
Löydämme kehon ”jarrut” 
ja muutamme ne 

TOIMINTAKYVYKSI



Haasteena ymmärryksen puute ja motivaatio 
pieniin muutoksiin

Mitä Liikkuvuus on?

”Kehon pitäisi pystyä tuottamaan helposti liikettä ääriasennosta toiseen ilman ulkopuolista 
apua tai lihasjännitystä. 

Saatko esimerkiksi nostettua kätesi suoraan ylös ilman, että selkä menee notkolle tai 
pääsetkö kyykkyyn ilman, että kantapäät irtoavat lattiasta? Pystytkö kiertämään rankaasi 
vaivatta ja ovatko liikkeesi symmetriset?

Puutteelliset liikeradat ja kehon puolierot vaikuttavat oleellisesti kehon jännitystilojen 
syntyyn ja esimerkiksi niska ja hartiaseudun ongelmiin.”

- Johanna Tokola, Mehiläisen Liikunta- ja työhyvinvointipäällikkö



Z

Suomalainen terveysteknologiayritys, joka on jo yli kuusi vuotta 
edistänyt sekä asiakasorganisaatioiden että yksittäisten käyttäjien 
hyvinvointia ja suorituskykyä

Olemme edelläkävijä kehon liikeratojen analysoinnissa ja 
niiden syys-seuraussuhteissa mm. jännitys- ja kiputiloihin 
tai kehon toimintoihin

Yrityksen patentoimalla TE3 älykepillä & applikaatiolla 
on testattu tuhansia ihmisiä huippu-urheilijoista 
työssäkäyviin ja nuoristaeläkeläisiin. Analyysejä on 
takana jo 12 000kpl, 44 maassa

TE3 tarjoaa palveluita:
• - Työhyvinvointi 
• - Urheiluseurat
• - Kuntosalit & Fysioterapia laitokset
• - Koulut

TE3 OY



Ø 41 vuotta, avopuoliso ja lapsi, asuu 
Porvoossa

Ø Tuotekehitysinsinööri

Ø 15 vuotta operatiivista johtamista

Ø Teknologian yhdistäminen ”vanhoihin” 
toimintatapoihin

Ø Datan hyödyntäminen 

Ø TE3 Oy 2016 –

Ari Laakkonen



Ø 42 vuotta, kaksi lasta, asuu Göteborgissa

Ø Liikunnanohjaaja AMK

Ø 20 vuotta ammattivalmentajana

Ø Liikuntapalveluiden konseptoija

Ø Fustra Oy 2006–2018, yli 500.000 h 
myytyä yksilövalmennusta

Ø World of Shape Ab 2011–2016, yli 
45.000 online asiakasta

Ø TE3 Oy 2016 –

Jarkko Kortelainen



Suurin ongelma on rajoittunut liikkuvuus

Ø Liike on mahdotonta 
suorittaa oikein

Ø Keho tuottaa liikkeen 
väärästä paikasta jolloin 
kuormitus kasvaa

Ø Keho elää jatkuvassa 
jännitystilassa ja taistelee 
itseään vastaan

Katkoviivalla 
merkattu takareisi 
on liian lyhyt. Tästä 
syystä esim. esineen 
nostaminen on 
mahdotonta.



Lyhyt liikerata vaikuttaa arjen jokaiseen osa-alueeseen 
ja aiheuttaa jatkuvan jännitystilan kehoon, jopa istuessa

NOSTOTKÄVELY KÄÄNNÖKSETISTUMINEN



Liikkuvuuksien mittaaminen 

• TE3 liikkuvuusanalyysi kertoo uudella tavalla, motivoiden, 
kuinka hyvät edellytykset kehollasi on on selvitä arjen 
vaatimista fyysisistä ominaisuuksista

• Mistä löytyvät kehon ”pullonkaulat” jotka esimerkiksi 
aiheuttavat jännitystiloja tai jarruttavat toimintakykyä

• Analyysissä mitataan 14 tärkeintä liikerataa oikealta ja 
vasemmalta

• Yksi mittaus kestää noin 15 min ja voidaan suorittaa vaikka 
työhuoneessa kesken työpäivän



Mittauksen tulokset

Mittaus antaa selkeän suomenkielisen raportin ja 
auttaa ymmärtämään mitä kehon alueita meidän 
tulisi kehittää ja miksi

Näette kuinka monessa liikkeessä pääsette 
viitearvoihin ja miten sijoitut omassa ikäryhmässäsi

Lisäksi saatte henkilökohtaiset 4 liikettä, video-
ohjeineen, joilla voitte omatoimisesti korjata 
haasteellisimmat alueet

Uusintamittauksella voidaan todentaa tulos ja 
jatkaa seuraaviin osa-alueisiin



Mittauksen hyödyt

Ymmärryksen ja motivaation lisääminen – Pienet 
muutokset omaan toimintaan

Jännitys- ja kiputilojen poistaminen

Loukkaantumisriskin pienentäminen: 
venähdykset, kaatumisen rasitusvammat ja –
murtumat

Suorituskyvyn kasvattaminen: Tasapaino, ryhti,  
voimantuotto, räjähtävyys, tekniikka, 
koordinaatio…



Mitattavat alueet

Ø Hyväksytty globaalisti 
fysioterapiassa

Ø 14 tärkeintä aluetta joista 
kehon liike pääosin 
muodostuu

Ø Voidaan suorittaa 
lähtötasosta riippumatta



Esimerkki 1. Rintarangan Kierto

Kohdealue

60°

PUNAINEN ALUE
Rajoittunut liikkuvuus

VIHREÄ ALUE
Optimaalinen liikkuvuus

20%
Ihmisistä 

saavuttanut 
kohdealueen



80% ei pysty kääntämään ylävartaloa ja katsomaan taakse

Esimerkki 1. Vaikutus toimintakykyyn



Kohdealue

20°

PUNAINEN ALUE
Rajoittunut liikkuvuus

VIHREÄ ALUE
Optimaalinen liikkuvuus

29%
Ihmisistä 
saavuttaa 

kohdealueen

Esimerkki 2. Nilkan Koukistus



71 % Ei pääse kyykkyyn ja nostettaessa selkä kuormittuu

Esimerkki 2. vaikutus toimintakykyyn



KEHON SYMMETRIA



Puolierot eli epäsymmetria

Ø Opitut tavat aiheuttavat puolieroja, esim.
istuminen jalka toisen päällä ja harrastukset

Ø Puolierot kuormittavat kehoa epätasaisesti ja
lisäävät jännitystiloja

Ø Jännitystilat voivat kroonistua kivuksi

Ø 12.000:ssa TE3-analyysissä selvinneet 
suurimmat puolierot:

Selkäranka 47%
Takalinja 41%
Etulinja 25%



> 20° puoliero ylävartalon rotaatiossa

PUOLIERO

1. Jännitystila hartiat ja niska

2. Pääkipu 2-3 krt viikko

Esimerkki puolierosta

1

2

JÄNNITYSTILA JA KIPUVÄÄRISTYNYT LIIKE

ALENTUNUT 
SUORITUSKYKY



1. Ei jännitystä niskassa eikä

hartioissa

2. Pääkipu on poissa

Liikkuvuus ja symmetria vapauttaa jännitystilan

1

2

Ylärvartalon rotaatio symmetrinen

SYMMETRIA EI KIPUA & JÄYKKYYS POISOPTIMAALINEN LIIKE

HYVÄ SUORITUSKYKY



TE3:n onnistumisen kaava

1. Opitaan ymmärtämään 
mistä kehon jarrut johtuvat

2. Kasvatetaan ja 
ylläpidetään liikerata 
pitkänä ja symmetrisenä

3. Viedään oikea liikerata
arkeen ja harrastuksiin



TE3 TYÖHYVINVOINTI
Kick-off webinaari, 30min 

Ymmärrät liikeratojesi merkityksen hyvinvointisi 
kannalta 

Lähtötasomittaus, 15min/hlö
Henkilökohtainen TE3 Liikkuvuusanalyysi

Palautewebinaari
Tuloksien läpikäynti, henkilökohtaiset harjoitteet ja 
hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa 

1449eur / mittauspäivä (alv 0%)
21 osallistujaa/mittauspäivä

Matkakustannukset Uudellamaalla sisältyvät 
hintaan

INFO@TE3MOBILITY.COM

TAVOITTEET

• OPITAAN YHDESSÄ YMMÄRTÄMÄÄN LIIKERATOJEN 
VAIKUTUKSET HYVINVOINNIN KANNALTA

• TUODAAN OMAAN ARKEEN PIENIÄ PYSYVIÄ 
MUUTOKSIA

• PARANNETAAN LIIKKUVUUTTA JA NOSTETAAN 
TOIMINTAKYKYÄ

KOETTEKO ETTÄ KANNATTAISI ALOITTAA 
TYÖTERVEYDEN KANNALTA HAASTEELLISIMMASTA 
RYHMÄSTÄ VAI ESIM. TIIMI KERRALLAAN?


