
OLYMPIAKOMITEAN
HYVÄKSYMÄ



Ominaisuustestissä arvioidaan monipuolisuutta mittaamalla viittä eri 
fyysistä ominaisuutta. Testattavia ominaisuuksia ovat nopeus, 
nopeusvoima, liikkuvuus, kestävyys ja lihaskunto. Testimuotoja on 
yhteensä seitsemän. Ominaisuustestin testit ovat helposti toteutet-
tavia kenttätestejä. 

OMINAISUUSTESTISSÄ TARVITTAVAT VÄLINEET, 
VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Vähintään 60 m:ä pitkä (nopeustesti), tasainen ja pitävä alusta
 
Sekuntikello tai sähköinen ajanottojärjestelmä

2 kg:n kuntopallo 

1.5-2 m:ä pitkä keppi tai harjanvarsi 

Mitta, teippiä ja kartioita

Voimistelupatja

CD -soitin 
Kestävyyssukkulajuoksun ja sisupunnerruksen ääninauhat 
(saatavilla: www.kasvaurheilijaksi.fi )

Tuloskortteja (saatavilla: www.kasvaurheilijaksi.fi )

Mahdollisesti erillinen, riittävän pehmeä alastuloalue (loikkatesti)

Ensiaputarvikkeet

YLEISOHJE TESTIN VALVOJALLE 

Ominaisuustestin voit toteuttaa joko yhden harjoituskerran aikana 
tai osissa. Urheilijat saavat kokonaispalautteen vasta, kun kaikki 
testit on tehty kertaalleen. Sen jälkeen yksittäisiä testejä ja ominai-
suuksia voi halutessaan parantaa yksi kerrallaan. Mikäli testi 
toteutetaan yhdellä kertaa, teetä testit mieluiten ominaisuusjärjes-
tyksessä nopeus – nopeusvoima – liikkuvuus – lihaskunto – kestä-
vyys. Nopeuden ja nopeusvoiman sekä toisaalta kestävyyden ja 
lihaskunnon keskinäisellä järjestyksellä ei ole kuitenkaan isoa 
merkitystä. 

Pyri hyvään toistettavuuteen hakeutumalla aina mahdollisimman 
samantyyppisiin olosuhteisiin, vakioituun valmistautumiseen (esim. 
testiä edeltävät päivät ja alkuverryttely) ja testin käytännön toteu-
tukseen. Vakioiminen helpottaa seurantaa ja antaa oikean kuvan 
kehittymisestä. Ole tarkka, rehellinen ja riittävän vaativa testin 
valvoja. Muista vaatia testitulosten kirjaamista tuloskorttiin jokaisen 
testin päätyttyä tai pidä itse kirjaa testituloksista. Testisuoritusten 
määrä ei ole rajoitettu.

YLEISOHJE: OMINAISUUSTESTI

 

•

•

•

•

•

•

•
• 

•

•

•



Testit ovat maksimaalisia ominaisuustestejä, joten muista ehdotto-
masti varmistaa, että urheilijoiden terveydentila sallii testien tekemi-
sen. Keskeytä testi välittömästi, mikäli havaitset jollakin terveydelli-
siä ongelmia tai riskejä. Varmista myös etukäteen, että kaikki 
testattavat ovat vakuutettuja ja että tarvittaessa ensiapu on saata-
villa nopeasti. Testattavat ovat lapsia ja nuoria, joten on asiallista 
ilmoittaa etukäteen testiin mukaan tulevien lasten ja nuorten 
vanhemmille testien tekemisestä.

YLEISOHJE URHEILIJALLE

Valmistaudu testiin huolellisesti ja aina mahdollisimman samantyyp-
pisesti (esim. edeltävän päivän harjoittelu, testiä edeltävät ruokailut, 
verryttely ja varusteet). Pyri aina parhaaseen mahdolliseen tulok-
seen. Tee testit annettujen ohjeiden mukaan huolellisesti ja kirjaa 
tuloksesi ylös rehellisesti, vain siten saat oikeanlaisen palautteen ja 
kuvan kehittymisestäsi. Tee testit aina valmentajan tai ohjaajan 
opastamana ja valvomana. Syötä tuloksesi testin päätyttyä palaute-
järjestelmään (www.kasvaurheilijaksi.fi ). Ole myös tuloksia syöttä-
essäsi rehellinen.

YLEISOHJE: OMINAISUUSTESTI



Testi mittaa sekä kiihdytysnopeutta että maksiminopeutta.

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Vähintään 60 m:ä pitkä, tasainen ja pitävä juoksualusta

Ajanottokello tai sähköinen ajanottojärjestelmä, mitta ja teippiä

OHJEET TESTATTAVALLE:

Asetu seisomaan jalat peräkkäin, etumainen jalka välittömästi 
lähtöviivan takana. 

Lähde liikkeelle ilman lähetystä. 

Juokse koko matka maksimaalisella nopeudella.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Mittaa, merkkaa ja aseta mahdolliset valokennot juoksumatkan 
aloitus- ja lopetuskohtiin (50 m).

Merkkaa juoksijan lähtöviiva 1 m:ä ennen aloituskohtaa tai ensim-
mäistä valokennoa (kokonaisjuoksumatka siis 51 m).

Jos käytät käsiajanottoa, seiso maalilinjan kohdalla.

Käynnistä käsiajanotto juoksijan takimmaisen jalan irrotessa alus-
tasta.

Sammuta käsiajanotto rintamalinjan ollessa maaliviivalla.

Määrittele tulos 0.01 s tarkkuudella riippumatta oletko käyttänyt 
sähkö- vai käsiajanottoa.

NOPEUS: 50M:N JUOKSU

 

-

- 

•

•

•

-
 

-

-

-

- 

- 



Testi mittaa alavartalon reaktiivista nopeusvoimaa eli kimmoisuutta. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen ja pitävä alusta, mitta, teippiä ja mahdollisesti kartioita tai 
vastaavia

Mahdollisesti erillinen, riittävän pehmeä alastuloalue

 
OHJEET TESTATTAVALLE:

Etsi verryttelysuoritusten aikana itsellesi sopiva loikkavauhdin 
lähtöpaikka.

Asetu seisomaan valitsemallesi lähtöpaikalle jalat peräkkäin, 
samoin kuin nopeustestissä.

Ota kahden askeleen terävä juoksuvauhti ja tee viisi yhteispituudel-
taan mahdollisimman pitkää vuoroloikkaa.

Tee viidennen loikan alastulo kahdelle jalalle tai vaihtoehtoisesti 
yhdelle jalalle, mikäli alastuloalue ei ole riittävän pehmeä.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Mikäli käytössänne on erillinen alastuloalue, esim. hiekkakasa tai 
voimistelumattoja, aseta valmiiksi muutamia vaihtoehtoisia juoksu-
vauhdin lähtömerkkejä n. 1 m:n välein.

Tarvitset mittaamiseen 2 henkilöä.

Suorita mittaus ensimmäisen loikan ponnistavan jalan kengänkär-
jestä viidennen loikan alastulon lähimpänä lähtöpaikkaa olevaan 
jälkeen (alastuloalueena hiekkakasa tms.) tai viidennestä loikasta 
alas tulevan jalan kantapäähän (alastuloalueena voimistelumatto 
tms.).

Määrittele tulos 1 cm:n tarkkuudella.
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NOPEUSVOIMA: 5-LOIKKA 2 ASKELEEN JUOKSUVAUHDILLA



Testi mittaa räjähtävää voimaa.

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET: 

Tasainen ja pitävä alusta, 2 kg:n kuntopallo, mitta ja teippiä

OHJEET TESTATTAVALLE:

Seiso kapeassa haara-asennossa molemmat jalat välittömästi 
heittoviivan takana, rintamasuunta heittosuuntaan päin.

Pidä kuntopallo tukevasti molemmissa käsissä, kädet pallon 
alapuolella ja pallo vähintään rinnan korkeudella.

Vie kuntopallon suorin käsin jalkojen väliin samalla polvista jousta-
en ja jatka liikettä heittämällä pallo maksimaalisesti suorin käsin 
eteenpäin mahdollisimman pitkälle. 

Heiton jälkeen saat juosta pallon perään.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Merkkaa tai valitse heittoviiva.

Voit halutessasi teipata mitan kiinni alustaan: nollakohta heittovii-
van takareunaan ja mitta 90 asteen kulmaan heittoviivaan nähden. 

Määrittele tulos aina pallon alastulopaikasta kohtisuoraan heittovii-
valle.

Voit mitata jokaisen heitto erikseen tai merkata testattavan parhaan 
tuloksen esim. teipillä alustaan ja mitata testituloksen vasta testin 
päätyttyä.

Määrittele tulos 10 cm:n tarkkuudella, pyöristä tulos aina lähimpään 
tasakymmenykseen (esim. 12.42 pyöristyy 12.40 ja 12.45 pyöristyy 
12.50).
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NOPEUSVOIMA: KUNTOPALLONHEITTO ALHAALTA ETEEN



Testi mittaa erityisesti hartiarenkaan ja olkapäiden liikkuvuutta.

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET: 

1-2 m:ä pitkä keppi tai harjanvarsi, missä on mahdollisesti valmiiksi 
kiinnitetty mittanauha tai valmiit merkinnät 5 cm:n välein

Mahdollisesti erillinen mittanauha, mikäli keppiin ei ole tehty 
valmiiksi merkintöjä

OHJEET TESTATTAVALLE:

Seiso jalkaterät n. hartianleveydellä keppi edessä alhaalla suorilla 
käsillä ja selkä suorana.

Vie keppi rauhallisesti ja symmetrisesti suorin käsin pään yli selän 
taakse ja sieltä takaisin.

Aloiteta leveällä otteella ja kavenna oteleveyttä 5-10 cm suoritus 
suoritukselta.

Lopeta testi, ennen kuin liike aiheuttaa kipua olkapäissäsi, liikkeesi 
symmetrisyys kärsii tai selkäsi asento muuttuu.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Valvo liikettä välillä testattavasta katsoen sivusta, välillä edestä tai 
takaa.

Valvo suorituspuhtautta, erityisesti liikkeen symmetrisyyttä, selän 
asentoa ja liikkeen rauhallisuutta. 

Varmista, ettei testattava yritä suorittaa liikettä olkapäiden kiputun-
temuksista huolimatta.

Mittaa lopputulos viimeisimmän hyväksytyn suorituksen kämmenien 
sisäsyrjien etäisyytenä.

Määrittele tulos 5 cm:n tarkkuudella. Pyöristä tulos niin, että viimei-
nen numero on aina 5 tai 0 (esim. 66 cm pyöristyy 65 cm ja 68 cm 
pyöristyy 70 cm).
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LIIKKUVUUS: LAPAKÄÄNTÖ



Testissä mitataan erityisesti selän, takareisien ja reiden lähentäjien 
liikkuvuutta. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen alusta ja mittanauha 

Esimerkiksi voimistelupatja tai jokin muu kantapäiden muodosta-
man mittauksen nollalinjan vakiointiin soveltuva väline tai reunus

OHJEET TESTATTAVALLE:

Istu mahdollisimman leveässä haara-asennossa jalat suorina ja 
kantapäät kiinni voimistelupatjan tms. reunassa. 

Liu’uta molempia käsiä tasaisesti ja rauhallisesti alustaa pitkin 
mahdollisimman pitkälle eteenpäin.

Ylläpidä venytystä ääripisteessä n. 2-3 s ajan ja palaa takaisin 
alkuasentoon.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Kiinnitä mittanauha voimistelupatjaan tai vastaavaan siten, että 
nollakohta on kiinni patjan reunassa. 

Asetu esim. toispolviseisontaan testattavasta katsoen etuviistoon 
niin, että kykenet valvomaan suorituspuhtautta ja mittaamaan 
testituloksen, mutta et häiritse testiliikkeen toteutusta.

Määrittele testin lopputulos mitan nollakohtaa lähempänä olevan 
käden keskisormesta 1 cm:n tarkkuudella.
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LIIKKUVUUS: HAARAISTUNNASSA ETEENTAIVUTUS



Testissä mitataan maksimaalista kestävyyttä. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen ja pitäväpintainen, vähintään 22 m:ä pitkä juoksualue

CD -soitin ja kestävyyssukkulajuoksun ääninauha

Teippiä ja kartoita tai muuta juoksualueen merkkaamiseksi sopivaa

OHJEET TESTATTAVALLE:

Seiso kääntymisviivan takana omalla juoksukaistallasi. Aloita testi 
ääninauhan antamien ohjeiden mukaan.

Testissä juokset 20 m:n matkaa edestakaisin kiihtyvällä nopeudella 
uupumukseen saakka siten, että kääntyessä vähintään toinen jalka 
ylittää kääntymisviivan tai ainakin koskettaa viivaa.

Mikäli ehdit kääntymisviivalle ennen ääninauhalta tulevaa seuraa-
van sukkulan aloitusmerkkiä, odota äänisignaalia ennen uuden 
sukkulan aloittamista.

Mikäli kuulet äänisignaalin ennen kuin olet kääntymisviivalla, juokse 
kääntymisviivalle, käänny terävästi ja pyri ehtimään seuraavalle 
kääntöpaikalle hyväksyttävästi.

Kun myöhästyt kaksi peräkkäistä kertaa kääntöpaikalta niin, ettet 
ehdi äänimerkin kuuluessa ns. kontrolliviivalle saakka, testisi on 
päättynyt. 

Keskeytä testi välittömästi, mikäli tunnet epämääräistä tai kohtuu-
tonta rasitusta.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Määrittele juoksualueen kokonaisleveys yhtä aikaa testiä suorittavi-
en henkilöiden lukumäärän mukaan. Juoksukaistan leveys on 
oltava jokaiselle juoksijalle n. 1 m.

Merkkaa testialueelle selkeästi testin kääntymisviivat sekä ns. 
kontrolliviivat 3 m:ä ennen kääntymisviivoja molempiin päihin.

Käynnistä ääninauha.

Valvo testattavien käyntiä kääntöviivoilla, ehtimistä kontrolliviivoille 
sekä yleisvointia. Selkeästi pahoinvoivien testattavien testi tulee 
keskeyttää välittömästi.

Testitulos ilmoitetaan juostujen sukkuloiden lukumääränä. Testitu-
lokseen ei lasketa enää keskeytykseen johtanutta sukkulaa eli 
toista peräkkäistä virheellistä suoritusta.
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KESTÄVYYS: KESTÄVYYSSUKKULAJUOKSU



OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Määrittele juoksualueen kokonaisleveys yhtä aikaa testiä suorit-
tavien henkilöiden lukumäärän mukaan. Juoksukaistan leveys on 
oltava jokaiselle juoksijalle n. 1 m.

Merkkaa testialueelle selkeästi testin kääntymisviivat sekä ns. 
kontrolliviivat 3 m:ä ennen kääntymisviivoja molempiin päihin.

Käynnistä ääninauha.

Valvo testattavine käyntiä kääntöviivoilla, ehtimistä kontrolliviivoille 
sekä yleisvointia. Selkeästi pahoinvoivien testattavien testi tulee 
keskeyttää välittömästi.

Testitulos ilmoitetaan juostujen sukkuloiden lukumääränä. Testitu-
lokseen ei lasketa enää keskeytykseen johtanutta sukkulaa eli 
toista peräkkäistä virheellistä suoritusta.
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Testissä mitataan erityisesti ylävartalon ja keskivartalon kestovoi-
maa

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen, jalkojen alla pitävä ja ylävartalon alla mielellään hieman 
pehmeä alusta

CD -soitin ja sisupunnerruksen ääninauha

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Asetu päinmakuulle jalat suorina, jalkaterät n. hartioiden leveydellä 
ja varpaat kiinni alustassa.

Laita kämmenet maahan olkapäiden viereen siten, että yllät peuka-
loilla koskettamaan olkapäitäsi.

Ääninauhan aloitusmerkistä, punnerra itsesi punnerrusliikkeen 
yläasentoon.

Punnerruksen yläasennossa koko vartalo on suorana, kädet ovat 
suorina ja lavat eivät ns. törrötä. 

Tee aina äänimerkin kuultuasi 1 etunojapunnerrus ja palaa takaisin 
yläasentoon odottamaan seuraavaa punnerrusmerkkiä.

Testissä on viisi tasoa. Neljän ensimmäisen tason ajan teet aina 10 
punnerrusta / taso. Punnerrusrytmi nopeutuu taso tasolta. Viidente-
nä tasona on sisutaso, minkä aikana punnerrat omaan tahtiin 
minuutin tai niin pitkään kuin jaksat.

Hyväksytty punnerrus: nenäsi hipaisee alustaa liikkeen alapistees-
sä, vartalosi pysyy koko liikkeen ajan täysin suorana, kätesi ovat 
ojennettuina yläpisteessä ja jalkojesi / käsiesi paikka ei muutu testin 
aikana. 

Jatka testiä niin kauan kuin suorituksesi pysyvät hyväksyttävinä ja 
pysyt ääninauhan ilmoittamassa punnerrusrytmissä.

Testisi päättyy toiseen virheelliseen suoritukseen, joista jälkimmäis-
tä ei enää lasketa tuloksiin.

MUISTA LASKEA PUNNERRUKSESI!

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Varmista välineet, varusteet ja olosuhteet.

Käynnistä ääninauha.

Valvo suorituspuhtautta. Varsinkin ryhmätestauksessa testin valvoji-
na ja suoritusten laskijoina kannattaa käyttää muita testiryhmään 
kuuluvia.
 
Määrittele testin lopputulos yhteen menoon tehtyjen punnerrusten 
lukumääränä. Testi päättyy toiseen virheelliseen suoritukseen, 
joista jälkimmäistä ei enää lasketa tuloksiin.
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LIHASKUNTO: SISUPUNNERRUS



Jatka testiä niin kauan kuin suorituksesi pysyvät hyväksyttävinä ja 
pysyt ääninauhan ilmoittamassa punnerrusrytmissä.

Testisi päättyy toiseen virheelliseen suoritukseen, joista jälkimmäis-
tä ei enää lasketa tuloksiin.

MUISTA LASKEA PUNNERRUKSESI!

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Varmista välineet, varusteet ja olosuhteet.

Käynnistä ääninauha.

Valvo suorituspuhtautta. Varsinkin ryhmätestauksessa testin valvoji-
na ja suoritusten laskijoina kannattaa käyttää muita testiryhmään 
kuuluvia.
 
Määrittele testin lopputulos yhteen menoon tehtyjen punnerrusten 
lukumääränä. Testi päättyy toiseen virheelliseen suoritukseen, 
joista jälkimmäistä ei enää lasketa tuloksiin.
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Ominaisuustesti –pro täydentää ominaisuustestiä ja se perustuu 
pääosin ns. laadullisiin kenttätesteihin. Laadullisissa testeissä testin 
valvoja arvioi testattavan lihastasapainoa. Ominaisuustesti –pro:n 
testiliikkeiden valinnassa on pyritty huomioimaan ennen kaikkea 
nuorten urheilussa paljon esiintyvien selkäongelmien ennaltaehkäisy. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

1.5-2 m:ä pitkä keppi tai harjanvarsi 

Voimistelupatja tai vastaava

n. 30-40 cm pitkä, n. 10 cm leveä ja n. 1 cm paksu pahvinpala 

n. 15 cm koroke

Mittanauha ja kynä tai tussi

Tuloskortteja (saatavilla: www.kasvaurheilijaksi.fi)

Ensiaputarvikkeet

YLEISOHJE TESTIN VALVOJALLE:

Ominaisuustesti -pro:n voit toteuttaa joko yhden harjoituskerran 
aikana tai osissa. Urheilijat saavat lihastasapainon kokonaispalaut-
teen vasta, kun kaikki testit on tehty kertaalleen. Sen jälkeen yksittäi-
siä testejä voi halutessaan tehdä yksi kerrallaan. 

Pyri hyvään toistettavuuteen teettämällä testit aina samantyyppisissä 
olosuhteissa, vakioidulla valmistautumisella ja käytännön toteutuk-
sella. Teetä testit aina ohjeiden mukaisesti. Testitulokset perustuvat 
testin valvojan arviointiin. Ole siis tarkka, rehellinen ja riittävän 
vaativa valvoja – se on testattavan saaman palautteen ja kehittymi-
sen kannalta erittäin tärkeää. Testisuoritusten yritysmäärää ei ole 
rajoitettu.
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YLEISOHJE: OMINAISUUSTESTI -pro

PRO



Testissä arvioidaan monien eri nivelten liikkuvuutta ja hallintaa 
liikkeiden aikana.
 
VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen alusta ja 1-2 m:ä pitkä keppi tai harjanvarsi 

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Testissä on kolme erillistä tehtävää – suorita ne yhteen menoon, 
ilman isompia taukoja.
 
Tehtävä 1: Tee viisi rauhallista kumarrusta eli ns.
hyvää huomenta -liikettä.

Tehtävä 2: Tee viisi rauhallista askelkyykkyä molemmilla jaloilla.
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LIHASTASAPAINO: HALLITTU LIIKKUVUUS

PRO

Seiso ilman kenkiä n. hartioiden levyisessä haara-
asennossa, pidä keppi hartioilla ja molemmat kädet kiinni 
kepissä – oteleveys hieman hartioita leveämpi. 

Pidä jalat suorina ja suorita kumarrukset vähintään 45 
asteeseen saakka. Palaa kumarruksen jälkeen aina takai-
sin lähtöasentoon.

Hyväksytty suoritus:
Kumarruksien syvyys vähintään 45 astetta.
Selän asento pysyy muuttumattomana: alaselässä säilyy 
pieni luonnollinen notko ja yläselässä hyvä ojennus.

Pidä keppi harteilla samalla tavalla kuin kumarruksissa.

Astu 2-3 jalkaterän mittainen askel suoraan eteenpäin niin, 
että etummaisen jalan reisi käy vaakatasossa. Ponnista 
etuvaiheesta aina takaisin lähtöasentoon.

Hyväksytty suoritus:
Etummaisen jalan reisi käy vaakatasossa.
Etummaisen jalan polvi ei liiku varpaiden etupuolelle.
Lantio ja etummaisen jalan polvi osoittaa varpaiden kanssa 
samaan suuntaan. 
Selän asento pysyy muuttumattomana: alaselässä säilyy 
pieni luonnollinen notko ja yläselässä hyvä ojennus.
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Tehtävä 3: Tee viisi rauhallista kyykkyvalaa.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Valvo suorituspuhtautta em. kriteerien pohjalta.

Hyväksy tai jätä hyväksymättä tehtävät.

Tehtävä on hyväksytty, kun vähintään kolme viidestä suorituksesta 
ovat hyväksyttyjä.

Arvioi askelkyykyssä vasen ja oikea jalka erikseen.
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PRO
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4.

Seiso n. hartioiden levyisessä haara-asennossa, 
keppi nostettuna suorille käsille pään yläpuolelle - oteleveys 
hieman hartioita leveämpi. 

Käy kyykyssä niin, että reidet käyvät vaakatasossa ja keppi 
pysyy suorilla käsillä pään yläpuolella.

Hyväksytty suoritus:
Alapisteessä reidet käyvät vaakatasossa ja kantapäät pysyvät 
kiinni alustassa (kantapäiden alle voidaan tarvittaessa asettaa 
pieni koroke). 
Polvet osoittavat varpaiden kanssa samaan suuntaan. 
Keppi pysyy sivulta katsottuna suoraan jalkaterien yläpuolella. 
Selän asento pysyy muuttumattomana: alaselässä säilyy pieni 
luonnollinen notko ja yläselässä hyvä ojennus.



Testissä mitataan selän sivutaivutuksen symmetrisyyttä. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Testin suorittamiseen tarvitaan tasainen alusta ja seinä, mittanauha 
ja kynä tai tussi

Testattavalla tulee olla lyhyet urheiluhousut tai vastaavat

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Asetu seisomaan seinän viereen jalat suorina, jalkaterät noin 
hartianleveydellä. Pidä kantapäät, pakarat, olkapäät ja pää kiinni 
seinässä. Kädet ovat suorina sivuilla, kämmenet kiinni reiden ulko-
syrjillä ja sormet suorina. 

Liu’uta kättä tasaisesti reiden ulkosyrjää pitkin mahdollisimman 
pitkälle ja pidä venytystä yllä ääripisteessä n. 2-3 s ajan. Pidä hartiat 
ja pää kiinni seinässä ja vastakkainen käsi kiinni vartalossa.

Suorita liike samalla tavalla vastakkaiselle puolelle.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Valvo suorituspuhtautta.

Tee pienet merkinnät keskisormen kohdalle reiden ulkosyrjään sekä 
lähtötilanteessa että venytyksen ääripisteessä.

Määrittele lopputulos 1 cm:n tarkkuudella mittaamalla reiteen mer-
kattujen pisteiden etäisyys toisistaan. 

-

-

•

•

•

-

-

-

 

LIHASTASAPAINO: SIVUTAIVUTUS

PRO



Testissä mitataan erityisesti lonkankoukistajien ja etureisien liikku-
vuutta. 

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Testin suorittamiseen tarvitaan tasainen seinäpinta ja pehmeä alusta

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Hakeudu toispolviseisontaan ja työnnä takimmaisen jalan polvi kiinni 
seinään. 

Pidä etummaisen jalan jalkapohja kiinni alustassa ja sääri pystysuo-
rassa kulmassa alustaan nähden.

Aseta nyrkit tasaisesti nilkan molemmin puolin kiinni alustaan. 

Pyri ojentamaan venytettävän puolen lonkkakulma suoraksi.

Tee testisuoritus sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

Hyväksytty suoritus:

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Valvo suorituspuhtautta joko hyväksyen tai jättäen hyväksymättä 
testisuoritus

Voit havainnoida oikean asennon asettamalla esim. kepin polven, 
lonkan ja olkapään muodostaman linjan viereen.

-

•

•

•

•

•

•

-

-

LIHASTASAPAINO: LONKANKOUKISTAJAKILLERI

PRO

1.Venytettävän puolen lonkkakulma on suora. 
2.Selkä on suora.
3.Vartalo ei ole kallistunut tai kiertynyt sivulle.



Testissä mitataan vatsalihasten, erityisesti ylävatsan, maksimaalista 
voimaa.

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen alusta

n. 30-40 cm pitkä, n. 10 cm leveä ja n. 1 cm paksu pahvinpala

Mahdollisesti keppi tai harjanvarsi

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Asetu selin makuulle jalat suorina ja yhdessä, ilman kenkiä.
 
Testin valvoja asettaa pahvinpalan kantapäidesi alle. 

Nouse rauhallisesti ja tasaisesti istumaan niin, etteivät kantapäät 
nouse ilmaan eli testin valvojan tasaisesti ja kevyesti vetämä pahvi 
ei liiku pois kantapäidesi alta.

Testissä on neljä vaikeustasoa, suorita ne järjestyksessä ykkösestä 
neloseen.

Taso 1: Kädet suorina vartalon sivulla, n. 10 cm irti alustasta ja 
vartalosta.

Taso 2: Kämmenet etukautta kiinni vastakkaisissa olkapäissä eli 
ristissä rinnalla.

Taso 3: Kämmenet takakautta kiinni vastakkaisissa olkapäissä eli 
ristissä pään takana.

Taso 4: Kädet suorina pään päällä vartalon jatkeena, sormet ristissä, 
keppi käsien ja pään välissä.

Hyväksytty suoritus:

OHJEET TESTAAJALLE:

Yritä vetää kevyesti ja tasaisesti pahvia pois testattavan kantapäiden 
alta.

Vaadi n. 3-5 s kestävää, rauhallista ja tasaista istumaan nousua.

-

-

-

•

•

•

•

•

 

-

-

LIHASTASAPAINO: YLÄVATSAVOIMA

PRO

Istumaan nousu on koko ajan rauhallinen ja tasainen.
Jalat pysyvät kiinni alustassa eli pahvi ei pääse liukumaan pois 
kantapäidesi alta.
Testituloksesi on vaikeustaso, missä suorituksesi pysyy vielä 
hyväksyttävä.

1.
2.

3.



Testissä mitataan vatsalihasten, erityisesti alavatsan, maksimaalista 
voimaa.

VÄLINEET, VARUSTEET JA OLOSUHTEET:

Tasainen alusta

n. 30-40 cm pitkä, n. 10 cm leveä ja n. 1 cm paksu pahvinpala 

n. 15 cm koroke tai vastaava

OHJEET TESTATTAVALLE: 

Asetu selin makuulle.

Testin valvoja asettaa pahvinpalan alaselkäsi alle.

Nosta molemmat jalat yhdessä suorina ylhäälle ja pidä kädet varta-
lon sivuilla maassa suorina.

Painaa alaselkää alustaa vasten niin, ettei testin valvoja pysty 
pahvin kevyestä ja tasaisesta vetämisestä huolimatta saamaan sitä 
pois selkäsi alta. 

Laske jalat suorina ja yhdessä rauhallisesti ja tasaisesti merkkikorok-
keelle ja nostaa ne takaisin ylös niin, ettei pahvi pääse liikkumaan 
pois alaselkäsi alta.

OHJEET TESTIN VALVOJALLE:

Aseta pahvi lannenotkon alle ja yritä vetää pahvia kevyesti ja tasai-
sesti pois alaselän alta koko suorituksen ajan.

Vaadi rauhallista ja tasaista jalkojen laskua ja nostoa. 

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

 

LIHASTASAPAINO: ALAVATSAVOIMA

PRO
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