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15 LIIKKUMINEN ON LUIDEN JA 
LIHASTEN YHTEISTYÖTÄ

Pystyt monenlaisiin 
suorituksiin. Voit esimerkiksi 
juosta nopeasti, kiipeillä, uida, 
hypätä, taivuttaa kehoasi 
moneen suuntaan ja nostella 
raskaita painoja. Miten se on 
mahdollista?

Luusto tukee ja  
suojaa sisäelimiä
Ihmisessä on yli kaksisataa erikokoista ja 
-muotoista luuta. Yhdessä ne muodostavat ih-
misen luuston. Kylkiluiden ja rintalastan muo-
dostama rintakehä suojaa keuhkoja ja sydäntä. 
Aivoja suojaavat pääkallon luut, jotka liittyvät 
toisiinsa kiinteästi.

Tukirangan koko vartalolle muodostaa   
selkäranka. Se koostuu nikamista, joiden vä-
lissä on joustavat rustolevyt. Niiden ansiosta 
vartaloa voi taivuttaa helposti eteen ja sivuille. 

Ihmisen liikkumiseen ja liikkeisiin tarvitaan 
luita ja lihaksia. Luusto ja lihakset antavat yh-
dessä keholle myös muodon. Luiden välissä 
olevien nivelien ansiosta pystymme taivuttele-
maan käsiä ja jalkoja.

solisluu

hartialihas

iso rintalihas

hauislihas

kyynärluu

olkaluu

rintalasta

kylkiluu

selkäranka

lonkkaluu

reisiluu

sääriluu

pohjelihas

vatsalihas

värttinäluu

säärilihas

15.1 Luut ja lihakset 
saavat aikaan liikkeen.

nelipäinen 
reisilihas

jänne
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Luussa on  
eläviä soluja
Jos käden luu katkeaa, se paranee, kun luun 
päät kasvavat yhteen. Sen hoitavat luussa ole-
vat elävät luusolut. Koska luun luusolut ovat 
eläviä, ne tarvitsevat toimiakseen ravintoa ja 
happea. Luissa onkin verisuonia, jotka toimit-
tavat nämä aineet luusoluille.

Luut ovat vahvoja, mutta silti niin kevyitä, 
että liikkuminen on helppoa. Kalsium tekee 
luut koviksi. Luut haurastuvat, jos ruuassa on 
liian vähän kalsiumia ja D-vitamiinia. Näitä 
tärkeitä aineita on maitotuotteissa. 

Jos liikut vähän, luustosta poistuu kalsiumia. 
Siksi vanhempana voi sairastua luukatoon. Sil-
loin luut murtuvat helposti. 

Liiku, niin luusi ja  
lihaksesi vahvistuvat
Säännöllinen liikunta vahvistaa luita, niveliä ja 
lihaksia. Liikunta on tärkeää, jotta luut eivät 
haurastuisi. Harjoittelemalla voidaan lisätä 
lihasten kokoa, voimaa ja kestävyyttä. Ennen 
harjoitusta on lihaksia hyvä lämmitellä teke-
mällä kevyitä liikkeitä. Näin ehkäistään lihas-
vammoja.

Niskan alueen lihasten kipu ja jännitys voi-
vat olla seurausta huonosta työasennosta esi-
merkiksi tietokoneen ääressä. Jännittyneitä li-
haksia pitää silloin rentouttaa venyttelemällä, 
hieromalla tai kevyellä liikunnalla. Joskus voit 
tuntea lihaskipuja liikuntaa seuraavana päivä-
nä. Se on normaalia.

15.2 Breakdancessa lihakset joutuvat kovalle koetukselle.

nelipäinen 
reisilihas

jänne
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TIIVISTELMÄ
• Luusto taipuu nivelten ja  
 nikamien kohdilta.

• Luita liikuttavat lihakset  
 kiinnittyvät luihin.

• Useimmat lihakset toimivat  
 pareina. Kun lihas supistuu, sen  
 lihaspari veltostuu.

• Liikunta sekä riittävä kalsiumin ja  
 D-vitamiinin saanti ravinnossa  
 pitävät luut kunnossa.

1. Selitä seuraavat sanat.  
a. nivel  b. jänne  c. nikama

2. Luettele luuston tehtäviä.

3. Miten voi vaikuttaa luiden 
kovuuteen?

4.  Mitkä luut ja lihakset suojaavat 
sisäelimiä?

5.  Mikä merkitys on alkuverryttelyllä? 

6.  Suunnittele alkuverryttely 
salibandytreeneihin. 

Lihakset saavat aikaan 
liikkeet supistumalla
Lihaksia tarvitaan kaikkiin liikkeisiin, kuten 
juoksemiseen, puhumiseen tai silmien räpäyt-
tämiseen. Lihakset kiinnittyvät jänteiden avulla 
niihin luihin, joita ne liikuttavat. 

15.3 Hauislihas ja kolmipäinen olkalihas toimivat pareina.

❷ Kun käsivartta  
ojennetaan, lihakset 
toimivat päinvastoin.

15.4 Monet liikkeet vaativat paljon harjoitusta, 
jotta ne olisivat voimakkaita ja joustavia. 

❶ Käsivarsi koukistuu, 
kun hauis lihas supistuu 
ja tulee paksummaksi. 
Samalla kolmipäinen 
olkalihas veltostuu.

hauislihas

olkalihas
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❶ LUIDEN JA  
LIHASTEN TUTKIMINEN
A. Tutki parisi kanssa.

Toinen osoittaa itsestään jotakin luuta.  
Toinen nimeää sen kirjan kuvan 15.1  
avulla.

B. Tunnustelkaa pikkusormen ja 
peukalon puolelta lähteviä käsivarren 
luita. Nimetkää luut oppikirjan kuvan 
15.1 avulla.

C. Taivutelkaa käsiänne ja jalkojanne.

Mitkä luut a) polvinivel, b) olkanivel ja  
c) lonkkanivel yhdistävät toisiinsa?

D. Puristele kätesi nyrkkiin ja 
tunnustele sormilla rannetta. 
Mitä havaitset? Jänteet ovat kiinni 
kyynärluussa ja sormien lihaksissa. 
Mikä on jänteiden tehtävä?

E. Tunnustele käsiesi ja jalkojesi 
lihaksia. Nimeä niitä kirjan kuvan 15.1  
avulla.

❷ LIHASTEN TOIMINTA
A. Pane kätesi pöytälevyn alle ja  
nosta kevyesti.

B. Kokeile toisella kädellä, mikä  
olkavarren lihas jännittyy. Tunnista lihas.

C. Paina kädelläsi pöytää.  
Mikä lihas jännittyy nyt? 
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❸ KASVOLIHASTEN  
LIIKUTTELU
Tehkää erilaisia ilmeitä, jotka ilmaisevat 
esimerkiksi iloa, surua tai hämmästystä. 
Ottakaa ilmeistänne kuvia ja vertailkaa 
niitä parisi kanssa.

TUTKI JA TOIMI




