
Sauvakävelyn tekniikkakurssi



SUOMEN LATU

Ulkoilun keskusjärjestö

• Valtakunnallinen ja 
paikallinen toimija

• 220 jäsenyhdistystä

• 78 000 jäsentä

• Suomalaisten liikuttaja

• Ulkoilijoiden edunvalvoja
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Visio

• Suomen Latu ja sen 
jäsenyhdistykset tunnetaan 
liikuttajina, ulkoilun ja retkeilyn 
tunnustettuina asiantuntijoina sekä 
ulkoilijoiden asiaa ajavana kaikille 
avoimena kansalaisjärjestönä.

• Vuonna 2015 suomalaiset ovat 
maailman kärkeä monipuolista 
liikuntaa harrastavana kansana.
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Sauvakävelyn historia
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Harrastajamäärät
• suuren kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 mukaan sauvakävely on 

kahdeksanneksi suosituin liikuntalaji Suomessa

• sauvakävelyä harrastaa yli miljoonaa suomalaista,  joista säännöllisesti 
käveleviä (väh. 1 krt/vko) on noin puoli miljoonaa 

• maailmalla lajia harrastaa arvioiden mukaan yli 6 miljoonaa ihmistä
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Miksi sauvakävellä?
• turvallinen, helppo ja edullinen laji, joka sopii kaikille

• eri harjoitustasoja: terveys-, kunto- ja tehosauvakävely 

• auttaa painonhallinnassa, on sosiaalista

• kohottaa kuntoa kokonaisvaltaisesti

• ylävartalonkin lihakset joutuvat tekemään aktiivista ”työtä”
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Tutkittua tietoa
Sauvakävelyssä verrattuna kävelyyn:

• syke nousee 10-15 iskua enemmän minuutissa

• happea kuluu 4,5-5,5 ml/kg/ min. enemmän

• energiaa kuluu 20-25 % enemmän

• alamäkikävelyssä polviniveleen kohdistuu 26 % vähemmän 
rasitusta

• käsien seudun lihaskestävyys paranee

• rintarangan liikkuvuus paranee

• auttaa niska- ja hartiaseudun kipuihin

• positiivisia tuntemuksia mielialalla

• tuntuu fyysisesti kevyemmältä kuin oikeasti on
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Välineet: Sauva

Käsihihna

• ergonomisesti oikein muotoiltu; tukea kädelle

• ei puristamisen tarvetta, veri kiertää

• säätöjä eri kokoisille käsille ja hanskoille

Kahva

• ergonomisesti suunniteltu

• miellyttävää materiaalia

Sauvaputki

• materiaali kevyt, kestävä ja hieman joustava

Sompa

• muotoiltu ja maahan hyvin painuva

• kovametallipiikki ja asfalttitassumahdollisuus. 
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Sauvan pituus

Sauvan pituuden valintaan vaikuttaa lisäksi:

• kuntotaso, vauhti ja tyyli

• lihaskunto ja liikkuvuus

• sauvan käyttötekniikan osaaminen

• maaston ja harjoitusten valinta

• harjoituksen tavoite
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= oma pituus – 55 cm
→ kyynärpää max. 90 asteen kulmassa



Kengät

• tukeva kantakuppi

• joustava päkiän alta

• iskunvaimennus kantapään alla

• pitoa parantava pohjakuviointi

• liikkumavaraa kärjessä 0,5-1 senttiä

• varvastilaa myös ylöspäin

• pestävä ja irrotettava sisäpohjallinen

• kiertojäykkä keskeltä

• muista sovittaa iltapäivällä tai illalla (jalka turpoaa hiukan!)
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Sauvakävelytekniikka

5 VINKKIÄ SAUVAKÄVELYYN

1. Käsi heilahtaa rennosti eteen normaalin 
käsiliikkeen tapaan. Edessä sauva pysyy 
navan alapuolella.

2. Työnnä vartalolinjan taakse – älä purista 
sauvaa. Koko työntöliike tapahtuu 
käsihihnaa vasten ja kädet pysyvät koko 
ajan lähes suorina. 
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Sauvakävelytekniikka

3. Kävely ryhdikkäästi, pienessä 
etunojassa. Vedä napa sisään. 

4. Työnnä varpailla askel loppuun 
asti. Sauvat ovat koko liikkeen 
ajan viistosti taaksepäin. 

5. Kierrä ylävartaloa työnnön 
puolelle. 
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Ylämäkitekniikka

• kävelyalustan kaltevuuden muutos 
muuttaa vartalon asentoa ja raajojen 
käyttöä

• alaraajojen lihakset kuormittuvat, mutta 
niveliin kohdistuu vähemmän iskua

• ylävartalo nojaa kevyesti mäkeen päin –
selän ryhti hyvä

• sauvatyöntö vartalolinjan takana 
vahvistuu

• käsien käyttö on voimakkaampaa

• ylämäessä on helpompi oppia oikea 
sauvakävelytekniikka
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Alamäkitekniikka

• mitä jyrkempi mäki, sitä enemmän nojataan 
vartalolla taaksepäin

• vartalon painopiste alemmas – koukista lonkkaa ja 
polvia

• alaselän ryhti säilytetään 

• lyhyempi askelpituus

• sauvat takaviistoon – tukea mäestä

• mitä enemmän vartalolla nojaa sauvaan sitä 
vähemmän painoa on vastakkaisella jalalla

• askelpituus on lyhyempi
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Sauvakävelykoulutukset

1. Sauvakävelyn kouluttajakoulutus

2. Sauvakävelyn ohjaajakurssi (8h) 

3. Sauvakävelyn tekniikkakurssi (3 h)

4. Koulutukset ulkomailla
Kansainvälinen sauvakävelyliitto – International Nordic Walking Association (nykyään 
Federation) perustettiin Suomessa vuonna 2000. INWA:lla on tällä hetkellä yli 20 
jäsenmaata ja se huolehtii sauvakävelykoulutuksista sekä lajin tiedottamisesta 
ulkomailla. 

Suomen Latu on liittynyt ICNW:n (International Council of Nordic Walking) jäseneksi 
vuonna 2014. ICNW tutkii ja kouluttaa sauvakävelyä.

http://www.nordicwalkingcouncil.com/fin/icnw-tiedotteet.html
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Sauvakävelytapahtumat

International Nordic Walking Week 8.-15.8.2015 

Helsingissä ja Kiilopäällä

• Työpajoja, luentoja, tutkimustietoa, harjoituksia, eri 
maiden esittelyjä, rentoutumista ja hyvää oloa!

• www.suomenlatu.fi/inww

Helsinki Nordic Walk 9.8.2015 Töölönlahdella

• Kolme eri reittivaihtoehtoa, sauvakävelykoulu, tuote-
esittelyjä, Marco Bjurströmin alkujumppa jne.

• www.suomenlatu.fi/sauvakavely
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NYT HARJOITTELEMAAN!
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