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Legenda kertoo, että Aleksandr Karelin puudutti heti alkuun vastustajansa pelkällä 
puristusvoimalla, jonka jälkeen lopputulosta ei tarvinnut enää kenenkään jännittää. Niinpä. 
Jos veri lakkaa kiertämästä käsivarressa, ei huippukunnolla tai viimeisen päälle hiotulla 
tekniikalla ole välttämättä enää paljoakaan merkitystä. 

uristusvoima on tärkeä ominaisuus monissa lajeissa kuten kiipei-
lyssä, voimailussa ja mailapeleissä, mutta myös kamppailulajeis-
sa. Ja erityisesti kamppailulajeissa. Totuus on, että käsi ei ole ”vain 

käsi”. Otteita on erilaisia. Grippi voi olla ratkaiseva tekijä ehkä useammin 
kuin tulee ajatelleeksikaan - ehkei sen puutetta aina itse edes huomaa? 
FightSportin otevoima-artikkelin asiantuntija on Teemu  llvesniemi, 
fysioterapeutti, jonka oma ykköslaji on oteharjoittelu. Ilvesniemi ottaa 
myös kantaa erilaisiin yleisesti käytettyihin välineisiin ja tapoihin, joilla 
puristusvoimaa on tapana harjoitella. 

Suppean kenttätutkimuksen perusteella rohkenen todeta, että ote-
harjoittelua kenties hiukan aliarvioidaan – tai jopa ylenkatsotaan – kuvi-
tellen, että kyse on niin vähäpätöisestä asiasta, ettei sitä tarvitse erikseen 
treenata, että ote ja ranne kyllä kehittyvät siinä sivussa. Ehkä niinkin, 
mutta aina voi kehittyä. Ylipäätään käsien voiman ja toimintakyvyn ar-
vostus on toista kuin joskus muinoin metsä- tai satamatöissä. Nyt perus-
sällien kämmenet ovat valmiudessa vain korkeintaan hiiren ja näppik-
sen maksimaalisen tehokkaaseen liikuttamiseen. Kamppailulajien har-
rastajilla tilanne on toki toinen - onhan? - ja otevoiman merkitys ymmär-
retään. Grippitreenien määrä on varmasti pitkälti laji- mutta myös seu-
rakohtaista. Jotkut arvostavat, toiset eivät. 

- Entisaikoina oli itsestäänselvyys, että työt vaativat vahvoja ja tervei-
tä käsiä, mutta nykyään tarve mielletään vain jonkin urheilulajin kautta 
tai jos käden toiminta on jostain syystä häiriintynyt, Ilvesniemi tietää. 

Yleistä on myös hämmästely; eihän vahva ote välttämättä näy ulos-
päin. 

- Voiman arvostus on muuttunut. Samoin suhtautuminen omaan 
kehoon. Leveät hartiat ja paksut rintalihakset ovat muotia. 

Mistä otteessa on kyse? 

Ilvesniemeä lainaten otevoimassa on kysymys kaikkien sormia, peukaloa 
ja ranneniveltä liikuttavien, pääasiassa kyynärvarren molemmilla puolil-
la ja osin kämmenessä sijaitsevien lihasten yhteistoiminnasta. 

- Asia ei ole ihan niin yksinkertainen, että sormia vain koukistetaan 
mahdollisimman kovalla voimalla, hän kiteyttää. 

- Ihmisen kädet tekevät paljon hyvinkin monimutkaisia asioita eri-
laisilla nivelkulmilla erilaisin työtavoin. Otevoiman harjoittelu on pal-
jon monipuolisempaa kuin useimmat ihmiset äkkiseltään ajattelevat, Il-
vesniemi summaa. 

Otteita on erilaisia, niistä puhutaan eri tavalla, eikä kaikelle ole ole-
massa suomenkielistä termiä. Kun puhutaan crush gripistä, tarkoitetaan 
useimmiten tavallista puristusta – mikä arkisimmillaan ilmenee esimer-
kiksi kättelytilanteessa. Tällöin puristettava kohde on kämmentä ja kaik-
kia sormia vasten. (Eihän kukaan tosin oikeasti halua toista kätellessä sa-
tuttaa ... paitsi jos tarkoituksena on ottaa tilanne todella haltuun). 

Tarttumaote, pinch grip, tarkoittaa, että kohteeseen tartutaan peu-
kalolla ja sormilla. Tällöin kämmen ei ole mukana otteessa. Support grip 
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tarkoittaa pitkäkestoista otetta, jota tarvitaan, kun kannetaan tai kanna-
tellaan jotain. Esimerkiksi ihmistä. 

Koska Ilvesniemen ykköslaji on oteharjoittelu, hän tietää miten sii-
hen saatetaan suhtautua. 

- Aika paljon sitä kuulee ihmettelyä, että mitä, treenaatko sä tosiaan 
pelkästään käsiä? Ymmärrän hyvin, että se kuulostaa tylsältä, mutta kun 
hommaan pääsee sisälle ja ottaa tavoitteeksi maksimaalisen otevoiman 
ja mahdollisimman hyvän käsien toiminnan hommassa kuin hommas-
sa, on asia helpompi ymmärtää, Ilvesniemi kuvailee. 

- Usein kysytään, paljonko nousee penkiltä? Huomattavasti harvem-
min kuulee kysyttävän, hei, pystytkö muuten nostamaan kaksi 20 kilon 
kiekkoa yhdellä kädellä ilmaan? Ilvesniemi hymyilee. 

Niin. Pystytkö? 

VahVat ranteet, etulyöntiaseMa? 

Kuinka harjoittaa puristusvoimaa mahdollisimman tehokkaasti oman la-
jin ohessa? Otevoiman harjoittelussa käytettävät liikkeet ovat ehkä pe-
rustreenistä tuttuja ja tavallisiakin, mutta oteharjoittelussa niistä saa pie-
nillä hienosäädöillä enemmän irti. 

Vahvat kädet, puristusvoima ja ranne saattavat olla ottelussa ratkai-
seva tekijä. Jos kaksi muuten tasavahvaa kamppailevat keskenään, lop-
putulos voi olla pienestä kiinni. Ja onhan se suorastaan sääli, jos kamp-
pailijan kunto ja tekniikka ovat kohdillaan, mutta ote tai ranne pettää. 

- Lajeissa, joissa lyöminen on sallittua vahvoista ranteista on ilman 
muuta hyötyä. Lyönnit ovat tehokkaampia, kun ranne on stabiili joka 
suuntaan, Ilvesniemi perustelee. 

Vahvat ranteet pienentävät luonnollisesti myös loukkaantumisriskiä, 
mikä erityisesti aloittelijoiden olisi varmasti hyvä muistaa. 

Puristusvoiman treenaamista ei aina korosteta. Ehkä ajatellaan, että 
otevoima ja ranteet kehittyvät joka tapauksessa muun treenin ohessa. 
Totta toinen puoli, mutta Ilvesniemen mukaan erityisestä oteharjoitte-
lusta on välitöntä hyötyä käsien lisäksi koko keholle. 

- Voisi sanoa, että mitä kovemman puristusotteen kehität, sitä pa-
remmin pystyt hyödyntämään koko kehon voimaa. 

Parhaimmillaan ote ja kehonhallinta kulkevat käsi kädessä: kaikki, 
mistä sinä otat kiinni, pysyy. Kun vastustaja yrittää samaa, hänen ot-
teensa irtoaa. 

terVeet kädet

- Melkein minkä tahansa lajin harrastaja tai aktiiviurheilija hyötyisi pa-
nostuksesta otevoimaharjoitteluun. Yllättävän monella se on heikko 
lenkki suorituskyvyssä, Ilvesniemi toteaa. 

Kenellä on ja kenellä ei? Mistä tietää, pitäisikö otetta harjoitella? Pu-
ristusvoimaa voi mitata ja omaa tulostaan verrata muiden tuloksiin esi-
merkiksi armeijan käyttämällä puristusvoimadynamometrillä. 

P

Ota KIInnI, jOs saat.  
PIdä KIInnI, jOs Pystyt.
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- Taulukoita on olemassa ja näitä ikään suhteutettuja vertailuarvo-
ja löytyy terveydenhuollossa ja armeijassa yleisesti käytettyjen puris-
tusvoimadynamometrien käyttöohjeista. Valitettavasti näiden dynamo-
metrien asteikko loppuu kesken, kun mitataan vähänkään voimahar-
joittelua harrastaneiden miesten puristusvoimaa. Jos näihin mittareihin 
puristaa sen täydet 90 kiloa, se kertoo vasta sen, että otevoima on hy-
vällä tasolla verrattuna keskivertokansalaisiin, joilta vertailuarvot on tut-
kimuksessa saatu. Mittaukset eivät näin palvele urheilijoita kuin tiettyyn 
rajaan asti, Ilvesniemi summaa. 

Ilvesniemen mielestä on parempi tehdä subjektiivinen arvio erityisen 
otevoimatreenin hyödyllisyydestä kysymällä itseltään pari kysymystä: 

Käytänkö vetoremmejä monissa muissakin liikkeissä kuin ras-1. 
kaimmissa maastavedoissa?
Tuntuuko siltä, että voimaharjoittelussa ensimmäisenä hyytyy 2. 
monesti ote?

Miten usein ja Millä  
taValla otetta tulisi harjoitella?

Ei vaadi suuriakaan aikataulullisia puristuksia treenata otetta erikseen – 
ja varmistaa, ettei heikoin lenkki koskaan ole ainakaan puristusvoima. 
Ilvesniemen mukaan jo melko pienellä viikkotason ajallisella uhrauksel-
la päästään oteharjoittelussa hyviin tuloksiin. 

- Erityisiä oteharjoitteita voidaan aivan hyvin tehdä muun voimahar-
joittelun lomassa lepotauoilla, koska pienten lihasryhmien harjoittelu ei 
juurikaan lisää kokonaiskuormitusta. Otetreeni sopii loistavasti esimer-
kiksi alaraajapainotteisen treenin lomaan. Intensiivisestäkään oteharjoit-
telusta ei ole haittaa lajiharjoitusten kannalta, kun oteharjoitteita ei teh-
dä lajiharjoituksissa tai välittömästi niitä ennen, hän niputtaa. 

Captains of Crush

Ilvesniemen oma ykköslaji on otevoimaharjoittelu, jonka lisäksi myös 
kahvakuulatreeni ja muu toiminnallinen harjoittelu kuuluvat hänen 
treeneihinsä. Miten mies päätyi keskittymään juuri otevoimaan? 

- Mielenkiinto tämän tyyppiseen harjoitteluun juontaa siitä, että 
edesmennyt isäni oli todella kova tekijä kaikessa otevoimaan liittyvässä. 
Aloin jo aika nuorena treenata puristusvoimaa kehittäviä liikkeitä yhtenä 
tavoitteena saada lisää voimaa laukaukseen jääkiekossa. Yhteensä ote-
voimaa kehittävää harjoittelua on minulla takana noin 14 vuotta. Vaka-
vissani aloin kehittää maksimaalista otevoimaani neljä vuotta sitten. 

Okei. Eli toisen lajin kautta tässäkin tapauksessa. Mutta mikä iski vii-
meisen kipinän? 

- Sattuma. Olin aloittelemassa kahvakuulaharjoittelua ja törmä-
sin nettikaupan sivuilla mainokseen IronMindin USA:ssa valmistamis-
ta  Captains of Crush -jousipuristimista. Niissä on kunnolliset, karhen-
netut alumiinikahvat ja jäykät teräsjouset. Kiinnitin mainoksessa huo-
miota siihen, miten eri vahvuisista jousipuristimista puhuttiin. Jousipu-
ristimet oli alun perin numeroitu vahvuuksiltaan ykkösestä neloseen. 
Kakkosen sanottiin olevan todellinen haaste jopa vahvoille miehille. Kol-
mosen oli sulkenut koko maailmassa alle 100 miestä ja kaikista jäykim-
män eli nelosen vain viisi miestä. No, ei se sitten muuta yllykettä tarvin-
nut, hän hymyilee. 

Ilvesniemi tilasi heti kakkostason puristimen uskoen, että sehän me-
nee heti kiinni asti. 

- Tiesin odottaa ainakin jonkinlaista haastetta, mutta yllätyin silti, et-
tä eipä ne kahvat heti menneetkään aivan yhteen asti. Parin päivän tah-
koamisella sain sen kiinni ja tiesin, että nyt löytyi mahtavat välineet jot-
ka koukuttavat ja antavat haastetta. 

Niin Ilvesniemi laittoi kolmos- ja nelostason puristimet tilaukseen sa-

man tien. Siitä ei ollut enää paluuta. Ja kun hän sai käsiinsä otevoimagu-
ru John Brookfieldin kirjan Mastery of Hand Strength, oli selvää, että 
mies oli löytänyt itselleen mielenkiintoisen harrastuksen. 

- Samoihin aikoihin sain selville, että Suomessakin kilpaillaan näis-
sä lajeissa, mistä touhu sai aika lailla lisäpuhtia. Tiesin, että minulla on 
keskimääräistä parempi pohja näihin lajeihin harjoittelutaustastani joh-
tuen. Ja että kunnollisella satsauksella voisin pärjätä hyvin valtakunnal-
lisella tasolla. Se sai minut harjoittelemaan otevoimaa sellaisella antau-
muksella, että uhrasin hommalle aikaa säännöllisesti neljänä päivänä 
viikossa usein parikin tuntia kerrallaan. Sillä tiellä ollaan. 

Entä kamppailulajit? Tulisiko esimerkiksi sormivoimaa harjoitella vie-
lä erikseen? 

- Riippuu lajin vaatimuksista. Otevoiman harjoittelussa voi ja kannat-
taa keskittyä varsinkin alkuvaiheessa otetta ja ranteita vahvistaviin koko-
naisvaltaisiin harjoitteisiin. 

Jo pienillä välinemuutoksilla ja -valinnoilla voidaan tehostaa harjoit-
telua otetta painottavaksi ja silti treenata kuten ennenkin. Kuten Ilves-
niemi sanoo, nivelkulmat ovat monesti sellaisia, että käsi on suhteelli-
sen avoimena. Lajit vaativat myös vahvaa peukaloa, jotta ote olisi ko-
konaisuudessaan pitävä. Nämä kaksi seikkaa tulisi huomioida harjoit-
teita valittaessa. 

- Ensinnäkin jo muutenkin tehtävään voimaharjoitteluun voidaan 
tehdä muutoksia. Paksut kahvat ja tangot kannattaa ottaa harjoitteluun 
tavallisten välineiden tilalle. Se on jo merkittävä muutos harjoittelus-
sa, vaikka tekisi näin vain muutamassa liikkeessä. Melkein mikä tahansa 
normaalia paksummalla tangolla tehtävä perusliike on hyvä. Pihtiote-
nostot eri oteleveyksillä tavallisia painolevyjä käyttäen vahvistavat peu-
kaloa tehokkaasti, hän tarkentaa. 

MaksiMaalista Vai pitkäkestoista? 

Myös otevoiman kohdalla voidaan puhua maksimaalisesta tai pitkäkes-
toisesta voimasta. Mutta kumpaa kannattaa painottaa harjoittelussa?

- Maksimaalista otevoimaa kehittävät parhaiten raskaat yksittäisnos-
tot jopa yli 100 prosentin kuormituksella. Tehokeinoina pakkotoistot ja 
vaihtelevat otteet ovat oteharjoittelussa toimivia. Määrä pidetään alhai-
sena, mutta intensiteetti korkealla. Kun on kyse näin pienistä lihasryh-
mistä, keskushermoston ylikuormitusta ei tarvitse varoa. 

Ilvesniemen mielestä painopiste tulisi useimpien lajien otevoimat-
reenissä olla maksimaalisen otevoiman kehittämisen puolella. Pitkäkes-
toista otevoimaa voi toki harjoitella yhtä aikaa maksimaalisen otevoi-
man kanssa, mutta samassa treenissä maksimiharjoitteet tulee tehdä 
aina ensin. 

- Kyynärvarsien epäsuora rasittuminen monessa muussa harjoit-
telussa, kuten vetoliikkeissä tai kahvakuulatreenissä kuittaa aika hy-
vin tuon pitkäkestoisen otevoiman kehittämisen tarpeen, analysoi Il-
vesniemi.

kahVakuula ja ote

Yhtenä kahvakuulaharjoittelun eduista mainitaan usein otteen vahvis-
tuminen. Väite pitää paikkansa, mutta vain tiettyyn rajaan saakka. Mil-
lainen kahvakuulaharjoittelu olisi juuri otteen kannalta optimaalisin-
ta kamppailu-urheilijalle? 

- Aloin itse muokata oteharjoittelua kahvakuulaharjoitteluun siten, 
että teippasin ilmastointiteipillä kerroksen vaahtomuovia kahvakuulan 
kahvan ympärille melko jämäkäksi, mutta jonkin verran joustavaksi 
kerrokseksi. Ilmastointiteipin liukas pinta yhdessä paksumman kahvan 
kanssa tekee kahvakuulasta otteen kannalta haastavamman välineen. 

Kahvan paksuutta voi säätää teipillä ja tämä mahdollistaa etene-
misen halutulla tahdilla. 
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“KaIKKI MIstä PIdät KIInnI Myös Pysyy. KaIKKI MIstä vastustaja PItää KIInnI IrtOaa.”

- Tässä on takana pelkän paksuuden tuoman haastavuuden lisäk-
si se, että kun tartuttavan välineen pinta antaa jonkin verran periksi 
vaahtomuovin ansiosta, saadaan yhdistettyä staattinen ja dynaaminen 
ote. Näin on silloinkin, kun tartutaan kiinni toiseen ihmiseen: pehmyt-
kudokset antavat periksi, Ilvesniemi tietää. 

Miten pitkälle otetta voi kehittää kahvakuulan kanssa? Sanotaan, 
että ote kehittyy hyvin suurissa, ballistisissa eli heilurimaisissa liikkeis-
sä, joita kuulalla tyypillisesti tehdään. Tämä pitää paikkansa, mutta se 
ei kuulemma ole ihan koko totuus asiasta. 

- Ote kehittyy esimerkiksi kahvakuulalla tehdyissä tempauksissa 
vain tiettyyn pisteeseen asti. Aluksi otevoiman kehitys voi olla nopeaa 
ihan pelkillä kahvakuulaliikkeillä, kun otteen lähtötaso ei useimmilla 
ole kovin hyvä. Kun otevoima kehitetään näin tietylle tasolle, ei sille tu-
le enää tarpeeksi voimakasta ärsykettä, ellei liikkeestä saada nopeam-
paa tai oteta raskaampaa kuulaa käyttöön tai tehdä näitä molempia. 

- Niin kauan, kun ärsyke kyynärvarren lihaksille on tarpeeksi kor-
kealla tasolla, otevoima kehittyy treenin sivutuotteena. Toisin sanoen, 
jos ote ei hyydy alle 10 toiston eli se ei osoittaudu heikoksi lenkiksi jo 
siinä vaiheessa, ei voida olettaa, että maksimivoima kehittyisi siitä ko-
vin huikeasti. Voimakestävyys sitä vastoin kehittyy: tuntuu, että jaksaa 
paremmin yhtä pitkiä sarjoja kuin aikaisemmin. 

Voimakestävyyden kehittäminen aina vain paremmaksi vaatii en-
nemmin tai myöhemmin maksimivoiman tason parantamista. Kun 
pyramidin huippu saadaan korkeammaksi, nousee myös se taso, mis-
sä ollaan pyramidin keskivaiheilla. Tämä pätee optimaalisen suoritus-
kyvyn rakentamiseen muutenkin kuin pelkästään otevoiman osalta. 

- Maksimivoima on tärkeä osa suorituskykyä. Näin ollen kannattaa 
panostaa ensisijaisesti maksimivoiman kehittämiseen otetreenissä. 

Välineet ratkaiseVat? 

Oteharjoitteluun on tarjolla monenlaisia välineitä ja tapoja, joko kau-
pan kautta tai kekseliäisyyttä käyttäen. Ilvesniemi sanoo grippereistä 
eli jousipuristimista näin: 

- Kyseessä on periaatteeltaan yksinkertainen väline, joka on puhtaas-
ti otevoiman kehittymisen kannalta erittäin hyvä. Liike sopii erinomai-
sesti ihmisen käden anatomialle ja tuntuu luontevalle. Vastus tiukkenee 
loppua kohden, mikä myös sopii hyvin siihen, millä lailla eri nivelkulmil-
la pystytään tuottamaan voimaa. Kyseessä on ehkä yksinkertaisuudes-

saan yksi parhaista välineistä harjoittamaan maksimaalista dynaamista 
puristusvoimaa. Paras hyöty tulee kovista ykkösistä. Esimerkiksi viisi yri-
tystä gripperillä, joka jää viisi milliä auki ja näihin yhdistetään kiinnipa-
kotus. Kolme kertaa viikossa näin ja tulosta tulee äkkiä.

Levypuristukset eri otteilla
- Erittäin hyviä liikkeitä avoimen käden voiman ja peukalon voiman 
kehittämiseen. Suurimman hyödyn suhteessa käytettyyn aikaan saa 
tekemällä molemmilla käsillä yhtä aikaa. Laita vaikkapa kaksi 20 ki-
lon painolevyä sileät puolet ulospäin vastakkain levytangon samaan 
päähän ja tee kolmesta viiteen sekunnin pitoja. Samassa treenissä voi 
lähteä lisäämään painoa kahden ja puolen tai viiden kilon välein aina 
nostosta seuraavaan, kunnes maksimi tulee vastaan. Sitten voi keven-
tää painon johonkin 80 prosenttiin maksimista ja ottaa sillä pitoja ai-
kaa vastaan. Toistot 10-20 nurkille per treeni.

Levytangon pito
- Ihan hyvä perusliike, jota voi tehdä joko maksimivoima- tai kestovoi-
mapainotteisesti. Tällaiset pidot kannattaa jättää treenin loppupuolel-
le. Tähtää aina 30 sekunnin pitoon ja kun se onnistuu, lisää painoa.

Roikkuminen esimerkiksi  
leuanvetotangossa
- Erilaiset roikkumiset ovat hyviä, edellyttäen että roikutaan niin sano-
tusti aktiivisesti. Roikkuminen vaikka leuanvetotangossa on ihan hyvää 
perustreeniä otteelle, maksimi kehittyy lisäpainoja käyttämällä. 

Leuanvedot pyyhkeellä,  
köydellä ja puvulla tai köysikiipeily
- Erittäin hyviä liikkeitä yläselän lihasten ja olkavarren koukistajien ak-
tivoinnin vuoksi. Ylävartalon isompien lihasryhmien aktivaatio saa 
myös otteesta vastaavat kyynärvarren lihakset työskentelemään te-
hokkaammin.

Paksukahvaiset kuulat  
ja tangot, fatbar 
- Paksu tanko aktivoi tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti kyynärvarren li-
hakset. Peukalon voima nousee usein kynnyskysymykseksi näissä, jo-
ten se myös kehittyy näillä välineillä hyvin. Entisaikojen vahvat otteet 
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ILvesnIemen  
esImeRkkIohjeLma vIIkoksI

Ote ratkaisee myös kadulla

Erikseen tehtäviä otetreenejä voisi olla kolme ker-

taa viikossa, kahdesta kolmeen eri liikettä, treenin 

kesto puolisen tuntia. Se ei ole paljon, mutta sillä 

saa jo paljon aikaan. 

Harjoitus 1
Gripperit viidestä kymmeneen puristusta 

Kahden käden levypainopuristukset, oteleve-

ys 50-60 mm, 10 kertaa kolmesta viiteen sekun-

nin pito 

Hauiskäännöt paksulla tangolla, myötä- ja vasta-

ote, kolme sarjaa, viidestä kymmeneen toistoa 

Harjoitus 2
Rannekäännöt tangolla, myötä- ja vastaote, kol-

me sarjaa, viidestä kymmeneen toistoa 

Roikkumiset pyyhkeestä lisäpainoilla, kolme ker-

taa 20 sekuntia

Harjoitus 3
Leuanveto 60 milliä paksulla tangolla, kolme 

kertaa maksimitoistot

Yhden käden levypainopuristukset, leveä ote, 

esimerkiksi viiden kilon levyjä neljän tai viiden 

kappaleen nipuksi, kymmenen kertaa kolmesta 

viiteen sekunnin pito

Hauiskäännöt levypainolla, kolme viiden tois-

ton sarjaa

tehtiin näillä ja sanoisin, että näiden käyttö 
pitäisi olla tänäkin päivänä sitä perustreeniä, 
jolla luodaan koko vahvan otteen perusta.

Hiekkasäkki
- Erinomainen väline kamppailulajien harras-
tajalle myös otteen kannalta. Sillä voi korvata 
levytankoliikkeitä. 

oteVoiMalajeissa kilpaileMinen

Otevoimassa kilpaillaan myös Suomessa. La-
jejakin on erilaisia. 

- Kannustaisin kaikkia, joita vähänkään 
kiinnostaa verrata otevoimansa tasoa lajin 
aktiiveihin, käymään kokeilemassa kisoissa. 
Uskoisin, että otevoimailussa kilpailemises-
sa ei ole kauhean korkea kynnys. Lajit ovat 
moninaisempia ja mielenkiintoisempia kuin 
voisi äkkiseltään luulla. Taso on kärjen osal-
ta noussut Suomessa aika kovalla vauhdilla 
viimeisten vuosien aikana, mutta se ei tarkoi-
ta, että voidakseen kilpailla täytyy olla pit-
kästi yli 100-kiloinen karpaasi. Itsekin painan 
vain 85 kiloa eli olen niin sanottu kynäniska 
voimailulajien mittapuun mukaan. Toisaalta 
olen esimerkiksi grippereissä toistaiseksi par-
haat suoritukset Suomessa tehnyt otevoimai-
lun harrastaja. Toivoisin, että oma esimerkki-
ni rohkaisisi muitakin kilpailemaan, koska tie-

Kamppailu on urheilua, mutta kadulla tapellaan. Ote ja puristusvoima, 
vahvat ja nopeat kädet ovat olennaiset urheilussa, mutta myös itsepuo-
lustustilanteissa esimerkiksi turvallisuustyössä. Itsepuolustukseen ja voi-
mankäyttöön erikoistunut kouluttaja Antti Nurmi pitää käsien moni-
puolista harjoittelua erittäin tärkeänä. Ihmisten kiinni ottaminen ja pitä-
minen on haastavaa – ison ihmisen kontrolloimisesta puhumattakaan. 

 
- Esimerkiksi aseriistot ja -uhat ovat tilanteita, jolloin puristusvoiman 
ja sorminäppäryyden on oltava kunnossa. Jos otat puukkoa tai asetta 
irti toiselta ja tämä riuhtaisee, oma ote voi olla ratkaiseva tekijä, Nur-
mi toteaa. 

- Täytyy myös osata sulkea käsi oikeaan aikaan, että saa kiinni sen, 
mitä on ottamassa. Puristusvoiman on oltava räjähtävää. 

Käden toiminta ei todellakaan ole yksinkertaista, eikä sen harjoitte-
lua tule aliarvioida. Todellisissa tilanteissa käsien käyttäminen ja reak-
tionopeus korostuvat. Jos puristusvoimaa ei ole riittävästi, ei ole muu-
ta vaihtoehtoa kuin lyöminen ja potkiminen. Hyvän otteen ansiosta 
näiltä voidaan välttyä. Ei riitä, että on vahva – on oltava myös nopea.

Ja kun otetaan kiinni, otetaan lujaa ja kunnolla. 
- Kyse on aina ennaltaehkäisystä. Kun toinen yrittää ottaa kiinni 

kasvoista tai kehosta, se voidaan estää. Ote korostuu kaikissa mahdol-
lisissa lähikamppailutilanteissa. Toisen horjuttaminen, ranteista kiinni 
ottaminen, selkään meneminen, pystypaini ja erilaiset lukot onnistu-
vat vain vahvan otteen ansiosta, Nurmi tietää. 

Nurmen mukaan 85 prosenttia katutappeluista päätyy maahan ja 

dän Suomessa olevan paljon potentiaalia näi-
hin lajeihin. Itsekseen harrastavien määrä on 
varmasti noussut aika paljon siitäkin, kun itse 
aloitin vakavissani.

otteita MaailMalta

Sekä Suomessa että lajin parissa on aktiivista 
väkeä. Kenet googlettaisi ensimmäisenä? 

 - John Brookfield on otevoimailun isä ja 
varmasti tunnetuin hahmo. Hän ei ole kos-
kaan kilpaillut, mutta hän on ideoinut ja kir-
joittanut paljon ja sitä kautta antanut lajille 
ehkä enemmän kuin muut. Suomessa kim-
mo kokko on tehnyt arvokasta työtä järjes-
tämällä Rautakourakisoja. Suomessa on jo 
myös kansainvälisen mittapuun mukaan ko-
via kilpailijoita, kuten Juha Harju, matti 
heiskanen ja monia muita.

Lue lisää netistä:
- Näppituntuma-foorumi 
- Kimmo Kokon Rautakoura-sivusto 
http://www.ironmind.com/
http://www.gripboard.com/
Teemu Ilvesniemen treeniblogi http://grip-
perstrength.wordpress.com/

painimiseen, jolloin otteen merkitys korostuu. Pahimmillaan puristus-
voiman puute ja käsien heikkous tulee ilmi ikävässä tilanteessa - ja lii-
an myöhään. Ja sitten ollaan kusessa. 

- Jos on kovassa tappelussa, jossa revitään vaatteista, väännetään 
ja käännetään useita minuutteja, kädet väsyvät. Pahimmassa tapauk-
sessa kädet menevät niin pumppiin ja hermotus tukkoon, ettei omaa 
kättä saa enää kiinni. Jos siinä vaiheessa vastapuoli kaivaa aseen esiin, 
edessä on ongelmia, Nurmi kertoo. 

 Nurmen salilla MadMan Sport Centerissä käsien voimaa ja nopeut-
ta harjoitellaan erikseen. Treeneissä korostuu myös pääkopalle tärkeä 
reaktioharjoittelu, sormimotoriikka ja erilaiset tekniikat. 

Sormien ja käsien nopeutta treenataan esimerkiksi kaksikiloisella 
tennispallolla, jota heitellään ja otetaan kiinni. Myös veitsellä harjoi-
tellaan pareittain. 

Toinen pudottaa puukon ja toisen on napattava se ennen kuin se 
koskettaa lattiaa. Tai puukko heitetään ilmaan ja otetaan kiinni. 

- Tarkoitus on oppia näkemään, missä puukon kahva on ja otta-
maan kahvasta kiinni, Nurmi sanoo. 

Pariharjoitteena tehdään myös kilpavetoa. Henkilöt seisovat vastak-
kain ja ottavat toisiaan sormista kiinni apinaotteella. Sitten vedetään. 
Toinen vaihtoehto on tehdä tämä maassa maaten, jolloin pelkästään 
sormista raahataan toista apinaotteella useita metrejä. 

Käsien on oltava vahvat, mutta myös nopeat. Ja aina, kun men-
nään maahan, puristusvoiman tärkeys painottuu. Silloin kädet kont-
rolloivat kaikkea. 


