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Välineistöltään yksinkertainen ja ihmisen liikkumisen hyvään hahmotukseen perustuva metodi on
pohjana koko kehon systemaattiselle liike-, hallinta- ja voimaharjoittelulle. Hämmästystä herättää
suoritteiden näennäinen helppous suhteessa siihen, kuinka vaativia ja haasteellisia treenit ovat.



PÄÄKIRJOITUS

Fustra ei ole pelkkää fysiologiaa. Olennaista ovat myös 
terveelliset elämäntavat, riittävä uni ja hyvä ravinto.

“

”

IHMISKEHOA EI ole luotu 
pysymään paikoillaan eikä 
lihaksiamme tehty lepoa varten. 
Kiireisessä arjessa kehomme 
hyvinvointi jää kuitenkin usein 
huomiotta, ja moni meistä istuu 
suuren osan päivästä.

YLEINEN ONGELMA onkin, että 
kehon etupuolen lihaksia 
käytetään selkäpuolen lihaksia 
enemmän, ja siksi ne ovat selän 
lihaksia vahvemmat. Seurauk-
sena olkapäät painuvat eteen, 
ryhti huononee, tietyt nivelet 
rasittuvat ja lihakset jännit-
tyvät. Huono ruokavalio, stressi 
ja yksilölle sopimaton liikunta 
vain pahentavat oloa. Ei ihme, 
että tuki- ja liikuntaelinvaivat 
lisääntyvät koko ajan.

FUSTRA ON kainuulaistaustaisen 
Jarkko Kortelaisen kehittämä 
ratkaisu passiivisen elämän 
haittojen vähentämiseen ja 

ennaltaehkäisyyn. Liikunta- 
muotona Fustra on tehokas, 
turvallinen, monipuolinen ja 
yksilöllinen. Siksi se sopii 
niin erilaisille ihmisille.

FUSTRASSA JOKAINEN harjoit-
telee oman lähtötilanteensa 
mukaan ammattivalmentajan 
silmien alla. Harjoituksilla 
esimerkiksi vahvistetaan
kehon syviä lihaksia, helpo-
tetaan lihasjännityksiä,
parannetaan nivelten liikku-
vuutta ja lievitetään niska- 
hartiaseudun kipuja.

RYHDIKÄS, TASAPAINOINEN ja 
kivuton keho antaa iloa niin 
työhön kuin vapaa-aikaan. 
Samalla kestämme paremmin 
passiivisen elämäntavan 
rasituksia ja olemme valmiita 
uusiin haasteisiin myös 
erilaisissa urheilu- ja 
liikuntaharrastuksissa.

ANTTI HARTIKAINEN

Passiivisen elämän haitat kuriin
ohjatulla yksilöharjoittelulla

Yrittäjä, Obbi Oy



FUSTRA Fusion Functional Training, 
toiminnallinen harjoitusmenetelmä, 
joka pohjautuu kehon heikkouksien 
vahvistamiseen oikeiden asentojen 

ja liikeratojen kautta.

MITÄ FUSTRA ON?

Mitä Fustra-tunnilla tapahtuu?

FUSTRA VAIKUTTAA MONIPUOLISESTI

Alkulämmittely: sykkeen nosto aerobisella laitteella
Liikkuvuusosio: dynaamisia venytyksiä
Voimaosio: ryhtiä ylläpitävien lihasten vahvistamista
Core-osio: keskivartalon (vatsan ja selän) syvien lihasten vahvistamista

auttaa yksilöllisesti ongelmakohdissa
vähentää selkärangan ja muiden nivelten rasitusta
korjaa virheasentoja
parantaa ryhtiä, lantion hallintaa ja lapatukea
helpottaa selän ja niska-hartiaseudun kipuja
vahvistaa keskivartalon lihaksia, erityisesti selkäpuolella
opettaa oikeanlaista hengitystekniikkaa
auttaa painonhallinnassa ja laihduttamisessa
parantaa ruokavaliota
kehittää kestävyyttä ja kehonhallintaa myös
muissa liikunta- ja urheilulajeissa
lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia!
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MITÄ FUSTRA ON?

FUSTRA ON palkittu harjoittelumuoto, jonka kehitti kainuulainen 
Jarkko Kortelainen vuonna 2005. Pohjoismaissa suuren suosion 
saaneen metodin perusideana on parantaa kehon kokonaisvaltaista 
hyvinvointia yhdistämällä terveellinen ruokavalio yksilöohjattuun 
kunto- ja voimaharjoitteluun.    
  
FUSTRAAMISTA OHJAA aina tehtäväänsä koulutettu valmentaja, joita 
on Suomessa jo yli 300. Lisensioituja Fustra-kuntosaleja on yli 60, 
joista Kainuussa sijaitsee kaksi: Obbi Sotkamossa ja Kajaanissa.
 
FUSTRA VALITTIIN vuoden liikuntatuotteeksi vuonna 2012.

”KÄSISSÄNI OLI erilaisia nivel-
reumaan liittyviä kipuja, joiden 
takia söin vahvoja särky-
lääkkeitä ja ravasin lääkärissä. 
Viimein varasin Fustra-
näytetunnin, ja se olisi pitänyt 
tehdä jo aikaa sitten! Nyt saan 
nukuttua yöni, tarvitsen kipu- 
lääkkeitä vain harvoin ja 
työkyvyttömyyseläkkeen
suunnittelu on peruttu. 
Myös vireystasoni, ryhtini ja 
elämänlaatuni ovat parantuneet.”

Fustra-metodi on
suomalainen
innovaatio

Asiakaskokemus:
Nivelreumasta
johtuvaa kipuilua

Maija Matero, myyntineuvottelija

Fustran kehittäjä Jarkko Kortelaisen mukaan Fustra-harjoittelun
tavoitteena on, että tukilihaksiston parantamisesta tulee osa arkielämää.



Liikuntaa kehon
omilla ehdoilla
”PÄÄASIA ETTÄ LIIKKUU” on vanha sanonta,
joka ei pidä täysin paikkaansa. Kaikille 
sopivaa liikuntamuotoa on vaikea löytää, 
koska liikkumisessa pitää huomioida
yksilöllisyys, kuten peruskunto, yleinen 
aktiivisuus, päivätyön rasittavuus, ikä ja paino.

FUSTRASSA VALMENTAJA selvittää jo näyte-
tunnin aikana, mikä on sinun kehosi lähtö-
tilanne ja miten haluamiisi tavoitteisiin 
päästään tasaisen varmasti. Fustra tuottaa 
hyvää oloa, josta nauttii koko keho!

TIETOA HARJOITTELUSTA

Fustra antaa kaloreille kyytiä

minimi = 500 kcal/vko
välttävä = 1000 kcal/vko
kohtalainen = 1500 kcal/vko
hyvä = 2000 kcal/vko
erinomainen = yli 2500 kcal/vko

ALLA ESIMERKKEJÄ 
muiden harrastusten 
energiankulutuksesta:

Fustran kulutus

Aerobic 400-700 kcal
Hiihto 300-1000 kcal
Hölkkä/juoksu 300-1000 kcal
Kuntosaliharjoittelu 250-600 kcal
Golf 200-300 kcal

FUSTRA KULUTTAA tunnissa lähes yhtä tehokkaasti 
kaloreita kuin hiihto tai juoksu ja yhtä paljon kuin uinti!

KUN ASETAT itsellesi tavoitteita 
liikunnalla kulutettavalle 
energiamäärälle, voit tukeutua 
seuraaviin suosituksiin:

Kolme riviä kuvatekstiä
siitä, miksi fustran vaikutukset
tehoaa golffiin/urheiluun

Viikoittaisen liikunnan pitäisi suositusten mukaan 
kuluttaa vähintään 500 kcal.

TERVEYS 300-500 kcal
KUNTO 500-700  kcal
SPORT 700-900 kcal



Fustran aloitus on
HELPPOA

Usein kysyttyjä
KYSYMYKSIÄ?

Kenelle Fustra sopii?

Miten Fustra-tunnille
pitää pukeutua?

Onko Fustra kallis harrastus?

Vaatiiko fustraaminen ennakko-
osaamista tai välineitä?

Minkälainen koulutus 
Fustra-valmentajilla on?

Kuuluuko Fustraan 
ruokavaliosuosituksia?

Etsi lähin Fustra-valmennuspaikka 
osoitteesta www.obbi.fi ja 
varaa näytetunti (35 €).

Valmentaja kertoo näytetunnin aikana 
Fustra-harjoittelusta ja kartoittaa kehosi 
ongelmakohdat.

Tunnin jälkeen jutellaan kokemuksistasi ja 
valmentaja antaa suosituksen 
harjoittelupaketista.

Sovit seuraavat harjoituskerrat valmen- 
tajasi kanssa. Hyvinvointisi alkaa tästä!

V: Fustra on turvallinen harjoittelumuoto 
kaikenikäisille ja -kokoisille ihmisille. 
Valmentaja suunnittelee harjoitus- 
ohjelman jokaiselle yksilöllisen
terveystilanteen ja lähtötason mukaan.

V: Tavalliset sisäliikuntavaatteet riittävät, 
eikä esimerkiksi sisäkenkiä tarvita.  
Jos vaatteet ovat suhteellisen vartalon-
myötäisiä, valmentajan on helpompi 
seurata esimerkiksi nivelten liikkuvuutta.

V: Hinnat ovat paikkakuntakohtaisia, 
mutta samaa luokkaa muiden henkilö-
kohtaista valmennusta tarjoavien harras-
tusten kanssa. Obbi tarjoaa useita 
maksuvaihtoehtoja, ja myös erissä 
maksaminen onnistuu. Duo- ja pien-
ryhmätunnin hinta on edullisempi
kuin Single-tunnin hinta.

V: Ei vaadi. Harjoituksissa hyödynnetään 
kehon omaa painoa ja esimerkiksi Fustra-
keppiä ja vaahtomuovista Fustra-palikkaa,
jotka saat tunnilla valmentajaltasi.

V: Kaikki ovat hyvinvointialan asiantuntijoita, 
kuten liikunnanohjaajia, urheiluhierojia ja 
ammattivalmentajia, jotka ovat saaneet 
Fustra-valmentajakoulutuksen. Alaa valvoo 
kattojärjestö Fustra International.

V: Terveellinen ruokavalio on tärkeä osa 
hyvinvointia. Siksi Fustra-harjoitteluun 
sisältyy aina ravinto-ohjelma. Kyse ei ole 
ihmedieeteistä, vaan lisäaineettomasta 
kotimaisesta ruoasta.

TIETOA HARJOITTELUSTA
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Näytetunti pidetään mahdollisuuksien 
mukaan rauhallisessa ja yksityisessä tilassa.

2

ALLA ESIMERKKEJÄ 
muiden harrastusten 
energiankulutuksesta:

Fustran kulutus

Aerobic 400-700 kcal
Hiihto 300-1000 kcal
Hölkkä/juoksu 300-1000 kcal
Kuntosaliharjoittelu 250-600 kcal
Golf 200-300 kcal

       ENNEN  JÄLKEEN

Ryhti paranee, kehon lihaksisto tasapainottuu,
 paino laskee ja kivut hellittävät.



Fustrata voi
MYÖS KOTONA
KIIREISEN ARJEN keskellä ei ole aina aikaa 
lähteä Fustra-salille, ja kaikkia ei
saliharjoittelu yksinkertaisesti houkuta. 
Siksi Obbin valmentajat tekevät myös 
kotikäyntejä. KotiFustra® sopii jokaiselle 
eikä ennakko-osaamista tarvita.

KOTIFUSTRA®-PAKETIN voi hankkia 
yksilö- tai pariharjoituksina, ja lisäksi on 
tarjolla pienryhmätunteja, jolloin valmen-
taja saapuu esimerkiksi työpaikalle.

”TEEN PALJON käsitöitä kumarassa 
asennossa, ja minulla on ollut jo pitkään 
huono ryhti ja ongelmia nivelten kanssa. 
Kotijumppa ja ryhmäliikuntatunnit eivät 
ole auttaneet. Fustra kuitenkin vakuutti jo 
ensimmäisellä 10 tunnilla. Vaikka 
liikkeet ovat yksinkertaisia ja helppoja, 
haastavuutta tuo niiden oikea ajoitus, 
hengitysrytmi ja kehon eri osien hallinta.
   
ONNEKSI OHJAAJA muistuttaa, kannustaa 
ja korjaa virheitä ystävällisesti. Hän myös 
vaikeuttaa liikkeitä edistymiseni tahtiin. 
Tavoitteenani on hyvä keskivartalon 
lihaskunto ja ryhti sekä harjoitusten 
hallinta niin hyvin, että voin tehdä niitä 
tehokkaasti kotona.”

HARJOITTELUVAIHTOEHDOT

Asiakaskokemus:
Kumara työasento
vaikutti ryhtiini

Marja Karjalainen, eläkeläinen

”HUONEKALUFIRMAN OMISTAJANA istun 
paljon toimistossa, ja iän karttuessa 
huomasin, että voimat tuntuivat loppuvan 
jatkuvasti kesken. Kroppa oli jäykkä ja 
liikkuminen vaikeaa. Paino oli päässyt 
nousemaan pikkuhiljaa, ja vireystaso
oli todella matalalla.

KOSKA LÄHTÖKUNTONI oli huono, aloitin 
Fustran 100 tunnin paketilla, ja nyt olen 
aivan eri mies kuin vuosi sitten. Kehon ja 
mielen hyvinvointi on parantunut, vyötä 
on voinut lyhentää 10 sentillä ja paino on 
tippunut lähes 10 kiloa, vaikka lihasta on 
tullut lisää. Tavoitteenani on olla 60 
vuotta täyttäessä samoissa mitoissa
kuin 30-vuotiaana.”

Asiakaskokemus:
Fustra on ollut varmasti
elämäni paras päätös

Timo Hakkarainen, yrittäjä



FUSTRA PERUSTUU henkilökohtaiseen valmennukseen, 
mutta Obbi tarjoaa myös innostavia pari- ja pien-
ryhmätunteja. Duo-harjoittelussa valmentaja ohjaa sinut 
sopivan fustraajan pariksi, tai voit treenata ystävän, 
puolison tai muun läheisesi kanssa.

PIENRYHMÄT KOOTAAN samalla periaatteella. Sinulle 
etsitään sopiva ryhmä, tai voit harjoitella omalla työ-
porukalla, urheilujoukkueella tai vaikkapa perheenjäsenten 
kanssa. Jotta valmentaja pystyy ohjaamaan jokaista 
yksilöllisesti, ryhmäkoko on 3–5 henkeä. Suurempia 
ryhmiä ohjaa useampi valmentaja.

Lue harjoittelusta lisää nettisivuiltamme:
www.obbi.fi

Fustraa kaverin kanssa
TAI PIENRYHMÄSSÄ

HARJOITTELUVAIHTOEHDOT

Fustra sopii kaikille, riippumatta iästä, sukupuolesta tai fyysisestä 
kunnosta. Harjoittelu on turvallista, koska valmentaja tarkkailee 
suoritusta läheltä koko ajan ja varmistaa, että liikkeet tehdään oikein.



790 eur 1580 eur 2370 eur 

Napakka 10 tunnin treeni- 
paketti on tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat parantaa 
oman kehon hallintaa, kestää 
paremmin liian istumisen 
rasituksia ja välttää tuki-
ja liikuntaelinvaivoja. 
Kymppi sopii myös urheili- 
joille: perusliikkeet on helppo 
siirtää osaksi omaa harjoittelua.

Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu)

Liikehallinta x 2 (tasapaino 
ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 2 
(liikkuvuustesti)

Ravinto-ohjelma

Kotiharjoitteluohjeet

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Obbifiilis
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Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 2 (tasapaino
ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 2 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Kehonkoostumusmittaus x 2

Ravinto-ohjelma ja
ravitsemusneuvonta

Kotiharjoitteluohjeet

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Obbifiilis 

Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 3
 (tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 3 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Kehonkoostumusmittaus x 3

Ravintovalmennus  
(ravinto-ohjelma, ravitsemusneuvonta 
ja kehityskeskustelu)

Kotiharjoitteluohjeet

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Fustra-keppi ja -palikka

Obbifiilis 

20 tunnin Fustra sopii 
jokaiselle, jolla on selän
tai niska-hartiaseudun 
kipuja, lihasjäykkyyttä tai 
muita tuki- ja liikunta- 
elimistön oireita. Paketti 
antaa hyvät eväät ennalta- 
ehkäistä myös lisävaivojen 
syntymistä. Kun ryhti para- 
nee ja lihakset vahvistuvat, 
jaksat arjessa paremmin.

Fustra30 Rasvanpoltto® 
auttaa painonhallinnassa ja 
laihduttamisessa. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti 
liikehallintaan, kehon 
tasapainoon ja terveelliseen 
ruokavalioon. Pidempi 
treenipaketti auttaa tehok-
kaasti myös pitkittyneissä 
tuki- ja liikuntaelimistön 
vaivoissa.

TUOTTEET

Hyvinvointisi alkaa näytetunnista (35 eur)

KEHONHALLINTA ® NISKA & SELKÄ ® RASVANPOLTTO ®

10 20 30
FUSTRA FUSTRA FUSTRA



3950 eur 7900 eur 
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Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 4 
(tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 4 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Kehonkoostumusmittaus x 4

Ravintovalmennus (ravinto-ohjelma, 
ravitsemusneuvonta, kehitys- 
keskustelu ja ravitsemuksen perusteet)

Hengitys- ja verenkiertoelimistö 
(polkupyöräergometritesti x 2)

Harjoitusohjelma ja
harjoittelun rytmitys

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Fustra-keppi ja -palikka

Obbifiilis 

Taustatiedot (liikunta,
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 6 
(tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 6 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Kehonkoostumusmittaus x 6

Ravintovalmennus 
(ravinto-ohjelma, ravitsemus-
neuvonta, kehityskeskustelu ja 
ravitsemuksen perusteet)

Hengitys- ja verenkiertoelimistö 
(polkupyöräergometritesti x 3)

Harjoitusohjelma, harjoittelun 
rytmitys ja harjoittelun 
vuosisuunnitelma

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Fustra-keppi ja -palikka

Obbifiilis 

Elämäntaparemontissa 
siirrytään sanoista tekoihin 
ja otetaan härkää sarvista 
kiinni. Henkilökohtainen 
valmentaja kannustaa 
määrätietoisesti kohti 
yhdessä sovittuja tavoitteita. 
Edistyminen on tehokasta, ja 
liikkeet ehtivät juurtua osaksi 
arkea.

Pisin Fustra-valmennus- 
jakso auttaa panostamaan 
omaan hyvinvointiin pitkällä 
tähtäimellä. Valmennus- 
jakson aikana kehosi 
ongelmat kohdataan, 
käsitellään ja voitetaan. 
Samalla kehonhallinta ja 
voima kehittyvät uudelle 
tasolle ja harjoittelulla 
saavutetaan pysyviä tuloksia.

Pienryhmässä fustraaminen 
on motivoiva vaihtoehto 
yksinharjoittelulle. Valmentaja 
voi valita sinulle sopivan 
ryhmän, tai voit koota sen 
itse tutuista treenikavereista, 
perheenjäsenistä tai työ- 
tovereista. Pienryhmäkoko 
on 3–5 henkeä: pakettien 
laajuus 8, 16, 24 tai 48 tuntia.

Kysy lisätietoja
Obbi-valmentajilta!

TUOTTEET

www.obbi.fi/näytetunti

ELÄMÄNTAPAREMONTTI ® ELÄMÄNTAPAREMONTTI ® PIENRYHMÄHARJOITTELU ®

50 100 TEAM
FUSTRA FUSTRA FUSTRA

298 eur / 8 h / hlö



Fustra tukee myös
HUIPPU-URHEILIJAN
TAVOITTEITA
CHALLENGE TOURILLA ja European Tourilla ammatti-
laisena golfaava ruotsalainen Oscar Stark sai 
lyöntiinsä 20 metriä lisää pituutta Fustran 
perustaja Jarkko Kortelaisen avulla.

”FYYSINEN TAVOITTEENI kaudelle 2015 oli saada 
lisää voimaa ja draiviin 20 metriä lisämittaa. Kahden 
kuukauden henkilökohtaisesti räätälöidyllä fysiikka-
harjoittelulla ja ravinto-ohjelmalla opin valtavasti 
omasta kehostani, kuten sen, mikä merkitys kehon 
luonnollisella asennolla ja tasapainoisella lantiolla 
on keskivartalon voimaan.”
 
FUSTRA-HARJOITTELUN ansiosta Stark tuntee nyt 
olonsa vahvemmaksi, terveemmäksi, notkeammaksi 
ja tasapainoisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin.

FUSTRA GOLF

Fustra Golfissa® keskitytään kehittämään golfissa tärkeiden lihasten 
voimaa ja kestävyyttä sekä kehonhallintaa.



Fustra tukee myös
HUIPPU-URHEILIJAN
TAVOITTEITA

Ruotsalainen ammattigolfaaja 
Oscar Stark sai draiviinsa
20 metriä lisää pituutta.

FUSTRA GOLF

Lue lisää golf-paketeista www.obbi.fi/tuotteet



FUSTRA GOLF

Fustra Golf ®



FUSTRA GOLF

890 eur 1780 eur 3560 eur 

Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu)

Liikehallinta x 2 
(tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 2 
(liikkuvuustesti)

Svingianalyysi x 2

Kotiharjoitteluohjeet

Ravinto-ohjelma

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Obbifiilis 

Taustatiedot (liikunta, 
aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 2 
(tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 2 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Svingianalyysi ja golfopetus x 2

Kehonkoostumusmittaus x 2

Ravinto-ohjelma ja 
ravitsemusneuvonta

Kotiharjoitteluohjeet

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Obbifiilis 

Fustra Golf10® auttaa 
kehittämään kehonhallintaa 
ja lihastasapainoa golfin 
näkökulmasta. Samalla 
ennaltaehkäistään lihas- 
jännityksiä ja saadaan 
perussvingi kohdalleen. 
Golf10® parantaa kehon 
kestävyyttä, jolloin golfradan 
läpivienti on aikaisempaa 
helpompaa.

Fustra Golf20® parantaa 
kehon kestävyyttä, jousta- 
vuutta ja tasapainoa, mistä 
on suuri hyöty golfkentällä. 
Samalla kehoa autetaan 
kestämään paremmin 
koko kierroksen rasitukset. 
Golf20®-paketti kehittää 
erityisesti keskivartalon 
ja golfissa tärkeiden 
lihasten voimaa.

Kun golf on elämäntapa, 
paras hyöty löytyy Fustra 
Golf 40® -valmennusjaksolta. 
Se antaa kaiken tarvittavan 
todelliseen elämäntapare-
monttiin, jonka tulokset 
näkyvät kestävyydessä, 
kehonhallinnassa ja 
lihastasapainossa niin 
golfkentällä kuin sen 
ulkopuolella.

GOLF40GOLF20GOLF10
FUSTRA FUSTRA FUSTRA

Taustatiedot 
(liikunta, aktiivisuus ja sairaudet)

Terveysmittarit (koettu kipu, 
terveyteen liittyvä elämänlaatu)

Liikehallinta x 3 
(tasapaino ja lantion hallinta)

Tuki- ja liikuntaelimistö x 3 
(liikkuvuus- ja lihaskuntotesti)

Svingianalyysi ja golfopetus x 4

Kehonkoostumusmittaus x 3

Ravintovalmennus 
(ravinto-ohjelma, ravitsemus-
neuvonta ja kehityskeskustelu)

Hengitys- ja verenkiertoelimistö 
(polkupyöräergometritesti x 2)

Harjoitusohjelma

3 kk tarkistus

12 kk tarkistus

Fustra-keppi ja -palikka

Obbifiilis 
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Tavoitteellisuus. Rehellisyys. Laadukkuus. Tuloksellisuus.

Tutkitusti 
eroon 
niska- 
ja hartia-
seudun
vaivoista*

UKK-instituutti:

*) UKK-instituutin tutkimus 4/2015

UKK-INSTITUUTTI tutki 
2014–2015, miten 
Fustra20-ohjelma 
vaikuttaa niska-
hartiaseudun ongelmiin.
   
TUTKIMUSRYHMÄN 170 

osallistujaa edustivat eri 
ikäryhmiä ja sukupuolia. 
Kaikilla oli niska-hartia-
seudun kipuja.
   
TUTKIMUSTULOKSET 

OSOITTIVAT, että 20 tunnin 
Fustra-harjoittelu vähensi 
kipuja ja lisäsi liikkuvuutta 
merkittävästi. Lisäksi 
Fustra vähensi niska-
hartiaseudun rasittunei-
suutta ja lisäsi energisyyttä.

o www.obbi.fi

FUSTRA-TOIMIPAIKAT KAINUUSSA: 

Antti Hartikainen
antti.hartikainen@obbi.fi
040 747 6827

Mikko Kervinen
mikko.kervinen@obbi.fi
050 531 0186

Kajaani: 
Balance Kuntokeskus & Liikuntakeskus IsoHoo

Sotkamo: 
Angry Birds Activity Park (Vuokatti)


