerobisen kestävyyden testaus
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Mart (maximal anaerobic running test) – kelaussovellus

Tavoitteena kuvata anaerobista kapasiteettiä, tehoa ja 

taloudellisuutta sekä määrittää harjoitusalueet 

intervalliharjoituksiin (Testi kehitetty juoksijoilla, joten 

miten harjoitusalueet toimivat kelauksessa?? – ei vielä 

riittävästi kokemuksia)

Tehdään n*150m / 100s palautuksella (7-14 vetoa)

Laktaatit 40s vedon loppumisesta ja 2,5, 5 & 10 min 

viimeisen vedon jälkeen

Tavoitevauhtiohjatusti 1,5km/h nostoin, ei valojänistä 

käytettävissä
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Lepen kohdalla tehdään 3*4*200m

1. sarja 1min palautus (n.29s)

2. sarja 1,5min palautus (n.27s)

3. sarja 2min palautus (n.25s)

Nykyään esport centerissä, aiemmin 

muutaman kerran Jyväskylän 

hipposhallissa

Turvallisempaa

YU – Ratakelaus
Anaerobisen kestävyyden testaus
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Aerobisen kestävyyden testaus

Pienemmässä roolissa, koska kelaajat 

keskittyvät pääosin pikamatkoille

Tasotesti tehty joinakin vuosina 

(6*1500m) syksyllä harjoituskauden 

alkuun

Haasteena ensimmäisellä kerralla 

oikea kuormitusmalli

Henrille tehty myös suora testi

Turbiini vaikeutti tekemistä

YU – Ratakelaus
Aerobisen kestävyyden testaus
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YU - Tuolikeihäs
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YU - Tuolikeihäs
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Keihäs

3d-liikeanalyysi (keihään lähtöparametrit, 

vetopituus ja –aika, irroituskorkeus) high speed

kameroiden avulla

Lähtonopeus, -kulma & ryntökulmat

Vetopituus ja – aika

irroituskorkeus

Tuolin optimisäätöjen etsintä

Suorituskyvyn ja lajitekniikan seuranta

Esimerkki saman 

heittäjän kahdesta eri

heitosta. Erona

vetoaika / räväkämpi

vetovaiheen aloitus

YU - Tuolikeihäs
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Parapyörä/-triathlon
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Normaalit suorat testit sovellettuna

Käsipyörä 3,5min / 0,5 min näytteenotto 
(luokkakohtainen protokolla)

Liisa Lilja 3,5min / 0,5 min näytteenotto 
(yksilöllisesti muokattu protokolla aiempien 
testien kokemusten perusteella  pienemmät 
kuormaportaat)

Tokio TT-reitti tutustuminen / kilpailu

Pohjalla maastohiihtäjille tehty 
simulaattoriohjelma

Tokion reitti mäkinen, joten valmennukselta 
toive simulaatiosta

Alamäet ”vedossa” polkematta

Viimeisin versio ”todellinen” sillä tiedolla 
mitä meillä on. Kaikki selviävät reitin läpi

Parapyörä / -triathlon
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Parapyörä / triathlon

Käsipyörä H1-luokan palautteet

Syke reaktiot hyvin poikkeuksellisia

Kynnyssykkeen sijaan käytetään kynnystehoja 

harjoitteluintensiteetin määrittäjänä (nykyään tehomittarit kaikilla 

meidän urheilijoista)

Päivävaihtelut suuria, hankaloittaa palautteen antoa
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Parapyörä/-triathlon

Tehomittarit tuoneet luotettavuutta testaukseen

Aiemmin urheilija ajoi viimeisellä kuormalla ”vedossa”

Nyt nähdään tehodatasta heti, jos tätä tapahtuu

Tehomittareiden käyttö harjoittelutehon määrittämisessä järkevin 

tapa, koska sykkeessä on paljon vaihtelua

Tokio simulaatiolla voidaan kokeilla eri vauhdinjakoja ensi vuotta 

ajatellen
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Yhteenveto

Onnistuuko testaus ”normitavalla” (turvallisuus & toteutus)

Mittalaitteiden mahdollinen virittely niin ettei haittaa suoritusta

Tarvitseeko muuttaa kuormitusmallia (aloituskuorma & 
kuormaportaat)

Mikä on vamman vaikutus fysiologiaan?

Pitääkö palautteessa huomioida / jättää huomioimatta jokin asia!?

Haasteena vähäiset testimäärät

Muutama testikerta voi mennä protokollan säätöön

Viitearvoja ei oikeastaan ole
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