
                        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #NICETREENIOPAS 



                        

Tietoa oppaasta 

 
Idea suunnitella ilmainen opas synnyttäneille äideille on ollut ajatuksissani kauan. Olen kolmen lap-
sen äiti ja naisterveyteen sekä äitiysliikuntaan erikoistunut Lisensoitu Personal Trainer. Kolmannen 

lapseni syntymän jälkeen (02/19) aloin miettimään entistä enemmän, että millä tavoin voisin auttaa 
naisia aloittamaan raskauden jälkeen liikunnan fiksulla tavalla.  

  

Olen auttanut työssäni satoja naisia treenaamaan fiksusti niin raskauden aikana, kuin myös raskau-
den jälkeen ammattiurheilijoista perusliikkujiin. Aloin miettimään, että millä tavoin voisin auttaa nai-
sia, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta yksilö- tai pienryhmätapaamisiin, fysioterapiaan tai jotka 

asuvat alueilla, joissa naisterveyteen erikostuneita ammattilaisia ei löydy läheltä. Tästä syntyi ajatus 
tehdä opas, joka antaa naisille helppoja käytännönvinkkejä, tietoa sekä konkreettisia harjoitteita, 
joista voi aloittaa jo heti raskauden jälkeen. Oppaan ja harjoitteiden tavoite on antaa naisille vinkkejä 

miten löytää ja vahvistaa lantionpohjan hallintaa ja tukea lantionpohjassa, keskivartalossa sekä ko-
konaisvaltaisesti koko kehossa.  
  

Haluan, että jokainen nainen saa tarvitsemansa avun raskaudesta ja synnytyksestä palautumiseen. 

Tämä opas on minun tapani auttaa naisia saamaan tietoa liikunnan aloittamisesta raskauden jäl-
keen. Olisin myös itse kaivannut tällaista opasta ensimmäisen lapseni syntymän jälkeen. Tieto op-
paassani pohjautuu koulutusmateriaaleihin äitiysliikunnan koulutuksista, joita olen vuosien myötä 

käynyt. Äitiysliikuntaan ja naisterveyteen liittyviä koulutuksia minulla on takana 10 erilaista ja eripi-
tuista. 
 

Opas soveltuu naisille, jotka ovat synnyttäneet sektiolla tai alateitse. Opas soveltuu myös naisille, 

jotka ovat synnyttäneet vuosia sitten, mutta jotka eivät ole aloittaneet lihaskuntoharjoittelua ras-
kauden jälkeen. Opas antaa myös inspiraatiota liikunnan aloittamiselle raskauden jälkeen mahdolli-
simman matalalla kynnyksellä. Less is more.  

  
Huomioi, että harjoitteet harjoitusohjelmassa ovat yleisliikkeitä lihaskuntoharjoitusten 

aloittamiselle raskauden jälkeen. Tämä ohjelma ei siis ota huomioon yksilöllisiä tarpeita liikkei-
den suhteen. Suosittelen tarvittaessa kääntymään minun, tai jonkun muun ammattilaisen puoleen, 
jos tarvitset yksilöllisiä harjoitteita. Äitiysliikunnan ammattilainen auttaa sinua viemään lihaskunto-

harjoituksesi eteenpäin progressiivisesti, jotta pääset jälleen rakkaan harrastuksesi pariin, oli se sit-
ten zumbaa, crossfitia, juoksemista tai ryhmäliikuntatunteja. Suosittelen äitiysfysioterapeutin tapaa-
mista myös vaikka sinulla ei olisi kipuja kehossa tai oireita lantionpohjan toimintahäiriöistä (kuten 

virtsankarkailu). Kaikki harjoitteet tehdään omalla vastuulla. Jos sinulla ilmenee treenin aikana oi-
reita kuten esim. paineentunnetta lantionpohjassa, virtsankarkailua tai muita kipuja – Lopeta treenit 
ja jatka vasta, kun olet saanut siihen luvan lääkäriltäsi tai fysioterapeutiltasi. 

  
Opas sisältää useita videoita. Löydät videot painamalla alleviivattuja sanoja tekstistä. 
Kaikki lihaskuntoliikkeet ovat myös videoituina. Painamalla liikkeen nimeä pääset 

suoraan videoon! 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.nicetreeni.com/


                        

Toivon, että tämä opas auttaa sinua aloittamaan liikunnan turvallisesti raskauden jälkeen ja, että 
konkreettisten vinkkien kautta kokisit ”ahaa”-elämyksiä.  
 
Hashtaggaa #NiceTreeniopas & @Nicetreeni sosiaalisessa mediassa (Facebook/ Instagram), 
kun otat kuvia/videoita oppaasta tai treenatessasi oppaan harjoitusohjelmaa, jotta mahdollisim-

man moni nainen saisi tiedon tästä ilmaisesta oppaasta koskien raskauden jälkeistä liikuntaa.   

Fanny Indola /NiceTreeni  

www.nicetreeni.com – fanny@nicetreeni.fi   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.nicetreeni.com/


                        

Vinkkejä arkeen 
 

Tämä opas sisältää helppoja ja konkreettisia ohjeita arkeen, jotka auttavat kehoasi palautumaan 
raskauden jälkeen. Se, mitä tehdään arjessa vaikuttaa paljon kehoomme ja palautumiseen. Keskit-

tymällä arkisiin asentoihin, liikkeisiin ja tottumuksiin voit auttaa kehoasi palautumaan raskauden 
jälkeen.   
  

VINKKI 1: Kuinka nouset ylös sohvalta tai sängystä? Oletko tottunut nousemaan ylös sängystä 
vatsarutistuksen avulla? Oletko ehkä raskausaikana tottunut nousemaan ylös kyljen kautta kädellä 
avustaen sängystä tai sohvalta? Varhaisessa vaiheessa raskauden jälkeen jännesauma (li-

nea alba: Kulkee rintalastasta häpyluuhun ja yhdistää oikean sekä vasemmanpuolisen suoran vat-
salihaksen), vatsalihakset sekä lantionpohjan lihakset ovat vielä venyneessä tilassa, jonka vuoksi 
kannattaa nousta sängystä tai sohvalta kyljen kautta käsillä avustaen.  

 
Vatsarutistuksen kautta ylösnouseminen tuo vatsaontelon painetta kohti keskivartaloa ja lantion-
pohjaa. Sen vuoksi on suositeltavaa minimoida tai välttää kyseistä liikettä ennen kuin olet löytänyt 

riittävästi tukea ja hallintaa keskivartalollesi sekä lantionpohjallesi. 
  

  
VINKKI 2: Painopiste muuttuu raskauden myötä kohdun ja vatsan kasvaessa. Sen seurauksena 
myös jännesauma ja vatsalihakset venyvät.  Keskittyminen ryhtimuutosten huomioimiseen ja ryhtiin 

on tärkeää raskauden aikana, mutta myös sen jälkeen. Tietoiseksi tuleminen miten ja missä asen-
noissa kannattelet kehoasi päivän aikana, on hyvä tavoite mihin voi alkaa keskittyä heti raskauden 
jälkeen. 

  
Neutraali asento on asento, jolloin paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille, polvissa on pieni 
luonnollinen notko, kylkiluut asettuvat suoraan lantion yläpuolelle, ja suoliluut samassa linjassa hä-

pyluun kanssa. Ajattele, että pidennät selkärankaa. Kannatko vauvaa aina samalla puolella? Testaa 
välillä vaihtaa puolta, jotta keho saisi tasapuolista kuormitusta päivän aikana. Haluamme totta-
kai löytää hallintaa ja tukea myös muissa asennoissa, jotka eivät ole neutraaleja, koska kukaan 

meistä ei ole neutraalissa asennossa 24/7. Neutraali asento auttaa löytämään tarvittavan tuen ja 
hallinnan keskivartaloon.  
  

VINKKI 3: Aseta vaunun kahva tasolle, jossa sinun kyynärpääsi ovat 90º kulmassa. Voit myös 
vaunulenkin aikana välillä pitää ainoastaan yhdellä kädellä kiinni kahvasta, ja antaa toisen käden 
liikkua sivulla vapaasti eteen ja taakse. Tällöin saat staattisen liikkeen sijaan ylävartaloon ja rinta-

rankaan kiertoliikettä. Rintaranka voi monilla äideillä tuntua jäykältä kaiken kanniskelun ja syöttö-
asentojen myötä. Liikkeiden variointi ja asentojen vaihtelu tekevät hyvää kehollesi.  

  
VINKKI 4: Lantionpohjanlihakset ovat raskauden ja synnytyksen jäljiltä venyneet (myös naisilla, 
jotka ovat synnyttäneet sektiolla). Kun tiedämme, että lihaksisto on venynyt ja ollut paineen alla 

pitkään, niin haluamme ehdottomasti vähentää liiallista kuormitusta rakenteiden päällä. Suosi kui-
tupitoista ruokaa ja juo riittävästi vettä, jotta vatsantoiminta pysyy hyvänä ja ettei sinun tarvitsisi 
kärsiä ummetuksesta. Synnytyksen jälkeen ensimmäisinä päivinä voit hyötyä ulostetta pehmentä-

vistä valmisteista, kuten esim. Laxoberon, jotta sinun ei tarvitse ”ponnistaa” kovaa vessassa asioi-
dessasi. Kannattaa testata pöntöllä istuessa myös pientä jakkaraa jalkojen alla. Ko. asento nostaa 
polvia ylös, ja auttaa rentouttamaan lantionpohjaa, joka taas auttaa sinua virtsaamaan ja ulosta-

maan helpommin. Pyri aina rentouttamaan lantionpohjasi, kun käyt pissalla tai ulostamassa.  
   
VINKKI  5: Pidä käsi sektioarven kohdalla, kun yskit tai aivastat saadaksesi lisätukea.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZerNKeMTDo4&feature=youtu.be


                        

Vatsalihaksien erkauma– Diastasis recti 

 
Raskausaikana keskivartalon lihakset sekä jännesauma (joka kulkee rintalastasta häpyluuhun, yh-
distäen oikean ja vasemmanpuoleisen suoran vatsalihaksen) venyvät kohdun kasvaessa. Suorien 

vatsalihasten erkaantuminen on täysin normaali osa raskautta eikä sitä voi tai kannata estää. Toi-
mintahäiriöitä voi muodostua, jos raskausajan jälkeen jännesauma ei napakoidu ja saa kimmoisuut-
taan takaisin. Jännesauman pitäisi tuntua trampoliinilta – vahvalta ja antaa vastusta.  

  
Ajattele jännesaumaa suorien vatsalihasten välissä kuminauhana. Raskausaikana kuminauha (jän-
nesauma) venyy, ja raskauden jälkeen kuminauha löystyy, kun jännitys keskivartalossa vähenee 

lapsen synnyttyä ja kohdun palatessa omaan kokoonsa. Kuminauha (jännesauma) voi silloin tuntua 
pehmeältä ja venyneeltä. Sen myötä se ei välttämättä tee työtänsä riittävän hyvin, jolloin keskivar-
talon tuki heikentyy. Raskauden jälkeisessä liikunnassa on tärkeää keskittyä vahvistamaan jän-

nesaumaa, mutta sen lisäksi myös vatsalihaksia, lantionpohjaa ja koko kehoa.   
 

Keskivartalokanisteri on kehomme ydintuki, toisin sanoen ydintuki on aina osana kehon liikettä niin 
arjessa kuin myös treeneissä. Ydintuen lihaksien tulisi sen takia olla riittävän vahvoja, jotta pystyisit 

mahdollisimman hyvin suorittamaan liikkeitä hyvällä tekniikalla ja hallinnalla. Raskausaikana sekä 
raskauden jälkeen minimoi tai vältä liikkeitä, joiden aikana vatsaontelon paine työntyy (liian) kovaa 
kohti jännesaumaa ja, jolloin muodostuu harjanne suorien vatsalihasten väliin. Jännesauma on ras-

kausaikana isoimman stressin alla, kun kohtu ja vatsa kasvavat ja venyttävät jännesaumaa. Tämän 
takia haluamme välttää laittamasta entistä enemmän rasitusta jo rasittuneen kehonosan päälle. 

Sama koskee myös lantionpohjaa: Jos tunnet liikkeen tai aktiviteetin aikana lisääntynyttä paineen-
tunnetta lantionpohjassa tai virtsankarkailua, niin pyri minimoimaan tai välttämään kyseistä lii-
kettä/aktiviteettia, kunnes olet vahvistanut kehoasi enemmän. Kun vahvistat kehoasi raskauden jäl-

keen, niin on hyvä tarkistaa sormien tai käsien avulla ettei vatsa työnny ulos liikkeiden aikana. Kun 
aktivoit ydintuen ja pidän sormet jännesauman päällä, niin jännesauman pitäisi tuntua kimmoisalta 
ja napakalta. Vatsaan ei saisi syntyä harjannetta tai syvää ”ojaa” suorien vatsalihasten väliin. Lisä-

tietoa ydintuesta ja miten sitä on mahdollista työstää, löydät myöhemmin oppaasta.  
 

Mikäli tunnet, että vatsasi pullottaa tai työntyy ylös/ulospäin kuten harjanne tai pyramidi, niin voit 
testata, jos esim. seuraavat asiat auttaisivat sinua löytämään keskivartaloon paremman hallinnan ja 

kontrollin:   
  
- Tarkista asentosi/ryhti  

- Testaa eri hengitystekniikoita 

- Arvioi jännesauman napakkuutta ja kontrollia sormiesi avulla   
- Videokuvaa itseäsi/hyödynnä peiliä, jotta näet mitä keskivartalossasi tapahtuu 

- Vähennä toistomäärää tai painoa kyseisessä liikkeessä   
- Pienennä liikelaajuutta   
- Muuta liikettä helpommaksi, jotta löydät hyvän kontrollin ja kontaktin liikettä tehdessäsi   

  
Jos olet testannut ylempänä mainitut asiat, mutta…  
 

- Et silti löydä keskivartalon lihaksia  

- Joudut pidättämään hengitystä voidaksesi suorittaa liikettä  
  TAI 

- Vatsaan tulee harjanne tai tunnet painetta lantionpohjassa   
 -> Vaihda silloin liike toiseen harjoitusliikkeeseen, jossa sinulla on parempi kontrolli, ja jossa löydät 
hyvän tuen keskivartaloon, jännesauma tuntuu napakalta ja vatsaan ei synny harjannetta.  
 



                        

Lantionpohja keskivartalokanisteri 
 

Lantionpohja on meidän tukemme ja pohja keskivartalokanisterissa: Pallea on kanisterin kansi, jonka 

takana on syvät selkälihakset ja etupuolella sekä sivuilla poikittainen vatsalihas. Lantionpohja antaa 
tukea sisäelimille, virtsaputkelle, virtsarakolle, kohdulle sekä peräsuolelle. Hengittäessäsi lantion-
pohjanlihakset liikkuvat ylös ja alas. Pallean laskeutuessa alaspäin sisäänhengityksellä lantionpoh-

jalihakset pidentyvät ja rentoutuvat. Uloshengityksellä lantionpohja nousee ylöspäin samalla, kun 
pallea nousee ylös. Hengityksen huomioiminen on oleellista halutessamme vahvistaa kehoa, lanti-

onpohjaa ja vatsaa raskauden jälkeen.                                                                                                                           

   ← Kansi: PALLEA  

 

Takana: →   

SYVÄT SELKÄLIHAKSET  
       ← Etupuoli & sivut: 
                                                                            POIKITTAINEN VATSALIHAS 

Pohja: →   
LANTIONPOHJANLIHAKSET  
 

Lantionpohjan- ja keskivartalon lihakset venyvät raskauden aikana, kun vatsa ja kohtu kasvavat. 
Paine ja paino kohti lantionpohjaa lisääntyvät, kun vauvan paino lisääntyy ja vauvan laskeutuessa 
alaspäin. Alatiesynnytyksessä kudokset venyvät entisestään mahdollistaen vauvan synnytyksen ala-

teitse. Jokaisen naisen (myös sektiolla synnyttäneet) tulisi raskausaikana sekä raskausajan jälkeen 
vahvistaa harjoittelulla lantionpohjanlihaksia saadakseen riittävästi tukea sisäelimille, virtsaputkelle- 
ja rakolle, kohdulle sekä peräsuolelle minimoidakseen laskeuman syntymistä tai virtsankarkai-

lua.  Lantionpohja antaa sinulle tukea, jotta voisit hyppiä, aivastaa ja yskiä ilman, että lirahtaa hou-
suihin. Hyvä kontrolli ja voima lantionpohjalihaksissa voi myös vaikuttaa positiivisesti seksielä-
mään.    

  
Kuinka ja miten jännitetään lantionpohjanlihaksia? TÄSSÄ kerron eri tavoista löytää jänni-
tys ja nosto lantionpohjanlihaksiin sekä miten voit itse testata kotona jännitätkö oikeilla lihaksilla.    

  
Tärkeä osa lantionpohjan harjoittamisessa on myös kyky rentouttaa lihaksia. Lihakset eivät työs-

kentele optimaalisesti jos ne ovat koko ajan ylijännittyneinä. Ylijännitys lantionpohjassa voi myös 
aiheuttaa virtsankarkailua.  Jos sinulla on virtsankarkailua tai epämukavuuden tunnetta lantionpoh-
jassa, on ajankohtaista varata aikaa lantionpohja- tai äitiysfysioterapeutille. Näihin osa-alueisiin pe-

rehtyneet fysioterapeutit osaavat auttaa sinua saamaan oikeanlaista hoitoa kivuillesi sekä karkai-
lulle. TÄSSÄ näytän eri asentoja, joilla voit harjoitella lantionpohjan rentouttamista sekä miten voit 
hyödyntää hengitystä löytämään rentouden lihaksiin.    

 
Vinkki! TÄT on ilmainen sovellus lantionpohjalihasten harjoittamiseen. Sovelluksen löy-
dät GooglePlay-kaupasta puhelimessasi. Sovellus sisältää eri vaikeustasoja lantionpohjan harjoitta-

miselle. Voit asettaa sovelluksen muistuttamaan sinua treenaamaan lantionpohjaa, jotta lantionpoh-
janharjoituksista tulisi säännöllistä. On olemassa myös kotiin ostettavia lantionpohjasenso-
reita, jotka liitetään puhelimen sovellukseen bluetoothin avulla. Sensorin avulla saat feedbackia lan-

tionpohjastasi, ja miten harjoitus etenee. Itse käytän ELVIE sensoria. Elvie tekee lantionpohjant-
reeneistä hauskempaa, koska jännittämällä ja rentouttamalla lantionpohjaa saat liikuteltua palloa 
Elvien lantionpohjasovelluksen pelissä. Training made fun!  

https://www.youtube.com/watch?v=HeHLOCr4MBA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=15t8OlnIY6k&feature=youtu.be


                        

Laskeuma (Prolapse/POP) 

 
Laskeuma ilmestyy silloin, kun tukikudokset lantionpohjassa eivät anna riittävästi tukea ja kudokset 
painuvat alaspäin. Laskeumat ovat todella yleisiä naisilla, mutta moni nainen ei tiedä laskeumastaan, 

koska laskeuma voi myös olla täysin oireeton. On myös naisia, jolla laskeuma oireilee päivittäin tai 
treenatessa. Voit lukea enemmän laskeuman oireista otsikon ”oireet” alla. On olemassa eri las-
keumia, kuten esimerkiksi virtsarakonlaskeuma, peräaukon laskeuma tai kohdun laskeuma. On mah-

dollista, että laskeumia on vain yksi, mutta voi olla myös useampia. Laskeumat luokitellaan eri as-
teisiin, riippuen siitä paljonko laskeuma on painunut alaspäin.   
  

Cystocele, eli virtsarakonlaskeuma on silloin, kun virtsarakko on painunut alas kohti emättimen 
etuseinämää.   
  

Rectocele, eli peräaukon laskeuma on silloin, kun peräsuoli laskeutuu ja työntyy kohti emättimen 
takaseinämää.   

  
Kohdunlaskeuma on silloin, kun kohdun kantavat kannatinsiteet löystyvät ja kohtu pääsee las-
keutumaan alaspäin emättimeen tai emättimen ulkopuolelle.     

  
On tärkeää huomioida, että laskeuman aste ei kerro suoraan, kuinka paljon tai vähän 
oireita naisella on laskeumasta. Oireiden määrä on aina yksilöllistä!   

  
Jos epäilet laskeumaa tai et ole varma, pyydä gynekologia tarkistamaan mahdollinen laskeuma myös 
seisten, koska selinmakuulla laskeumaa ei aina välttämättä huomaa. Jos epäilet laskeumaa, tai jos 

sinulla on oireita lantionpohjantoimintahäiriöistä, suosittelen lämpimästi ottamaan myös yhteyttä 
osaavaan lantionpohjafysioterapeuttiin tai äitiysfysioterapeuttiin saadaksesi yksilöllistä apua lantion-
pohjasi ja kehosi vahvistamiseen. Fysioterapeutti ja naisterveyteen erikoistunut PT voivat työsken-

nellä yhdessä auttaakseen Sinua kuntoutuksessa sekä treenien etenemisessä, jotta Sinä saat vah-
vistettua kokonaisvaltaisesti koko kehoasi huomioiden laskeuman, ja mahdolliset muut oireet.  
 

Mikäli sinulla on oireita mahdollisesta laskeumasta tai lääkäri on diagnosoinut laskeuman, niin on 
erittäin tärkeää, että vahvistat kokonaisvaltaisesti kehoasi ja ryhtiä, ei ainoastaan lantionpohjanli-
haksia. Ryhti, kehon asennot ja vatsaontelonpaineen hallinta ovat asioita, joihin kannattaa keskittyä 

erityisen hyvin auttaakseen kehoa vahvistumaan sisältäpäin ulos. Keskity niihin sekä arjessa että 
treenatessasi.   
  

Laskeuman diagnoosi ei tarkoita sitä ettetkö saisi nostaa painoja koskaan! (Jos se on sitä 
mitä haluat tehdä), mutta entistä tärkeämpi on keskittyä peruspilareihin, jotka auttavat sinua ra-

kentamaan vahvan pohjan kehollesi. Keskity paljon tekniikkaan, ryhtiin, hengitysstrategioihin ja 
kuormitukseen sekä arkisiin, että treeneissä tehtäviin liikkeisiin.   
  

Facebookista löytyy erilaisia tuki- ja keskusteluryhmiä naisille, joilla on laskeumia. Suosittelen itse 
lämpimästi Haley Shevenerin Facebook-ryhmää: POP Fitness. 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.haleyshevener.com/courses


                        

Ryhti 
 

Neutraali asento on asento, jossa paino jakaantuu tasaisesti molemmille jaloille, kylkiluut asettu-

vat suoraan lantion yläpuolelle ja suoliluut samassa linjassa häpyluun kanssa. Ajattele, että pidennät 
selkärankaa. Haluamme tottakai löytää hallinnan ja tukea myös muissa asennoissa jotka eivät ole 

neutraaleja, koska kukaan meistä ei ole neutraalissa asennossa 24/7. Neutraali asento auttaa löy-
tämään tarvittavan tuen ja hallinnan keskivartaloon synnytyksen jälkeen.   
 

Kun teet lihaskuntoharjoitteita tai nostoja, suosi kehonasentoa, jossa kylkiluut ovat suoraan lan-
tion päällä sivusta katsoen ja jolloin pallea on suoraan lantionpohjan päällä. Silloin myös suoliluut 
ovat samassa linjassa kuin häpyluu. Edestä katsoen suoliluut ja häpyluut muodostavat kolmion:   

 
 

       Suoliluu                                   Suoliluu   

 

 

 

 

              Häpyluu 

 

Neutraali asento edestä & sivusta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZerNKeMTDo4&feature=youtu.be


                        

Oireet 

 
Oireet antavat meille tärkeää tietoa, kun keho tarvitsee (lisää) kuntoutusta, vahvistusta, palautu-
mista sekä apua strategioista, jotta arki ja treenit olisivat oireettomia. Jos sinulla on jokin alla ole-

vista oireista, niin suosittelen ottamaan yhteyttä lantionpohja- tai äitiysfysioterapeuttiin, jotta saat 
yksilöllisiä kuntoutusohjeita kehollesi ja lantionpohjallesi.   
  

 
Oireet lantionpohjatoimintahäiriöstä:   
  

-Paineentunne lantionpohjassa  
-Pullistuma lantionpohjassa   

-Virtsan-, ilman- tai ulosteenkarkailu   
-Yhdyntäkipu   
-Tunne, että jotain putoaa alas lantionpohjasta   

-Vaikeuksia tyhjentää virtsarakko tai peräsuoli kokonaan   
-Alaselkä tai lantionalueenkipu   
-Tarve käydä vessassa useasti (enemmän kuin 6-8krt/päivä)   

-Tarve käydä vessassa öisin   
-Vaikeuksia ehtiä ajoissa vessaan virtsaamaan tai ulostamaan   
-Vaikeuksia asettaa tai pitää sisällä tamponia   

  
Jos jokin alla olevista oireista ilmenee liikunnan aikana, kun aloitat liikunnan jälleen 
raskauden jälkeen, niin suosittelen pitämään taukoa tai lopettamaan treenit hetkelli-

sesti:  
  

- Huimaus  
- Pahoinvointi  
- Kipua kehossasi (tai sektioarven kohdalla)   

- Jälkivuoto lisääntyy  
- Harjoituksen aikana tapahtuu virtsan- tai ulosteenkarkailua   
- Paineentunne lantionpohjassa   

- Vatsaan muodostuu harjanne/vatsa työntyy ulos kuten pyramidi   
  
Suosittelen konsultoimaan lääkäriä, lantionpohjafysioterapeuttia tai äitiysfysioterapeuttia en-

nen kuin jatkat harjoittelua.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

Hengitysstrategioita, jotka auttavat sinua 
vahvistamaan lantionpohjaa ja keskivartalon-

lihaksia  
 
On olemassa eri hengitystekniikoita, joita voit hyödyntää raskauden aikana ja sen jälkeen:   

 
- Löytääksesi keskivartalokanisterin lihakset (Ydintuki/aktivointi)  
- Saadaksesi enemmän hallintaa keskivartalon sekä lantionpohjanlihaksiin   

- Vahvistaaksesi lihaksia keskivartalossa ja lantionpohjassa   
- Integroida lantionpohjan ja keskivartalon lihakset enemmän toiminnallisiin liikkeisiin sekä lihaskun-
toharjoitteisiin   

  
Huomioi ettei sinun tarvitse miettiä hengitystäsi ja ajoitusta loppuelämää, mutta hengityksen ajoit-
taminen ja hyödyntäminen voivat auttaa Sinua raskauden aikana ja sen jälkeen löytämään yhteyden 

keskivartaloosi ja lantionpohjanlihaksiin, vähentämään oireita sekä tuntemaan enemmän hallintaa. 
Huomioi myös, että on yksilöllistä mikä tekniikka sopii kenellekin, ei ole olemassa one size fits all-
strategiaa! Leiki hengityksellä ja löydä se tekniikka, joka sopii juuri sinulle parhaiten eri harjoitteissa 

ja liikkeissä.   
  
Kun hengität sisään, pallea laskeutuu ja lantionpohjanlihakset joustavat, kun taas uloshengityksellä 

pallea nousee ylöspäin ja lantionpohjanlihakset jännittyvät ja nousevat myös ylöspäin. Hengitys on 
oleellinen osa mitä meidän kannattaa ottaa huomioon, jotta voimme löytää helpommin tuen keski-

vartaloon ja lantionpohjaan. Tietoa miten löydät ydintuen keskivartaloon ja lantionpohjaan hengi-
tyksen avulla löydät seuraavalta sivulta. Hyvä nyrkkisääntö on hengittää ulos ja aktivoida ydintukea 
liikkeen haastavimmassa vaiheessa antaaksesi keholle hieman lisätukea. Haluamme uloshengityk-

sellä pitää jännitystä ei vaan lantionpohjassa ja keskivartalossa, vaan myös koko kehossa. Refe-
roidakseni mahtavaa fysioterapeuttia Australiasta, Antony Lo:   
  

Spread the load, eli jaa jännitys kokonaisvaltaisesti koko kehossa & Meet the tension 
to the task, eli jännitä lihaksia ainoastaan niin paljon, kun liike vaatii.  
  

Ei ole siis ainoastaan keskivartalonlihaksien tai lantionpohjanlihaksien tehtävä tehdä kaikkea työtä, 
vaan jaamme työn tasaisesti koko keholle. Kuinka paljon täytyy sitten jännittää? Se riippuu täysin 
siitä, että mitä liikettä teet. Alussa raskauden jälkeen haluamme keskittyä kevyeen, tasaiseen jän-

nitykseen lihaksissa. Kun viet treeniäsi eteenpäin ja käytät lisäpainoja, niin sinun täytyy suhteuttaa 
jännitys kuormaan, jotta saat suoritettua liikettä optimaalisesti.   
 

Jos nostat lastasi, joka painaa 10kg niin sinulla täytyy olla eri jännitys, kuin mitä käytät, 
kun nostat 100kg maastavedossa. Kun teet harjoitusliikkeitä tai nostelet arjessa, voit hyödyn-

tää seuraavia strategioita. Valitse se strategia, joka sopii sinun kehollesi parhaiten:   
 

1. Uloshengitys liikkeen haastavimmassa vaiheessa: TÄÄLTÄ löydät esimerkin.  

Kyykky: Sisäänhengityksellä istu alas kyykkyyn, uloshengityksellä työnnä itsesi takaisin 
ylös. Uloshengityksellä ydintuki aktiivisena. 
 

2. Uloshengitys koko liikkeen aikana: TÄÄLTÄ löydät esimerkin.  
Kyykky: Sisäänhengitys aloitusasennossa, uloshengitys mennessäsi sekä alas ja ylös. Ylä-

asennossa jälleen sisäänhengitys ennen kuin toistat liikettä. 

http://physiodetective.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DsHaFiglRSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Um4ahuD1fKs&feature=youtu.be


                        

Tietoa harjoitusohjelmasta 

 
- Aloita hengitysharjoituksesta löytääksesi mind & body connection. Toisin sanoen kevyt jännitys eli 
keskivartalokanisterin ydintuki (pallea, lantionpohjanlihakset, syvä vatsalihas sekä syvät selkäli-

hakset) TÄSTÄ videosta löydät informaatiota, kuinka löydät ydintuen hengityksen avulla.   
  
Sisäänhengitys: Anna kylkiluiden liikkua sisäänhengityksellä erityisesti sivuille sekä myös 

eteen/taakse, pidä vatsa ja lantionpohjanlihakset rentoina sisäänhengityksen aikana.   
  
Uloshengitys: Jännitä ja nosta kevyesti lantionpohjanlihaksia samalla, kun teet kevyen, tasaisen 

jännityksen keskivartalonlihasten avulla jännittämällä vatsaa sivuilta kohti napaa rauhallisesti ja ke-
vyesti. Jännityksen pitäisi olla tasainen koko vatsanalueella (vältä kovaa grippausta/jännitystä!)   
  

-Testaa mikä hengitystekniikka sopii sinulle parhaiten, ja missä löydät helpoiten yhteyden lantion-
pohjanlihaksiin ja keskivartaloon lihaskuntoliikkeitä tehdessäsi.    

 
- Muista hengittää harjoitusliikkeitä tehdessäsi, koska hengityksen pidättäminen aiheuttaa turhaa 
painetta kohti lantionpohjaa ja keskivartaloa. 

  
-Keskity aina liikkeen laatuun ja tekniikkaan toistomäärien sijaan. On parempi, että teet kuusi (6) 
toistoa hyvällä tekniikalla, kuin kymmenen (10) toistoa ei niin hyvällä tekniikalla.   

  
-Keskity löytämään kontakti lihaksiin (mind & body connection) sen sijaan, että treenaisit kovate-
hoisesti. Aluksi keskitytään rakentamaan vahva pohja, joka auttaa sinua etenemään treeneissäsi ja 

jotta pääset takaisin rakkaan harrastuksesi pariin ilman vammoja.    
  
-Jos olet varhaisessa vaiheessa raskauden jälkeen, niin harjoitusliikkeiden kuormitus ei saisi olla 

kuormittavampaa kuin normaalit kotiaskareet. Harjoitus ei myöskään saisi lisätä stressiä. Harjoituk-
sen täytyisi antaa enemmän energiaa, kuin mitä se ottaa.  
  

-Pyri tekemään liikkeet ja harjoitusohjelma 3-5 kertaa viikossa, tai niin usein kuin sinulla on aikaa 
ja jaksamista keskittyä harjoituksiin.   

  
-Voit suorittaa liikkeet yksi liike kerrallaan, kaikki toistomäärät ja sarjat ennen kuin siirryt 
seuraavaan liikkeeseen TAI voit suorittaa ohjelman kuntopiirinä siirtymällä seuraavaan liikkeeseen 

aina yhden sarjan jälkeen.   
  
-Voit myös tarvittaessa jakaa harjoituksen päivän mittaan tehden esim. pari harjoitusta aamupäi-

vällä, pari harjoitusta päivällä ja loput illalla. Tarvittaessa voit myös jakaa harjoitusohjelman kahdelle 
eri päivälle.   
  

-On tottakai tärkeää, että harjoitukset tulee tehdyiksi. Älä silti ota stressiä siitä, että sinun täytyisi 
suorittaa liikkeet tietyn aikarajan sisällä. Mene oman kehosi ja aikataulusi mukaan!   
  

-Tarvitset pitkän, kevyen kuminauhan, pallon/tyynyn sekä tuolin/penkin, jotta voisit suorittaa har-
joitusohjelmaa  
 

Huom! Harjoitusohjelman ja oppaan tarkoitus on antaa inspiraatiota ja vinkkejä millä tavoilla on 
mahdollista aloittaa liikunta jälleen raskauden jälkeen. Huomioi, että keho tarvitsee enemmän aikaa 
palautumiseen, kuin kuusi (6) viikkoa. Opas ei korvaa yksilötapaamisia ammattilaisen kanssa. 

https://www.youtube.com/watch?v=bbbSWnAZZjA&feature=youtu.be


                        

Harjoitusohjelma liikunnan aloittamiselle  

raskauden jälkeen 

 

  Viikko 1-2                Viikko 3-4                 Viikko 5-6               Toistomäärä                 Tauko 

1. Hengitys-
harjoitus 

 
-Selinmakuu 
-Kylkimakuu 

-Istuen 

1. Hengitysharjoitus 
 

 
-Istuen 

-Polviseisonta 

-Seisten 

1. Hengitys-
harjoitus 

 
-Nelinkonttaus-

asento 

-Lapsiasento 

Viikko 1-2:  
1 x 10/asento 

Viikko 3-4:  
1 x 10/asento 

Viikko 5-6:  
1-2 x 10/asento 

15-30s 

2. Polvi-

seisonnassa 
lonkankoukistajan 

venytys + 

sivutaivutus 

2. Polviseisonnassa 
lonkankoukistajan 

venytys + 

sivutaivutus 

2. Polviseisonnassa 
lonkankoukistajan 

venytys + 

sivutaivutus 

Viikko 1-2: 1 x 8 

 
Viikko 3-4: 1 x 10/sivu 
 

Viikko 5-6: 1 x 10/sivu 

15-30 

3. Lantionnosto 
pallolla/tyynyllä 

3. Lantionnosto 
pallolla/tyynyllä 

3. Lantionnosto 

Viikko 1-2: 1 x 10 
 

Viikko 3-4: 1-2 x 8-10 
 
Viikko 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

 
 

4. Käsien saksaus 

selinmakuu-
asennossa 

 
 

4. Jalan ojennus 

selinmakuu-
asennossa 

 
 

4. Käden ja jalan 

ojennus 
selinmakuu-
asennossa 

Viikko 1-2: 1 x 10/sivu 
 
Viikko 3-4:  

1-2 x 8-10/sivu 
 
Viikko 5-6:  

1-2 x 10-15/sivu 

15-30s 

 
5. Lumienkeli 

selinmakuu-
asennossa 

 
5. Wallslide seisten 

seinää vasten 

 
5. Wallslide seisten 

seinää vasten 

Viikko 1-2: 1 x 10 
 

Viikko 3-4: 1-2 x 8-10 
 

Viikko 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

 
6. Polvi-

seisonnassa 

kyykky 

 
 

6. Polviseisonnassa 

kyykky 

 
 

6. Kyykky penkille 

Viikko 1-2: 1 x10 
 
Viikko 3-4: 1-2 x 8-10 

 
Viikko 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

7. Käsien avaus 
sivulle 

kuminauhalla, 

polviseisonta 

7. Käsien avaus 
sivulle 

kuminauhalla, 

polviseisonta 

7. Käsien avaus 
sivulle 

kuminauhalla, 

seisten 

Viikko 1-2: 1 x 10 

 
Viikko 3-4: 1-2 x 8-10 

 
Viikko 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yR9bBKzasa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yR9bBKzasa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Isd7za11Ugs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rqvCdTNr7co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rqvCdTNr7co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T5qE1Rhoj3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ol-yeVW9yJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ol-yeVW9yJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ol-yeVW9yJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBjPGKkyo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBjPGKkyo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBjPGKkyo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYf5UAow8Uw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYf5UAow8Uw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYf5UAow8Uw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RUkJKzXM3Mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be


                        

Liike Suoritustapa 

Hengitysharjoitus (Ydintuki) 

-Löydä hyvä, rento (neutraali) kehonasento  

-Keskity sisäänhengityksellä saamaan kylkiluita liikkumaan 
sivuille & eteen/taakse 

-Sisäänhengityksellä rentouta vatsa ja lantionpohja  

-Uloshengityksellä jännitä ja nosta kevyesti lantionpohjaa 
samalla, kun löydät rauhallisen, kevyen ja tasaisen jännityksen 

koko keskivartaloon  

-Rentouta hallitusti vatsaa ja lantionpohjaa sisäänhengityksellä 

-Ajattele, että lähennät suoliluita kohti napaa sen sijaan, että 
ajattelisit ”vedät napaa sisään”, eli liike sivuilta kohti napaa 

-Vatsa EI saa työntyä ylös missään kohtaan liikettä 

-Vältä hengityksen pidättämistä!  

 

Polviseisonnassa 

lonkankoukistajan venytys 
+ sivutaivutus 

-Aseta yksi polvi maahan 90º kulmaan ja toinen polvi kehosi 
etupuolelle 90º kulmaan  

-Työnnä aktiivisesti lantiota eteenpäin jännittämällä pakaraa 

-Nosta saman puolen käsi ylös ja tee pieni sivutaivutus 
sisäänhengityksen aikana, palauta uloshengityksen aikana. 

Toista.   

-Tunne venytys lonkankoukistajassa koko liikkeen aikana  

 

 

Lantionnosto 
pallolla/tyynyllä 

- Asetu selinmakuulle neutraaliin asentoon. Kylkiluut samassa 
linjassa kuin lantio ja suoliluut samassa linjassa, kuin häpyluu 

-Polvet koukussa, jalat kiinni maassa  

-Aseta pieni pallo tai tyyny polvien väliin  

-Paina aktiivisesti polvia kohti palloa koko liikkeen aikana  

-Työnnä lantio ylös pakaroiden avulla, palauta rauhallisesti 
takaisin aloitusasentoon.  

-Tunne työ pakaralihaksissa  

-Vältä alaselän notkon lisääntymistä!  

 

 

Lantionnosto 

-Selinmakuu, neutraali asento 

-Polvet koukussa, lantionlevyinen haara 

-Työnnä lantiota ylös pakaroiden avulla, palauta rauhallisesti  

-Tunne työ pakaralihaksissa  

-Hallitse lantiota liikkeen aikana, ettei se liiku sivuille 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbbSWnAZZjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEsK6EptXF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSj2CJOQt-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T5qE1Rhoj3o&feature=youtu.be


                        

Liike Suoritustapa 

Käsien saksaus selinmakuu-
asennossa 

 

-Asetu selinmakuulle, neutraaliin asentoon. Kylkiluut samassa 

linjassa, kuin lantio ja suoliluut samassa linjassa, kuin häpyluu 

-Polvet koukussa, jalat kiinni maassa  

-Ojenna kädet ylös kohti kattoa, peukut osoittavat kohti päätä 

-Saksaa käsiä hitaasti (Yksi käsi ojentuu kohti päätä ja toinen 
kohti reittä) palauta aloitusasentoon rauhallisesti  

-Pidä selkäranka liikkumatta koko liikkeen aikana  

-Kylkiluut alhaalla liikkeen aikana (HUOM! Tarkista, että 

kylkiluut pysyvät alhaalla, kun ojennat kättä kohti päätä)  

 

Jalan ojennus selinmakuu-
asennossa 

 

-Asetu selinmakuulle, neutraaliin asentoon. 

-Polvet koukussa, jalat kiinni maassa  

-Kädet lantiolla 

-Ojenna yksi jalka lattiaa pitkin (jätä polvi pieneen 

pehmeyteen)  

-Palauta rauhallisesti ja vaihda jalkaa ilman että lantio liikkuu  

-Pidä selkäranka liikkumatta koko liikkeen aikana 

 

Käden ja jalan ojennus 
selinmakuuasennossa 

 

-Asetu selinmakuulle, neutraaliin asentoon. 

-Polvet koukussa, jalat kiinni maassa  

-Nosta kädet suoraan kohti kattoa 

-Ojenna vastakkainen käsi ja jalka, palauta rauhallisesti 
aloitusasentoon 

-Selkäranka ja lantio paikoillaan koko liikkeen aikana 

-Kylkiluut alhaalla koko liikkeen aikana (huomioi erityisen 

hyvin, kun ojennat kättä kohti päätä!)  

 

Lumienkeli selinmakuu-
asennossa 

 

-Asetu selinmakuulle, neutraaliin asentoon. 

-Polvet koukussa, jalat kiinni maassa 

-Aseta kädet lattiaan kiinni kuten Y-kirjain  

-Koukista kyynärpäitä ja vie kyynärpäät kohti kylkiluita, palauta 

kädet takaisin Y-asentoon  

-Selkäranka liikkumatta liikkeen aikana ja kylkiluut alhaalla  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ol-yeVW9yJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ol-yeVW9yJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBjPGKkyo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBjPGKkyo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pjLbKQbiDj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYf5UAow8Uw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYf5UAow8Uw&feature=youtu.be


                        

Liike Suoritustapa 

Wallslide seisten seinää 
vasten 

-Asetu selkä kohti seinää, jalat 1-1,5 jalkaa poispäin seinästä  

-Pidä pakarat, lapojen alue sekä takaraivo kiinni seinässä, selkä 

neutraalissa asennossa  

-Pidä kylkiluut alhaalla ja selkäranka liikkumatta liikkeen aikana  

-Alkuasennossa aseta kyynärpäät koukkuun ja lähelle kylkiä 

-Liuota kädet lähellä seinää ylöspäin, kun Y-kirjain. Palauta 
takaisin alas 

 

Polviseisonnassa kyykky 

-Asetu polvien päälle istumaan, tarvittaessa voit avata hieman 

polvia sivuille  

-Työnnä itsesi ylös jännittämällä pakaroita, jotta lantio ojentuu  

-Jarruta itsesi takaisin aloitusasentoon. Toista liike  

-Ylläpidä hyvä, pitkä asento selässä 

 

Kyykky penkille 

-Aseta tuoli tai penkki taaksesi  

-Aseta jalat lantionlevyiseen tai hieman leveämpään haaraan  

-Polvet ja varpaat samassa linjassa  

-Istu rauhallisesti alas, jotta pakarat koskettavat tuolia, työnnä 

sen jälkeen itsesi ylös aloitusasentoon jännittämällä pakaroita 

-Kylkiluut suoraan lantion päällä koko liikkeen aikana (ribs over 

hips) 

-Voit apunasi käyttää keppiä saadaksesi selän asennosta 
palautetta. Aseta keppi kiinni takaraivoon, lapojen väliin sekä 

häntäluun kohdalle  

 

Käsien avaus sivulle 
kuminauhalla, polviseisonta 

-Polviseisonnassa, molemmat polvet maassa & lantio 
ojennettuna  

-Kädet suoraan eteenpäin, peukut sisäänpäin. Kädet 
hartialinjan alapuolelle  

-Avaa kädet suoraan sivuille, pidä pieni pehmeys kyynärpäissä. 

Palauta aloitusasentoon 

-Pidä hartiat pois korvista liikkeen aikana, ranteet suorina 

 

Käsien avaus sivulle 
kuminauhalla, seisten 

-Seiso neutraalissa asennossa, hae pituutta selkään 

-Kädet hartioiden alapuolella, kädet ojennettuna suoraan 
eteen, ranteet suorina liikkeen aikana 

-Vedä käsiä sivuille hartian takaosan avulla, palauta rauhassa 

-Hartiat rentoina, pois korvista 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNtfUpN6p7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uanVHCxyUNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RUkJKzXM3Mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKhQ9aYfoyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XsEBjV5-K84&feature=youtu.be


                        

Arpikäsittely 

 
Kuten leikkaushaavan, niin myös sektiohaavan tai episiotomian kohdalla kehosi alkaa heti työs-
tää parantumista. Joskus eri kudoskerrokset (kuten esimerkiksi rasva, iho ja faskiat) kiinnittyvät 

kiinni toisiinsa ja kiinnikkeitä voi ilmetä arven kohdalla. Kiinnikkeet voivat vaikuttaa negatiivisesti 
kehon liikeratoihin ja liikkuvuuteen rajoittamalla niitä. Arpi voi myös aiheuttaa epämukavuutta ke-
hossa.   

  
Voit kuvitella, että sektioarpi on kuin kiristävä t-paita. Kun yrität nostaa kättäsi suoraan ylös pään 
yli, niin t-paita (arpi) kiristää ja liikerata jää sen myötä vajaaksi. Eli et saa kättä nostettua riittävän 

ylös, koska t-paita (arpi) kiristää ja estää olkapään laajan liikeradan. Arpikäsittely on tärkeää 
tehdä arvelle, jotta saadaan liikkuvuus ja toiminta kudoksissa paremmaksi (jotta kudokset liukuvat 
paremmin = T-paita ei kiristä = Liikerata paranee ja lihaksien toiminta optimoituu). Suosittelen 

kääntymään osaavan lantionpohja- tai äitiysfysioterapeutin luo saadaksesi yksilöllisiä arpikäsittely-
ohjeita arvellesi. Suomen Äitiysfysioterapeutit internetsivuilla löytyy ilmainen arpikäsittelyopas. Op-

paan löydät täältä (sivut 85-88). Tässä lyhyt yhteenveto sektioarven arpikäsittelystä, jonka löydät 
yllämainitsemasta oppaasta:                                                
  

 
Ennen kuin tikit on poistettu – Arpea ympäröivän alueen hoito   
  

Voit aloittaa käsittelyn arpea ympäröivistä alueista heti sektion jälkeen, mutta pidä reilusti etäisyyttä 
(ainakin 10 cm) arpeen. Anna haavan parantua rauhassa ennen kuin alat tekemään arpikäsitte-
lyä suoraan sektioarvelle.  

  
-Voit aloittaa käsittelemään kylkiluiden ja rintakehän aluetta tekemällä kevyitä ylös-alas liikettä, lii-
kettä sivusuuntaisesti sekä liikuttamalla sormia ympyröissä ihoa vasten. Anna käsittelyn edetä alas 

kohti vatsaa, mutta muista pitää ainakin 10cm etäisyys arpeen. Tee käsittelyä mielellään päivittäin 
hetki tai aina silloin, kun käyt suihkussa. 
  
 

Kun tikit on poistettu – Arven sekä arpea ympäröivän alueen käsittely  
  

Voit koskea arpeen, kun arpi on umpeutunut kunnolla. Voit tehdä samanlaista käsittelyä, kuin aikai-
semmassa vaiheessa, mutta voit nyt myös aloittaa arvenkäsittelyä.    
  

-Tunnustele ensin lempeästi arpea sormiesi avulla  
-Pidä sormet arven päällä ja tee liikkeitä ylös-alas, sivusuuntaisesti, pyöriviä liikkeitä sekä sik-

sak liikettä koko arven pituudelta  
-Voit myös tehdä ylläolevan liikkeet arven yläpuolella ja alapuolella, jotta alue tulisi laajasti käsitel-
tyä  

-Käsittele arpea kevyillä, rauhallisilla liikkeillä   
  
 

Kun arpi on parantunut – Arpea sekä arpea ympäröivän alueen käsittely  
  
Kun arpi on parantunut ja umpeutunut, niin voit käyttää hieman enemmän painetta tehdessäsi ar-

pikäsittelyä. Arven pitäisi liikkua kaikkiin suuntiin ilman rajoitteita. Voit nipistää ja rullata arpea sor-
miesi välissä pitämällä pinsettiotetta sormiesi avulla.   
 

 

https://www.aitiysfysioterapia.fi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151324/Rajapuro_Cariina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151324/Rajapuro_Cariina.pdf?sequence=1&isAllowed=y


                        

Miten jatkaa harjoittelua?  

 
Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa liikkua ja harjoitella raskauden jälkeen. Meillä kaikilla on erilaiset 
taustat, tavoitteet ja mahdollisuudet treenata. Nämä asiat ovat sellaisia, mitä sinun täytyy ottaa huo-

mioon, kun mietit miten jatkat harjoittelua. Mitä haluat, että treenit antavat sinulle? Kuinka paljon 
aikaa sinulla on laittaa treeneihin? Miten keho on palautunut sektiosta tai alatiesynnytyksestä? 
Kuinka kauan synnytyksestä on? Kuinka hyvät yöunet saat? Kuinka hyvä keskivartalon ja lantion-

pohjahallinta sinulla on? Onko sinulla kipuja, joiden syy pitäisi selvittää ammattilaisen avustuksella? 
Onko tavoitteesi saada lisää jaksamista arkeen, haluatko takaisin tanssiharrastuksen pariin, aloittaa 
juoksuharrastuksen tai vaikka käydä crossfit-tunneilla?   

  
Mieti mitkä ovat sinun tavoitteesi, ja mikä on sinun elämäntilanteesi juuri nyt. Mitkä askeleet si-
nun täytyy ottaa ennen kuin kehosi on riittävän vahva pystyäkseen tavoittamaan tavoitteesi? Suo-

sittelen sinua laatimaan tavoitesuunnitelman (itse tai osaavan PT:n avulla), jotta sinulla olisi kirjat-
tuna välitavoitteita joilla pääsisit askel askeleeta etenemään kohti tavoitettasi. Treenaa fiksusti, ja 

haasta kehoa sopivasti treenin aikana ilman, että laatu kärsii. Muista myös riittävä lepo harjoituksien 
välissä.  
 

Olen suunnitellut lihaskuntoa vahvistavia harjoitusohjelmia, jotka sopivat jatkoksi, kun olet suorit-
tanut oppaan harjoitusohjelman. Ohjelmat sisältävät eri vaihtoehtoja jokaisen liikkeen kohdalle, 
jotta juuri SINÄ voit helpommin löytää harjoitusliikkeitä, jotka sopivat juuri sinun kehollesi. Harjoi-

tusohjelmat voit toteuttaa kotona tai kuntosalilla ja niiden kesto on n. 30 minuuttia per treenikerta. 
Lisätietoa harjoitusohjelmista löydät TÄSTÄ 
    

Intention now for intensity later – Brianna Battles (Affiliate link) 
 

Tavallinen kysymys, jota moni nainen kysyy minulta, on että koska voi aloittaa juoksemaan raskau-

den jälkeen? Siihen ei ole olemassa tiettyä aikarajaa, ja paluu juoksuharrastuksen pariin on aina yk-
silöllistä. Alle olen koonnut listan asioista, joita sinun kannattaa käydä läpi ennen juoksuharrastuk-
sen aloittamista raskauden jälkeen:   

  
-Sinulla ei ilmene karkailua (virtsa, ilma tai uloste) arjessa tai treeneissä   

-Sinulla on hyvä keskivartalo- ja lantionpohjanlihasten hallinta. Olet mahdollisuuksien mukaan myös 
käynyt tarkistuttamassa kehon palautumista osaavalla fysioterapeutilla   
-Olet säännöllisesti harjoitellut lihaskuntoa ja sinulla on hyvä keskivartalon-, kehon sekä lantionhal-

linta myös yhden jalan liikkeissä.   
  
Kun aloitat juoksemisen jälleen, niin on hyvä totutella kehoa kuormitukseen tekemällä lyhyempiä, 

reippaita intervalleja, ei maksimi intervalleja. Lyhyiden intervallien aikana sinulla on helpompi kes-
kittyä hyvään tekniikkaan ja antamaan keholle riittävästi palautusaikaa intervallien välissä. Esi-
merkki: Aloita 10-15 sekunnin intervallilla ja pidä palautusaikaa intervallien välissä 45-60 sekuntia. 

Toista tämä viisi (5) kertaa. Keskity erityisen hyvin juoksutekniikkaan ja juoksuasentoosi intervallien 
aikana.  Juostessasi muista rentous keskivartalossa ja lantionpohjassa, eli älä pyri tietoisesti teke-
mään lantionpohjasupistusta juostessasi! Silloin, kun keho on valmis juoksemiseen, niin lantionpohja 

antaa automaattisesti sitä tukea mitä sen täytyy antaa juoksun aikana! Jos harjoituksen aikana 
ilmenee paineentunnetta lantionpohjassa tai sen jälkeen, virtsankarkailua tai kipua kehossasi, niin 
peruuta hieman taaksepäin harjoittelussasi sellaiselle tasolle, jolloin oireita ei ilmennyt. Jonkun ajan 

päästä voit uudestaan testata onko kehosi valmis seuraavaan askeleeseen.  Ripauksella kärsiväl-
lisyyttä ja progressiivisella työllä tulet pääsemään tavoitteesi. Askel kerralla eteenpäin! 
 

https://holvi.com/shop/nicetreeni/product/c76ccc7e00643a84869d81b4d305bddb/
https://pregnancyandpostpartumathleticism.com/?affcode=119311_xviag6em
https://pregnancyandpostpartumathleticism.com/?affcode=119311_xviag6em


                        

Linkkejä: 

 
Oppaan tekijä: Fanny Indola, Personal trainer erikoistunut naisterveyteen ja raskauden aikaiseen 
sekä sen jälkeiseen liikuntaan: https://www.nicetreeni.com  NiceTreeni tarjoaa yksilö- ja pien-

ryhmävalmennuksia Keski-Pohjanmaan alueella sekä etävalmennuksia ja verkkovalmennuksia ver-
kossa. 
 

Wellness for Women by NiceTreeni – Harjoitusohjelmat  
  
Tästä löydät Suomen äitiysfysioterapeutit: https://www.aitiysfysioterapia.fi/   

  
Tästä löydät Suomen lantionpohjafysioterapeutit: https://www.pelvicus.fi/   
  

Täältä löydät tietoa raskauden jälkeisestä masennuksesta: https://aima.fi/   
  

Facebook ryhmiä:  
  
-Synnytyksestä palautuminen – Suomen äitiysfysioterapeutit ry  

  
-Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmä  
  

-Imetyksen tuki  
  
-POP Fitness (Keskusteluryhmä naisille, joilla on laskeuma)   

  
-The pregnant and postpartum athlete  
 

 
 

 

https://www.nicetreeni.com/
https://holvi.com/shop/nicetreeni/product/c76ccc7e00643a84869d81b4d305bddb/
https://www.aitiysfysioterapia.fi/
https://www.pelvicus.fi/
https://aima.fi/

