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1 RM One repetition maximum, yhden toiston maksimisuoritus 
esim. penkkipunnerruksessa

Absoluuttinen VO2max Maksimaalinen hapenottokyky litraa/minuutissa

Aerobinen energiantuotto Hapen avulla tapahtuva energiantuotto 

Aerobinen kynnys Suurin työteho, jossa veren laktaattipitoisuus ei nouse yli 
lepotason

Afferentti hermosyy Tuova hermosyy, välittää tietoa aistivastaanottimista 
keskushermostoon päin

Agonisti Päävaikuttajalihas

Aksoni Hermosolusta tietoa ulos vievä haara

Aktiinifilamentti Lihassolun supistuva proteiini

Aktiopotentiaali Lihas- ja hermosolujen solukalvon sähköinen impulssi

Alveoli Keuhkorakkula, kaasujen vaihto tapahtuu keuhkojen 
alveoleissa

Anabolia Rakentava aineenvaihdunta

Anaerobinen energiantuotto Ilman happea tapahtuva energiantuotto

Anaerobinen kynnys Suurin työteho, jossa voidaan saavuttaa ns. steady state, 
eikä veren laktaattipitoisuus kasva koko suorituksen ajan

Antagonisti Vastavaikuttajalihas

Asetyylikoliini Hermoston välittäjäaine (mm. parasympaattinen hermos-
to)

Autonominen hermosto Säätelee elintoimintoja niitä kiihdyttäen tai rauhoittaen. 
Jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan

a-vO2 –ero Valtimo- ja laskimoveren välisen happipitoisuuden ero

Bikarbonaatti Yksi kehon tärkeimmistä happamuuden puskuroijista

BMI Kehon massaindeksi. Paino jaettuna pituuden (metreinä) 
neliöllä

B-oksidaatio Rasvahappoja pilkkova aerobinen reaktio mitokondriossa

B-salpaajat Verenpainetta alentava lääkeaine

Depolarisaatio Hermo- tai lihassolun solukalvolle ominainen 
lepojännitteen häviäminen lyhyeksi hetkeksi 
aktiopotentiaalin alussa

Diastolinen verenpaine Sydämen lepovaiheen verenpaine, ns. alapaine

Dynaaminen lihastyötapa Lihastyötä, jossa lihaspituus muuttuu. Voidaan jakaa 
eksentriseen ja konsentriseen lihastyöhön

Efferentti hermosyy Vievä hermosyy, kuljettaa käskyjä keskushermostosta 
kehon perifeerisiin osiin

Ehdoton vasta-aihe Mahdolliset haitat ylittävät saavutettavat hyödyt esim. 
kuntotestauksessa

EKG Elektrokardiography, sydänsähkökäyrä

Eksentrinen lihastyötapa Lihastyötapa, jossa lihas pitenee. Eksentrisesti kyetään 
tuottamaan eri lihastyötavoista suurin voima

Ekstensio Ojennus
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Ekstrapyramidijärjestelmä Vastaa isojen lihasryhmien toiminnasta sekä 
karkeamotoriikasta

Elastisuus Aktiivista lihasta venytettäessä sen elastisiin osiin 
varastoituu energiaa, jota voi hyödyntää venytystä 
seuraavassa lihassupistuksessa

EMG Elektromyografia, lihaksen sähköisen aktiivisuuden 
mittari

EPOC Excess Post-exercise Oxygen Consumption, suorituksen 
jälkeinen lepotason ylittävä hapenkulutus

Epäsuora kalorimetria Energiankulutuksen arviointi hapenkulutuksen avulla

Epäsuorat kestävyystestit Maksimaalisen hapenoton arviointi muiden kuin 
mitattujen hengitysmuuttujien pohjalta

Fleksio Koukistus

Glukoosi Verensokeri

Glykogeeni Hiilihydraatin varastomuoto esim. lihaksessa

Glykolyysi Anaerobinen energiantuottotapa, jossa glukoosi tai 
glykogeeni hapetetaan palorypälehapoksi ja edelleen 
maitohapoksi

Golgin jänne-elin Sijaitsee lihaksen ja jänteen liittymäkohdassa, aistii 
lihasvoiman muutoksia. Päätehtävänä suojella lihasta ja 
sidekudoksia liian suurelta kuormitukselta

Goniometri Nivelkulmaa mittaava laite

Hankittu immuniteetti Taudinaiheuttajien oltua kosketuksissa elimistöön ja 
aiheutettua vasta-ainetuotannon syntyy ns. hankittu 
immuniteetti

Happivelka Lepotason ylittävä hapenkulutus kuormituksen jälkeen

Happo-emäs tasapaino pH-luvun avulla kuvattu tasapainotila. Elimistö pyrkii 
pitämään pH:n mahdollisimman muuttumattomana. 
Veren normaali pH on n. 7,4 ja lihaksen n. 7,0

Hemoglobiini Veren proteiini, johon happi sitoutuu

Hengityskaasuanalysaattori Hengityskaasujen mittauslaite, jota käytetään esim. 
suorassa maksimaalisen hapenottokyvyn testissä

Hengitysosamäärä Hiilidioksidintuotto jaettuna hapenkulutuksella

Hermo-lihasjärjestelmä Kehon liikkeitä kontrolloiva kokonaisuus, johon kuuluvat 
aivot, hermosto sekä lihaksisto

Hypertrofia Solujen suureneminen, esim. lihassolu

Inhibitio Estäminen, estyminen

Iskeeminen sydänsairaus Sydänlihaskudoksen pitkäaikainen hapenpuute esim. 
sepelvaltimotaudin seurauksena

Iskutilavuus Sydämestä yhden supistuksen aikana aorttaan siirtynyt 
verimäärä

Isoinertinen liike Kuorma on läpi liikkeen sama, mutta nivelkulman 
muutosnopeus ei. Esim. tavallinen penkkipunnerrus

Isokineettinen liike Nivelkulman muutosnopeus on vakioitu läpi liikkeen
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Isometrinen lihastyötapa Lihastyötapa, jossa lihas-jännekompleksin ulkoinen 
pituus ei muutu

Katabolia Hajottava aineenvaihdunta

Kapillaarisuoni Hiussuoni, joka kuljettaa verta kudoksille

Kenttätesti Luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuva 
kuntotesti

Keskushermosto Aivojen ja selkäytimen muodostama kokonaisuus

Kestovoima Lihaksen kyky tehdä toistuvia lihassupistuksia tai 
ylläpitää tiettyä voimatasoa 

Keuhkotuuletus Katso ventilaatio

Kevennyshyppy Hyppy, jossa ennen ylöspäin suuntautuvaa ponnistusta 
suoritetaan esikevennys, eli nopea kyykistyminen

Kliininen rasituskoe Erityisesti riskiryhmillä käytettävä tavallista kuntotestiä 
tarkempi testi, jossa mitataan mm. EKG:ta

Konsentrinen lihastyötapa Lihastyötapa, jossa lihas lyhenee

KP Kreatiinifosfaatti, elimistön välitön energianlähde

Krebsin sykli Aerobinen energiantuottoreitti mitokondriossa, jossa 
acetyl-CoA pilkotaan hiilidioksidiksi ja vedyksi. Reaktiosta 
syntyy NADH:taa sekä ATP:a

Laktaatti Aineenvaihduntatuote, jota syntyy anaerobisen 
glykolyysin seurauksena maitohapon hajotessa

Laktaattikynnys Katso aerobinen kynnys

Laktaattitesti Kuntotesti, jonka avulla kyetään määrittämään 
harjoitusalueet veren laktaattipitoisuuksien pohjalta

Lepoaineenvaihdunta Peruselintoimintojen ylläpitoon vaadittava energiamäärä

Lihasspindeli Aistivat lihassolujen pituuden muutoksia ja osallistuvat 
refleksitoimintaan (venytysrefleksi) sekä lihasten 
voimantuottoon

Maitohappo Glykolyysin aineenvaihduntatuote. Hajoaa laktaatti- ja 
vetyioneiksi

Maksimaalinen hapenottokyky VO2max, maksimaalinen hapenkulutus aikayksikköä 
kohden progressiivisesti kasvavassa kuormituksessa

Maksimikestävyys Suoritustehoalue anaerobisesta kynnyksestä ylöspäin

Maksimivoima Suurin voimataso, joka kyetään tuottamaan 
tahdonalaisessa kertasupistuksessa ilman aikarajoitteita

MART Maximal Anaerobic Running Test, anaerobista 
suorituskykyisyyttä arvioiva juoksutesti

Metabolia Aineenvaihdunta

Minuuttitilavuus Syke x iskutilavuus, sydämen yhden minuutin aikana 
pumppaama verimäärä

Mitokondrio Solujen hengityskeskus, jossa tapahtuu mm. aerobinen 
energiantuotto

Motorinen yksikkö Motorinen hermosolu, sen aksoni päätehaaroineen sekä 
niiden hermottamat lihassolut
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Myosiinifilamentti Lihassolun supistuva proteiini

Nopeusvoima P=F x v, hermolihasjärjestelmän kyky tuottaa suurin 
mahdollinen voima lyhimmässä mahdollisessa ajassa

Oksidatiivinen fosforylaatio Krebsin syklissä syntyneet vetyatomit voidaan hapettaa 
oksidatiivisessa fosforylaatiossa, jolloin muodostuu ATP:a 
sekä vettä. Krebsin syklin tavoin aerobinen 
energiantuottoreitti

Parasympaattinen hermosto Autonomisen hermoston osa, joka useimmiten hidastaa 
elintoimintoja. Lepotilanteessa dominoiva. 
Välittäjäaineena asetyylikoliini

PEF-mittaus Keuhkojen uloshengityksen huippuvirtauksen mittaus

Perifeerinen väsymys Väsymys lihassolutasolla, syinä esim. energiavarastojen 
loppuminen tai happamuuden lisääntyminen

Peruskestävyys Suoritustehoalue aerobisen kynnyksen alapuolella

pH Happo-emäs tasapainon mittayksikkö

Polkupyöräergometri Polkupyörällä polkemista simuloiva ergometri

Pyramidijärjestelmä Alkaa primaariselta motoriselta aivokuorelta. 
Vastaa hienokoordinaatiota vaativista liikkeistä

Refleksikaari Sensorisen radan, selkäytimen sekä motorisen radan 
muodostama kokonaisuus

RER Respiratory Exchange Ratio, katso hengitysosamäärä

Respiratorinen kompensaatiokynnys Katso anaerobinen kynnys

RFD Rate of Force Development, katso voimantuottonopeus

RPE Ns. Borgin asteikko rasituksen subjektiiviseen arviointiin

Sentraalinen väsymys Keskushermoston heikentynyt kyky osallistua 
tarvittavaan voimantuottoon

Sinussolmuke Sydämen sähköinen impulssi lähtee sinussolmukkeesta. 
Säätelee sydämen sykinnän rytmiä mm. autonomisen 
hermoston ohjaamana

Spirometria Keuhkojen toiminnan laboratoriomittaus

Staattinen Paikallaan oleva, muuttumaton. Esim. lihastyötavoista 
isometrinen

Staattinen hyppy Hyppytesti, jossa ponnistetaan ylöspäin paikallaan 
olevasta asennosta

Steady-state Tasapainotila, jossa syke ja hapenkulutus vastaavat 
rasitustasoa

Suhteellinen vasta-aihe Tilanne jossa mahdolliset hyödyt voivat olla haittoja 
suuremmat esim. kuntotestauksessa

Suhteellinen VO2max Maksimaalinen hapenottokyky kehonpainoon 
suhteutettuna (ml/kg/min)

Suora aerobinen testi Testausmenetelmä, jossa hapenkulutusta mitataan 
kuormituksessa hengityskaasuanalysaattorilla

Suora kalorimetria Tarkin energiankulutuksen mittausmenetelmä, joka 
perustuu vapautuneen lämpöenergian mittaamiseen
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Syketulo Sydämen sykkeen ja systolisen verenpaineen tulo. Käyte-
tään kuvaamaan sydämen kuormitusta

Sympaattinen hermosto Autonomisen hermoston osa, joka useimmiten kiihdyttää 
elintoimintoja. Kuormituksessa ja erilaisissa 
stressitilanteissa dominoiva. Välittäjäaineena adrenaliini 
sekä noradrenaliini

Synapsi Hermosolujen välinen liitos

Synnynnäinen immuniteetti Tehtävänä estää elimistölle vieraiden aineiden 
tunkeutuminen elimistöön. Käsittää elimistön luontaiset 
puolustusmekanismit kuten tulehdusreaktion

Systolinen verenpaine Sydämen supistumisvaiheen verenpaine ns. yläpaine

Taloudellisuus Tehdyn työn ja kulutetun energian välinen suhde

Teoreettinen hapenkulutus Tietyn työmäärän teoriassa vaatima hapenkulutus

Triglyseridi Rasvojen varastomuoto elimistössä

Valsalvaus Hengityksen pidättäminen esim. painonnostosuorituksen 
aikana

Vauhtikestävyys Suoritustehoalue aerobisen ja anaerobisen kynnyksen 
välissä

Ventilaatio VE, eli keuhkotuuletus. Ilmaistaan minuutissa 
hengitettynä ilmamääränä

Venymis-lyhenemissyklus Luonnollisessa dynaamisessa liikkeessä lihakset 
vuorotellen lyhenevät ja pitenevät (esim. kävely)

Venymäliuska-anturi Yleisin voimamittauksissa käytettävä mitta-anturi

Vertikaalihyppy Ylöspäin suuntautuva hyppy, esim. staattinen ja 
kevennyshyppy

VO2max Maksimaalinen hapenottokyky

Voimantuottonopeus RFD, kuvastaa voimantuoton nopeutta

vVO2max Velocity at VO2max, nopeus maksimaalisella hapenotolla 
(esim. juoksumatolla)

Välittäjäaine Tehtävänä välittää, voimistaa, estää tai mukauttaa 
hermosolun ja toisen solun välisiä sähköisiä signaaleja

Välittömät energianlähteet Elimistön rajalliset, mutta nopeiten käytettävissä olevat 
energianlähteet, jotka ovat käytössä lyhyissä 
kuormituksissa, ATP sekä KP

Ääreishermosto Selkäydinhermojen sekä autonomisen hermoston 
muodostama kokonaisuus


