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LUKIJALLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tämä opas on suunniteltu nuorten naisjalkapalloilijoiden valmentajille sekä itse 
urheilijoille. Haluamme antaa oman panoksemme nuorille urheilijoille, jotta va-
kavilta loukkaantumisilta ja pitkiltä kuntoutusprosesseilta vältyttäisiin. Nuorten 
naisten eturistisidevammat ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosien aikana 
eri urheilulajeissa. Loukkaantumisriski on suuri etenkin jalkapallossa, jossa esi-
merkiksi nopeat suunnanmuutokset altistavat vamman synnylle. Naisilla eturis-
tisidevammoja esiintyy miehiin verrattuna noin 3-6 kertaa yleisemmin.  
 
Oppaan tavoitteena on kehittää nuorten naisjalkapalloilijoiden sekä heidän val-
mentajiensa tietämystä eturistisidevamman ennaltaehkäisystä. Opas sisältää 
tutkittuun tietoon perustuvan teoriapohjan eturistisidevammasta, sen riskiteki-
jöistä sekä ennaltaehkäisystä. Useat tutkimukset osoittavat, että takareisien eli 
hamstring-lihasten heikkous on merkittävä riskitekijä vamman synnyssä. Siksi 
päätimme luoda oppaan, jonka harjoitteet keskittyvät takareisien vahvistami-
seen. Opas on tarkoitettu valmentajille hyödynnettäväksi jokapäiväisessä oheis-
harjoittelussa. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on vähentää loukkaantumisten 
määrää ennaltaehkäisevään harjoitteluun keskittyen. 
 
Opas on tuotettu osana opinnäytetyötämme ”Eturistisidevammojen ennaltaeh-
käisy hamstring-harjoittelun avulla – Opas nuorten naisjalkapalloilijoiden val-
mentajille”. Työstämme löytyy laajempi teoriaosuus jalkapallosta lajina, huomi-
oiden lajin riskialttiuden erityisesti naispelaajilla. Lisäksi työ sisältää tietoa pol-
vinivelen anatomiasta ja toiminnasta, polven eturistisidevamman syntymeka-
nismeista, riskitekijöistä ja kuntoutumisesta sekä vamman ennaltaehkäisystä. 
Tähän oppaaseen on tiivistetty opinnäytetyömme keskeiset osa-alueet ja kehi-
tetty takareisien vahvistamista varten laaja liikepankki.. 
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TEORIAOSUUS 
 

POLVINIVEL JA SEN TOIMINTA 
 
 
Jotta pystymme luomaan mahdollisimman havainnollistavan teoriapohjan oppaallemme, on 
hyvä tehdä lyhyt katsaus polven anatomiaan ja toimintaan.  
 
Polvinivel on ihmisen suurin nivel ja sen tarkoituksena on pitää jalan liike vakaana sekä mah-
dollistaa polvelle tarvittava liikelaajuus. Nivel on yleiseltä määritelmältään luiden välille muo-
dostunut tukeva liitos.  
 
Polvinivel muodostuu kolmesta eri luusta, jotka ovat reisi-, sääri- ja pohjeluu sekä polvilumpi-
osta. Luut eivät kuitenkaan yksinään riitä ylläpitämään nivelen vakautta, joten apuna toimivat 
nivelsiteet, nivelkierukat sekä polvea ympäröivät lihakset.  
 
Nelipäisestä reisilihaksesta lähtevää jännettä, joka kulkee polvilumpion yli ja kiinnittyy sääri-
luuhun, kutsutaan polvijänteeksi. Polvinivel on rakenteeltaan sarananivel, joka mahdollistaa 
polven koukistamisen ja ojentamisen. Saranivelen toimintaa voidaan verrata esimerkiksi oven 
avaamiseen.  
 
 
 

 

Polvinivelen rakenne 

Polvijänne 

Polvilumpio 

Ulompi sivuside 

Ulompi nivelkierukka 

Nelipäinen rei-
silihas 

Reisiluu 

Eturistiside 

Sisempi sivuside 

Sisempi nivelkierukka 

Sääriluu 

Pohjeluu 
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NIVELSITEET JA NIVELKIERUKAT 

Nivelsiteet, toiselta nimitykseltään ligamentit, ovat vahvaa sidekudosta ja pitävät luita paikoil-
laan sekä rajoittavat nivelen liikkuvuutta. Nivelsiteiden tärkein tehtävä on ylläpitää polvinive-
len vakautta. Polvinivelessä on neljä päänivelsidettä, jotka ovat eturistiside, takaristiside sekä 
ulompi ja sisempi sivuside. Eturistisiteen tehtävänä on kontrolloida sääriluun eteenpäin mene-
vää liikettä ja takaristiside kontrolloi vastakkaisesti sääriluun taakse suuntautuvaa liikettä. Si-
vusiteet puolestaan kontrolloivat polven sivuttaissuuntaisia liikkeitä. Oppaan tarkoitusperän 
vuoksi tarkastellaan eturistisidettä vielä hieman tarkemmin. 
 
Eturistiside eli ACL yhdistää reisiluun sääriluuhun. Eturistisiteen päätehtävänä on jo edelli-
sessä kappaleessa mainittu säären eteenpäin liukumisen estäminen. Lisäksi toissijaisena tehtä-
vänä on ehkäistä polven vääntymistä sisäänpäin. Nivelside kontrolloi myös säären kiertolii-
kettä ja on oleellinen rakenne polven yliojentumisen estämiseksi. 
 
Polvinivelen vakauden tukena toimivat myös kaksi puolikuun muotoista levyä, joita kutsutaan 
nivelkierukoiksi. Nivelkierukat ovat rakenteeltaan luukudosta joustavammat ja niiden tehtä-
vänä on toimia iskunvaimentajina reisi- ja sääriluun välissä. Ne vähentävät myös kitkaa näiden 
kahden luun välillä ja helpottavat polvinivelen liikettä. Nivelkierukkavammat ovat yleisiä pol-
ven urheiluvammojen yhteydessä. 
 
 
POLVINIVELTÄ YMPÄRÖIVÄT LIHAKSET 

Polviniveltä ympäröivien lihasten tehtävinä ovat alaraajan liikkeen mahdollistaminen ja kont-
rollointi. Lihakset ylläpitävät muiden tukikudosten tavoin polven tukevuutta. Jotta alaraajan 
liike pysyy hallittuna, eikä liikkuminen aiheuta polvelle rakenteellisia ongelmia tai loukkaan-
tumisia, vaatii polvi vakautta sekä riittävästi voimaa.  
 
Polvinivelen toiminnan kannalta tärkeimmiksi lihaksiksi nousevat reiden lihakset. Polven etu-
puolella sijaitsevat etureiden lihakset, jonka päälihakset ovat räätälinlihas ja nelipäinen reisili-
has. Nelipäinen reisilihas koostuu neljästä lihaksesta (suora reisilihas, etummainen reisilihas, 
keskimmäinen reisilihas sekä ulommainen reisilihas). Nelipäisen reisilihaksen tehtävinä ovat 
polven ojennus sekä lonkan koukistus. 
Polven takapuolella sijaitsevat takareiden lihakset eli hamstring-lihakset. Hamstringeihin kuu-
luu kolme lihasta, jotka ovat kaksipäinen reisilihas, puolikalvoinen lihas sekä puolijänteinen 
lihas. Lihasryhmän tehtäviin kuuluvat lonkan ojennus ja polven koukistus. Syvillä polvi- ja 
lonkkakulmilla tehtävät liikkeet ovat hyviä harjoituksia hamstringien vahvistamiseen, sillä li-
hasryhmä aktivoituu polven ollessa koukistuneena.  
 
Hamstringit ovat erityisen tärkeässä roolissa eturistisidevammojen ennaltaehkäisyssä sekä yk-
sinään että yhdessä nelipäisen reisilihaksen kanssa. Lihasryhmä suojaa eturistisidettä ja toimii 
yhdessä eturistisiteen kanssa sääriluun eteenpäin menevän liikkeen kontrolloinnissa. Lisäksi 
hamstringit mahdollistavat polven sivuttaisliikkeen kontrollin, mikä korostaa niiden tärkeää 
roolia eturistisidevammojen ennaltaehkäisyssä. 
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MIKÄ ON ETURISTISIDEVAMMA? 
 
 
Polven eturistisidevamma on polven nivelsidevammoista yleisin ja yksi yleisimmistä urheilu-
vammoista. Eturistiside vaurioituu tyypillisesti lajeissa, jotka sisältävät paljon suunnanmuu-
toksia, kontakteja tai hyppyjä. Vauhdikkaat palloilulajit, kuten jalkapallo on tästä hyvä esi-
merkki.  
 
Eturistiristiside repeää tyypillisesti polven voimakkaassa kiertoliikkeessä tai polveen kohdis-
tuvassa voimakkaassa iskussa. Vamman syntymisen oireita ovat terävä kipu sekä polvinivelen 
turvotus. Polvinivel voi myös tuntua huteralta. Eturistiside johtaa täysin repeytyneenä pitkään 
kuntoutukseen ja pahimmassa tapauksessa eturistisidevamma voi johtaa urheilu-uran päätty-
miseen. 
 
Vamman sattuessa ensisijaisena hoitona ovat kylmä, koho, kompressio (KKK) ja lepo. Myös 
polvelle aiheutuvaa kuormitusta tulisi välttää. Eturistisiteen repeytyessä on syytä hakeutua lää-
käriin, sillä täydellinen eturistisiteen repeämä vaatii leikkaushoitoa. Pienemmät repeämät saat-
tavat parantua itsekseen. Kuntoutukseen kulmakivinä toimivat liikkuvuutta ja voimaa kehittä-
vät harjoitteet. Niveltä vähän kuormittavat lajit kuten kuntopyöräily ja vesijuoksu ovat ensim-
mäisiä urheilulajeja, joita kuntoutuksessa hyödynnetään. 
 

VAMMAN RISKITEKIJÄT 
 
 
Polven eturistisidevammalle on useita riskitekijöitä. On tärkeä ymmärtää, ettemme itse pysty 
kaikkiin näihin tekijöihin vaikuttamaan. Anatomiset poikkeavuudet sekä hormonaaliset tekijät 
lisäävät erityisesti naisten riskiä altistua eturistisidevammalle. 
 
Tyypillisiä riskitekijöitä eturistisidevammalle ovat anatomiset poikkeavuudet, esimerkiksi kaa-
rijalkaisuus, nilkkojen yliojentuminen, länkisäärisyys sekä pihtipolvisuus. Naisurheilijoilla ko-
rostuvat myös puolierot hermolihasjärjestelmässä ja biomekaniikassa. Näistä tärkeimpänä voi-
daan nostaa esille quadriceps dominance eli heikentynyt takareisien lihasvoima suhteessa etu-
reiden lihaksiin. Myös puolierot lihasheikkoudessa, tasapainossa, lihaskireydessä sekä nivelten 
löyhyydessä ovat eturistisidevammalle altistavia tekijöitä. 
 
Hormonaalisten tekijöiden yhteyksiä on tutkittu mahdollisina riskitekijöinä eturistisidevammo-
jen synnylle. Estrogeeni eli naishormoni on syynä nivelsiteiden väljyyteen ja siksi nivelten 
liikkuvuus on naisilla miehiä suurempi. Liiallinen nivelten liikkuvuus ja lihasten venyvyys li-
säävät alttiutta polvivammoille. Myös naisten kuukautiskierrolla on vaikutusta vammojen syn-
tymiselle. Varsinkin kuukautiskierron ovulaatiota edeltävä aika on riskialtista aikaa eturisti-
sidevammojen synnylle.  
 
Jalkapallossa riskitekijöistä olennaisimpina voidaan nostaa esille lajinomaiset riskitekijät, jotka 
ovat eri liikesuunnat, hypyt ja alastulot sekä suunnanmuutokset. Suurin osa eturistisidevam-
moista tapahtuu hypystä laskeutuessa tai nopean suunnanmuutoksen seurauksena, jolloin 
kenkä tarttuu kenttään kiinni ja polvi kääntyy nopeasti sisäänpäin. Siksi jalkapallossa riskite-
kijöihin lukeutuvat myös pelikengän tyyppi ja kentän alusta. Yhä useammat siirtyvät jo nuo-
rena pelaamaan aikuisten sarjatasolle, joka lisää suurempaa riskiä myös vammojen synnylle 
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VAMMAN ENNALTAEHKÄISY 
 
Polven eturistisidevammojen ennaltaehkäisy tulisi huomioida jo nuoresta iästä huolimatta. 
Jotta ennaltaehkäisyä voidaan toteuttaa, tulee tiedostaa ja tunnistaa taustalla olevat riskitekijät. 
Erityisesti naisilla vammalle altistaviin biomekaanisiin ja hermolihasjärjestelmään liittyviin 
riskitekijöihin pystytään harjoittelulla vaikuttamaan. Neuromuskulaarisen harjoittelun on tut-
kittu vähentävän polvivammojen sekä erityisesti eturistisidevammojen syntyä. 
 
 
MITÄ ON NEUROMUSKULAARINEN HARJOITTELU? 

Neuromuskulaarinen tarkoitta eli keskushermoston ja lihaksiston välistä kommunikointia. Li-
hakset kontrolloivat luurangon liikkeitä ja pitävät kehon tasapainossa liikkeen aikana. Neuro-
muskulaarisen järjestelmän eli hermolihasjärjestelmän tarkoituksena on tuottaa liikettä ja sen 
normaali toiminta on edellytys lihasten toimivuudelle. 
 
Neuromuskulaarinen harjoittelu pyrkii kehittämään hermolihasjärjestelmän toimintaa eli yk-
sinkertaisesti harjoittelu auttaa urheilijaa aktivoimaan oikeita lihaksia. Tämä on eturistiside-
vammojen ennaltaehkäisyssä erityisen tärkeää. Oikeiden lihasten hyödyntäminen harjoittelussa 
vähentää polviniveltä kuormittavaa liikettä ja suojaa eturistisidettä vaurioitumiselta. 
 
Mitä nuorempana neuromuskulaarisen harjoittelun aloittaa, sitä paremmin hermolihasjärjes-
telmä toimii. Tämän selittää teoria, jonka mukaan sensomotorinen toiminta vastaanottavai-
sempi, kun ihminen on vielä kehityksellisessä vaiheessa. Voidaankin siis sanoa, että ikä on yksi 
eturistisidevammoja ennaltaehkäisevä tekijä.  Pienikin säännöllinen harjoittelumäärä nuorena 
saattaa olla suuri askel eturistisidevammalta välttymiselle tulevaisuudessa. 
 
 
HARJOITTELUN MUODOT 

Neuromuskulaarinen harjoittelu jaetaan tasapainoon, plyometriseen harjoitteluun sekä voima-
harjoitteluun. Harjoittelua on hyvä suorittaa säännöllisesti useammin kuin kerran viikossa. 
Näin ennaltaehkäisy on kaikista tehokkainta. 
 
Tasapainoharjoittelulla parannetaan liikehallintaa. Liikehallinta tarkoittaa kehon asentojen 
sekä liikkeiden hallintaa eri aistien, hermoston ja lihaksien avulla. Tasapaino on yksi liikehal-
linnan osa-alue ja sen ylläpitäminen on edellytys turvalliselle liikkumiselle. 
 
Plyometrisellä harjoittelulla tarkoitetaan nopeusvoimaharjoittelua kehonpainolla tai pienellä li-
säkuormalla. Tällaisia harjoituksia ovat esimerkiksi erilaiset hypyt ja loikat. Plyometrisen har-
joittelun tulisi olla lajinomaista eli liikemallien, kuormien ja liikenopeuksien tulisi olla lajisuo-
ritusten kanssa samankaltaisia. Tällä harjoitusmuodolla on positiivisia vaikutuksia muun mu-
assa voiman tuotossa, juoksunopeudessa, kiihdytyksissä, suunnanmuutoksissa sekä ponnistuk-
sissa. Pitkällä aikavälillä harjoittelu vaikuttaa myös positiivisesti luiden rakenteisiin ja vahvuu-
teen. Plyometrisellä harjoittelulla pyritään kehittämään hermolihasjärjestelmän kykyä tuottaa 
voimaa mahdollisimman nopeasti. Hermoston toiminta kehittyy aktiivisella harjoittelulla, joten 
toistojen määrä ja tiheys ovat avain kehittymiseen.  
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VOIMAHARJOITTELU 

Voimaharjoittelun tarkoituksena on parantaa lihasten kykyä aktivoida motorisia yksiköitä. 
Motoriset yksiköt koostuvat liikehermoista sekä lihassoluista ja toimivat keskushermoston ja 
lihasten välisten viestien välittäjinä. Motoriset yksiköt siis mahdollistavat lihasten toiminnan 
ja kehittymisen. Voimaharjoittelun tärkeys esiintyy toimintakyvyn ylläpitämisessä ja louk-
kaantumisten ennaltaehkäisyssä.  
 
Voimaharjoittelu jaetaan kestovoimaan, maksimivoimaan sekä nopeusvoimaan. Näistä voi-
man lajeista maksimi- sekä nopeusvoima ovat jalkapallossa erityisen tärkeitä oheisharjoitte-
lun muotoja. Jalkapalloilijalla maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelu parantavat suunnanmuu-
tosnopeutta, voimantuottonopeutta sekä kimmoisuutta. Korkeiden maksimivoimatasojen on 
tutkittu vähentävän loukkaantumisia jalkapallossa jopa 50 prosenttia. 
 
Voimaharjoittelussa on hyvä tiedostaa eri lihastyötavat, sillä lihaksen voimantuottokyky eri 
pituuksilla vaihtelee. Lihastyö voidaan jakaa konsentriseen, eksentriseen sekä isometriseen 
voimantuottoon. Kaikkien näiden eri lihastyötapojen hyödyntäminen on oleellista tehok-
kaassa voimaharjoittelussa.  
 
Konsentrisessa lihastyössä lihas lyhenee supistuessaan lihaksen kiinnitys- ja lähtökohdan lä-
hentyessä toisiaan. Tämän voittavaksi vaiheeksi kutsutun lihastyötavan tulisi olla nopea ja te-
rävä. Eksentrinen eli jarruttava lihastyö on liikkeen tehokkain vaihe voimaa harjoitettaessa. 
Siinä lihaksen pituus kasvaa ja lihaksen supistuminen on voimakasta sekä kontrolloitua. Jal-
kakyykyssä alas laskeutuminen on liikkeen eksentrinen vaihe ja ylös ponnistaminen konsent-
rinen vaihe. Isometrinen lihastyö puolestaan tarkoittaa staattista eli paikallaan pitävää vai-
hetta. Staattisessa lihastyössä lihaksen pituus ei muutu, mutta lihakset kuitenkin jännittyvät 
voimakkaasti. 
 
Tämän oppaan harjoitteissa on käytetty sekä moninivel-, että eristäviä liikkeitä. Moninivel-
liikkeissä työskentelevät samanaikaisesti useat lihasryhmät ja liikeketjut. Tällaisia liikkeitä 
ovat muun muassa askelkyykky ja jalkaprässi. Eristävillä liikkeillä puolestaan tarkoitetaan 
nimensä mukaisesti vain yhden lihasryhmän harjoittamista. Tällöin lihakseen kohdistuva liike 
eristetään ja tuntumaa haetaan tiettyyn kohtaan. Takareisiä vahvistaessa erilaiset polven kou-
kistukset ovat hyviä eristäviä liikkeitä. Voimaharjoittelussa tyypillisen kaavan mukaan harjoi-
tuksen alussa tehdään isoja moninivel-liikkeitä ja loppua kohden eristäviä liikkeitä. Syynä tä-
hän on, että moninivel-liikkeet vaativat pääsääntöisesti enemmän energiaa ja turvallisen har-
joittelun puitteissa, on kuormittavammat liikkeet hyvä suorittaa harjoittelun aluksi. 
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OPPAAN HARJOITTEET  
 
 
Voimaharjoittelu on olennainen osa jalkapallon oheisharjoittelua. Tämän 
vuoksi valmentajien sekä urheilijoiden on tärkeä tiedostaa voimaharjoittelun 
merkitys urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä. Takareisien eli hamstring-li-
hasten rooli, harjoittaminen sekä vahvistaminen ilmenevät erityisen tärkeänä 
osana eturistisidevammojen ennaltaehkäisyä. 
 
Tämä opas on suunniteltu nuorille naisjalkapalloilijoille, jonka vuoksi halu-
amme korostaa erityisesti voimaharjoittelun ja liikkeiden turvallista oikeaop-
pista suorittamista. Voimaharjoittelua voidaan toteuttaa pienestä saakka, 
mutta ennen murrosikää harjoittelun merkitys on motorisessa oppimisessa 
sekä hermostollisten tekijöiden kehittymisessä lihasmassan kasvattamisen 
sijaan. Nuorilla urheilijoilla tulee aina huomioida kasvuun ja kehitykseen liit-
tyvät rajoitukset. 
 
Lasten ja nuorten voimaharjoittelussa korostuukin erityisesti oikeaoppis-
ten suoritustekniikoiden sekä liikehallinnan huomioiminen. Maksimipainoja 
käytettäessä harjoittelun tulee aina olla valvottua ja ilman valmentajaa ta-
pahtuva voimaharjoittelu tulee tehdä oman kehon painolla ilman lisäpainoja. 
Isoilla painoilla ja vastuksilla toteutettu harjoittelu vaatii hyviä suoritustek-
niikoita ja keskivartalon hallintaa. 
 
Tämän oppaan jokaiseen pääliikkeeseen on liitetty havainnollistavat kuvat, 
mainittu työskentelevät päälihakset sekä kerrottu oikeaoppinen suoritustek-
niikka. Lisäksi olemme kirjoittaneet liikkeiden kohdalle muita turvalliseen 
suorittamiseen liittyviä ohjeita. Osasta liikkeistä halusimme kertoa useam-
man variaation, mutta kaikista ole kuvia havainnollistamassa, suoritustek-
niikan ollessa lähes täysin samanlainen. Saadaksesi liikkeistä entistä la-
jinomaisempia, voit liittää jalkapallon osaksi jokaista harjoitetta 
 
Toivomme, että suhtaudut jokaiseen valmennettavaasi yksilöllisesti ja huo-
mioit harjoittelussa aina urheilijan taustan, rajoitukset sekä muut harjoitte-
lussa huomioitavat tekijät 
 
.  
 

TSEMPPIÄ JA ILOA HARJOITTELUUN! 
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MONINIVEL LIIKKEET 
 

 
 
Jalkaprässi (työtä tekevät lihakset: etureidet, takareidet, pakarat) 
 

• Asetu jalkaprässiin niin, että pää ja selkä ovat tukevasti tuettuina penkissä 
• Aseta jalat jalkalevylle  
• Koukista polvia noin 90 asteen kulmaan ja pidä jalkapohjat tiukasti kiinni alustassa 

koko liikkeen ajan 
• Pyri koukistaessa seuraamaan erityisesti polvien ja varpaiden samansuuntaista lin-

jausta 
• Ojenna jalat suoraksi, mutta jätä polvet aavistuksen koukkuun yläasennossa  

 

 
Älä ojenna polviniveliä liikkeen ojennusvaiheessa täysin suoraksi, vaan jätä polvet aavistuksen 
koukkuun yläasennossa. Tällöin myös lihasten jännitys säilyy koko liikesuorituksen ajan. 
 
Huomioi myös, mitä korkeammalle ja leveämmälle jalkalevyä jalat on asetettu, sitä enemmän 
liike kohdistuu pakaraan ja takareiden lihaksiin. Jos jalat asetetaan kapealle ja alas jalkalevyssä, 
kohdistuu liike enemmän jalan etuosan lihaksiin. 
 
Jalkaprässi on hyvä ja turvallinen variaatio jalkakyykylle, jos sinulla on selkäongelmia tai muita 
kyykkyä hankaloittavia tekijöitä. 
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Variaatio: Yhden jalan jalkaprässi  
(työtä tekevät lihakset: etureisi, takareisi, pakara) 
 

• Asetu jalkaprässiin, niin että pää ja selkä ovat tukevasti tuettuina 
• Aseta toinen jaloista maahan tukevasti vartalon viereen ja suorittava jalka keskelle jal-

kalevyä 
• Koukista polvea noin 90 asteen polvikulmaan ja seuraa samalla polven ja varpaiden 

samansuuntaista linjausta. Pyri pitämään kantapää tiukasti levyssä kiinni 
• Ojenna jalka suoraksi jännittämällä pakaraa ja reiden lihaksia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Huomioi, että kahden jalan jalkaprässiin verrattuna yhden jalan jalkaprässi on selkäystäväl-
lisempi vaihtoehto. Reisien ja pakaroiden aktivoinnin lisäksi yhden jalan jalkaprässi aktivoi 
myös polvea ja lonkkaa tukevia loitontaja- ja lähentäjälihaksia. 
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Askelkyykky (työtä tekevät lihakset: pakara, takareisi, etureisi) 
 

• Seiso jalat lantion leveydellä ja ota reilu askel eteenpäin 
• Laskeudu suoraan alas ja ponnista takaisin lähtöasentoon 
• Toista liike toiselle jalalle 
• Kiinnitä huomiota, että polven linjaus pysyy suoraan eteenpäin tai hieman ulospäin 
• Pidä ylävartalo ryhdikkäänä koko liikkeen ajan 
• Voit käyttää liikkeessä lisäpainoa asettamalla tangon niskan taakse tai askeltamalla kä-

sipainot käsissä 
 

 

 
 
 
 

 
Vinkki! Pidemmällä askeleella liike kohdistuu enemmän pakaralihaksille sekä takareiden 
lihaksille. Lyhyemmällä askeleella kuormittuu enemmän jalan etuosan lihakset. 
 
Huomioi, että liike on vaativa ja turvalliseen suoritukseen tarvitset hyvää tasapainoa. Mikäli 
koet haasteita säilyttää tasapaino, voit astua askeleen viistosti hieman sivummalla suurem-
man tukipinnan saamiseksi. 
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Askellus korokkeelle (työtä tekevät lihakset: pakara, takareisi, etureisi) 
 

• Seiso ryhdikkäästi korokkeen edessä ja pidä selkä suorana koko liikkeen ajan 
• Astu korokkeelle koko jalalla ja ponnista toinen jalka terävästi astuneen ohi 90° kul-

maan 
• Astu alas sama jalka edellä ja toista liike toiselle jalalle 
• Kiinnitä huomiota polvi- ja varvaslinjan suoruuteen sekä lantion asentoon 
• Katso ettei ylävartalo kippaa eteenpäin liikettä tehdessä 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korokkeelle astuttaessa pakaran ja hamstringien työskentely tehostuu polven työskennel-
lessä syvillä kulmilla. 
 
Huomioi, että liikkeen oikeaoppinen suorittaminen vaatii tasapainoa, jalkojen voimaa sekä 
keskivartalon hallintaa. Voit halutessasi harjoitella liikettä matalamman korokkeen päällä 
esimerkiksi steppilaudalla. 
 



 14 

 
 
Yhden jalan kyykky/Bulgarialainen kyykky  
(työtä tekevät lihakset: pakara, takareisi, etureisi) 
 

• Nosta toinen jalka takanasi olevan penkin päälle 
• Vie etummainen jalka hieman vartalolinjasta eteenpäin 
• Laskeudu ryhdikkäästi selkä suorana kyykkyyn, kunnes etummaisen jalan reisi on vaa-

kasuorassa 
• Ponnista takaisin pystyasentoon 
• Toista liike toiselle jalalle 

 
 

 
 
 
 

 
Kiinnitä liikettä suorittaessasi huomiota polvi- varvaslinjaukseen sekä selän suoruuteen. 
 
Huomioi, että liikkeen oikeaoppinen suorittaminen vaatii tasapainoa ja keskivartalon hal-
lintaa. Jos liikehallinnan kanssa ei ole ongelmia, voit halutessasi käyttää lisäpainona tankoa 
niskan takana tai käsipainoja käsissäsi. 
 



 15 

ERISTÄVÄT LIIKKEET HAMSTRINGILLE 
 

 
 
Suorin jaloin maastaveto  
(työtä tekevät lihakset: takareidet, pakarat, suorat selkälihakset) 
 

• Ota hartioiden levyinen myötä- tai ristiote tangosta 
• Vedä hartiat hieman taaksepäin ja seiso ryhdikkäästi selkä suorana polvet hieman kou-

kussa 
• Kallista ylävartaloa rauhallisesti eteenpäin tangon kulkiessa läheltä reisiä 
• Laske tanko polvien alapuolelle ja ojenna selkä takaisin pystyasentoon 
• Toista liike 
• Pyri pitämään lapaluut yhdessä liikkeen aikana 
• Voit suorittaa liikkeen vaihtoehtoisesti myös käsipainoilla. 

 
Kiinnitä huomiota, ettet koukista polvia liikkeen aikana ja suoritat liikkeen kallistamalla 
ylävartaloa  
 
Huomioi, että suorittaaksesi liikkeen turvallisesti selkä tulee pitää suorana koko liikkeen 
ajan. Liike on haastava eikä sovi selkävaivaisille. Jos haluat saada vielä lisävenytyksen ta-
kareisille, voit suorittaa liikkeen myös pienen korokkeen esimerkiksi steppilaudan tai levy-
painon päältä. 
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Variaatio: Suorin jaloin maastaveto yhdellä jalalla 
(työtä tekevät lihakset: pakara, takareisi, suorat selkälihakset) 
 

• Ota tanko käsiisi myötä- tai ristiotteella 
• Seiso ryhdikkäästi yhdellä jalalla, toinen jalka hieman lattiasta nostettuna 
• Kallista ylävartaloa selkä suorana eteenpäin ja työnnä samalla toista jalkaa vartalon 

taakse 
• Laske tanko reisien läheltä polven alapuolelle 
• Ojenna selkä takaisin pystyasentoon 
• Tuo vapaa jalka tukijalan viereen ja toista liike toiselle jalalle 
• Voit suorittaa liikkeen vaihtoehtoisesti myös käsipainoilla 

 
 

 
 
 
 

 
Huomioi, että liikkeen turvallinen ja oikeaoppinen suorittamien vaati tasapainoa. Suorin ja-
loin maastaveto yhdellä jalalla onkin erinomainen liike tasapainon kehittämiseen. Mikäli 
koet haastavaksi pitää jalan tasapainossa, voit kokeilla liikettä myös smith-laitteessa, jolloin 
saat lisätukea liikkeen suorittamiseen. 
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Lantionnosto  
(työtä tekevät lihakset: takareidet, pakarat, selän ojentajalihakset) 
 

• Asetu selinmakuulle, laita kädet pakaroiden viereen ja koukista polvia noin 90 asteen 
kulmaan 

• Nosta lantiota mahdollisimman korkealle lattiasta ja purista pakaroita tiukasti yhteen 
• Pysy yläasennossa muutaman sekunnin ajan ja laskeudu hitaasti lattiaa kohti. 
• Älä vie pakaroita täysin lattiaan asti, jolloin supistus säilyy koko liikkeen ajan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinkki! Suorittaessasi lantionnostoa voit pitää painoa kantapäillä. Tällöin aktivoituu yhä 
enemmän reiden takaosan lihakset. Mitä kauempana jalat ovat, sitä enemmän liike kohdis-
tuu reiden takaosan hamstring-lihaksille. 
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Variaatio I: Voit suorittaa lantionnoston myös yhdellä jalalla, jolloin asetat suorittavan jalan 
tukevasti lattiaan tai korokkeelle. Vapaana oleva jalka voi olla suorana tai koukussa vartalon 
jatkeena. Huomioi yhdellä jalalla tehdessä, että lantio pysyisi koko liikkeen ajan suoraan eteen-
päin. 
 
 
Variaatio II: Voit suorittaa liikkeen myös nostamalla jalat korokkeelle, jolloin reidet ovat 
“pystyasennossa” ja jalat penkillä.  Tällöin liikkeessä kuormittuvat erityisesti polven koukista-
jalihakset eli reiden takaosan lihakset sekä pakaralihas. 
 
 
Variaatio III: Nojaa pohkeilla penkkiä vasten jalkojen sijaan, hyödyntäen pohjetukea. Tämä 
variaatio kuormittaa yhä enemmän reiden takaosan lihaksia. 
 
 
Variaatio IV (kuvat alla): Voit suorittaa liikkeen myös asettumalla korokkeelle selinma-
kuulle, niin että koroke olisi lapaluiden alapuolella. Aseta jalat tiukasti maahan noin 90 asteen 
polvikulmaan. Voit halutessasi suorittaa tämän levytangolla, kahvakuulalla tai käsipainolla, 
jolloin asetat painon pehmusteineen lantion päälle, suoliluiden kohdalle.  
 

  

 
 
 
 
 



 19 

Variaatio V (kuvat alla): Voit tehdä lantionnoston myös jumppapallolla tai bosulla, jol-
loin asetat jalat pallon päälle. Pallon liikehdintä lisää epävakautta ja saat niin keskivartalon 
kuin jalkojen takaosien lihakset aktivoitumaan ja työskentelemään yhä kovemmin. 
 
 

 
 
Variaatio VI: Voit hyödyntää edellisen liikkeen liikerataa myös asettamalla helposti liuku-
man pyyhkeen tai villasukat kantapäiden alla. Aloita samasta asennosta kuin perinteisessä 
lantionnostossa. Lähde liu’uttamaan jalkojasi hitaasti suoraksi ja vedä takaisin koukkuun. 
Pyri pitämään lantio irti maasta koko liikkeen ajan.  
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Polven koukistus laitteessa (työtä tekevät lihakset: takareidet, pohkeet) 
 

• Istu laitteeseen, aseta selkä kiinni penkkiin ja nosta jalat suoraksi tuen päälle 
• Säädä jalkatuki sopivaksi, niin että pohkeiden alaosa on tuen päällä 
• Laske reisituki alas ja pidä kiinni kahvoista tukeaksesi ylävartalosi 
• Lähde koukistamaan polvia, kunnes kantapäät ovat penkin alla 
• Palauta liike jarruttaen takaisin 

 
 

 
 
Variaatio I: Voit tehdä liikkeen vaihtoehtoisesti myös laitteessa maaten (jos kyseinen laite 
salilta löytyy). Käy makuulle laitteeseen, ota kahvoista kiinni ja ojenna jalat nilkkatuen alle. 
Säädä nilkkatuki sopivaksi, niin että pohkeen alaosa on tuen alla. Lähde koukistamaan polvia 
ja yritä osua kantapäillä pakaraan. Palauta liike jarruttaen takaisin lähtöasentoon 
 
 
 
 

 
Vinkki! Nilkat ojennettuina liike kohdistuu enemmän reiden takaosan lihaksille. 
Laitteessa tehtävä polven koukistus on turvallinen vaihtoehto, jos et vielä hahmota liikerataa 
kunnolla ja liikehallinnassa on kehitettävää. 
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Variaatio II (kuvat alla): Voit tehdä polven koukistuksen myös taljassa päinmakuulla 
asettamalla tasapenkin ristikkäistaljan keskelle. Kiinnitä nilkkaremmi toiseen nilkkaan ja sa-
malla ristikkäistaljan alavaijeriin. Käy vatsamakuulle niin, että vapaa jalka olisi koukistettuna 
mahdollisimman edessä päkiän varassa ja suorittavan jalan polvilumpio olisi hieman penkin 
reunan ulkopuolella. Koukista polvi jännittämällä reiden takaosan lihaksia ja palauta liike ta-
kaisin lähtöasentoon jarruttamalla. 
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Nordic hamstring curl 
(työtä tekevät lihakset: takareidet, pakarat, alaselkä) 

 
• Käy polviseisontaan jumppamatolle nilkat tuettuna (esimerkiksi puolapuiden tai lait-

teen alle) 
• Pidä kädet vartalosi vierellä valmiudessa ottamaan maassa vastaan 
• Lähde hitaasti kallistamaan ylävartaloasi eteenpäin 
• Pidä lantio edessä ja selkä suorana 
• Laskeudu jarruttaen kohti maata niin pitkälle kun takareitesi jaksavat pitää 
• Ota lopulta käsillä vastaan 
• Tuo ylävartalo takaisin rivakammin pystyasentoon takareisiä jännittäen 
 
 

 
 
 
 

 
Vinkki! Voit tehdä liikkeen myös yhdessä kaverin kanssa, niin että kaveri pitää nilkoista 
tukevasti kiinni. 
 
Liikkeen teho perustuu jarruttavan eli eksentrisen lihastyön korostamiseen. Eksentrinen 
lihastyö on liikkeiden tehokkain vaihe voimaa harjoitettaessa. 
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Lonkan ojennus taljassa  
(työtä tekevät lihakset: pakarat, takareidet ja suorat selkälihakset) 
 

• Kiinnitä nilkkaremmi suorittavaan jalkaan sekä ristikkäistaljan alavaijeriin. 
• Asetu noin puolen metrin etäisyyteen laitteesta ja seiso rintamasuunta painopakkaan 

päin. 
• Ota kiinni laitteen käsikahvoista ja aseta tukijalan polvi hieman koukkuun. 
• Ojenna suorittava jalka kantapää edelle vartalolinjan taakse niin pitkälle kuin mahdol-

lista 
• Tuo jalka rauhallisesti takaisin tukijalan viereen. 

 

 
 
Variaatio I: Voit suorittaa lonkan ojennuksen myös kuminauhalla, jolloin asetat kuminauhan 
molempien nilkkojen ympärille. Suorittaessasi liikettä ota tukea seinää vasten, jolloin tasapai-
non ylläpitäminen on helpompaa. Älä päästä kuminauhaa löystymään liikkeen palautusvai-
heessa vaan pyri pitämään se tiukkana koko liikkeen ajan. 
 

 
 

 
Pyri pitämään ylävartalo ryhdikkäänä ja selkä suorana liikettä tehdessäsi. Älä päästä alasel-
kää liialliselle notkolle. 
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Polvikyykky (työtä tekevät lihakset: takareidet, pakarat) 
 

• Aseta jumppamatto kaksin kerroin polviesi alle ja asetu polviseisontaan smith-lait-
teeseen 

• Aseta tanko hartioidesi päälle ja pidä katse eteenpäin 
• Laskeudu rauhallisesti polvi-istuntaan niin, että takareitesi osuvat pohkeisiisi 
• Ponnista takaisin ylös työntämällä lantiota eteen ja pakaroitasi ja takareisiäsi jän-

nittämällä 
• Toista liike 

 
 
 
 
 
 
 

 
Älä päästä alaselkääsi liialliselle notkolle liikettä suorittaessa. 
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Hyvää Huomenta- liike  
(työtä tekevät lihakset: takareidet, pakarat, suorat selkälihakset) 
 

• Aseta tanko niskan taakse ja seiso ryhdikkäästi polvet hieman koukussa 
• Kallista ylävartaloa lantiosta eteenpäin ja pidä selkä suorana 
• Yritä pitää polvet mahdollisimman suorana 
• Ojenna vartalo takaisin pystyasentoon 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vinkki! Pidä katse etuviistoon lattiaan, niin selkä pysyy helpommin suorana. 
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Selän ojennus penkissä yhdellä jalalla 
(työtä tekevät lihakset: selän ojentajalihakset, pakarat, takareidet) 
 

• Asetu penkkiin, tue toisen jalan kantapää alapehmustetta vasten ja nosta toinen jalka 
pehmusteen yläpuolelle 

• Säädä etureisiä vasten tuleva tuki lantion alapuolelle 
• Lähde laskeutumaan selkä suorana rauhallisesti alas  
• Ojenna vartalosi takaisin ylös 
• Toista liike toiselle jalalle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pidä katse liikkeen ajan kohti alaviistoa ja kiinnitä huomiota selän suoruuteen. 
 
Voit hyvin tehdä liikkeen myös kahdella jalalla, molemmat jalat alapehmustetta vasten tu-
ettuna. 
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KIITOKSET 
 
 
 
Haluamme esittää kiitokset toimeksiantajallemme Rova-
niemen Palloseuralle, joka mahdollisti työmme toteutta-
misen. 
 
Lisäksi haluamme kiittää Kunnon Paikkaa erinomaisista 
tiloista harjoitteiden kuvaamiselle.  
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