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Pelaa paremmin | Golfkunto

Vartalon kierrolla on golfin voimantuotossa ratkaisevan tärkeä merkitys.
Kepistä porkkanaa
harjoitteluun

Sivutaivutus
kuuluu golfarin
testipatteriston
perusliikkeisiin.

S

uomalainen innovaatio, liikettä mittaava älykeppi, on
maailmanvalloituksen kynnyksellä. Otimme Jaakko Mäkitalon kanssa selvää, mistä on kyse.
Kuten moni muukin innovaatio,
ajatus digitaalisesta treenikepistä
syntyi saunan lauteilla. Tuotekehityksen parissa kansainvälisissä
projekteissa työskennellyt Ari
Laakkonen sattui kysäisemään
ystävältään Jarkko Kortelaiselta
olisiko hänellä ideoita liikunnan
ja urheilun alaan liittyvään teknologiaan. Kortelainen, joka on
työskennellyt 20 vuotta urheiluvalmennuksen parissa ja kehittänyt
Fustra-valmennusmetodin, osoitti
saunan nurkassa seisonutta lattiaharjaa ja tokaisi: ”Jos saisit taiottua
tuollaisen kepin sisään älyä, niin
oltaisiin jo pitkällä.”
YKSINKERTAISUUS TOIMII

Ajatus älykepistä ei tunnu mullistavalta, mutta on tosiasiassa juuri
sitä. Kaksikon suunnittelema ja
kokonaisuudessaan Suomessa valmistettu TE3 digital training stick
mittaa liikettä ja antaa siitä käyttäjälleen palautteen värinäominaisuutensa kautta.
Laitteen sisällä olevat sensorit
mittaavat kepin liikkeet ja paljastavat keppiä liikuttelevan käyttäjän rajoitteet liikkuvuudessa ja
liikelaajuudessa.
Golfarin on kepin avulla helppo
mittauttaa esimerkiksi yläkropan
kiertymisen laajuus ja symmetrisyys. Kun liikkeen laajuus molempiin suuntiin on selvitetty, voi
liikkeen symmetrisyyttä kehittää
aktivoimalla kepin värinäominaisuuden. Värinä auttaa hahmottamaan kierron laajuuden, ja sen
avulla liikelaajuuden kehittäminen
on helpompaa kuin vaikkapa perinteisen puisen harjoituskepin avulla.
Kun molempien puolien liikkuvuus
on samalla tasolla, liikelaajuutta voi
ruveta kasvattamaan.

”Liikelaajuutta pystyy kehittämään jo parissa viikossa yllättävän
paljon. Vartalon kierrolla on golfin
voimantuotossa ratkaisevan tärkeä
merkitys. Hyvä kierto tuottaa lyöntiin voimaa”, Kortelainen kertoo.
”Liikelaajuuden olisi tärkeää
olla yhtä hyvä molemmilla puolilla, jotta keho ei altistuisi turhalle
rasitukselle, mikä voi johtaa loukkaantumisiin. Golfarin olisi hyvä
sisällyttää rotaatioliikkeet päivittäiseen kehonhuoltoon.”
TARKKA JA
HELPPOKÄYTTÖINEN

Keppi mittaa kierron laajuuden asteen tarkkuudella. Se mittaa myös
liikkeen nopeuden ja sujuvuuden.
Jos liike jossain kohtaa hidastuu,
kertoo se todennäköisesti siitä,
että jokin kohta kehossa on jumissa ja kierron aikaansaaminen vaatii
enemmän ponnisteluja.
Laite rekisteröi myös kepin kallistukset, jotka niin ikään johtuvat
yleensä lihaskireydestä tai puutteista liikkuvuudessa.
Tulokset välittyvät langattomasti
älypuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen, ja laitteen lataaminen
hoituu usb-kaapelin kautta.
Kuten niin monen teknisen
apuvälineen kohdalla, vaatii TE3älykepin mittaustulosten tulkinta
testaajalta osaamista. Tulokset
eivät vielä suoraan paljasta, mistä
puutteet johtuvat. Tulokset auttavat kuitenkin osaavaa testaajaa

Kepistä on saatavilla
55, 99 ja 149 senttimetriä
pitkä versio.

6/2018 | GOLFLEHTI

51

Ammattiurheilija
ei tervettä
päivää näe

Kepin nostaminen suoraksi ylös
maasta voi vaikuttaa helpolta
hommalta. TE3:lla tehty testi
paljastaa kuitenkin mahdolliset
lihaskireydet, puolierot ja
puutteet kehonhallinnassa
tarkasti ja armotta. Jaakko
Mäkitalo sai tästä testistä
puhtaat paperit.

Rotaatiotesti on
golfarin kannalta
erityisen tärkeä.
Mittausta
voi seurata
realiaikaisesti
älylaitteen
näytöltä. Laite
mittaa muun
muassa kierron
pituuden, kepin
kallistukset
ja liikkeen
sujuvuuden.

havaitsemaan fyysiset rajoitteet testattavan
kehossa, jonka jälkeen ominaisuuksia päästään
kehittämään.
”Testitapa on nopea ja tulokset ovat helppotajuisia. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkään
testaamisen tarkoitettu laite. Tärinätoiminnoillaan laite auttaa myös kehittämään liiketajua ja
liikkuvuutta. Niin sanottu bio feedback auttaa
hahmottamaan liikkeen tehokkaasti”, Laakkonen selventää.
RUOTSISSA OLLAAN JO EDELLÄ

Vaikka laite on kehitetty ja valmistettu Suomessa, ollaan sen hyödyntämisessä meitä pidemmällä Ruotsissa. Siihen on yksinkertainen
selitys. Kortelainen nimittäin työskentelee Hills
Golf Clubilla Göteborgin lähistöllä. Siellä hän
vastaa muun muassa menestyksekkään kilpaseuran junioreiden fysiikkavalmennuksesta.
Ammattilaispelaajista Kortelaisiin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Oscar Stark, Cristofer Blomstrand, Niclas Fasth, Johan Edfors ja
Niklas Lemke. Heistä moni on ottanut älykepin
osaksi normaaleja harjoitusrutiinejaan.
”Golf on hyvin yksipuoleinen laji. Fysiikkaharjoittelusta ja testaamisesta olisi hyvä pitää
jatkuvaa huolta, jotteivät kehon eri puolet pääse
kehittymään toisistaan poikkeavasti. Toimimme
niin jo Hillsissä ja kehitämme junioreiden fysiikkaa suunnitelmallisesti”, Kortelainen sanoo.
”Kilpapelaajien kohdalla tämä on erityisen
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tärkeää, sillä pitkän kisakauden aikana harjoittelu voi jäädä vähemmälle. Silloin liikkuvuuskin
voi kärsiä ja puolierot kasvavat nopeasti. Keppi
mahtuu bägiin, joten sen käyttäminen onnistuu
vaikka rangella”, Kortelainen jatkaa.
TE3 digital training stick ei tähyä pelkästään
Pohjoismaihin, vaan tähtäimessä ovat isommat
markkinat. Laite on patentoitu Suomessa, ja prosessi kansainvälisen patentin saamiseksi on jo
käynnistetty.
Kaksikko on käynyt esittelemässä tuotettaan messuilla ympäri maailman ja siitä on
oltu kiinnostuneita muun muassa Etelä-Koreassa, Japanissa ja Iso-Britanniassa. Rahoitusta yritys on saanut ELY:ltä ja Tekesiltä sekä
pääomasijoittajilta.
Golfin ohella laitetta hyödynnetään jo tennispelaajien, jääkiekkoilijoiden ja mäkihyppääjien
lajivalmennuksessa sekä voimaharjoittelussa.
Käyttökohteita löytyy väestön ikääntyessä
kasvavissa määrin myös kuntoutuspuolelta.
Laitteen ympärille on jo konseptoitu työhyvinvointiin ja ryhmäliikuntaan soveltuvia
harjoituskokonaisuuksia.
Hyvä innovaatio on usein yksinkertainen
ja toimiva. TE3 digital training stickin kohdalla ominaisuuksia on jopa päädytty hieman
karsimaan, jotta laite olisi mahdollisimman
helppokäyttöinen ja selkeä. Golfharjoittelun
apuvälineeksi se sopii nykymuodossaan kuin
pallo tiin nokkaan.

▶▶ Golfareiden kohdalla Jarkko
Kortelainen käyttää mielellään
kahdeksan liikkeen testipatteristoa
liikkuvuuden mittaamisessa. Kaikkein
olennaisimmat ovat rotaatio (alempi
kuva vasemmalla), sivutaivutus (s.
51) ja suoran linjan hallinta kepin
ylösnostotestissä (ylempi kuva
vasemmalla).
Jaakko Mäkitalo on pelannut
ammattilaisena 2000-luvun
alkuvuosista asti. Pitkä ura alkaa
näkyä jo kropassa, vaikka fysiikkaharjoittelu on jo vuosia kuulunut
harjoitusrutiineihin.
”Treenaan fysiikkavalmentajani
Sami Hellgrenin ohjeilla paljon
liikkuvuutta. Kiinnitämme runsaasti
huomiota kehon oikeisiin asentoihin.
Raakaa voimaa harjoitamme aika
vähän”, Mäkitalo kertoo.
Mäkitalon kaikki urheiluvammat
ovat kehon oikealla puolelle: olkapää
on operoitu, samoin ranne. Lonkassa
on ahtaumaa, ja nilkka on muljahtanut. Kisakaudella lapojen välin
lihakset menevät yläselästä joskus
niin jumiin, että pelaaminen onnistuu
vain kipulääkkeiden avulla.
”Kehon toisen puolen liiallinen
rasittuminen on tyypillistä, jos
liikkuvuudessa on puutteita. Kyse
on faskioista. Jos ne ovat jumissa
jostain, rajoitteet liikkuvuudessa
voivat heijastua ihan toiseen kohtaan
kehoa”, Kortelainen sanoo.
Testeissä Mäkitalon oikean lavan
tuki osoittautui puutteelliseksi.
”Ei yllätä. Svingivirheeni on ollut
läpi elämän se, että oikea olkapää
kiertyy väärin osumaan, ja tuloksena
on vähän väärällä tavalla lyöty draw.
Olen pystynyt kompensoimaan sitä
oikein ajoitetulla käsien käytöllä
osumassa”, Mäkitalo kertoo.
Yllättävin testitulos oli kuitenkin
selkeä puoliero rotaatiossa.
Oikealle, eli taakseviennin puolelle,
kierron laajuus oli 70 astetta, mutta
vasemmalle ainoastaan 56 astetta.
Rotaatiossa liikkeen hallinta oli
liikkuvuuden puutteista huolimatta
huippuluokkaa.
”Tämä on yllättävin tulos. Jaakolla
jää hirveä määrä voimaa käyttämättä,
kun puoliero on niin suuri. Rintarangan rotaatiota on kuitenkin helppo
kehittää symmetriseksi TE3-älykepin
avulla”, Kortelainen sanoo.
”Puoliero tulisi tasoittaa ennen
kuin lähdetään kasvattamaan liikkuvuutta. Ammattilaisella ihannetilanne
olisi 80 asteen kierto siten, että liike
pysyy rentona”, hän jatkaa.
Mäkitalon sivukallistus on hyvä ja
symmetrinen. Suoran linjan hallinta
oli virheetön. Staattisissa testeissä
kireyttä löytyi rintarangasta, sisäreisistä ja lantiosta. Myös jalkaterien
ulkokierrossa on parantamisen varaa.
Lantion liikkuvuus oli erinomainen,
ja monia vaivaavasta takareisien
kireydestä ei löytynyt viitteitä.

