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V
enytteleminen ei edellytä minkäänlaisia 
välineitä tai tiettyä harrastuspaikkaa. La-
jin hyödyt ovat monipuolisia: Lyhyet lihak-
set ovat herkkiä revähdyksille ja venähdyk-
sille, kun pitkät lihakset taas auttavat liik-

kumaan vaivattomasti ja hallitusti. Lihaksien liikkuvuu-
den ohella jänteiden, nivelsiteiden ja nivelien liikeradat 
kasvavat. Myös lihaskalvot, hermot ja verisuonet voivat 
venyä. Siksi venyttely edistää lihaksien voimistumista. 
Kun kehon voima ja notkeus ovat tasapainossa, koordi-
naatiokykykin paranee. Suoriutuminen arjen askareista 
ja eri harrastuksista on helppoa.

Aineenvaihdunta vilkastuu venytellessä. Kun sisäeli-
mien verenkierto kiihtyy, kuona-aineet poistuvat elimis-

 Venytä 
vielä sentti
Venyttely hoitaa kehon ohella 
mielenkin kireydet pois. Näistä 
10 parhaasta venyttelyliikkeestä 
saat kokonaisvaltaisen treenin, jos 
teet kaikki liikkeet peräkkäin. Voit 
myös valita joukosta vain itsellesi 
tarpeellisimmat. Teksti Mia Jokiniva • Kuvat Johanna Myllymäki

töstä nopeammin. Selkäkivut voivat vähentyä, koska ran-
gan monipuolinen liikuttelu pitää välilevyt kimmoisina.  

Venyttelyn hyödyt ulottuvat myös mielen hyvinvoin-
tiin. Stressi jännittää lihakset ja saa kehon jumiin. Kun 
venyttelyn yhdistää syviin hengityksiin, lihasjännitykset 
laukeavat. Silloin mielenkin kireys katoaa. Olo muuttuu 
rennommaksi ja sitä kautta energisemmäksi.

Ennen kuin aloitat venyttelyn, lämmittele noin 10 mi-
nuuttia kevyellä liikunnalla, kuten kävelemällä, hiihtä-
mällä tai pyöräilemällä. Käy seuraavien venytyksien avul-
la läpi kaikki tärkeimmät lihasryhmät tai valitse joukosta 
vain sinulle tarpeellisimmat. Tee jokaisesta venytyksestä 
niin kevyt versio, että maltat viipyä asennoissa puolesta 
minuutista minuuttiin.  

Liikunta

1Kyljen ja sisäreiden 
venytys 

Asetu polviseisontaan. Ojenna toinen jalka suoraksi 
vartalon sivulle. Pidä toisen jalan polvi maassa. 
Kierrä suoristettua jalkaa lonkasta saakka auki niin, 
että ohjaat polven kohti kattoa. Pidennä selkää ja 
kallistu sivuttain kohti suoraa jalkaa, kunnes tunnet 
kyljessä ja sisäreidessä venytyksen. Tue toinen käsi 
lattiaan tai säärelle, mutta vältä polven painamista 
kädellä alaspäin. Venytys avaa lisää tilaa myös 
keuhkoille, venyttää syviä vatsalihaksia ja stimuloi 
sisäelimien toimintaa. Pysy asennossa 40 sekuntia 
ja toista toiselle puolelle. 
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3Takareiden 
venytys 

Asetu tuolin viereen ja nosta toinen 
jalka sille. Koukista venytettävän 
jalan nilkkaa hieman ja jännitä 
etureiden lihakset. Näin takareiden 
lihakset rentoutuvat ja venyvät 
paremmin. Kuvittele, että lantiossasi 
on sarana. Taivuta sen kohdalta selkä 
suorana kohti jalkaa, kunnes tunnet 
takareiden venyvän. Pidä molemmat 
lonkat rinnakkain. Vedä erityisesti 
venytettävän jalan puolta lantiosta 
taaksepäin. Ajattele, että reisiluun pää 
pysyy lonkkakuopassa. Näin myös 
selkäranka ja selän lihakset venyvät 
eteentaivutuksessa symmetrisesti. Pysy 
asennossa puolitoista minuuttia ja toista 
toiselle puolelle.

4 Pakaravenytys   
Koukista polvi noin 45 asteen 

kulmaan ja ohjaa jalkaterä lähelle 
nivusia. Kannattele ensin vartalon 
painoa käsien varassa ja kokeile, 
kuinka lähelle lattiaa voit laskea 
kankun. Jos koukistetun jalan 
pakara ei laskeudu helposti lattialle, 
aseta sen alle tyyny tai taiteltu 
huopa. Jos venytys tuntuu hyvältä, 
jää tähän asentoon. Voit myös 
nojata koukistetun jalan yli kohti 
lattiaa. Mikäli kaipaat lisähaastetta, 
liikuta koukistettua jalkaa niin, että 
säären ja reiden väliin syntyy 90 
asteen kulma. Jos teet näin, suojele 
polviniveltäsi varmistamalla, että 
jalka kiertyy lonkasta asti auki ja 
että venytettävän jalan nilkka on 
voimakkaassa koukussa.  
Polvessa ei saa tuntua kipua.  
Pysy asennossa minuutin ajan  
ja toista liike toiselle puolelle.

5 Niska-hartia-
seudun venytys

Voit istua tai seistä venytystä varten. Kal-
lista toinen korva kohti olkapäätä. Lisää 
halutessasi kevyesti käden paino pään 
päälle. Pysy asennossa noin 30 sekuntia. 
Käännä leukaa kahdenkymmenen se-
kunnin ajan hieman ylöspäin ja sitten 
kahdenkymmenen sekunnin ajan hieman 
kohti lattiaa. Käännä sen jälkeen korva 
taas olkapäätä kohti ja nosta pää takaisin 
keskelle. Tee liikkeet toiselle puolelle. 
Venytykset pidentävät epäkäslihaksia ja 
rentouttavat hartioita. 



2Selkärangan 
kiertovenytys 

Istu niin, että tunnet molemmat istuin-
kyhmyt lattialla. Koukista vasen jalkapohja 
kiinni oikean jalan sisäreiteen. Säilytä pitkä 
selkä ja aktiiviset vatsalihakset. Jos selän 
suoristaminen tuntuu vaikealta, taittele 
huopa tai pyyhe korokkeeksi takapuolesi 
alle ja seuraa ohjeita tässä asennossa.

Ota selkä yhä suorana vasemmalla 
kädellä kiinni oikean jalan jalkaterän 
ulkosyrjästä. Mikäli et yllä otteeseen selkä 
suorana, kiedo jalkaterän ympärille pieni 
pyyhe ja poimi sen reunat vasempaan 
käteen. Kurota vapaalla kädellä kohti 
takaseinää ja luo näin vahva kierto koko 
rankaan. Pysy asennossa puoli minuuttia. 
Syvennä kiertoa kaiken aikaa aktiivisesti, 
millimetri millimetriltä. Toista toiselle 
puolelle. 
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6Ranteiden 
venytys

Asetu polville, laske kädet lattialle 
ja suuntaa ranteet poispäin itsestäsi 
ja sormet kohti polvia. Siirrä painoa 
hieman käsien päälle ja paina 
kämmeniä kevyesti lattiaan. Pidä 
kyynärpäät tikkusuorina ja liiku 
hitaasti taaksepäin. Pysy venytyksessä 
noin puolitoista minuuttia.  Voit 
syventää lopussa venytystä 
koukistamalla kyynärpäitä hieman. 
Käännä kädet sitten toisin päin: 
kämmenselät kohti lattiaa. Toista 
venytys näin. Venytykset helpottavat 
ranteen ja kyynärpään kiputiloja, 
kuten rasittunutta jännetuppea ja 
tenniskyynärpäävaivoja. 

7Selän pyöris-
tysvenytys 

Selän pyöristäminen rentouttaa selän 
lihaksia ja lisää selkärangan 
liikkuvuutta. Istu 
lattialle. Rullaa 
selinmakuulta jalat 
varovasti pään yli 
kohti lattiaa ja tue 
kädet selkää vasten, 
jotta pysyt pystyssä. 
Avaa jalat haaraan ja 
ohjaa päkiät kohti lattiaa. 
Jos jalat koskevat helposti lattiaan, voit 
irrottaa kädet selän takaa, ristiä sormet 
ja suoristaa kyynärpäät. Muuten jatka 
asennon tukemista käsin. Pidä leuka 
kevyesti irti rinnasta ja pysy asennossa 
noin puoli minuuttia.

8 Ryhtivenytys 
Venytys avaa rintalihaksien ja 

olkapäiden aluetta ja parantaa näin 
ryhtiä. Samalla notkistuvat myös 
nilkat, polvet ja vatsalihakset. Laske 
polviseisonnassa kädet taaksesi ja 
suuntaa sormet kohti pakaroita. 
Anna kehon painon laskeutua käsille 
ja röyhistä rintakehää kohti kattoa. 
Kuljeta lapaluita kohti toisiaan ja 
työnnä lantiota kevyesti ylöspäin. 
Jos tahdot, voit nostaa lantion myös 
ilmaan, jolloin kehon etupuolen 
venytys syvenee. Pysy asennossa noin 
40 sekuntia. 

Jos kärsit 
välilevyn 

pullistumasta, 
älä tee 

seuraavaa 
venytystä. 

Vaatteet: Wellicious  0400 111 102

9 Lonkkien venytys
Astu toinen jalka pitkälle eteen ja ohjaa 

etummaisen jalan polvi koukkuun niin, että 
se on aivan nilkan päällä. Paina takajalan 
jalkapöytää lattiaan ja nosta keskivartalo 
pystyyn. Anna lantion painua alemmas kohti 
lattiaa ja tehosta lonkankoukistajan venytystä 
näin. Halutessasi voit lisätä asennossa toisenkin 
lonkan liikkuvuutta laskemalla kämmenet 
tai kyynärpäät lattialle itsesi eteen. Pysy 
venytyksessä puolitoista minuuttia ja vaihda 
sitten puolta. 

10Etureiden 
venytys 

Asetu kylkimakuulle kummatkin lonkat 
päällekkäin. Koukista käsi tyynyksi 
pään alle ja rentouta hartiat. Tartu 
ylemmän jalan nilkasta vapaalla kädellä. 
Ohjaa koukistetun jalan polvea hitaasti 
taaksepäin, kunnes tunnet venytyksen 
etureidessä. Venytys voimistuu, kun et 
päästä alaselkää painumaan notkolle. 
Se onnistuu, jos vedät vatsaa vahvasti 
sisään. Tarkkaile venytettävän jalan 
polvea, jotta se liikkuisi 
suoraan taaksepäin 
– ei kohti kattoa. 
Varmistat tämän 
pitämällä 
sisäreidet yhdessä. 
Pysy asennossa 
puolitoista minuuttia 
ja toista venytys toiselle 
puolelle. 5

Mikäli kärsit 
polvikivuista, tee 

liike varovasti  
ja tunnustele 

jalan koukista-
misen sopivaa 

syvyyttä.

Venyttelyn 
hyödyt 
ulottuVat mielen 
hyVinVointiin.






