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Tervetuloa polvenkuntoutus.fi-sivustolle!
Tämä sivusto on tarkoitettu aktiiviselle
kuntoutujalle: kuntoutujan oma motiivi ja
sitoutuminen harjoitteluun ovat edellytys
onnistuneelle kuntoutumiselle polven
tekonivelleikkauksen jälkeen.





Olemme suunnitelleet polven
tekonivelleikkauksen jälkeisen,
nousujohteisen harjoitusohjelman viikoille
1-12 leikkauksen jälkeen. Sivuston
kohderyhmänä ovat työikäiset,
perusterveet ja aktiiviset kuntoutujat.
Tavoitteenamme on tarjota selkeät ohjeet
harjoitusliikkeistä ja -ohjelmista, joiden
avulla kuntoutuja pystyy itsenäisesti
harjoittelemaan nousujohteisesti.
Tämän sivuston
tarjoaa käyttöösi ilmaiseksi
Fysioterapiatiimi.fi:
ft Kati Hokkanen, Espoo
ft Janne Merikallio, Helsinki
ft Jouni Ikonen, Vantaa





Tämä sivusto on tarkoitettu
perusterveelle ja aktiiviselle
kuntoutujalle
Nousujohteinen harjoittelu edistää
kuntoutumista, mutta muista aloittaa
maltillisesti ja edetä rauhallisesti
Tekonivelleikkauksen jälkeen tärkein
tavoite on polven liikelaajuuden
lisääminen: polvi tulisi saada täysin
suoraksi ja vähintään 115 asteen
koukistukseen
Liikelaajuuden lisäämisen lisäksi
tavoitteet aikajaksoille ovat:
• 1-2 vk, haavanhoito
• 3-4 vk, kävely
• 5-8 vk, kestävyyskunto
• 9-12 vk, lihaskunto

Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omasta
harjoittelustaan. Sivuston tekijät eivät ole
vastuussa mistään yksittäisten henkilöiden
itsenäisen harjoittelun mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista tai taloudellisista seuraamuksista.

Harjoitusliikkeiden ja -ohjelmien lisäksi sivusto tarjoaa laajemmin tietoa polven
tekonivelleikkaukseen johtavasta prosessista, itse leikkauksesta ja kotiutumisen jälkeisestä
kotikuntoutumisesta. Keskeisiä kysymyksiä polven nivelrikosta kärsivällä on se, että milloin kaikki
konservatiiviset hoidot on tehty ja edessä on tekonivelleikkaus, ja että millaista elämä tekonivelen
kanssa on? Meidän tekijöiden tavoitteena on ollut tarjota nousujohteiset harjoitteluohjeet
onnistuneeseen kuntoutumiseen.
Haluamme kehittää sivustoa edelleen, ja ottaisimme mielellään palautetta sinulta: itse
harjoitusohjelmasta, sivuston sisällöstä, informaation selkeydestä, käytettävyydestä ja ulkoasusta.

Kehitämme ja päivitämme sivuston sisältöä säännöllisesti, ja liittymällä postituslistaan saat
tiedotteita päivityksistä. Pyrimme häiritsemään tiedotteilla mahdollisimman harvoin, joten
sivustolla kannattaa vierailla tiedotteiden välissäkin. >> Liity postituslistalle
"Sinun oma tekeminen on puolet onnistuneesta lopputuloksesta, toimivasta polvesta",
aktiivista ja maltillista harjoittelua toivottavat Annukka, Janne, Jouni ja Kati.

Polvenkuntoutus.fi-sivusto on toteutettu opiskelijatyönä Metropolia Ammattikorkeakoulussa 2016.
1.9.2017 alkaen sivuston ylläpidosta on vastannut
Fysioterapiatiimi.fi, joka on itsenäisten
ammatinharjoittajien verkosto. Polvenkuntoutus.fipalvelu tarjotaan kaikille ilmaiseksi: hyvää
tekonivelleikkauksen jälkeistä kuntoutumista toivottavat
Annukka, Janne, Jouni ja Kati.

Sähköposti: palaute (ät) polvenkuntoutus.fi

Lue tämä sivu huolellisesti ennen kuin
jatkat eri vaiheiden harjoitusohjelmien
kuvauksiin: 1-2 vk, 3-4 vk, 5-8 vk ja 912vk. Tämä sivu sisältää yleisohjeet
aikajaksolle 1-12 vk leikkauksesta
Nousujohteinen harjoittelu edistää
kuntoutumista, mutta muista aloittaa
maltillisesti ja edetä rauhallisesti.
Tekonivelleikkauksen jälkeen tärkein
tavoite on polven liikelaajuuden
lisääminen: polvi tulisi saada täysin
suoraksi ja vähintään 115 asteen
koukistukseen. Liikelaajuuden lisäämisen
lisäksi tavoitteet aikajaksoille ovat:





1-2 vk, haavanhoito
3-4 vk, kävely
5-8 vk, kestävyyskunto
9-12 vk, lihaskunto









Liike on lääke. Leikkauksen jälkeinen
kivun määrä yllättää, mutta polven
liikelaajuuksien saavuttamiseksi liikettä
pitää tehdä heti leikkauksen jälkeen ja
säännöllisesti koko kuntoutumisen
ajan.
Kipulääkkeiden käyttö tulee olla
riittävää ja säännöllistä. Kipu ei saa
päästä "päälle".
Liikkuminen on aluksi kevyttä.
Kollageenisäikeet saavuttavat
vetolujuuden 5 vk kohdalla, minkä
jälkeen rasitusta voi kasvattaa
nousujohteisesti, mutta maltillisesti.
Opeta kehollesi hyvä ryhti ja oikeat
liikkeet: kävely on aluksi parasta
toiminnalista harjoittelua.

Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omasta
harjoittelustaan. Sivuston tekijät eivät ole
vastuussa mistään yksittäisten henkilöiden
itsenäisen harjoittelun mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista tai taloudellisista seuraamuksista.

Pikalinkit tämän sivun sisällä:
Yleisohjeita aktiiviselle kuntoutujalle ajalle 1-12 viikkoa leikkauksesta
Yksilöllinen eteneminen nousujohteisessa harjoittelussa
Rasitustason itsearviointi harjoittelussa
Harjoittelun ajoitus ja tavoitteet
Harjoittelu 1-2 vk
Harjoittelu 3-4 vk
5-12 viikkoa leikkauksesta
Harjoittelu 5-8 vk
Harjoittelu 9-12 vk
1-12 vk poissuljetut lajit
Polviveltä iskuttavaa tai vääntävää toimintaa ei suositella
Harjoitusohjelman YHTEENVETOTAULUKKO (harjoitusliikkeet sekä niiden ajoitus ja
rasitustasot)

YLEISOHJEITA AKTIIVISELLE KUNTOUTUJALLE AJALLE 1-12 VIIKKOA LEIKKAUKSESTA:





huolehditaan riittävästä kivun ja turvotuksen hoidosta (liike, lääke, kylmä ja koho)
varmistetaan hyvä suoritustekniikka (asentohallinta, ryhti ja polvilinjaus liikkeessä)
edetään nousujohteisesti, mutta maltillisesti (kehoa kuunnellen)
ei liikuta liikaa (harjoitukset 5/7 viikossa) ja nukutaan hyvin, jotta palaudutaan harjoituksista



syödään riittävästi ja monipuolisesti (erityisesti proteiini) ja juodaan riittävästi vettä (1-2 l): jotta
kehon uudistamiseen tarvittavat ravintoaineet kulkeutuisi soluihin asti

YKSILÖLLINEN ETENEMINEN NOUSUJOHTEISESSA HARJOITTELUSSA
Harjoitusohjelmaan on valittu harjoitusliikkeitä ja -lajeja laajasti ja ne on esitetty taulukkona tämän
sivun alaosassa, missä liikkeille on määritetty ajoitus ja rasitustaso. Tällöin kuntoutuja voi valita
itselleen mieluiset liikkeet tehtäviksi, ja tietää milloin kyseessä olevaa liikettä voi turvallisesti tehdä.
Mikäli kuntoutujalla ei ole aiempaa kokemusta esitetyistä harjoitusliikkeistä ja -lajeista, niin
suositeltavaa on hakea ammattitaitoista ohjausta harjoitteluun.
Eri aikajaksoille suunniteltua rasitustasoa ei tule ylittää. Yksilöllinen ja nousujohteinen eteneminen
edellyttääkin kokemusta oman kehon kiputuntemusten havainnoinnista ja harjoittelun rasitustason
itsearvioinnista. Nousujohteinen harjoittelu tehostaa kuntoutumista leikkauksen jälkeen, mutta on
muistettava, että ”maltti on valttia”. Nousujohteisessa harjoittelussa edetään rauhallisesti kehoa
kuunnellen. Harjoitus on ollut liian rasittava, jos a) harjoittelun nostattama kipu ei poistu 30
minuutin kuluessa harjoituksen jälkeen tai b) harjoittelu aiheuttaa leposärkyä öisin tai c) harjoittelu
jäykistää lihaksia vielä harjoitusta seuraavana päivänä. Polven tekonivelleikkaus on suuri stressi
elimistölle, ja liiallinen harjoittelu voi lisätä kokonaisrasitusta. Tarvittaessa on hyvä pitää
harjoittelusta vapaapäiviä, jolloin tekee vain arjen toimintoihin liittyvän liikkumisen ja polven
liikelaajuutta lisäävät kevyet harjoitteet. Esimerkiksi kokonaisrasitus on ollut liian suurta, jos
leposyke on kohonnut aamuisin noin 20:llä, tai jos syke nousee 30:llä noustessa makuuasennosta
seisomaan.
Polven tekonivelleikkauksen jälkeen leikattu polvi on pitkään kipeä ja turvonnut, mikä saattaa
vähentää halukkuutta harjoitteluun. Onnistunut kuntoutuminen edellyttää kuitenkin liikelaajuuksien
lisäämiseen tarkoitettujen harjoitteiden aloittamista heti leikkauksen jälkeen. Kipu ja turvotus eivät
saa olla este harjoittelulle, vaan kipulääkkeiden käyttö tulee olla lääkemääräysten mukaisesti
riittävää ja säännöllistä liikkumisen varmistamiseksi. Muut toimivaksi koetut hoitokeinot kipuun ja
turvotukseen ovat: liike, kylmä ja koho.
Kiputuntemuksia on syytä tarkkailla harjoitusta ennen, aikana ja jälkeen. Harjoitukset tehdään
kipulääkityksen vaikuttaessa eli kipulääke otetaan noin 30 minuuttia ennen harjoitusta.
Harjoitusliikkeet ja venytykset tulee olla ”pehmeitä liikkeitä”, jotka tehdään kipurajaan asti ja siitä
aavistuksen yli, lyhytkestoisesti noin 30 sekuntia kerrallaan. Harjoituksessa tuntuva kipu tulee olla
siedettävää eli kipujanalla korkeintaan "melko kovaa", NRS 6 tai alle, ja sen tulee väistyä 30
minuutin sisään harjoittelun loputtua. Harjoittelun jälkeen kipu ei saa olla viiltävää, säteilevää,
polttavaa, kirvelevää tai pistävää. Harjoituksen jälkeen on hyvä antaa leikatulle polvelle kylmä- ja
kohohoitoa. Palauttavien yöunien varmistamiseksi kipulääke on hyvä ajoittaa myös ennen
nukkumaanmenoa.

NRS (numeric rating scale), jossa kipua arvioidaan numeroin. Ei kipua on 0 ja pahin mahdollinen
kuviteltavissa oleva kipu 10.
Kuntoutuminen on hyvin yksilöllistä, mihin vaikuttavat paljon toimintakyky ennen leikkausta,
kokemus harjoittelusta ja kivun kokeminen sekä mahdollinen lääkevastaisuus. Suuri merkitys on
myös motivaatiolla palata työelämään ja harrastusten pariin, mikä tekee harjoittelusta tavoitteellista.

RASITUSTASON ITSEARVIOINTI HARJOITTELUSSA
Itsenäinen ja nousujohteinen harjoittelu edellyttää rasitustason itsearviointia, mitä tarkoitusta varten
harjoitusohjelmassa on käytetty Borgin asteikkoa. Borgin asteikkoa on laajasti käytetty niin
kestävyys- kuin lihasvoimaharjoittelussa rasitustason mittaamiseen. Borgin asteikko on esitetty
taulukossa RPE 6-20 -arvoilla, missä numero 6 vastaa levossa oloa ja numero 20 vastaa ”en jaksa
enää” tunnetta. Omaa rasitustasoa arvioitaessa tulee vastata kysymykseen: miltä rasitus tuntuu nyt?
Borgin asteikosta ja sykkeen välisestä yhteydestä on esitetty seuraava vertailu: a) kevyt kuormitus,
RPE ≤ 11, syke ≤ 63 % maksimaalisesta, b) kohtalainen kuormitus, RPE 12-13, syke 64–76 %
maksimaalisesta, c) raskas kuormitus, RPE 14-16, syke 77–93 % ja d) hyvin raskas kuormitus, RPE
≥ 17, syke ≥ 94 %.

Rasitustason itsearviointi Borgin asteikon mukaisesti RPE 6-20. RPE eli koetun
kuormittuneisuuden asteikko (Rating of Perceived Exertion) kuvaa itsearvioitua tunnetta
hengästymisestä ja kokonaiskuormituksesta.

HARJOITTELUN AJOITUS JA TAVOITTEET
Harjoitusohjelman suunnittelun lähtökohtana on ollut tekonivelleikkauksen jälkeinen
paranemisprosessi, minkä pohjalta harjoitusohjelmaan on asetettu aikajaksot ja niille tavoitteet.
Paranemisprosessissa keskitytään pehmytkudosten paranemiseen, sillä polven
tekonivelkomponentit kiinnitetään luihin sementillä ja leikattu nivel kestää täysvarauksen heti
leikkauksen jälkeen.

Harjoitusliikkeiden rasitustaso ja ajoitus on määritetty kudoksen paranemisprosessin pohjalta.
Kullekin aikajaksolle on määritetty keskeiset tavoitteet.

Harjoittelu 1-2 vk
Polven tekonivelleikkauksessa harvemmin leikataan lihaskudosta, mutta niihin kohdistuu
venytyksestä ja puristuksista aiheutuvia repeytymiä. Leikkauksesta aiheutuvat pehmytkudosvauriot
kohdistuvat lähinnä leikkaushaavaan, nivelsiteisiin ja lihaskalvoihin sekä eturistisiteen poistoon.
Tulehdusvaiheessa lihaksen vetolujuus heikkenee noin 50 %, mikä normalisoituu 2 viikossa.
Tulehdusvaihe huomioidaan harjoitusohjelman ensimmäisessä jaksossa 1-2 viikkoa leikkauksen
jälkeen. Jakson tavoitteena on infektioiden, valtimotukoksien, kiinnikkeiden liikakasvun ja
turvotuksen ehkäisy sekä liikelaajuuksien lisääminen. Edellä mainittuihin tavoitteisiin keinoina ovat
huolellinen haavanhoito sekä kevyet liikeharjoitteet ja aktiivisuus arkiliikunnassa: ”liike on lääke”.
Harjoittelun tulee olla erittäin kevyttä, RPE 7-9, mikä vastaa hidasvauhtista kävelyä, jossa säilyy
normaali hengitysrytmi. Infektioiden ehkäisyssä haavanhoito on keskeisessä asemassa.
Liikkumisessa on huomioitava, ettei leikkaushaavaan kohdistu mekaanista kuormaa. Leikkauksen
jälkeen elimistön vastustuskyky on koetuksella, ja liiallisella harjoittelulla ei saa lisätä
kumulatiivista kuormitusta: valittujen harjoitusliikkeiden tulee olla erittäin kevyitä.

Harjoittelu 3-4 vk
Uudismuodostusvaiheessa sidekudos kasvaa hallitsemattomasti joka suuntaan, mahdollisimman
nopeasti. Elimistön tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman nopeasti tukea vaurioituneeseen
kohtaan, jotta tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky olisi mahdollista.
Uudismuodostumisvaiheessa syntyvän arpikudoksen ja sen kiinnityskohtien määrä vaihtelee paljon
yksilökohtaisesti. Polvinivelen liikelaajuuksien saavuttamiselle kriittisimmät ajat ovat 1-4 viikkoa
leikkauksesta. Harjoitusohjelman toisessa jaksossa, 3-4 viikkoa leikkauksen jälkeen, keskeiset
tavoitteet ovat samat kuin jaksolla 1-2 viikkoa leikkauksen jälkeen, mutta tulehduksen väistäessä
elimistö kestää hieman reippaampaa rasitusta. Rasitustaso on jakson aikana erittäin kevyestä
kevyeen (RPE 9-11) ja valittaviin harjoitusliikkeisiin lisätään kevyitä asento-, tasapaino-,
liikkuvuus- ja kävelyharjoitteita. Leikkaushaava paranee kahdessa viikossa Uiminen ja saunominen
ovat mahdollisia vasta sen jälkeen, kun hakaset ovat poistettu ja haava on täysin kuiva. Yleensä

uima-altaassa tehtävien harjoitteiden tekemisen voi aloittaa neljännellä viikolla leikkauksen jälkeen.
Edellytyksenä on, että liikkuminen uimahallissa on oltava turvallista.

5-12 viikkoa leikkauksesta
Kudoksen kypsymis- ja uudelleenmuokkautumisvaihe alkaa neljän viikon kohdalla ja paranemista
tapahtuu yhden vuoden ajan. Tänä aikana virheellisiin paikkoihin kiinnittyneet kollageenisäikeet
surkastuvat käyttämättöminä pois ja polven liikelaajuus lisääntyy. Kollageenisäikeitä alkaa
muodostumaan 36 tuntia leikkauksen jälkeen, ja 5 viikon päästä leikkauksesta jänteissä ja
kalvorakenteissa olevat kollageenisäikeet ovat lujittuneet. Toisaalta lihaksen supistumiskyky
palautuu 90 prosenttisesti ennalleen vasta 2-6 kuukauden kuluttua leikkauksesta.
Lihaskuntoharjoittelu aloitetaankin maltillisesti ja nousu-johteisesti harjoitusohjelmassa vasta 9
viikon kohdalla. Tässä opinnäytetyössä kypsymis- ja uudelleenmuokkautumisvaiheen
harjoitusjaksot ovat 5-8 ja 9-12 viikkoa leikkauksen jälkeen.

Harjoittelu 5-8 vk
Harjoitusohjelman kolmannessa jaksossa, 5-8 viikkoa leikkauksen jälkeen, tärkeimpinä tavoitteina
on polven liikelaajuuksien lisäämisen lisäksi kestävyysharjoittelu. Rasitustaso tässä vaiheessa on
hyvin kevyestä hieman rasittavaan (RPE 9-13), jolloin harjoittelun aikana hengitys jo kiihtyy siten,
että puhuminen on kuitenkin sujuvaa. Lihasten supistusvoima ei ole vielä palautunut, joten vastus
liikkeissä pidetään vielä pienenä. Harjoitusohjelmaan on valittu kestävyysurheilussa tunnettuja
lajeja sekä kuntosalilla jalkoihin kohdistuvia liikkeitä, joiden tekeminen tulee aloittaa rauhallisesti
ja pienillä vastuksilla. Harjoittelun rasitusta tulee kasvattaa nousujohteisesti, mutta erittäin
maltillisesti.

Harjoittelu 9-12 vk
Harjoitusohjelman neljännessä jaksossa, 9-12 viikkoa leikkauksen jälkeen, tärkeimpinä tavoitteina
on edelleen polven liikelaajuuksien lisääminen, ja lisäksi lihasharjoittelu. Rasitustaso tässä
vaiheessa on kevyestä rasittavaan (RPE 11-15), jolloin harjoittelun voi kokea jo rasittavaksi ja
harjoittelun aikana puhuminen vaikeutuu. Lihasten supistusvoima on osalla kuntoutujista jo
palautunut hyvälle tasolle, ja har-joitusvastusta voi lisätä nousujohteisesti, mutta maltillisesti.
Harjoitusohjelmaan on tuotu liikkeitä ja lajeja, jotka aiheuttavat alaraajoihin ja tekoniveleen
kuormitusta. Kuntosalilla jalkoihin kohdistuvia liikkeitä tulee edelleen tehdä rauhallisesti ja 15-20
toiston sarjoja kevyillä vastuksilla. Harjoittelun rasitusta tulee kasvattaa nousujohteisesti, mutta
erittäin maltillisesti.

1-12 vk poissuljetut lajit
Tähän 1-12 viikkoa leikkauksen jälkeiseen harjoitusohjelmaan ei ole sisällytetty lajeja, jotka
soveltuvat hyvin polven tekonivelleikatulle, mutta ovat hyviä lajeja vasta 3 kk jälkeen: a)
rintauinnissa on syytä opetella tekniikka, jossa potku kohdistuu menosuuntaan nähden taaksepäin ja
”ponnistuspintana” on jalkapohja, b) perhosuinnin potku kohdistaa suuren voiman polveen, joten
sen aloittaminen edellyttää hyvää uintitekniikkaa sekä c) soutu avovedessä tuo aaltojen mukana
yllätyksellisiä tilanteita veneen tasapainossa pitämiseksi, jolloin polveen kohdistuu hallitsemattomia
vääntöjä. Soutua tulee välttää kovassa aallokossa. 3 kuukauden jälkeenkin harjoittelun rasitustasoa
tulee nostaa maltillisesti, mutta nousujohteisesti.

Kuntosalilla tapahtuvassa voimaharjoittelussa tulee välttää polveen kohdistuvia maksimirasituksia,
RM1, sekä jalkakyykyssä yli 90 asteen polvikulmaa. Jalkaprässissä polvikulma voi mennä 100-110
asteeseen, mutta siinäkin tulee välttää maksimikuormia. Erilaisissa kyykyissä, mukaan lukien sekä
vapaat painot että telineet, tulee käyttää korkeintaan hartioiden levyistä asentoa ja varmistaa hyvä
polvilinjaus suoritustekniikassa. Syvissä kyykyissä ja leveällä jalka-asennolla polven tekoniveleen
kohdistuu pistemäinen kuorma, joka voi murtaa tekonivelen muoviosan tai kuluttaa sitä nopeasti.

POLVINIVELTÄ ISKUTTAVAA TAI VÄÄNTÄVÄÄ TOIMINTAA EI SUOSITELLA
Polven tekonivelen kanssa ei suositella liikkeitä, jotka aiheuttavat tekoniveleen iskua, vääntöä tai
mekaanista pistekuormaa ja -kulutusta. Tämän vuoksi seuraavia liikkeitä ja lajeja ei ole sisällytetty
tähän 1-12 viikkoa leikkauksen jälkeiseen harjoitusohjelmaan, eikä niitä suositella polven
tekonivelleikkauksen jälkeen myöhemminkään:










Juoksu
Hyppy- ja loikkaharjoitteet
Jalkakyykyn syvät ja leveät versiot
Painonnosto (tempaus ja työntö)
Mailapelit
Pallopelit
Kamppailulajit
Luistelu, rullaluistelu ja luisteluhiihto
Laskettelu

Jos olet em. lajien kokenut harrastaja, niin voit jatkaa harrastamista kevyemmällä tasolla
(hyvällä tekniikalla ja rauhallisemmin), mutta em. lajeja ei suositella aloitettavaksi polven
tekonivelleikkauksen jälkeen.

HARJOITUSOHJELMAN YHTEENVETOTAULUKKO
Alla olevassa harjoitusohjelmataulukossa on 64 harjoitusliikettä sekä näiden liikkeiden ajoitukset ja
-rasitustasot aikajaksoille: 1-2 vk, 3-4 vk, 5-8 ja 9-12 vk leikkauksesta. Tarkemmat ohjeet
harjoitusliikkeistä löydät "klikkaamalla" harjoitusliikkeen nimeä.

Progressiivinen harjoitusohjelma viikoille 1-12
polven tekonivelleikkauksen jälkeen (työikäisille)
Harjoitusliikkeen jälkeen taulukossa oleva numero ilmoittaa rasitustason Borgin asteikon
mukaisesti, millä ko. harjoitusliikettä voi tehdä kullakin aikajaksolla.

LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
1. Vatsalihaksien jännitys selinmakuulla

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk
7

2. Vatsat, ilmapyöräily selinmakuulla

11

13

15

11

13

15

4. Vatsarutistukset, sormenpäät varpaisiin

11

13

15

5. Vatsat, kyynärnoja

11

13

15

11

13

15

7. Selänojennus päinmakuulla

11

13

15

8. Esineen poimiminen lattialta

9

11

13

9. Hyvää huomenta, lonkan ojennus

11

11

13

3. Vatsarutistukset, sormenpäät polviin

6. Lantionnosto

9

9

10. Reiden loitonnus

7

9

11

13

11. Reiden lähennys

7

9

11

13

12. Painonsiirrot

7

9
11

13

13

9

11

13

7

7

7

9

9

13. Yhdellä jalalla seisominen korokkeella
14. Marssi paikalla

9

15. Pehmeällä alustalla tehtäviä harjoitteita
16. Tasapainolaudalla tehtäviä harjoitteita
17. Kompassikyykyt
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS

13
1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

18. Nilkan pumppaus (laskimotukosten ehkäisy)

7

7

19. Reisilihasjännitys

7

9

20. Polven koukistus ja ojennus selinmakuulla

7

7

21. Polven koukistus istuen

7

9

22. Polven ojennus istuen

7

9

23. Polven koukistus ja ojennus portaalla

9

9

9

11

24. Tuolilta nouseminen

9

11

13

15

25. Portaat ylös kyynärsauvoilla

9

11

11

26. Portaat alas kyynärsauvoilla

9

11

11

27. Pohjevenytys

7

7

9

11

28. Polven liikkuvuusharjoittelu kuntopyörällä

7

9

9

11

29. Etureiden venytys

7

9

11

30. Takareiden venytys

7

9

11

7

9

11

32. Pakaran venytys

7

9

11

33. Reiden lähentäjien venytys

7

9

11

34. Reiden loitontajien venytys

7

9

11

7

9

11

7

9

11

31. Lonkankoukistajien venytys

35. Kylkivenytys

7

7

36. Allasvenyttely
KÄVELYHARJOITTELU

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

37. Kävelyyn valmistava askelharjoitus

9

9

38. Kävely sisätiloissa kyynärsauvoilla

7

7

39. Kävely ulkona kyynärsauvoilla

9

9

9

40. Sauvakävely

11

13

15

41. Kävely sisätiloissa ilman apuvälineitä

9

9

9

11

13

42. Kävely ulkona ilman apuvälineitä
KESTÄVYYSKUNTO

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

43. Vesijuoksu

11

13

15

44. Uinti, vapaa- ja selkäuinti (ei rintauintia, ei perhosta)

11

13

15

45. Allasjumppa

13

15

46. Kuntopyöräily

13

15

47. Crosstrainer

13

15

48. Hiihto, perinteinen tyyli

13

15

49. Pyöräily

15

50. Ergosoutu

15

51. Suunnistus ja metsässä liikkuminen
LIHASKUNTO, VOIMA

15
1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

52. Nilkan ojennus ja koukistus

9

9

53. Varpaillenousu

9

11

13

15

54. Polven ojennus

9

11

13

55. Polven koukistus

9

11

13

56. Lonkan ojennus

9

11

13

57. Lonkan koukistus

9

11

13

58. Kyykky 60 °

11

13

15

59. Kyykky 90 °

13

15

60. Porrasharjoittelu

13

15

61. Jalkaprässi

13

15

62. Askelkyykky

15

63. Yhden jalan kyykky

15

64. Maastanosto, suorin jaloin

15

Harjoittelu-sivu sisältää perustiedot
kaikista harjoitusjaksoista ja yleisohjeet
aikajaksolle
1-12 vk leikkauksesta.






Päätavoitteet:



liikelaajuuden lisääminen
haavanhoito



Huolehdi haavan hygieniasta
Älä kohdista haavaan ulkoista kuormaa
Tee pohjepumppausta aina kun
voit/jaksat
Tee tällä sivulla olevia lihasaktivointia
ja polven liikelaajuutta lisääviä
harjoitteita 2-3 kertaa päivässä; lisäksi
ole aktiivinen arkiaskareissa
Keskity hyvään ryhtiin ja oikeisiin
liikeratoihin

1-2 vk rasitustaso korkeintaan RPE 9
>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)

Ensimmäisen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:








Huolehditaan riittävästä kivun ja turvotuksen hoidosta (liike, lääke, kylmä ja koho)
Liikkua riittävästi, jotta ei synny laskimotukoksia (esim. pohjepumppausta aina, kun voi/jaksaa)
Liikuttaa polviniveltä riittävästi, jotta arpikudoksen kiinnikkeitä ei synny vääriin paikkoihin
Liikkua itsenäisesti arkiaskareet
Aktivoidaan lihaksia symmetrisesti (asentohallinta, ryhti ja polvilinjaus liikkeessä)
Kävellä kyynärsauvoilla vuorotahtiin, mahdollisimman luonnollisesti
Ei liikuta liikaa, ei liian kovaa rasitusta (kipu- ja rasitustason tunnistaminen)

LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
1. Vatsalihaksien jännitys selinmakuulla
3. Vatsarutistukset, sormenpäät polviin
6. Lantionnosto
10. Reiden loitonnus
11. Reiden lähennys
12. Painonsiirrot
14. Marssi paikalla
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
18. Nilkan pumppaus (laskimotukosten ehkäisy)
19. Reisilihasjännitys
20. Polven koukistus ja ojennus selinmakuulla
21. Polven koukistus istuen
22. Polven ojennus istuen
23. Polven koukistus ja ojennus portaalla
24. Tuolilta nouseminen
25. Portaat ylös kyynärsauvoilla
26. Portaat alas kyynärsauvoilla
27. Pohjevenytys
28. Polven liikkuvuusharjoittelu kuntopyörällä

31. Lonkankoukistajien venytys
35. Kylkivenytys
KÄVELYHARJOITTELU
37. Kävelyyn valmistava askelharjoitus
38. Kävely sisätiloissa kyynärsauvoilla
39. Kävely ulkona kyynärsauvoilla
LIHASKUNTO, VOIMA
52. Nilkan ojennus ja koukistus
53. Varpaillenousu

Harjoittelu-sivu sisältää perustiedot
kaikista harjoitusjaksoista ja yleisohjeet
aikajaksolle
1-12 vk leikkauksesta.



Päätavoitteet:







liikelaajuuden lisääminen
kävely

3-4 vk rasitustaso korkeintaan RPE 11
>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)






4 viikon kohdalla polven tulisi suoristua
täysin ja koukistua vähintään 90
asteeseen. Jos ei, niin ota yhteyttä
leikanneeseen sairaalaan
Opettele luonnollinen kävelyrytmi
Pyri aktiivisesti siirtymään kahdesta
kyynärsauvasta yhteen, ja
kävelysauvoihin
Kasvata kävelymatkoja
nousujohteisesti, mutta maltillisesti
Ota ulos mukaan
kyynärsauva/kävelysauvat, vaikka
sisällä et enää apuvälineitä
käyttäisikään
Altaaseen vasta, kun haava on täysin
kuiva ja liikkuminen uimahallissa on
turvallista

Toisen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:










Huolehditaan riittävästä kivun ja turvotuksen hoidosta (liike, lääke, kylmä ja koho)
Liikkua riittävästi, jotta ei synny laskimotukoksia (esim. pohjepumppausta aina, kun voi/jaksaa)
Liikuttaa polviniveltä riittävästi, jotta arpikudoksen kiinnikkeitä ei synny vääriin paikkoihin
4 viikon kohdalla polvi tulisi suoristua täysin ja koukistua suorakulmaan (90 °)
Liikkua nousujohteisesti kävellen: kyynärsauvoista pyritään siirtymään kävelysauvoihin ja
kävelylenkkien matkaa kasvatetaan nousujohteisesti, mutta maltilla
Kävelyn tulee sujua luonnollisen rytmikkäästi, ilman ontumista. Aluksi askeleen pituus voi olla
lyhyempi, mitä pidennetään harjoittelun myötä
Varmistetaan hyvä suoritustekniikka (asentohallinta, ryhti ja polvilinjaus liikkeessä)
Harjoitusliikkeissä mukana oman kehon painolla tehtäviä liikkeitä. Vältetään polveen kohdistuvia
voimakkaita kuormia.
Ei liikuta liikaa, ei liian kovaa rasitusta (kipu- ja rasitustason tunnistaminen)

Edellisten liikkeiden lisäksi voidaan aloittaa seuraavia liikkeitä:
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
2. Vatsat, ilmapyöräily selinmakuulla
4. Vatsarutistukset, sormenpäät varpaisiin
5. Vatsat, kyynärnoja
7. Selänojennus päinmakuulla
8. Esineen poimiminen lattialta
9. Hyvää huomenta, lonkan ojennus
13. Yhdellä jalalla seisominen korokkeella
15. Pehmeällä alustalla tehtäviä harjoitteita

LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
29. Etureiden venytys
30. Takareiden venytys
32. Pakaran venytys
33. Reiden lähentäjien venytys
34. Reiden loitontajien venytys
36. Allasvenyttely
KÄVELYHARJOITTELU
40. Sauvakävely
41. Kävely sisätiloissa ilman apuvälineitä
KESTÄVYYSKUNTO
43. Vesijuoksu
44. Uinti, vapaa- ja selkäuinti (ei rintauintia, ei perhosta)
LIHASKUNTO, VOIMA
54. Polven ojennus
55. Polven koukistus
56. Lonkan ojennus
57. Lonkan koukistus
58. Kyykky 60 °

Harjoittelu-sivu sisältää perustiedot
kaikista harjoitusjaksoista ja yleisohjeet
aikajaksolle
1-12 vk leikkauksesta.





Päätavoitteet:



liikelaajuuden lisääminen
kestävyyskunto





5-8 vk rasitustaso korkeintaan RPE 13
>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)

8 viikon kohdalla polvi tulisi suoristua
täysin ja koukistua yli suorakulman, 115
astetta
8 viikon kohdalla tulisi pystyä
kävelemään ontumatta ilman
apuvälineitä
Voit harrastaa kestävyyslajeja matalalla
teholla siten, että puhuminen ei
vaikeudu harjoittelun aikana
Voit aloittaa matalatehoisen
harjoittelun kuntosalilla, pienillä
vastuksilla ja pitkillä sarjoilla

Kolmannen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:












Kolmiolääkkeiden käyttöä tulisi vähentää. Kipulääkettä tarvittaessa ennen harjoitusta ja ennen
nukkumaanmenoa liikkumisen ja palautumisen mahdollistamiseksi.
Ei liikuta liikaa, ei liian kovaa rasitusta: lisääntynyt harjoittelu ei saa lisätä kipulääkkeiden
säännöllistä käyttöä. On kuitenkin muistettava, että kipulääkkeiden tarve on yksilöllistä: tärkeintä
on hoitaa kipua riittävästi, jotta liikelaajuuden harjoittelu onnistuu.
5 viikon kohdalla kollageenisäikeiden vetolujuus on jo suuri, joten venyttely voi olla jo voimakasta.
8 viikon kohdalla polvi tulisi suoristua täysin ja koukistua yli suorakulman (115 °).
Liikkua nousujohteisesti kävellen: kyynärsauvoista pyritään pääsemään eroon, kävelysauvoja voi
käyttää harjoituksen tehostamiseksi haluttaessa (syke korkeampi). Kävelylenkkien matkaa
kasvatetaan nousujohteisesti, mutta maltilla.
Kävelyn tulee sujua luonnollisen rytmikkäästi, ilman ontumista. Pyritään normaaliin askelpituuteen.
Lajeja, jotka eivät kohdista polveen iskuja tai vääntöjä voi alkaa kokeilemaan rauhallisesti, kevyellä
rasitustasolla: esim. allasjumppa, kuntopyöräily, crosstrainer, porrasharjoittelu ja hiihto
perinteisellä tyylillä.
Harjoitusliikkeissä mukana myös kuntosalilla tehtäviä liikkeitä. Vältetään polveen kohdistuvia
voimakkaita kuormia: jalkaprässi ja jalkaojentajat koneessa aloitetaan kevyillä painoilla ja tehdään
pitkiä sarjoja (20-30 toistoa).

Edellisten liikkeiden lisäksi voidaan aloittaa seuraavia liikkeitä:
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
16. Tasapainolaudalla tehtäviä harjoitteita
KÄVELYHARJOITTELU
42. Kävely ulkona ilman apuvälineitä
KESTÄVYYSKUNTO
45. Allasjumppa
46. Kuntopyöräily

47. Crosstrainer
48. Hiihto, perinteinen tyyli
LIHASKUNTO, VOIMA
59. Kyykky 90 °
60. Porrasharjoittelu
61. Jalkaprässi

Harjoittelu-sivu sisältää perustiedot
kaikista harjoitusjaksoista ja yleisohjeet
aikajaksolle
1-12 vk leikkauksesta.

Päätavoitteet:







liikelaajuuden lisääminen
lihaskunto

9-12 vk rasitustaso korkeintaan RPE 15
>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)



12 viikon kohdalla polvi tulisi suoristua
täysin ja koukistua 115-140 astetta: 115
asteella kykenee tekemään kaikki
arkiaskareet, mutta monet
urheilusuoritukset edellyttävät 120-140
asteen koukistusta polvelta
Lihasten supistuskyky on useimmilla
palautunut leikkauksen jälkeen, joten
voit aloittaa monipuolisen
voimaharjoittelun: aluksi kevyillä
vastuksilla ja rauhallisesti vastuksia
kasvattaen
Hyvä suoritustekniikka sekä oman
kehon rasitustason ja kipujen
tunnistaminen on erityisen tärkeää
nousujohteisessa harjoittelussa

Neljännen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:









Jos koet itsesi valmiiksi vastusharjoitteluun, niin varaa itsellesi jälkitarkastusaika 8 viikon päähän
leikkauksesta: saat ortopediltä henkilökohtaiset jatko-ohjeet harjoitteluun.
Kipulääkkeistä tulisi päästä eroon: lisääntynyt harjoittelu ei saa lisätä kipulääkkeiden säännöllistä
käyttöä. On kuitenkin muistettava, että kipulääkkeiden tarve on yksilöllistä: tärkeintä on hoitaa
kipua riittävästi, jotta liikelaajuuden harjoittelu onnistuu.
Kipulääkettä tarvittaessa ennen nukkumaanmenoa palautumisen mahdollistamiseksi.
Kävelyn tulee sujua luonnollisen rytmikkäästi normaalilla askelpituudella, ilman ontumista.
Lajeja, jotka eivät kohdista polveen iskuja tai vääntöjä voi alkaa harrastaa nousujohteisesti, aluksi
kevyellä rasitustasolla: aikaisempien lisäksi esim. kävely maastossa/epätasaisella alustalla, pyöräily
ja ergosoutu.
Kuntosalilla voi tehdä monipuolisesti alaraajoihin kohdistuvia liikkeitä, harjoittelu nousujohteista,
aluksi kevyellä rasitustasolla: kyykyt (polven koukistus ≤ 90°, ei syväkyykkyjä), jalkaprässi ja
jalkaojentajat koneessa aloitetaan kevyillä painoilla ja tehdään pitkiä sarjoja (15-20 toistoa).
Maastanosto suorin jaloin (jalat lantion leveydellä, polvien koukistus ≤ 45°) ei kohdista polveen
suuria kuormia.

Edellisten liikkeiden lisäksi voidaan aloittaa seuraavia liikkeitä:
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
17. Kompassikyykyt
KESTÄVYYSKUNTO
49. Pyöräily
50. Ergosoutu
51. Suunnistus ja metsässä liikkuminen

LIHASKUNTO, VOIMA
62. Askelkyykky
63. Yhden jalan kyykky
64. Maastanosto, suorin jaloin

Tarkemmat ohjeet polven tekonivelleikkauksen jälkeisestä harjoittelusta löydät sivulta
"Harjoittelu". Lue ohjeet huolellisesti ennen harjoittelun aloittamista.
Alla olevassa harjoitusohjelmataulukossa on 64 harjoitusliikettä sekä näiden liikkeiden ajoitukset ja
-rasitustasot aikajaksoille: 1-2 vk, 3-4 vk, 5-8 ja 9-12 vk leikkauksesta. Tarkemmat ohjeet
harjoitusliikkeistä löydät "klikkaamalla" harjoitusliikkeen nimeä.

Progressiivinen harjoitusohjelma viikoille 1-12
polven tekonivelleikkauksen jälkeen (työikäisille)
Harjoitusliikkeen jälkeen taulukossa oleva numero ilmoittaa rasitustason Borgin asteikon
mukaisesti, millä ko. harjoitusliikettä voi tehdä kullakin aikajaksolla.
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
1. Vatsalihaksien jännitys selinmakuulla

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk
7

2. Vatsat, ilmapyöräily selinmakuulla

11

13

15

11

13

15

4. Vatsarutistukset, sormenpäät varpaisiin

11

13

15

5. Vatsat, kyynärnoja

11

13

15

11

13

15

7. Selänojennus päinmakuulla

11

13

15

8. Esineen poimiminen lattialta

9

11

13

9. Hyvää huomenta, lonkan ojennus

11

11

13

3. Vatsarutistukset, sormenpäät polviin

6. Lantionnosto

9

9

10. Reiden loitonnus

7

9

11

13

11. Reiden lähennys

7

9

11

13

12. Painonsiirrot

7

9
11

13

13

9

11

13

7

7

7

9

9

13. Yhdellä jalalla seisominen korokkeella
14. Marssi paikalla
15. Pehmeällä alustalla tehtäviä harjoitteita
16. Tasapainolaudalla tehtäviä harjoitteita

9

17. Kompassikyykyt
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS

13
1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

18. Nilkan pumppaus (laskimotukosten ehkäisy)

7

7

19. Reisilihasjännitys

7

9

20. Polven koukistus ja ojennus selinmakuulla

7

7

21. Polven koukistus istuen

7

9

22. Polven ojennus istuen

7

9

23. Polven koukistus ja ojennus portaalla

9

9

9

11

24. Tuolilta nouseminen

9

11

13

15

25. Portaat ylös kyynärsauvoilla

9

11

11

26. Portaat alas kyynärsauvoilla

9

11

11

27. Pohjevenytys

7

7

9

11

28. Polven liikkuvuusharjoittelu kuntopyörällä

7

9

9

11

29. Etureiden venytys

7

9

11

30. Takareiden venytys

7

9

11

7

9

11

32. Pakaran venytys

7

9

11

33. Reiden lähentäjien venytys

7

9

11

34. Reiden loitontajien venytys

7

9

11

7

9

11

7

9

11

31. Lonkankoukistajien venytys

35. Kylkivenytys

7

7

36. Allasvenyttely
KÄVELYHARJOITTELU

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

37. Kävelyyn valmistava askelharjoitus

9

9

38. Kävely sisätiloissa kyynärsauvoilla

7

7

39. Kävely ulkona kyynärsauvoilla

9

9

9

40. Sauvakävely

11

13

15

41. Kävely sisätiloissa ilman apuvälineitä

9

9

9

42. Kävely ulkona ilman apuvälineitä
KESTÄVYYSKUNTO

11

13

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

43. Vesijuoksu

11

13

15

44. Uinti, vapaa- ja selkäuinti (ei rintauintia, ei perhosta)

11

13

15

45. Allasjumppa

13

15

46. Kuntopyöräily

13

15

47. Crosstrainer

13

15

48. Hiihto, perinteinen tyyli

13

15

49. Pyöräily

15

50. Ergosoutu

15

51. Suunnistus ja metsässä liikkuminen

15

LIHASKUNTO, VOIMA

1-2 vk 3-4 vk 5-8 vk 9-12 vk

52. Nilkan ojennus ja koukistus

9

9

53. Varpaillenousu

9

11

13

15

54. Polven ojennus

9

11

13

55. Polven koukistus

9

11

13

56. Lonkan ojennus

9

11

13

57. Lonkan koukistus

9

11

13

58. Kyykky 60 °

11

13

15

59. Kyykky 90 °

13

15

60. Porrasharjoittelu

13

15

61. Jalkaprässi

13

15

62. Askelkyykky

15

63. Yhden jalan kyykky

15

64. Maastanosto, suorin jaloin

15

HARJOITUSLIIKKEET

1. Vatsalihaksien jännitys selinmakuulla
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

1. Vatsalihaksien jännitys selinmakuulla

7

-

-

-

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle sängylle, laita polvet koukkuun. Aseta kädet navan molemmin puolin ja jännitä
syvät vatsalihakset ikään kuin pidättäisit pissaa. Vasta sen jälkeen tee pieni vatsan rutistus siten, että
tunnet vatsalihasten jännityksen. Pidä jännitys muutaman sekunnin ajan. Rentouta ja aktivoi
uudelleen.

2. Vatsat, ilmapyöräily selinmakuulla
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
2. Vatsat, ilmapyöräily selinmakuulla

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle sängylle, laita polvet koukkuun. Aseta kädet vartalon vierelle. Muista jännittää
ensin syvät vatsalihakset. Nosta jalat suoriksi kohti kattoa. Määritä pyöräilyliikkeen laajuus omien
tuntemustesi mukaan. Tee ensin vain pientä liikettä jalat suoraan ylöspäin suunnattuna.
Haastavamman liikkeestä saat laskemalla jalkoja yläviistoon ja lisäämällä pyöräilyn laajuutta.

3. Vatsarutistukset, sormenpäät polviin
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

3. Vatsarutistukset, sormenpäät polviin

9

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle sängylle, laita polvet koukkuun. Jännitä ensin syvät vatsalihakset. Tee vatsan
rutistusliike nostamalla hartiat irti alustasta ja viemällä käsiä polviin. Pidä jännitys yllä 2-5 sekuntia.
Laske selkä ja pää takaisin alustalle ja toista. Tee liikkeet molempiin suuntiin rauhalliseen tahtiin.

4. Vatsarutistukset, sormenpäät varpaisiin
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
4. Vatsarutistukset, sormenpäät varpaisiin
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5-8 vk

9-12 vk
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle sängylle, jännitä ensin syvät vatsalihakset. Nosta jalat ja kädet yhtä aikaa kohti
kattoa koittaen sormenpäillä koskettaa varpaita. Palauta selkä ja pää takaisin alustaan.
Haastavamman liikkeestä saat pitämällä jännityksen yläasennossa 2-5 sekuntia. Voit myös pitää
jalat ja kädet osoittamassa ylöspäin koko sarjan ajan, niin ettet tuo niitä toistojen välissä alas.

5. Vatsat, kyynärnoja
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
5. Vatsat, kyynärnoja
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Nojaa suorin käsin pöytää, kaidetta, seinää tai muuta tukevaa rakennetta vasten. Jännitä
keskivartalo niin, että saat pidettyä koko vartalon suorana. Alaselkä ei saa päästä missään vaiheessa
notkolle tai pyöristymään. Kasvata jännitysaikaa oman tuntemuksesi mukaan.
2. Saat liikkeestä haastavamman, laskeutumalla kyynärpäidesi varaan ja tuomalla vartaloasi enemmän
vaakatasoon. Keskity pitämään koko vartalo suorana.
3. Tätä haastavinta variaatiota ei kannata tehdä ennen viidettä viikkoa, jolloin leikkausarven tulisi
kestää pehmeälle alustalle laskeutumisen. Käytä polvien alla tyynyä tai muuta pehmeää. Siirry
polviltasi lankkuasentoon ja nosta polvesi irti lattiasta jännittäen samalla keskivartalon. Punnerra
lavat mahdollisimman etäälle toisistaan ja pidä pää suorana vartalon jatkeena. Pidä jännitys yllä 20
sekuntia tai niin pitkään kuin jaksat.

6. Lantionnosto
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
6. Lantionnosto
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle sängylle, laita polvet koukkuun. Aseta kädet vartalon vierelle. Jännitä ensin
syvät vatsalihakset ja pakaralihakset. Nosta lantiota rullaavasti nikama kerrallaan kohti kattoa niin,
että vartalo muodostaa suoran linjan olkapäistä polviin. Pidä jännitys ylhäällä muutaman sekunnin
ajan. Laske takapuoli hallitusti takaisin alustaan. Säilytä jännitys keskivartalossa ja pakaroissa koko
liikkeen ajan.

7. Selänojennus päinmakuulla
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
7. Selänojennus päinmakuulla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy vatsamakuulle sängylle.
1. Vie kädet vartalon vierelle koukkuun pään molemmin puolin. Nosta ylävartaloa selkälihaksilla
ylöspäin. Voit avustaa liikettä käsin. Pidä jännitys yläasennossa muutaman sekunnin ajan, jonka
jälkeen laske ylävartalo hallitusti takaisin alustaan.
2. Tuo kädet vartalon viereen siten, että ne osoittavat koti varpaita. Nosta yhtä aikaa molempia
jalkoja ja käsiä.
3. Työnnä kädet suoriksi eteenpäin. Nosta vuoron perään vastakkainen käsi ja vastakkainen jalka ylös
alustasta. Pidä yläasennossa jännitys muutaman sekunnin ajan pyrkien samalla työntämään kättä
eteenpäin ja jalkaa taaksepäin. Palaa alkuasentoon ja nosta seuraavaksi toinen käsi ja toinen jalka.
4. Nosta yhtä aikaa molemmat jalat ja eteen työnnetyt kädet. Pidä jännitys ylhäällä muutaman
sekunnin ajan.
5. Työnnä kädet suoriksi eteenpäin. Nosta vuoron perään vastakkainen jalka ja vastakkainen käsi
kiertäen ylävartaloa ja kättä ylhäällä olevan jalan suuntaan. Yläasennossa lapaluussa tulisi tuntua
jännitys kohti selkärankaa.
6. Haastavamman liikkeestä saat nostamalla molempia jalkoja ja käsiä yhtä aikaa ylös.

8. Esineen poimiminen lattialta
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
8. Esineen poimiminen lattialta
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso lantion levyisessä asennossa. Tarkista, että polvet ovat suorassa linjassa jalkaterien kanssa.
Kyykisty nostamaan esine lattialta lonkista taivuttamalla. Koukista polvia vain hieman niin, ettei
niihin tule kipua. Tee liike hallitun rauhallisesti molempiin suuntiin mentäessä.

9. Hyvää huomenta, lonkan ojennus
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
9. Hyvää huomenta, lonkan ojennus
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso lantion levyisessä asennossa. Aktivoi syvät vatsalihakset. Vie kevyt keppi niskan taakse
yläselän lihasten päälle. Pidä selkä suorana, polvet kevyesti koukussa ja taivuta hitaasti lantiosta
niin, että ylävartalosi kallistuu kohti polvia. Kun ylävartalo on vaakasuorassa asennossa, käännä
liikkeen suunta ja palaa takaisin seisoma-asentoon. Alaselkä ei saisi liikkeen aikana pyöristyä tai
mennä notkolle.

10. Reiden loitonnus
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
10. Reiden loitonnus
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Käy kylkimakuulle siten, että lonkat ovat koukistettuna 45 asteen ja polvet 90 asteen kulmaan. Vie
käsi päällimmäisen jalan reiden päälle lähelle polvea. Pyri kääntämään päällimmäistä jalkaa ylös
niin, että kantapäät pysyvät yhdessä, samalla vastustaen liikettä kädellä. Jalan ei tule liikkua
kuitenkaan ylöspäin. Pidä jännitys päällä muutaman sekunnin ajan.
2. Käännä päällimmäistä jalkaa ylöspäin niin, että kantapäät pysyvät yhdessä, eikä lantio lähde
kallistumaan taaksepäin. Tee liike rauhallisen hallitusti molempiin suuntiin.
3. Makaa kyljelläsi alempi jalka koukussa ja päällimmäinen suorana. Lähde nostamaan päällimmäistä
jalkaa suorana kantapää edellä ylöspäin. Nosta vain niin korkealle, ettei lantio lähde kallistumaan
taaksepäin.
4. Seiso lantion levyisessä asennossa. Ota tarvittaessa tukea seinästä. Seiso ryhdikkäänä, polvet
hieman koukussa koko suorituksen ajan. Loitonna ulompaa jalkaa sivulle ja palauta hallitusti
takaisin toisen jalan viereen.
5. Sido seinässä, sohvan jalassa tai muussa tukevassa esineessä kiinni olevan kuminauhan toinen pää
uloimman jalan nilkkasi ympärille. Loitonna ilmassa ulompaa jalkaa suorana sivulle. Pysäytä liike
hetkeksi ääriasentoon ja palauta jalka liikettä jarruttaen takaisin alkuasentoon, toisen jalan viereen.
6. Säädä kuntosalilaite itsellesi sopivaksi ja aseta oikeat painot. Istu laitteeseen, nojaa selkä kiinni
selkänojaan ja aseta jalat jalkatukiin. Levitä jalkojasi niin leveälle kuin saat, ja tuo ne sitten hitaasti
jarruttaen takaisin keskelle. Pidä takapuoli ja selkä koko ajan kiinni penkissä liikettä tehdessäsi.

11. Reiden lähennys
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11. Reiden lähennys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Käy kylkimakuulle siten, että lonkat ovat koukistettuna 45 asteen ja polvet 90 asteen kulmaan.
Nosta päällimmäinen jalka siten, että polvi osoittaa kattoa kohti kantapäiden pysyessä yhdessä. Vie
käsi alemman jalan reiden päälle lähelle polvea. Pyri kääntämään alempaa jalkaa ylös niin, että
kantapäät pysyvät yhdessä, samalla vastustaen liikettä kädellä. Jalan ei tule kuitenkaan liikkua
ylöspäin. Pidä jännitys päällä muutaman sekunnin ajan.
2. Ota käsi pois alemman jalan päältä. Käännä alempaa jalkaa ylöspäin pitäen edelleen kantapäät
yhdessä. Älä vie jalkaa niin ylös, että lantiosi lähtee kääntymään ja kaadut selällesi. Tuo alempi jalka
takaisin alustaan hitaasti jarruttaen.
3. Makaa kyljelläsi ylempi jalka koukussa polvi kattoa kohti ja alempi jalka suorana alustalla. Nosta
suoraa jalkaa ylöspäin siihen asti, ettei lantiosi lähde kääntymään taaksepäin. Palauta jalka hallitusti
jarruttaen alustalle.
4. Seiso lantion levyisessä asennossa. Ota tarvittaessa tukea seinästä. Seiso ryhdikkäänä, polvet
hieman koukussa koko suorituksen ajan. Sido seinässä, sohvan jalassa tai muussa tukevassa
esineessä kiinni olevan kuminauhan toinen pää sisemmän jalan nilkkasi ympärille. Tuo sisempää
jalkaa ilmassa suorana kohti tukijalkaa. Pysäytä liike hetkeksi ääriasentoon ja palauta jalka liikettä
jarruttaen takaisin alkuasentoon, toisen jalan viereen.
5. Säädä kuntosalilaite itsellesi sopivaksi. Istu laitteeseen, nojaa selkä kiinni selkänojaan ja aseta jalat
jalkatukiin. Aseta painot, ellet ole sitä vielä tehnyt. Tuo harallaan olevat jalkasi yhteen keskelle ja
levitä ne sen jälkeen takaisin rauhallisella liikkeellä. Pidä takapuoli ja selkä koko ajan kiinni penkissä
liikettä tehdessäsi.

12. Painonsiirrot
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12. Painonsiirrot
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Seiso lantion levyisessä asennossa kyynärsauvoihin tukien. Aktivoi syvät vatsalihakset. Seiso
ryhdikkäänä siten, että polvet eivät ole lukkiutuneet ääriojennukseen. Siirrä painosi toisen jalan
varaan kuitenkin sauvoilla tukien ja molemmat jalat maassa pitäen. Palaa keskiasentoon ja
varmista, että paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille. Siirrä paino vuorostaan toisen jalan
varaan, minkä jälkeen palaa taas keskiasentoon.
2. Siirrettyäsi painosi toiselle jalalle kevennä vastakkaisella jalalla olevaa painoa siirtämällä polvea
eteenpäin niin, että kantapää nousee lattiasta.
3. Painon ollessa toisella jalalla vie vastakkaista polvea vielä eteenpäin ja ylöspäin niin, että jalka
irtoaa kokonaan lattialta. Voit haastaa liikettä nostamalla kyynärsauvat irti lattiasta niin, että seisot
yhdellä jalalla.

13. Yhdellä jalalla seisominen korokkeella
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso korokkeella seinästä tukea ottaen siten, että vain toinen jalka on korokkeella ja toinen ilmassa.
Päästä lantio työntymään sivulle tukijalan puolelta, jolloin ilmassa oleva jalka tipahtaa. Tuo lantio
ylös takaisin keskiasentoon aktivoimalla pakara. Tällöin molempien jalkojen pitäisi myös olla
samalla tasolla. Pidä ylävartalo mahdollisimman suorana, liikkeen tulisi tulla vain lantion asentoa
muuttamalla.

14. Marssi paikalla
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14. Marssi paikalla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Seiso lantion levyisessä asennossa kyynärsauvoihin tukien. Siirrä painosi toiselle jalalle, samalla
nostaen vastakkainen jalka ilmaan. Laske ilmassa oleva jalka ja siirrä paino sen päälle nostaen
samalla toinen jalka ilmaan. Pyri pitämään marssi mahdollisimman luonnollisen kävelyn omaisena.
2. Tee sama marssi ilman sauvojen tukea. Valitse paikka siten, että saat tarvittaessa otettua tukea
seinästä tai jostain tukevasta huonekalusta.
3. Haastavamman liikkeestä saat tuomalla vastakkaisen polven ja vastakkaisen kyynärpään yhteen.
Keskity pitämään itsesi tasapainossa ja keskivartalo tiukkana. Suorituksen tulee olla rauhallinen ja
hallittu. Valitse harjoituspaikka siten, että saat tarvittaessa otettua jostain tukea.

15. Pehmeällä alustalla tehtäviä harjoitteita
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15. Pehmeällä alustalla tehtäviä harjoitteita
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Seiso ryhdikkäästi lantion levyisessä asennossa esimerkiksi tyynyn tai muun pehmeän alustan
päällä. Valitse paikkasi siten, että saat tarvittaessa otettua seinästä tai huonekalusta tukea. Hae
hyvä tasapaino pehmeällä alustalla.
2. Vie jalkaterät yhteen. Tällöin tukipinta-ala pienenee ja tasapainon pitäminen vaikeutuu.
3. Seiso lantion levyisessä asennossa. Siirrä rauhallisesti painoasi kantapäille ja sen jälkeen varpaille.
Säilytä tasapainosi keinuen edestä taakse ja takaa eteen.
4. Aseta jalkasi tandemasentoon niin, että toisen jalan isovarvas on kiinni toisen jalan kantapäässä ja
jalat peräkkäin. Pyri säilyttämään tasapaino.
5. Kaikista liikkeistä saat haastavamman tekemällä ne silmät kiinni.

16. Tasapainolaudalla tehtäviä harjoitteita
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16. Tasapainolaudalla tehtäviä harjoitteita
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Ota tukea seinästä kun astut tasapainolaudan päälle. Seiso ryhdikkäästi lantion levyisessä
asennossa laudan päällä polvet hieman koukussa. Ota käsi pois tuelta ja pyri hakemaan
tasapainoinen asento.
2. Siirrä painoasi jalalta toisella pitäen tasapaino laudan päällä.
3. Vie jalkateräsi yhteen ja hae tasapainoinen asento. Voit ottaa tukea seinästä jalkoja siirtäessäsi.
4. Nosta toinen jalka laudalta ilmaan ja hae tasapaino yhdellä jalalla seisten.
5. Jos yhdellä jalalla seisominen tuntuu helpolta, koita nostaa ilmassa olevaa jalkaa ylemmäksi,
samalla taivuttaen ylävartaloa, yrittäen päästä vaaka-asentoon.
6. Kaikista harjoitteista saat haastavampia tekemällä ne silmät kiinni.

17. Kompassikyykky
LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO
17. Kompassikyykyt
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso ryhdikkäästi lantion levyisessä asennossa. Valitse harjoituspaikkasi siten, että saat tarvittaessa
otettua jostain tukea. Nosta toinen jalka hieman ilmaan ja hae hyvä tasapaino. Vie ilmassa oleva
jalka eteen tehden pieni niiauskyykky tukijalalla. Palaa lähtöasentoon. Vie seuraavaksi ilmassa
oleva jalka sivulle niiauksen aikana ja palaa lähtöasentoon. Vie ilmassa oleva jalka vielä taakse
niiaten ja palaa takaisin lähtöasentoon. Mitä syvemmälle viet tukijalan niiaukseen, sen pidemmälle
saat vietyä ilmassa olevaa jalkaa.

18. Nilkan pumppaus (laskimotukosten ehkäisy)
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
18. Nilkan pumppaus (laskimotukosten ehkäisy)
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Nilkan pumppaus vilkastuttaa alaraajojen verenkiertoa ja näin ennaltaehkäisee laskimoveritulpan
syntyä, ja vähentää turvotusta. Koukista ja ojenna nilkkoja sekä varpaita mahdollisimman usein
valveilla ollessasi. Tee nilkkojen pumppausliike rauhallisella ja jatkuvalla liikkeellä siten, että
pohjelihas supistuu ja venyy vuorotellen mahdollisimman tehokkaasti. Voit tehostaa liikkeen
vaikutusta nostamalla jalat kohoasentoon, esim. laittamalla kaksi tyynyä nilkan alueelle ja yhden
polvitaipeen alla. Pidä jalat suorina.

19. Reisilihasjännitys
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19. Reisilihasjännitys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Harjoituksella aktivoidaan reisilihasta, joka ojentaa polvea. Leikkauksen jälkeen kipu estää lihaksen
tehokkaan käytön, ja tällä liikkeellä opetetaan reisilihasta supistumaan ilman suurta näkyvää
liikettä. Aseta jalka suoraksi alustaa vasten, paina polvitaivetta alustaa vasten ja samalla pyri
nostamaan kantapäätä irti alustasta. Voit myös vetää nilkan koukkuun. Tunnustele, että
reisilihaksesi jännittyy, pidä jännitystä 5 sekuntia. Rentouta lihakset 5 sekuntia ja toista liikettä. Tee
liike yhtäaikaisesti molemmilla jaloilla.

20. Polven koukistus ja ojennus selinmakuulla
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
20. Polven koukistus ja ojennus selinmakuulla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Asetu selinmakuulle. Koukista ja suorista polvea vuoronperään liu’uttamalla jalkapohjaa alustaa
pitkin. Vie polvi aina niin pitkälle koukkuun kuin saat. Pidä lantio osoittamassa suoraan ylöspäin.
2. Nosta toinen polvi koukkuun ja ota molemmin käsin kiinni takareiden puolelta. Roikota säärtä ja
anna painovoiman koukistaa polvea yhä pidemmälle. Voit ylläpitää roikotusvaihetta pidempiäkin
aikoja kivun mukaan aina muutamaan minuuttiin saakka. Polven ojentamisen lisäämiseksi nosta
jalkapohja kattoa kohti ja suorista jalka mahdollisimman suoraksi. Aktivoi reisilihas ja pidä jännitys 5
sekuntia. Rentouta lihakset 5 sekuntia ja toista liikettä. Tee jännitys-rentoutus liikettä sarjana
ojentamisen lisäämiseksi ja välillä roikota säärtä koukistumisen lisäämiseksi.

21. Polven koukistus istuen
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21. Polven koukistus istuen
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Istuessasi voit harjoitella polven koukistamisen lisäämistä liikuttamalla jalkapohjaa lattiaa vasten
edes-takaisin. Liu’uttaminen onnistuu helpoiten käyttämällä esimerkiksi villasukkaa sileää lattiaa
vasten. Liu’uta kantapäätä taaksepäin pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen yli, pidä 1030 sekuntia ja vapauta jalka rentouttamalla lihakset. Leikkauksen jälkeen liikelaajuutta lisätään
”pikkuhiljaa houkutellen”, sillä liian voimakkaat venytykset pitävät tulehdustilaa yllä ja aiheuttavat
lihaksiin suojajännitystä.

22. Polven ojennus istuen
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
22. Polven ojennus istuen
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Istu tuolilla ja aseta leikatun jalan kantapää edessäsi olevalle toiselle tuolille. Anna polven ojentua
tässä asennossa ja yritä rentouttaa lihaksia hengittämällä rauhallisesti ja totuttautumalla kipuun.
Aluksi voit antaa tukea käsilläsi kannattamalla takareiden puolelta, ja vähentää kannatusta
pikkuhiljaa. Venytä jalkaa aluksi 30 sekuntia ja lisää venytyksen kestoa polven kivun mukaan. Pidä
varpaat ja polvilumpio kohti kattoa. Tavoitteena on saada polvi ojentumaan täysin suoraksi.

23. Polven koukistus ja ojennus portaalla
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
23. Polven koukistus ja ojennus portaalla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Ota toisella kädellä kaiteesta tukea ja toisessa kädessä voit aluksi pitää kyynärsauvaa. Nosta leikattu
jalka ensimmäiselle askelmalle. Rentouta portaalla oleva jalka. Lisää leikatun polven koukistusta
siirtämällä koko vartalon painoa eteenpäin pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen yli,
pidä 10-30 sekuntia ja vapauta venytys siirtämällä kehon paino taaksepäin. Vie seuraavaksi painoa
hiukan taaksepäin tukijalan päälle, jolloin ylemmällä portaalla oleva jalka suoristuu, jännitä
reisilihasta voimistaaksesi ojennusta. Pidä ryhti hyvänä koko liikkeen ajan. Toista liikettä
vuorotellen molempiin suuntiin.
2. Myöhemmin, kun pärjäät ilman kyynärsauvaa, voit lisätä koukistusta nostamalla leikattua jalkaa
kaksi porrasta ylöspäin, jolloin voit siirtää painoa voimakkaasti eteenpäin. Ojennusta voit lisätä
painamalla omalla kädellä reiden yläpuolelta polvitaivetta alaspäin.

24. Tuolilta nouseminen
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
24. Tuolilta nouseminen
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Aloitetaan liike laskeutumalla tuolille symmetrisesti. Asettaudu tuolin eteen selin tuoliin päin
kyynärsauvojen kanssa, jalat rinnakkain lantion levyisessä asennossa, ja laita kyynärsauvat pois.
Ota tuolin käsinojista tukea molemmin puolin ja laskeudu istumaan symmetrisesti, molemmilla
jaloilla yhtä paljon painoa pitäen. Tämä on hyvä koukistusharjoitus polvelle. Huolehdi, että polvi
osoittaa kohti akkavarvasta koko laskeutumisen ajan, eikä liiku sisään/ulos päin. Istuudu alas ja
nojaa selkänojaan. Tarkista, että painosi on jakautunut tasaisesti molemmille puolille. Tuolilta
nouseminen tapahtuu päin vastaisessa järjestyksessä. Auta aluksi käsillä enemmän, jotta saat
pidettyä liikkeen symmetrisenä ja polvien linjauksen hyvänä. Myöhemmin voit tehdä liikettä
lihaskuntoharjoitteena ilman käsiä, ikään kuin jalkakyykkynä omalla painolla.

25. Portaat ylös kyynärsauvoilla
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
25. Portaat ylös kyynärsauvoilla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Porraskävelyn muistisääntöinä ovat: ”terveys vie ylöspäin ja sairaus alaspäin” sekä ”kepit ovat
leikatun jalan kavereita”. Eli ylöspäin mentäessä astutaan ensin leikkaamattomalla jalalla ylemmälle
askelmalle, leikatun jalan ja keppien jäädessä alemmalle askelmalle. Tämän jälkeen siirretään
painoa eteenpäin ja ponnistetaan terveellä jalalla samalla nostaen leikattu jalka ja kepit ylemmälle
askelmalle terveen jalan viereen. Tämä toistetaan yksi askelma kerrallaan. Aluksi on hyvä ottaa
tukea kaiteesta, jos sellainen on käytettävissä. Tällöin käytetään vain yhtä kyynärsauvaa ja toinen
kyynärsauva kulkee mukana vastakkaisen puolen sormissa poikittain. Kipujen väistäessä voi
portaissa myös kulkea vuorotahtisesti eli yhdellä jalalla kaksi askelmaa kerralla, milloin voi myös
käyttää tukena kahta/yhtä kyynärsauvaa.

26. Portaat alas kyynärsauvoilla
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26. Portaat alas kyynärsauvoilla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Porraskävelyn muistisääntöinä ovat: ”terveys vie ylöspäin ja sairaus alaspäin” sekä ”kepit ovat
leikatun jalan kavereita”. Alaspäin mentäessä pidä paino terveellä jalalla ja vie samanaikaisesti
leikattu jalka ja sauvat eteenpäin. Laske ne alemmalle askelmalle terveellä jalalla niiaten. Vasta kun
leikattu jalka ja kepit ovat tukevasti alemmalla askelmalla, siirretään paino eteenpäin ja lasketaan
myös leikkaamaton jalka alemmalle portaalle. Tämä toistetaan yksi askelma kerrallaan. Aluksi on
hyvä ottaa tukea kaiteesta, jos sellainen on käytettävissä. Tällöin käytetään yhtä kyynärsauvaa ja
toinen kyynärsauva kulkee mukana vastakkaisen puolen sormissa poikittain. Kipujen väistäessä voi
portaissa myös kulkea vuorotahtisesti eli yhdellä jalalla kaksi askelmaa kerralla, milloin voi myös
käyttää tukena kahta/yhtä kyynärsauvaa.

27. Pohjevenytys
LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS
27. Pohjevenytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso lantion levyisessä asennossa kasvot kohti seinää, noin metrin päässä seinästä. Ota toisella
jalalla askel eteenpäin siten, että yletyt kädet suorina seinään. Vie lantiota eteenpäin niin, että
etummainen polvi koukistuu ja takimmainen jalka pysyy suorana ja kantapää kiinni maassa. Jatka
lantion ja painon siirtoa eteenpäin, kunnes tunnet takana olevan jalan pohjelihaksissa venytyksen.
Pidä venytys 10-30 sekuntia. Rentouta pohjelihas tuomalla lantiota taaksepäin. Tee useampi toisto.
Tee pohjevenytykset molemmille jaloille.

28. Polven liikkuvuusharjoittelu kuntopyörällä
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28. Polven liikkuvuusharjoittelu kuntopyörällä
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kuntopyörällä voi aluksi harjoitella ilman vastusta, kun tavoitteena on lisätä polvinivelen
liikelaajuutta. Aloita säätämällä satula normaalia korkeammalle, jolloin saat ojennettua polven
suoraksi ja polven mahdollinen kipu ja jäykkyys ei ole este täyden kierroksen pyörittämiselle. Jos
tämä ei heti onnistu, niin voit aluksi keinuttaa polkimia edes-takaisin.
Pyöräillessäsi pidä huolta, että polvi osoittaa varpaiden suuntaan, eikä lähde kääntymään ulos- tai
sisäänpäin. Polven koukistuksen lisäämiseksi voit alentaa satulaa pikkuhiljaa, jopa normaalia
alemmaksi, kivun sallimissa puitteissa. Ensimmäisen neljän viikon aikana leikkauksen jälkeen ei
ole syytä käyttää vastusta kuntopyörässä.

29. Etureiden venytys
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29. Etureiden venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Etureiden venytys on samalla harjoitus polven koukistamisen lisäämiseksi. Aluksi et saa otetta
nilkastasi suoraan kädelläsi, joten tarvitset apuvälineeksi huivin, vyön, tmv. esineen. Asettele vyö
nilkan ympäri kumartumalla eteenpäin. Vie vyön päät takapuolella yhteen käteen ja nouse ylös. Nyt
voit vetää kädelläsi vyöstä ja venyttää etureiden puolta sekä lisätä polvinivelen koukistusta. Tee
venytys pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen yli, pidä 10-30 sekuntia ja vapauta
venytys. Pidä ryhti suorassa ja polvet lähellä toisiaan venytyksen aikana.
Mikäli pystyt tekemään liikkeen ottamalla nilkasta tai jalkaterästä kiinni suoraan kädelläsi, niin
polvesi koukistus on 125-140 astetta. Onnittelut, tämä on erittäin hyvä liikkuvuus polven
tekonivelelle!

30. Takareiden venytys
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30. Takareiden venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Ota kiinni nilkoista tai sääristä ollessasi kyykyssä. Nosta takapuolta kohti kattoa rauhallisella
liikkeellä. Kun tunnet kiristävää venytystä takareisissä, pidä 10-30 sekuntia ja vapauta venytys
laskemalla takapuolta alemmaksi.
2. Seiso lantion levyisessä asennossa jalat suorina tai hivenen koukussa. Lähde taivuttamaan
ylävartaloa rauhallisella liikkeellä eteenpäin lantiosta taittaen. Vie sormia kohti varpaita ja lattiaa
niin pitkälle kuin pystyt. Tee venytys pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen yli, pidä 1030 sekuntia ja vapauta venytys nousemalla rauhallisesti ylös.

31. Lonkankoukistajien venytys
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31. Lonkankoukistajien venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso lantion levyisessä asennossa ja ota pitkä askel eteenpäin toisella jalalla. Pidä ryhti suorassa ja
laita kätesi takapuolellesi. Tee lyhyt painonsiirto eteenpäin ja työnnä käsilläsi lantiotasi eteenpäin ja
samalla nojaa hartioilla taaksepäin. Takimmaisen jalan tulee pysyä liikkeen aikana täysin suorana,
jolloin tunnet venytystä lonkankoukistajissa, reiden yläosassa lantion kohdalla. Pidä venytys 10-30
sekuntia ja vapauta venytys suoristamalla ryhtisi ja tuomalla painopiste takaisin jalkojen
keskiväliin. Venyttele molemmat puolet.

32. Pakaran venytys
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32. Pakaran venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Ollessasi selinmakuulla vuoteessa vie polvet koukkuun. Nosta toinen jalka kattoa kohti ja tartu
molemmin käsin kiinni takareiden puolelta. Rentouta jalka ja vedä käsilläsi polvea päätä kohti. Tee
venytys pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen yli, pidä 10-30 sekuntia ja vapauta
venytys. Venyttele molemmat puolet.
2. Tehokkaamman venytyksen pakaraan saat, kun asetat sääresi poikittain eteesi ja tartut toisella
kädellä tukevasti polvesta ja toisella kevyesti nilkasta, joka on vastakkaisen polven päällä. Vedä
venytettävän puolen polvea kädelläsi, säären samalla siirtyen yhdensuuntaisesti kohti päätäsi. Liike
ei saisi aiheuttaa vääntöä polveen, vaan kierto tulee lonkasta. Teet liikkeen oikein, jos tunnet
venytyksen pakarassa, mutta et kipua nivelissä. Venyttele molemmat puolet.

33. Reiden lähentäjien venytys
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33. Reiden lähentäjien venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Ollessasi selinmakuulla vuoteessa vie polvet koukkuun ja jalkaterät yhteen. Laske polvet sivulle
pitäen samalla jalkapohjat yhdessä. Vie venytys pehmeällä liikkeellä kipurajaan asti ja hiukan sen
yli, pidä 10-30 sekuntia ja vapauta venytys. Voit tukea liikettä käsilläsi sekä laskiessasi reidet
venytykseen että nostaessasi reidet pois venytyksestä.

34. Reiden loitontajien venytys
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34. Reiden loitontajien venytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Käy selinmakuulle. Nosta toinen polvi ylös ja tartu vastakkaisella kädellä kiinni säärestä heti
polvilumpion alapuolelta. Kierrä polvea vetävän käden suuntaan, ja jätä molemmat lapaluut kiinni
alustaan. Venytyksen pitäisi tuntua lantion sivussa pakaroiden alueella. Venyttele molemmat puolet.

35. Kylkivenytys
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35. Kylkivenytys
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kodista on vaikea löytää kohtaa, josta voi roikkua koko painolla. Ovien kahvat ovat yleensä
kestäviä, jos suuntaa roikkumisen oven suuntaisesti saranoista poispäin. Myös ovien karmit, pilarit
ja muut kiinteät rakenteet ovat mahdollisia. Tartu roikkumisen kestävästä kohteesta kiinni toisella
kädellä ja ota vastakkaisella kädellä tukea reidestä. Rentouta koko vartalo mahdollisimman hyvin.
Jousta polvilla ja kierrä lantiota roikkumiskäden suuntaan. Venytyksen pitäisi tuntua kyljen ja
lantion alueella. Venyttele molemmat puolet.

36. Allasvenyttely
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36. Allasvenyttely
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesijuoksu
http://www.vesiliikunta.com/index.php?page=48
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/vesijuoksu

37. Kävelyyn valmistava askelharjoitus
KÄVELYHARJOITTELU
37. Kävelyyn valmistava askelharjoitus
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso jalat vierekkäin lantion levyisessä asennossa kyynärsauvoihin tukien. Leikatun jalan päkiä ja
kyynärsauvat ovat samalla linjalla ja pysyvät paikoillaan koko liikkeen ajan. Ota terveellä jalalla
askel taaksepäin ja siirrä paino taakse.
Harjoitus lähtee liikkeelle, kun nostat leikatun jalan varpaat ylös siten, että vain kantapää jää
maahan. Lähde askeltamaan siirtämällä koko painosi leikatulle jalalle sauvoihin tukien. Leikattu
jalka pysyy koko liikkeen ajan paikoillaan painon siirtyessä kantapään kautta varvastyöntöön. Terve
jalka heilahtaa eteen ja paino siirtyy myös eteenpäin. Painon ollessa molemmilla jaloilla leikatun
jalan polvi liikkuu suoraan eteenpäin ja kantapää nousee ilmaan varvastyönnön vaikutuksesta. Siirrä
painosi eteen terveelle jalalle ja ponnista takaisin. Paino siirtyy leikatun jalan varpaiden kautta
kantapäälle ja liike pysähtyy terveelle jalalle takana. Toista edes-takaisin liikettä.
Aluksi voit tehdä liikettä lyhyellä askeleella, kunhan terve jalka liikkuu yhtä pitkän matkan eteen ja
taakse päin. Voit haastaa itseäsi pidentämällä askeleen pituutta, jolloin luottamuksesi leikattuun
polveen kasvaa.

38. Kävely sisätiloissa kyynärsauvoilla
KÄVELYHARJOITTELU
38. Kävely sisätiloissa kyynärsauvoilla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kaikissa kävelyharjoitteissa on tärkeää pyrkiä mahdollisimman luonnolliseen kävelyaskeleeseen ja
ontumisen välttämiseen. Tuo jokaisella askeleella aina suora jalka kantapää edellä maahan, vie
vartalon paino kunnolla maassa olevan jalan, tarvittaessa sauvoilla tukien, ja muista saattaa askel
loppuun kunnollisella varvastyönnöllä.
1. Kahdella kyynärsauvalla tasatahtia kävellessä astu leikatulla jalalla eteenpäin vieden
samanaikaisesti molemmat sauvat eteen tukea antamaan. Siirrä paino leikatun jalan ja sauvojen
varaan ja astu terveellä jalalla askel eteen. Siirrä paino terveen jalan varaan ja astu vuorostaan
leikatulla jalalla eteen tuoden samanaikaisesti sauvat maahan leikatun jalan molemmin puolin. Pyri
siihen, että sauvat ja leikatun jalan kantapää osuvat maahan käytännössä samaan aikaan. Ota
molemmilla jaloilla yhtä pitkiä askeleita, vaikka ne olisivatkin alkuvaiheessa lyhyitä.
2. Kahdella sauvalla vuorotahtia käveltäessä liikuta aina vastakkaista jalkaa ja vastakkaisen käden
sauvaa yhtä aikaa eteenpäin. Ota molemmilla jaloilla yhtä pitkiä askeleita, jotta askelrytmi pysyy
mahdollisimman luonnollisena. Pyri siirtymään mahdollisimman nopeasti tasatahtikävelystä
vuorotahtikävelyyn kävelyn luonnollisuuden parantamiseksi.
3. Yhden sauvan kanssa käveltäessä sauva otetaan terveen jalan puoleiseen käteen ja sitä liikutetaan
yhtä aikaa ja samansuuntaisesti leikatun jalan kanssa.

39. Kävely ulkona kyynärsauvoilla
KÄVELYHARJOITTELU
39. Kävely ulkona kyynärsauvoilla
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Ulkona kävellessä pätevät samat kävelytekniikat kuin sisälläkin. Ulkona kävelyalusta ja olosuhteet
kuitenkin vaihtelevat, joten on tärkeää keskittyä entistä enemmän oman vartalon hallintaan ja siihen
mihin askeleen kulloinkin tuo maahan. Älä kuitenkaan kulje etukumarassa maata tuijottaen, vaan
pyri säilyttämään hyvä ryhti. Vaikka kävely ulkona olisi aluksi hieman hitaampaa ja varovaisempaa,
muista silti aina luonnollinen eteenpäin vievä askelrytmi ja -pituus sekä pyri välttämään ontumista.
Käytä liukkaalla kelillä sauvojen jääpiikkejä.

40. Sauvakävely
KÄVELYHARJOITTELU
40. Sauvakävely
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Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Sauvakävelysauvat ovat hyvä apu kun kyynärsauvoista olisi hyvä päästä eroon, mutta kävely ilman
tukea aiheuttaa vielä epävarmuutta. Sopivan pituiset sauvat löydät kun kyynärpää muodostaa 90
asteen kulman sauvojen ollessa kädessä. Sauvoilla kävellessä vastakkaista jalkaa ja vastakkaista
sauvaa liikutetaan aina samanaikaisesti. Hartiat tulee pitää rentoina, eikä sauvaa kannata puristaa
lujasti nyrkissä, vaan sormet saavat irrota sauvan kahvasta jokaisen työnnön aikana. Kun sauva
osuu maahan, sen tulisi jäädä hieman vastakkaisen jalan kantapään linjan taakse.
Sauvakävelysauvojen avulla askelpituus ja –rytmi kasvavat luonnollisesti, mutta ne tarjoavat silti
turvaa kaatumista vastaan.

41. Kävely sisätiloissa ilman apuvälineitä
KÄVELYHARJOITTELU
41. Kävely sisätiloissa ilman apuvälineitä

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

9

9

9

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kun aloitat kävelyn ilman apuvälineitä, kannattaa se tehdä tutussa paikassa, jotta tiedät mistä saat
tarvittaessa otettua tukea. Tuo jokaisella askeleella jalka maahan kantapää edellä, vie askeleen
keskivaiheella paino kunnolla maassa olevan jalan varaan ja päätä askel kunnon varvastyöntöön.
Kiinnitä huomiota, että polvi kulkee samassa linjassa akkavarpaan kanssa, eikä lantiossa tapahdu
ylimääräistä liikettä sivulta toiselle. Heilauta vastakkaista kättä samaan aikaan vastakkaisen jalan
kanssa eteen tasapainon avustamiseksi. Pyri pitämään ylävartalo mahdollisimman suorassa ja
luonnollisessa asennossa. Voit aloittaa rauhallisilla lyhyillä askeleilla, mutta pyri mahdollisimman
nopeasti täyteen askelpituuteen molemmilla jaloilla. Leikattu polvi kestää kyllä kävelyä, joten
sinulla ei tulisi olla tarvetta ontua.

42. Kävely ulkona ilman apuvälineitä
KÄVELYHARJOITTELU
42. Kävely ulkona ilman apuvälineitä

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

11

13

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kävely ulkona ilman apuvälineitä tapahtuu samoin kuin sisälläkin. Kävelylenkit kannattaa aloittaa
tasaisella asfalttialustalla tutuissa paikoissa ja pitää varalta mukana kyynärsauvaa tai kävelysauvoja.
Kun kävely alkaa sujua, kannattaa haastaa itseään kävelemällä pehmeämmillä alustoilla kuten
hiekkateillä tai pururadoilla. Pehmeillä ja epätasaisilla alustoilla, kuten metsässä käveleminen on
hyvää ja monipuolista harjoittelua, mutta sitä on syytä tehdä vasta kun on varma pärjäämisestä.
Etenkin alussa olisi hyvä ottaa kävelylenkille mukaan kaveri, joka voi tarvittaessa auttaa, tai ainakin
varata mukaan puhelin, jotta voi tarvittaessa hälyttää apua.

43. Vesijuoksu
KESTÄVYYSKUNTO
43. Vesijuoksu

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesijuoksu
http://www.vesiliikunta.com/index.php?page=48
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/vesijuoksu

44. Uinti, vapaa- ja selkäuinti (ei rintauintia, ei perhosta)
KESTÄVYYSKUNTO
44. Uinti, vapaa- ja selkäuinti (ei rintauintia, ei perhosta)

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
http://www.uinti.info/uintitekniikka/vapaauinnin-tekniikka/
http://www.uinti.info/uintitekniikka/selkauinnin-tekniikka/
http://www.uimarit.fi/
https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1232/vinkkiesite.pdf
https://www.uimaliitto.fi

45. Allasjumppa
KESTÄVYYSKUNTO
45. Allasjumppa

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesijuoksu
http://www.vesiliikunta.com/index.php?page=48
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/vesijuoksu

46. Kuntopyöräily
KESTÄVYYSKUNTO

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

46. Kuntopyöräily

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Säädä kuntopyörä itsellesi sopivaksi. Aloita harjoittelu hyvin kevyellä vastuksella ja kasvata sitä
vasta kun olet tottunut kyseiseen harjoitteluun. Pyöräillessä pidä huolta, että polvi osoittaa
varpaiden suuntaisesti, eikä lähde kääntymään ulos- tai sisäänpäin. Pyöräillessä polvi koukistuu ja
ojentuu jatkuvasti, joten polje ensin maltillisia ajanjaksoja ja kasvata harjoituksen pituutta sitä
mukaan kun polvi tottuu rasitukseen.

47. Crosstrainer
KESTÄVYYSKUNTO
47. Crosstrainer

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Asetu crosstraineriin ja hae hyvä tasapaino. Lähde polkemaan eteenpäin aluksi kevyellä vastuksella.
Pidä huolta, että polvet osoittavat varpaiden suuntaisesti, eikä lähde kääntymään ulos- tai
sisäänpäin. Tee aktiivisesti työtä myös käsilläsi. Pidä harjoittelu aluksi maltillisena ja kasvata
vastusta ja liikkeen nopeutta polven tottuessa rasitukseen.

48. Hiihto, perinteinen tyyli
KESTÄVYYSKUNTO
48. Hiihto, perinteinen tyyli

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista/maastohiihto/hiihtotekniikat
http://www.hiihdonopettajat.com/File/Maastohiihdon_opetusohjelma_2010.pdf
https://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/14632/opeopas_e_book_2013.pdf
https://www.suomenlatu.fi/

49. Pyöräily
KESTÄVYYSKUNTO
49. Pyöräily

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
http://www.pyoraily.fi/
http://www.poljin.fi/

50. Ergosoutu
KESTÄVYYSKUNTO
50. Ergosoutu

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/
http://www.finnrowing.com/sisasoutu/

51. Suunnistus ja metsässä liikkuminen
KESTÄVYYSKUNTO
51. Suunnistus ja metsässä liikkuminen

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
TYÖN ALLA... odotellessasi käy tutustumassa:
http://www.metsa.fi/luonnossa-liikkuminen
http://www.luontoon.fi/
http://www.suunnistus.fi/
https://www.suunnistusliitto.fi/
http://www.suunnistus.net/
https://www.suomenlatu.fi/

52. Nilkan ojennus ja koukistus
LIHASKUNTO, VOIMA
52. Nilkan ojennus ja koukistus

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

9

9

-

-

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Laita kuminauha jalkapohjan ympäri ja pidä itse kuminauhan päistä kiinni. Pidä polvi suorana ja
ojenna nilkkaa kuminauhaa vasten. Palauta nilkka hitaasti suorakulmaan liikettä vastustaen.
2. Sido kuminauhan toinen pää kiinni ja laita kuminauha jalkapöydän päälle. Pidä polvi suorana ja
lähde koukistamaan ojennettua nilkkaa mahdollisimman pitkälle itseäsi kohti. Palauta nilkka
hitaasti alkuasentoon liikettä vastustaen.

53. Varpaillenousu
LIHASKUNTO, VOIMA
53. Varpaillenousu

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

9

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso ryhdikkäänä polvet suorina ja päkiä korokkeen/tyynyt/patjan päällä. Nouse varpaille
mahdollisimman korkealle, paino tasaisesti kaikilla varpailla. Laskeudu alaspäin hallitusti. Voit
tehdä aluksi liikkeen tuen kanssa ja edistyessäsi ilman tukea.
Voit tehdä liikkeen myös seisten päkiät rappusella ja kantapää roikkuen alhaalla, jolloin liikkeen
laajuus on suurempi. Nouse vastaavalla tavalla varpaille ja laskeudu hallitusti alas.

54. Polven ojennus
LIHASKUNTO, VOIMA
54. Polven ojennus

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

9

11

13

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Istu tuolille ja aseta pyyhe tai huivi säären ympäri. Jännitä reiden etuosan lihakset työntämällä
säärtä pyyhettä vasten, ikään kuin yrittäisit suoristaa polvea ilman näkyvää liikettä. Pidä jännitystä
yllä muutama sekunti ja rentouta. Voit vaihtaa polvikulmaa liikkeen raskauttamiseksi tai
keventämiseksi.
2. Istu ryhdikkäänä. Laita käsi polven yläpuolelle. Ojenna polvi täysin suoraksi ja pidä jännitys
muutaman sekunnin ajan. Tunnista käden alla, että etureiden lihakset jännittyvät. Palauta jalka
hallitusti koukkuun.
3. Laita kuminauha nilkkaan ja toinen pää kiinni selän puolelle. Ojenna polvi täysin suoraksi ja pidä
jännitys muutaman sekunnin ajan. Tunnista käden alla, että etureiden lihakset jännittyvät. Palauta
jalka hallitusti koukkuun.
4. Tee kuntosalilaitteeseen tarvittavat pituus- ja vastussäädöt. Aloita hyvin pienillä vastuksilla siten,
että pystyt tekemään polven ojennuksen täysin suoraksi. Istu kuntosalilaitteessa ryhdikkäästi polvet
koukussa. Ojenna polvet täysin suoraksi. Pidä jännitystä hetki ja palauta hallitusti polvet koukkuun.
Liike tapahtuu vain polvinivelestä ei esim. selästä.

55. Polven koukistus
LIHASKUNTO, VOIMA
55. Polven koukistus

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

9

11

13

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Istu tuolille ja laita käsi leikatun jalan pohkeen yläosaan. Jännitä reiden takaosan lihakset kättä
vasten ilman näkyvää liikettä ja kuvittele koukistavasi polvea ja tuovasi kantapäätä tuolin alle. Pidä
jännitys kättä vasten muutama sekunti ja rentouta. Muuttamalla polvikulmaa saat harjoitteesta
kevyemmän tai raskaamman.
2. Istu tuolille ja laita käsi leikatun jalan pohkeen yläosaan. Jännitä reiden takaosan lihakset ja koukista
polvea tuomalla kantapäätä tuolin alle, samaan aikaa kädellä liikettä vastustaen. Tuo jalka niin
pitkälle kuin saat ja palauta lähtöasentoon.
3. Laita kuminauha nilkan ympäri ja sido toinen pää tukevasti kiinni. Koukista polvea jännittämällä
reiden takaosan lihaksia ja tuo kantapäätä rauhallisesti tuolin alle. Pidä jännitys muutama sekunti ja
palauta jalka alkuasentoon.
4. Tee kuntosalilaitteeseen tarvittavat pituus- ja vastussäädöt. Aloita hyvin pienillä vastuksilla, jotta
pystyt tuomaan polven 90 asteen kulmaan hallitusti. Istu kuntosalilaitteessa ryhdikkäästi polvet
suorina. Koukista polvinivelestä viemällä kantapäitä penkin alle. Pidä jännitystä hetki ja palauta
polvet jarruttaen suoriksi. Liike tapahtuu vain polvinivelestä ei esim. selästä.

56. Lonkan ojennus
LIHASKUNTO, VOIMA
56. Lonkan ojennus

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

9

11

13

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Seiso ryhdikkäänä, pidä seinästä hieman tukea. Jännitä pakara ja ojenna lonkkaa viemällä jalkaa
suorana taakse, lattiassa tai hieman ilmassa. Pidä pakarajännitys hetken ja palauta jalka. Pidä lantio
suunnattuna eteenpäin koko liikkeen ajan äläkä päästä alaselkää notkolle.
2. Tee alataljaan tarvittavat säädöt. Aloita hyvin pienillä vastuksilla siten, että pystyt tekemään
puhtaan liikeradan hallitusti. Laita remmi nilkkaan, seiso ryhdikkäänä, pidä laitteesta tukea. Jännitä
pakara ja ojenna lonkkaa viemällä jalkaa suorana taakse, lattiassa tai hieman ilmassa. Pidä
pakarajännitys hetken ja palauta jalka. Älä tee liikettä selkää notkolle vetämällä!

57. Lonkan koukistus
LIHASKUNTO, VOIMA

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

57. Lonkan koukistus

-

9

11

13

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Sido kuminauha nilkkaan. Asetu selinmakuulle, vapaa jalka koukkuun ja kuminauhajalka suorana.
Pidä selkä hallitussa keskiasennossa ja lantio paikallaan. Vedä polvea koukkuun vatsan päälle, pidä
jännitys hetken ja saata jarruttaen jalka hallitusti lähtöasentoon.
2. Sido kuminauha nilkkaan. Asetu selinmakuulle, vapaa jalka koukkuun ja kuminauhajalka suorana.
Pidä selkä hallitussa keskiasennossa ja lonkka paikallaan. Koukista lonkaa vetämällä kuminauhaa
jalka suorana ylös vartalon päälle, pidä jännitys hetken ja saata jarruttaen jalka hallitusti
lähtöasentoon.

58. Kyykky 60 °
LIHASKUNTO, VOIMA
58. Kyykky 60 °

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

11

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso ryhdikkäänä, paino koko jalkaterän päällä. Kyykisty koukistamalla polvia noin 60 asteen
kulmaan. Kädet voivat tulla eteen helpottamaan tasapainoa. Kyykistymisvaiheessa on erityisen
tärkeää linjata polvi suoraan jalkaterän päälle (polvilumpio ja 2. varvas päällekkäin) ja pitää selkä
suorana. Polvet eivät saa notkahtaa sisäänpäin (vrt. pihtipolvet) eikä ulospäin (vrt. länkisääret).

59. Kyykky 90 °
LIHASKUNTO, VOIMA
59. Kyykky 90 °

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Seiso ryhdikkäänä, paino molempien jalkaterien päällä. Kyykisty koukistamalla polvia 90 asteen
kulmaan ikään kuin istuisit penkille. Kädet voivat tulla eteen tukemaan tasapainoa.
Kyykistymisvaiheessa on erityisen tärkeää linjata polvet suoraan jalkaterien päälle (polvilumpio ja
2. varvas päällekkäin) ja pitää selkä suorana. Polvet eivät saa notkahtaa sisäänpäin (vrt. pihtipolvet)
eikä ulospäin (vrt. länkisääret).

60. Porrasharjoittelu
LIHASKUNTO, VOIMA

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

60. Porrasharjoittelu

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Porrasharjoittelu on hyvä harjoitusmuoto, joka parantaa jalkojen lihasvoimaa sekä tasapainoa ja
kestävyyskuntoa. Sitä on myös helppo tehdä sisällä. Ylös mentäessä astu seuraavalle portaalle niin,
että paino on koko jalkaterällä ja siirrä itsesi ylös polvi ja lonkka ojentaen. Alaspäin tultaessa astu
alemmalle portaalle päkiä edellä, minkä jälkeen siirrä painosi koko jalalle etureiden avulla liikettä
jarruttaen. Aluksi voit tehdä ylöspäin mentäessä liikkeen kevennettynä ponnistamalla kahdella
jalalla. Tee liike rauhassa välttäen tärähdyksiä ja äkkinäisiä liikkeitä. Ota tarvittaessa tukea
kaiteesta. Harjoituksesta saat raskaamman lisäämällä käveltyjen kerrosten määrää harjoitusta
kohden.

61. Jalkaprässi
LIHASKUNTO, VOIMA
61. Jalkaprässi

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

13

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Kuntosalilla harjoitellessasi jalkaprässi on hyvä liike etu- ja takareisien vahvistamiseksi. Tee aluksi
pienillä painoilla pientä liikettä. Kasvata käytettyä painoa ja kyykyn syvyyttä maltillisesti omien
tuntemustesi mukaan.
1. Alkuun polvikulma on syytä pitää pienempänä (noin 45 astetta). Aseta jalkaterät astinlaudan
yläosaan lantion levyiseen asentoon, varpaat kohti kattoa. Laske rauhallisesti polvet kohti
rintakehää, pitäen polvilinja suorana (polvet kohti 2. varvasta), ja ojenna polvet suoriksi. Koko
liikeradan ajan selän on pysyttävä suorana kiinni alustassa.
2. Laita jalkaterät edelleen astinlaudan yläosaan, jalkaterät lantion levyiseen asentoon, varpaat kohti
kattoa. Laske rauhallisesti polvet kohti rintakehää nyt hieman syvemmälle (noin 60 astetta) pidä
polvilinja suorana (polvet kohti 2. varvasta), ja ojenna polvet suoriksi. Koko liikeradan ajan selän on
pysyttävä suorana, alaselkä ei saa pyöristyä missään vaiheessa.
3. Laita jalkaterät nyt astinlaudan keskiosaan, jalkaterät lantion levyiseen asentoon, varpaat kohti
kattoa. Laske rauhallisesti polvet kohti rintakehää (90-110 astetta) pidä polvilinja suorana (polvet
kohti 2. varvasta), ja ponnista polvet suoriksi. Koko liikeradan ajan selän on pysyttävä suorana,
alaselkä ei saa pyöristyä missään vaiheessa.

62. Askelkyykky
LIHASKUNTO, VOIMA
62. Askelkyykky

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Seiso ryhdikkäänä. Ota lyhyt askel eteenpäin ja kyykisty alaspäin. Pidä painopiste molemmilla
jaloilla. Ponnista etummaisella jalalla niin, että pääset takaisin perusasentoon jalat vierekkäin. Pidä
ryhti suorana ja päälaki kohti kattoa koko liikkeen ajan.
2. Seiso ryhdikkäänä. Ota pidempi askel eteenpäin ja kyykisty niin, että takimmainen polvi hipoo
lattiaa. Pidä painopiste molemmilla jaloilla. Ponnista etummaisella jalalla niin, että pääset takaisin
perusasentoon jalat vierekkäin. Pidä ryhti suorana ja päälaki kohti kattoa koko liikkeen ajan.

63. Yhden jalan kyykky
LIHASKUNTO, VOIMA

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

63. Yhden jalan kyykky

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
1. Laita toinen jalka takana olevalle tuelle. Pidä painopiste etummaisella tukijalalla ja laskeudu sen
varassa pieni kyykky alas. Pidä polvi linjattuna 2. varpaan suuntaisesti. Pidä ryhti hyvänä. Ojenna
etummainen jalka lähtöasentoon. Takana oleva jalka on aivan rentona ja antaa vain tukipisteen
tasapainon avuksi. Voit käyttää tukena esim. kävelysauvaa tai seinää.
2. Laita toinen jalka takana olevalle tuelle. Pidä painopiste etummaisella tukijalalla ja laskeudu sen
varassa kyykkyyn mahdollisimman alas. Ojenna etummainen polvi lähtöasentoon. Linjaa polvi 2.
varpaan suuntaan. Pidä ryhti hyvänä. Takana oleva jalka on aivan rentona ja antaa vain tukipisteen
tasapainon avuksi. Voit käyttää tukena esim. kävelysauvaa tai seinää.

64. Maastanosto, suorin jaloin
LIHASKUNTO, VOIMA
64. Maastanosto, suorin jaloin

1-2 vk

3-4 vk

5-8 vk

9-12 vk

-

-

-

15

Aikajakson alapuolella oleva numero ilmoittaa harjoitusliikkeen korkeimman rasitustason Borgin
asteikon mukaisesti. >> Lue lisää
Suorin jaloin tehtävä maastanosto on loistava liike takareisille, pakaroille ja alaselälle.
1. Ota jaloille lantion levyinen asento. Ota kepistä hartioiden levyinen myötäote, polvet hieman
koukussa. Jännitä pakarat, keskivartalo ja pidä selkä suorana. Lähde viemään keppiä hitaasti
alaspäin samalla jarruttaen liikettä. Kepin tulee kulkea jalkoja pitkin tai ainakin hyvin lähellä niitä.
Työnnä takapuolta taaksepäin pitäen selkä suorana. Nyt takareisissä tulisi tuntua painetta. Pysäytä
liike kepin ollessa säärtä vasten hieman polvilumpion alapuolella. Työnnä lantiotasi nyt eteenpäin ja
nosta keppi jalkojasi pitkin ylös.
2. Haastavamman liikkeestä saat korvaamalla kepin painotangolla ja lisäämällä vastusta tuntemustesi
mukaan. Ota jaloille hieman hartioita kapeampi asento. Ota tangosta hartioiden levyinen myötäote.
Polvet hieman koukussa. Jännitä pakaroitasi yhteen. Varmista, että selkä on suorana ja keskivartalo
on jännityksessä. Lähde viemään tankoa hitaasti alaspäin samalla jarruttaen liikettä. Tangon tulee
kulkea jalkoja pitkin tai ainakin hyvin lähellä niitä. Samalla takapuoli työntyy hieman taaksepäin
pitäessäsi selkäsi suorana. Nyt takareisissä tulisi tuntua painetta. Pysäytä liike tangon ollessa säärtä
vasten hieman polvilumpion alapuolella. Työnnä lantiotasi nyt eteenpäin ja nosta tanko jalkojasi
pitkin ylös.

