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Johdanto
_____________________________

Pidemmät venyttelyt voivat toimia osana arjen rutiineja muutaman kerran viikossa. Voit venytellä
esimerkiksi kevyen liikuntasuorituksen kuten pyörälenkin tai kävelyn jälkeen. Pidemmät
venyttelyt auttavat pidentämään lihaksen pituutta ja lihasten kireyksiä voidaan näin rentouttaa.
Lyhyet venytykset ylläpitävät liikeratoja tai venyvyyden tasoa, mutta pidemmät venytykset
todella auttavat lihasten rentouttamisessa ja kiputilojen ehkäisyssä. Pitkät passiiviset venytykset
ovat parhaita kehonhuoltoon.
____________________________________________

Tämä harjoitus kestää noin kaksikymmentä minuuttia ja tarvitset siihen ainoastaan tyhjää
lattiatilaa. Suosittelen pukeutumaan joustaviin vaatteisiin ja pitämään sukat jalassa. Kaikissa
harjoituksen liikkeissä on tärkeää muistaa hengittää tasaiseen tahtiin. Hengityksen pidätys
estää lihaksia rentoutumasta täysin ja venyttelystä tulee väkinäistä. Pyri siis hengittämään
venytyksen tunteen läpi, vaikka joku lihaksista olisikin kireämpi. Kuuntele omaa kehoasi ja lisää
venytyksen painetta vähän kerrassaan. Jos tunnet kevyttä pistelyä venyvässä lihaksessa, se on
vaaratonta ja tarkoittaa, että lihaksen aineenvaihdunta paranee. Lihas ei kuitenkaan saa mennä
puuduksiin tai tunnottomaksi, ne ovat erilaisia tuntemuksia! Toista yhden puolen venytys aina
myös toiselle puolelle.

Tervetuloa kokovartalo venyttelyyn! Toivottavasti kehosi aukeaa ja rentoutuu venytysten myötä.

Lilian

1. Reiden etuosan venyttäminen
Aloita istuen ja koukista toinen jalkasi vieden kantapää pakaran viereen. Älä istu jalan päälle
vaan vie se koukussa vierelle.

Mikäli tunnet jo venytyksen reiden etuosassa, voit jäädä tämän hetkiseen asentoon. Jos et vielä
tunne venytystä, voit hieman kääntää koukistetun jalan lantiota kohti suoraa jalkaa. Näin saat
suoran reisilihaksen venymään tehokkaammin ja venytyksen tunteen tulisi löytyä.
Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna lihaksen venyä rauhassa.

Huomioi: Voit pelata polvien välisen tilan määrällä siirtäen jalkoja kauemmas toisistaan.

Lihakset: Etureiden lihaksiin kuuluvat suora reisilihas, nelipäisen reisilihaksen ulompi pää,
sisempi pää ja keskimmäinen osa. Oikeassa kulmassa myös räätälinlihas venyy.

2. Lonkankoukistajien venyttäminen

Aloita toispolviseisonnasta ja jatka työntämällä lantiota eteenpäin. Pidä huoli, että etummaisen
jalan polvi ei ylitä varpaiden linjaa. Tavoitteena on pyrkiä saamaan polvi 90 asteen kulmaan.

Voit tukea asentoa asettamalla kädet polven päälle. Näin ylävartalo pysyy suorassa linjassa.
Venytys tuntuu taaemmassa jalassa, jonka lonkka ojentuu. Venytyksen tulee tuntua
nimenomaan lonkan alueella, ei etureidessä. Voit halutessasi tehostaa venytystä kiertämällä
keskivartaloa ulospäin. Näin lonkankoukistajat venyvät vielä hieman pidemmälle.
Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna venytyksen valua pidemmälle.

Huomioi: Jos tunnet venytyksen reidessä, reiden kireys estää lonkankoukistajien venymisen.
Lihakset: Lonkankoukistajiin kuuluvat pääasiassa suuri ja pieni lannelihas sekä suoliluulihas.
Lonkan koukistuksessa avustaa myös nelipäisen reisilihaksen suora osa. Nämä lihakset
venyvät asennosta riippuen tässä venytyksessä.

3. Lonkan ojentajien venyttäminen

Voit jatkaa tämän venytyksen heti edellisen perään siirtämällä paino taaemmalle jalalle. Näin
voit suoristaa etummaista jalkaa ilman, että sinun tarvitsee liikuttaa jalkaa eteenpäin.

Jalan suoristaminen on tärkein osa tätä venytystä, sillä lonkan ojentajiin kuuluvat takareiden
lihakset venyvät parhaiten polven ollessa suorana. Kun ollaan siinä pisteessä, että jalka venyy
hyvin suoraksi saakka, voidaan lisäksi painaa rintakehää kohti polvea ja näin tehostaa
venytyksen tunnetta.
Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna venytyksen valua pidemmälle.
Huomioi: Tärkeää on pyrkiä ensin suoraan polveen ja vasta sitten nojata rintaa alas.

Lihakset: Lonkan ojentajiin kuuluvat takareiden alueelta puolikalvoinen lihas, puolijänteinen
lihas sekä kaksipäisen reisilihaksen pitkä pää.

4. Pakaran venyttäminen
Tämä pakaravenytys alkaa istuen jalat suorana. Koukista yksi jalka toisen yli kuten kuvassa ja
pyri viemään polvi mahdollisimman pitkälle ristiin. Kiertoliike mahdollistaa pakaran venymisen.

On tärkeää, että painatat polvea ristiin toisen jalan yli kädelläsi. Voit hyödyntää kyynärpäätä
kuten kuvassa tai voit ottaa halausotteen polven ympäri. Kokeile kumpi tyyli toimii itsellesi
parhaiten.
Kesto: Venytä kiertäen noin 40-60 sekuntia.

Huomioi: Tue asentoa maasta vapaalla kädellä ja saat kiertoon enemmän voimaa.

Lihakset: Tässä venytetään isoa pakaralihasta, syvemmällä sijaitsevaa keskimmäistä
pakaralihasta. Syvempiä venyviä lihaksia ovat syvät lonkan ulkokiertäjät kuten

päärynänmuotoinen lihas. Vaikka venytyksessä onkin tarkoitus venyttää pakaraa, voivat
ulkokiertäjät myös kiristää kun venytetään jalkaa sisäkiertoon.

5. Reiden lähentäjien venyttäminen
Aloita istuen risti-istuntaan. Aseta jalkapohjat vastakkain ja paina polvia kohti lattiaa rauhalliseen
tahtiin.

Pyri pitämään selkä suorassa ja paina polvia samala alas. Tämä venytys vie aikaa, sillä reiden
lähentäjiin kuuluu monia lihaksia, jotka ovat usein jumissa. Anna siis aikaa venytykselle valua
alas vähän kerrassaan. Reiden loitonnus ei kuulu hirveän usein jokapäiväiseen arkielämään,
jolloin tämä liike on hieman epäluonnollisen tuntuinen aluksi.
Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna venytyksen valua pidemmälle.
Huomioi: Voit painaa polvia alas käsilläsi, mikäli haluat tehostaa venytystä.
Lihakset: Venytyksen tavoite on löytää kireydet reiden lähentäjistä. Tämä nimenomainen
venytys on tarkoitettu reiden lyhyen ja pitkän lähentäjän venyttämiseen.

6. Pohkeen ja akilesjänteen venyttäminen
Aloita istumalla ja koukista toinen polvi. Ota kiinni koukistetun jalan päkiän alta ja vedä nilkkaa
koukkuun. Jatka työntämällä koukistettua jalkaa suoraksi vähän kerrassaan.

Toinen jalkasi saa olla rentona venytyksen ajan. Tärkeää on, että venytettävää jalkaa ei suorista
täysin lukkoon ja että muistat vetää aktiivisesti kädelläsi päkiän alta. Venytyksen tulisi tuntua
pohkeen ja akilesjänteen alueella. Nilkan riittävä koukistuminen on tärkeää.
Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna venytyksen valua pidemmälle.
Huomioi: Vetämällä kädelläsi päkiän alta saat tehostettua hyvin akilesjänteen venytyksen.
Lihakset: Venytys tulee kolmipäisen pohjelihaksen sekä akilesjänteen alueelle.

7. Kyljen venyttäminen
Aloita kontaltaan ja suorista toinen jalkasi. Saman puoleinen käsi irtoaa maasta ja rinta kääntyy
auki. Vapaa käsi kurkottaa pitkälle pään yli ja kylki ojentuu kaarelle kuten kuvassa.

Katso tarkasti, että rintamasuunta on auki, mutta selkä ei mene liian kaarelle. Jos venytys siirtyy
selkeästi vatsan puolelle, voit korjata asentoa hieman eteenpäin. Näin venytys pysyy kyljen
alueella ja kainalon alla.

Kesto: Venytä noin 40-60 sekuntia samalla kurkottaen kädellä yhä pidemmälle.
Huomioi: Työnnä vapaan käden kainaloa ylös, jotta kylki pysyy kaarella.
Lihakset: Sekä sisemmät että ulommat vinot vatsalihakset venyvät tässä venytyksessä. Kyljen
kaaresta riippuen, myös kainalon alta löytyvät iso ja pieni liereälihas venyvät. Ja pinnallisista
lihaksista venyy leveä selkälihas.

8. Vatsan venyttäminen
Asetu maahan makaamaan vatsallesi. Työnnä ylävartaloa ylös käyttäen käsiäsi ja pidä lantio
maassa. Jalat voivat pysyä rentoina venytyksen ajan. Selän jännittyminen kaarelle on tärkeää.

Selän ollessa jännittyneenä kaarelle vatsalihakset voivat rentoutua ja ääriasennoissa jopa
venyä. Sinun ei ole pakko saada käsivarsia suoraksi asti, vaan työnnät nenä edellä ylävartalon
niin ylös kuin kärsii. Mikäli tunnet kipua selässä, älä nouse niin ylös.

Kesto: Venytä noin 40-60 sekuntia samalla kurkottaen nenää kohti kattoa.
Huomioi: Pure hampaita yhteen ja saat venytyksen jatkumaan aina kaulaan saakka.
Lihakset: Tässä venytyksessä suorat vatsalihakset venyvät tehokkaasti. Hyvässä asennossa
myös vatsan syvemmät lihakset eli ulommat sekä sisemmät vinot vatsalihakset venyvät.
Hampaita purtaessa yhteen myös päännyökkääjälihas venyy.

9. Rintalihasten venyttäminen
Aloita istuen maassa. Aseta kädet taakse suorina ja siirrä takapuolesi eteenpäin. Kädet pysyvät
paikallaan ja tarkoitus on siirtää lantio mahdollisimman kauas käsistä.

Mikäli tunnet kipua kyynärtaipeessa, voit koukistaa hieman käsivarsia. Emme halua yli taivuttaa
kyynärniveltä! Tämän venytyksen tulisi tuntua etupuolellasi rintalihaksessa. Joskus selän puolen
lihakset voivat olla niin jäykät, että tämä venytys tuntuu enemmän takana hartian alueella. Voit
pelata käsien koukistamisella tai suoristamisella, ja etsiä hyvää asentoa.

Kesto: Venytä passiivisesti noin 40-60 sekuntia ja anna venytyksen valua pidemmälle.
Huomioi: Voit keinua hieman puolelta toiselle ja saatat löytää puolieroja käsien välillä.
Lihakset: Tässä venytyksessä pyritään saamaan iso rintalihas ja tarkemmin ottaen sen ylin osa
venymään.

10. Selän kiertäminen

Aloita konttausasennosta. Vie yksi käsi toisen kainalon alta ristiin samalla painaen olkapäätä
kohti lattiaa.

Tukikäsi saa koukistua liikkeen mukana ja polvien tulee pysyä maassa koko venytyksen ajan.
Ajatus on sekä pyöristää selkää että kiertää sitä. Selän kiertäminen pitää rangan vetreänä.
Kesto: Venytä noin 40-60 sekuntia passiivisesti.
Huomioi: Selkää kiertäessä on edettävä rauhalliseen tahtiin ja kuunneltava omaa kehoa.
Lihakset: Selän kierron määrästä ja asennosta riippuen venyviä lihaksia voivat olla leveä
selkälihas, alempi ja ylempi lapalihas, p
 ieni liereälihas sekä takimmainen sahalihas.

11. Selän venyttäminen

Tässä venytyksessä aloitetaan selinmakuulta tai istumasta, ja pyöristytään pieneksi palloksi
lannerangan päälle. Tärkeää, että hartiat irtoavat maasta kunnolla.

Mitä pyöreämpi selkäsi on, sitä paremmin saat halutut lihakset venymään. Myös alaselkä tulisi
saada pyöreäksi. Voit kuvata videolle tämän liikkeen ja huomaat kuinka hyvin onnistut
pyöristämään selkää.
Kesto: Venytä noin 40-60 sekuntia. Voit vaihtoehtoisesti keinua hieman pito asennossa.
Huomioi: Vedä käsillä itseäsi kasaan, jotta selkä pyöristyy maksimaalisesti.
Lihakset: Pinnallisista lihaksista venyvät leveä selkälihas ja leukaa rintaan painaen myös
epäkäslihas.

12. Hartian ja niskan venyttäminen

Venytys alkaa istuen risti-istunnassa. Käännä päätä sivuun ja paina toista korvaa kohti saman
puolen olkapäätä.

Voit asettaa käden painoksi pääsi päälle, mikäli haluat tehostaa venytystä. Pelaa pään
asennolla ja tunnet mikä asento venyttää sinun niskaasi parhaiten. Tarkoituksena on venyttää
niskaa sivusuunnassa. Voit siis viedä leukaa lähemmäs rintaa tai juuri päinvastoin hieman
taaksepäin. Voit valita mikä asento venyttää sinua eniten ja pysähtyä siihen.

Kesto: Venytä noin 40-60 sekuntia painaen korvaa olkapäätä kohti.
Huomioi: Voit kokeilla venytystä myös ilman käden tuomaa lisäpainoa, mikäli se tuntuu liialta.
Lihakset: Pinnallisista lihaksista venyvät epäkäslihas ja oikeassa kulmassa myös
päännyökkääjälihas.

Tämä on hyvä venytys istumatyössä käyville!

