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Kiitos, että latasit e-kirjan. 

Venytystapoja on useita riippuen tavoitteesta. Lyhyillä venytyksillä lämmitellään kehoa, 
keskipitkillä palaudutaan rasituksen jälkeen ja syvävenytyksillä pidennetään lihaksen 
lepopituutta. Muita loistavia venytystekniikoita on mm. tämän hetken suosiossa oleva 
dynaaminen venyttely. Se on oikeastaan kehon liikuttelua niin, että venytyksessä 
käydään vain lyhyesti kääntymässä. Dynaaminen venyttely parantaa kalvojen liukua 
toisiaan vasten. Dynaamisten venytysten etu on myös siinä, että hermosto oppii liikkeen 
myötä samalla uutta ja laajempaa liikerataa. Loistava esimerkki dynaamisesta 
venyttelystä on Asahi Health -terveysliikunta. 

Venytysten lisäksi suosittelen lämpimästi lihaskalvokäsittelyä joko gua sha -kammalla, 
triggerpallolla tai foam rollerilla. Olen taipuvainen välttämään ”kaikenlaisia pölyä 
kerääviä välineitä ja vempaimia” viimeiseen asti, mutta nämä ovat poikkeus!  

http://mbody.info/tuote/dynaamiset-venytykset-fascialinjoille/
http://mbody.info/kehonhuolto/asahi-health/
http://mbody.info/blogi/lihaskalvokasittely-fascian-huolto/
http://mbody.info/tuote/gua-sha-kampa/
http://mbody.info/tuote/triggerpallo/
http://mbody.info/tuote-osasto/foam-rollerit/
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Ennen kuin aloitat, lue tämä 
Tässä kirjassa olevat ohjeet on laadittu niska-hartiaseudun syvävenytyksiä 
varten. Voit kuitenkin soveltaa ohjeita myös lyhyisiin tai keskipitkiin venytyksiin. 
Syvävenytykset ovat tehokas tapa muokata kehon asentoa ja päästä eroon 
mahdollisista ylimääräisistä jännityksistä. Jos jumit ovat kroonistuneet ja 
halutaan nopeaa helpotusta, syvävenyttely puolustaa hyvin paikkaansa.  

Syvävenytyksessä ollaan kohdealueesta riippuen yleensä vähintään 1 minuutti. 
Venytystekniikka poikkeaa perinteisestä venyttelystä myös muilla tavoin. 
Oikeastaan tässä yhteydessä koko venytys -sana joutaisi romukoppaan. Parempia 
sanoja olisivat esimerkiksi vapautus, rentoutus, pidennys, laajennus tai 
pehmennys. 

Syvävenyttely on loistava tapa rentoutua. Venytyksessä ollessasi voit käyttää 
avuksi pidennettyä, huokaavaa ja hellittävää, uloshengitystä ja sen jälkeistä 
taukoa. Stressitilanteessa aktivoituvan sympaattisen hermoston vastapari, kehon 
rauhoittamisesta vastaava parasympaattinen hermosto, aktivoituu 
uloshengityksellä ja sen jälkeisellä viiveellä. Kokeile rohkeasti, kuinka pitkään voit 
pitää levollista taukoa ennen kuin keho itse aloittaa sisäänhengityksen. Huomaat 
että venytettävä alue rentoutuu tauon aikana helposti. 

Venytyksen jälkeen hermosto ei ole vielä tottunut uuteen asentoon, joten ota sen 
jälkeen hetki rauhallisesti samaan tapaan kuin hierojalla käynnin jälkeen. Tee 
venytykset mielummin liian varovaisesti kuin runnomalla. Kun teet venytyksiä 
valvovan silmäni ulottumattomissa, en voi ottaa vastuuta ohjeiden 
noudattamisesta tai mahdollisista yksilöllisten sairauksien tai vaivojen 
yhteisvaikutuksesta venytyksiin. Älä koskaan tee venytyksiä ollessasi kuumeessa, 
tai jos muusta syystä epäilet sopiiko venytys sinulle. Jos olet epävarma, voitko 
tehdä venytystä, kysy ensin fysioterapeutiltasi. 

Ladatessasi kirjan, olet oikeutettu käyttämään venytyksiä yksityiskäyttöön. Kirjan 
tai sen osien (kuvat, tekstit) luvaton kopioiminen muuhun käyttöön on kielletty. 
Jos haluat käyttää kirjan materiaalia, ota yhteyttä kirjoittajaan!  



SIVU !5

1. Hartia ja niskan sivu 
Asetu suoraan asentoon 

 • Pidennä niska.  
  Kurota oikean käden sormilla sivulle alaviistoon 
  

  !  

 • Kaarra kevyesti päätä vasemmalle. 
  Pyöristä niskaa ja hartiaa ylös. 

  !  
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 • Jos haluat varioida tai tehostaa venytystä,  
 koukista käsi ja paina kyynärpäätä lattiaa kohti. 

  !  

 • Voit halutessasi kevyesti ohjata vasemmalla kädellä  
  päätä sopivaan kulmaan. 

  !  

Pysy venytyksessä valintasi mukaan yhteensä n. 1-2 minuuttia ja 
toista toiselle puolelle. 

Muista kuunnella tuntemuksiasi. Älä pakota kipua vasten, vaan keskity 
pitämään venytys sellaisena, että venytettävä alue voi rentoutua jokaisella 
hellittävällä uloshengityksellä. 
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2. Hartia  
Jos istut paljon, nouse seisomaan saadaksesi tauon istumisesta. 

 • Laske hartia alas (Ajattele laskevasi lapaluuta alaspäin.)  
  Pidä lapa alhaalla koko venytyksen ajan.  
  Tuo oikea kyynärpää rinnan eteen.  

  !  
  
 • Koukkaa vasemmalla kädellä oikean olkavarren ali.  
  Vedä olkavartta lähemmäs vartaloa ja poispäin olkapäästä.  
  Pidä edelleen hartia ja lapaluu alhaalla. 
 

  !  
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  • Kokeile halutessasi nostaa käsiä ylemmäs tai alemmas  
   löytääksesi parhaan kohdan. 

   !  

Pysy venytyksessä 1-2 minuuttia ja toista vasemmalle puolelle. 

Muista hellittävä hengitys. Älä väännä väkisin vaan kunnioita kireyksiäsi. Ne 
ovat kehon viesti siitä, että joku kohta on jäänyt liian vähälle huomiolle ja 
on ylirasittunut. Kuuntele siis kireyttä kunnioittavasti ja suostuttele hellästi 
kehoa vapautumaan ja pehmenemään. 
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3. Leuka ja kaula 
Ohut verkkomainen iholihas, platysma 

Pidennä niska painamalla takaraivoa käsiä vasten. 

 • Pidä yllä pientä suojaavaa jännitystä niskan takaosassa,  
  kun teet venytyksen loput vaiheet. 

  !  
  
 • Vedä käsillä solisluiden yläpuolelta ihoa alaspäin. 

  !  
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 • Työnnä leukaa ylös ja eteen kallistaen kevyesti päätä taakse. 

  !  

 • Hengitä ulos rauhoittavasti huokaillen.  
  Syventääksesi venytystä nieleskele tai haukottele. 
  
Tämä venytys on todella hyödyllinen äänityöläisille, kuten opettajille, 
laulajille, papeille, liikunnanohjaajille jne. Jos kärsit purentaongelmista tai 
hampaiden narskuttelusta, tee tämä venytys iltaisin ennen nukkumaan 
menoa. Rentouta tietoisesti leuan aluetta pitäen hampaat erillään toisitaan. 
(Hampaat saisi olla yhdessä vain syötäessä.) 

Ilmeistä pelästyminen, raivo ja halveksunta aktivoivat iholihasta. Kehomme 
kokee ja ilmaisee tunteita, vaikka rationaalinen minä ei olisi niistä tietoinen. 
Mikäli tällä alueella on jännityksiä, mieti voitko päästää niistä irti löytämällä 
tunneyhteyden. Jos saat kiinni tunteesta, ei tarvitse analysoida. Voit vain 
päästää tunteesta irti, jos se ei ole sillä hetkellä tarpeellinen. 
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4. Kaula 
Päännyökkääjä /-kiertäjä (Sternokleidomastoideus) 
Pidennä niskaa painamalla takaraivoa käsiä vasten taakse ja ylös. 

  !  

 • Vedä käsillä oikean solisluun päältä ihoa alas. 

  !  

 • Kierrä katse vasemmalle. 

  !  
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 • Kierrä oikeaa poskea kohti kattoa. Pidä niskan puoli pitkänä. 
  Pysy venytyksessä 1-2 min. Toista vasemmalle puolelle.  

  !  

 • Pyöristä kevyesti niskaa venytyksen päätteeksi,  
  koska pitkä kierto on kaularangalle aika rankkaa.  

  !  
  
Päännyökkääjälihas on myös apuhengityslihas. Jos hengitys on pinnallista 
sternokleidomastoideus joutuu tekemään suurten hengityslihasten työt. 

Pidä niska pitkänä ja pää omalla paikallaan, niin päännyökkääjä saa 
keskittyä siihen, mihin se on suunniteltu. Mikäli pään asento on liian 
edessä, tämä lihas ottaa helposti tehtäväkseen pään kannattelun. (Myös 
purentalihakset jännittyvät pään liian etisestä asennosta.) 
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5. Niska 
Muista lempeys ja hellittävä hengitys niskaa venyttäessä. 

 • Risti kädet takaraivolle.  
  Työnnä päätä taakse ja ylös käsiä vasten. 

  !  
  
 • Pidä selkä suorassa ja anna leuan kääntyä kohti rintaa  
  samalla pyöristäen niskaa kaarelle. (Älä siis taita, vaan pyöristä) 

  !  
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 • Halutessasi kierrä katsetta kevyesti kohti kainaloa  
  venytyksen kohdistamiseksi vuoroin molemmille puolille. 

  !  

 • Pysy venytyksessä 1-2 minuuttia.  
  Lopeta venytys palaamalla keskelle. 
  Työnnä päällä kädet takaisin taakse. 
 

   

Sovella venytykseen tätä hengitystä: Täytä sisäänhengityksellä tapojen 
väliä. Rentouta uloshengityksellä hartiat ja niska. 
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6. Lavan kohottaja 
Pidennä niska. 

 • Nosta oikea käsi ylös ja pidä hartia alhaalla.  
  Taita käsi pään taakse kurottaen sormilla lapojen väliä kohti. 
   

  !  

 • Kierrä katsetta vasemmalle, kunnes tunnet niskan oikealla  
  puolella venytyksen. Vedä kevyesti leukaa sisään. 

  !  

 • Ole venytyksessä 1-2 min lempeästi hengitellen. Vaihda puolta. 
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 • Pyöristä venytyksen päätteeksi niskaa,  
  jotta kaularanka palautuu kiertovenytyksestä. 
  

  !  

  
Lavan kohottajalihas on oleellinen vapaalle hengitykselle. Se kiristyy 
helposti, jos hartiat viihtyvät korvissa. Nykyajan vitsaus, multitasking, saa 
meidät säntäilemään sinne tänne ja sähläämään kaikkea yhtäaikaa. Ei 
ihme, että hartiat välillä nousevat korviin, kun monta projektia on yhtä 
aikaa kesken. 

Irlannissa ja kiinassa opiskellut akupunktion ja perinteisen kiinalaisen 
lääketieteen ammattilainen, Irja Karjalainen, kertoi hauskan huomion 
hartia/olkapäät -sanasta. Englannin shoulders -sana on samaa 
juurta should -sanan kanssa: should +ers. Kun jotain pitäisi tehdä, hartia 
nousee.  

Bonus: Jos haluat venyttää samalla käsivarren ojentajia, tartu 
vasemmalla kädellä oikeasta kyynärpäästä. Vedä kevyesti taakse 
ja vasemmalle. 
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7. Rintalihas 
Seiso kylki seinää kohti noin 20-30 cm päässä seinästä.  

 • Aseta olkavarsi yläviistoon, kämmen (tai kyynärpää) seinälle. 
  Nojaa seinällä olevaan käteen. Ota seinän puolella askel eteen  
  ja ”roiku” seinältä eteen ja alas. Pysy tässä 1-2 minuuttia. 

  !  

 • Tuo edelleen painoa eteen ja laske olkavarsi vaakatasoon.  
  Kierrä ylävartaloa poispäin seinästä. 
   

  !  
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 • Laske nyt olkavarsi alaviistoon. Työnnä rintaa etuviistoon  
  ja kallista vartaloa sivulle kohti jalkaa. 
   

  !  

Pysy venytyksessä eri käden asennot yhteensä 2-4 minuuttia. Muista 
lempeys. Tunnustele rauhassa venytyksen jälkeisiä tuntemuksia ennen kuin 
ryntäät mihinkään. 

Sovella venytykseen tätä hengitystä: Hengittele sisäänhengityksellä ilmaa 
rintalihaksen alle. Anna rintalihaksen ”pullistua”. Uloshengityksellä, ja sen 
jälkeisellä viiveellä, huokaa ja rentouta lihasta antaen venytyksen 
syventyä.  

Jos venytyksen aikana tuntuu puutumista tai pistelyä kädessä tai 
olkapäässä, laske käsi alas ja tee venytys pienemmissä erissä. Hermot eivät 
pidä liiasta venymisestä . 

Rintalihas ei varsinaisesti kuulu niska-hartiavenytyksiin. Se on mukana 
tässä e-kirjassa siksi, että rintalihaksen lyhentyessä ryhtimme painuu 
kumaraan, ja niska-hartiajumit ovat taatut. 
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Lopuksi 

•   Jos kaipaat henkilökohtaisempaa ohjausta kehonhuoltoon, ota 
rohkeasti yhteyttä!  

•   Myös www.mbody.info - Kehonhuollon blogissa on paljon 
mielenkiintoista luettavaa.  

•  Pysy kuulolla seuraavien e-kirjojen julkaisusta! Seuraa Maria Svan –
MBody -Facebook-sivua ja pidä huolta, että saat uutiskirjeen sähköpostilla 
noin kerran kuukaudessa. 

 

Keho on koti. Ajattele sitä hellästi ja kauniisti. Se kuulee kaiken.

http://mbody.info/ota-yhteytta/
http://mbody.info/ota-yhteytta/
http://www.mbody.info

