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Liikepankin ovat suunnitelleet Joensuun Urheiluakatemian fysioterapeutit Sari Lehikoinen, Tiina Halonen ja
Teemu Leinonen sekä fysioterapeuttiopiskelija Markus Kokkonen. Liikepankista löytyy harjoitteita mm.
liikkuvuuteen, liikehallintaan ja lihasvoimaan kuvina sekä videoina. Olemme koonneet liikepankkia
aamuharjoituksissa käyttämistämme liikkeistä lajien parissa ja tämän pankin tarkoituksena on helpottaa
liikkeiden käyttöönottoa valmentajien ja urheilijoiden arjessa, sitä ei ole tehty kaupalliseen tarkoitukseen.
Liikepankki EI korvaa fysioterapeutilla käyntiä tai terapeuttista harjoittelua, otathan yhteyttä valmentajaan,
lääkäriin tai fysioterapeuttiin tarvittaessa.
Huomioithan, että liikkeiden toisto ja sarjamäärät määräytyvät tavoitteiden mukaan. Emme ole asettaneet
tarkkoja määriä, joten olethan yhteydessä valmentajaasi tai meihin, mikäli sinulla herää kysymyksiä.
Karkeasti voidaan sanoa sarjoista, että esimerkiksi alkulämmittelyyn sopii usein vähemmän sarjoja (1-2) ja
erillisenä tehtävään harjoitteluun, esimerkiksi liikkuvuusharjoitteluun useampi sarja (2-3). Harjoitteisiin
voidaan lisätä erilaisia välineitä tarpeen mukaan ja voimaharjoittelun toistot ja sarjat määräytyvät edelleen
tavoitteiden mukaisesti.

1. HARTIARENGAS – OLKAPÄÄ
Liikkuvuus
5-8 toistoa / puoli

KÄSIEN VIENTI PÄÄN YLI

VIDEO

1. Asetu selinmakuulle, jalat
koukussa
2. Uloshengityksen aikana lähde
viemään painoa suorin käsin
pään suuntaan kohti lattiaa
3. Pidä rintakehä alhaalla ja
alaselkä kiinni alustassa

SLEEPER STRETCH

VIDEO

1. Asetu kylkimakuulle
olkapään päälle
2. Lähde painamaan alla
olevaa kyynärvartta kohti
alustaa
3. Liikkeen aikana pidä alla
olevan käden olkapää kiinni
alustassa

CHILD POSE
1. Aseta konttausasennosta
kädet hieman hartialinjan
etupuolella
2. Lähde viemään painoa kohti
kantapäitä ja laske liikkeen
lopussa pää alustaan
3. Ala-asennossa voit lähteä
kiertämään ylävartaloa puolelta
toiselle

VIDEO

Liikehallinta ja voima
VIDEO
LAPAPUNNERRUS VARIAATIOT
1. Asetu konttausasentoon niin, että polvet ovat
lantion alla ja kädet olkapäiden alla kohtisuoraan
2. Ensimmäisessä variaatiossa tee työntö lapojen
väliin
3. Toisessa variaatiossa nosta polvia hieman irti
alustasta ja tee työntö lapojen väliin
4. Kolmannessa variaatiossa vie polvia taaksepäin
ja tee työntö lapojen väliin
5. Neljännessä variaatiossa tee
punnerrusasennosta työntö lapojen väliin
6. Muista säilyttää alaselän neutraali asento
jokaisessa variaatiossa

Y-NOSTO SEINÄÄ PITKIN

1.

1. Ota kuminauha käsien väliin
niin, että pikkurillit ovat seinää
vasten ja kyynärpäät ovat lähellä
toisiaan. Kyynärpäät lähempänä
vartaloa kuin kädet.
2. Lähde työntämään käsiä
seinää pitkin yläviistoon ja kun
kädet ovat suorina, irrota ne
seinästä
4. Palauta kädet takaisin seinää

VIDEO

OLKANIVELEN SISÄKIERTO

VIDEO

1. Käyntiasennosta nosta käsi
hartiatasolle ja hieman vartalon
etupuolelle
2. Lähde kiertämään olkapäätä
sisäkiertoon
3. Älä päästä olkapäätä
työntymään eteenpäin

OLKANIVELEN SIVUNOSTO
1. Seisten vie kättä peukalo
ylöspäin vastakkaisen jalan
päältä yläviistoon
2. Haastavammassa versiossa
ota vahvempi veto
kuminauhaan ja nosta nauha
yläviistoon kahdella kädellä
3. Jarruta liike ylhäältä alas
hitaasti yhdellä kädellä

VIDEO

2. SELKÄ JA KESKIVARTALO
Liikkuvuus
5-8 toistoa / puoli

SKORPIONI

VIDEO

1. Alkuasento
vatsamakuulla ja kädet
suorana sivuilla
2. Vie toinen polvi
koukkuun ja nosta jalka
irti alustasta. Lähde
viemään jalkaa kohti
vastakkaista kättä

KORKEA KOIRAKIERTO
1. Karhunkäyntiasennosta
lähde kurottamaan toista
jalkaa taakse pitkälle
2. Tämän jälkeen lähde
kiertämään jalkaa ja
vartaloa toiselle puolelle.
3. Liikkeen aikana pidä pää
käsien välissä ja työnnä
jalkaa koko ajan pitkälle

VIDEO

ETUKETJUN AVAUS

VIDEO

1. Toispolviseisonnasta
käännä ”häntä” jalkojen
väliin
2. Lähde viemään käsiä
etukautta kohti kattoa
3. Työnnä käsiä koko ajan
pitkälle ja jännitä taaemman
jalan pakaraa venytyksen
tehostamiseksi.

VIDEO
KIERTO SELINMAKUULLA
1. Alkuasento
selinmakuulla ja kädet
suorana sivuilla
2. Nosta toinen jalka
alustasta ja lähde
kiertämään sitä kohti
vastakkaista kättä

Liikehallinta ja voima

KESKIVARTALON
PITOHARJOITE

VIDEO

1. Istuma-asennosta lähde
kallistamaan ylävartaloa
taaksepäin selkä pyöreänä
2. Nosta kädet ilmaan vartalon
etupuolelle eri tasoissa
3. Haastavammassa versiossa
nosta jalat irti alustasta

VINOT VATSALIHAKSET
KIERTÄEN

VIDEO

1. Alkuasento kylkimakuulla
kyynärnojassa ja paino
alemman pakaran päällä
2. Lähde kiertämään
ylävartaloa poispäin
alaraajoista

DEAD BUG
1. Alkuasento selinmakuulla kädet
suorina kohti kattoa ja reidet
vaakatasossa
2. Paina kättä kohti vastakkaista polvea
vasten ja lähde viemään vapaana olevaa
kättä ja jalkaa suoraksi kohti lattiaa
3. Toisessa versiossa voit irrottaa käden
tuen
4. Säilytä liikkeen aikana alaselän
neutraali asento

VIDEO

LANKKU 2.0

VIDEO

1. Asetu konttausasentoon niin,
että kädet ovat olkapäiden alla
ja polvet lantion alla
2. Pyöristä selkä/ käännä häntä
jalkojen väliin
3. Nosta polvia hieman irti
alustasta ja lähde puristamaan
käsiä ja jalkoja toisiaan kohti

PALLOFF PRESS

VIDEO

1. Alkuasento hartianlevyinen
seisoma-asento ja kuminauhan veto
kohtisuoraan sivusta
2. Lähde työntämään käsiä ensiksi
suoraksi eteen ja sitten ylös
3. Voit yhdistää liikkeeseen myös
askelkyykyn, jolloin työnnät käsiä
suoraksi samaan aikaan, kun otat
askeleen eteen
4. Keskity liikkeen aikana
keskivartalon hallintaan

VATSAKIERTO RULLALLA
1. Rullaa istuma-asennossa
matto alaselän alle
2. Lähde
laskemaan/taivuttamaan
olkapäätä kohti alustaa ja
kierrä täältä toiselle puolelle
ja nouse ylös
3. Tämän jälkeen toista liike
toiselle puolelle

VIDEO

JUMPPAPALLONYRKKEILY

VIDEO

1. Asetu kylkimakuulle
jumppapallon päälle ja jalat ovat
tuettuna suorina seinää vasten
2. Päällimmäinen käsi on suorana
edessä ja alempi käsi pallon päällä
3. Lähde kiertämään ylävartaloa
yläviistoon ja samalla työnnä
alempi käsi suoraksi

SELKÄHARJOITE
1. Vie polviseisonnasta
painopistettä kohti kantapäitä
2. Lähde nostamaan käsiä
vuorotellen ylös suoraksi
3. Voit tehdä tästä asennosta
myös pystypunnerruksen
4. Pidä liikkeen aikana takapuoli
koko ajan lähellä kantapäitä

VIDEO

3. LANTIO - LONKKA
Liikkuvuus
5-8 toistoa / puoli
VIDEO
LONKAN SISÄ- JA
ULKOKIERTO
1. Istuen kierrä jalkoja
puolelta toiselle
2. Nouse työntämällä
lantiota eteenpäin ylös

LONKANKOUKISTAJIEN
LIIKKUVUUSHARJOITE

VIDEO

1. Toispolviseisonnasta
kippaa lantio alle ja lähde
työntämään painoa
etummaisen jalan päälle
2. Yläasennossa voit
muuttaa taaemman jalan
kulmia, jolloin venytys
tuntuu eri kohdassa
etureittä

LÄHENTÄJIEN
LIIKKUVUUSHARJOITE
1. Asetu konttausasentoon ja
kyynärnojaan. Vie tästä jalat
leveään haara-asentoon
2. Lähde viemään painopistettä
taaksepäin
3. Voit myös suoristaa toisen
jalan suoraksi sivulle ja lähteä
viemään painopistettä
taaksepäin

VIDEO

Liikehallinta ja voima
PAKARAHARJOITE

VIDEO

1. Konttausasennosta aseta
pallo pakaran ja kantapään
väliin. Käy kyynärnojaan ja
ojenna vapaa jalka suoraksi.
2. Lähde nostamaan vapaata
jalkaa suorana ylöspäin
3. Toisessa versiossa jätä pallo
pois. Lähde nostamaan vapaata
jalkaa suorana ylöspäin ja
huolehdi, että pakara ei lähde
irtoamaan kantapäästä
VIDEO
PAKARAHARJOITE
1. Kylkilankusta aseta jalat päällekkäin polvet
koukistettuina ja nosta lantio ylös
2. Lähde avaamaan päällimmäistä jalkaa
ulkokiertoon ja pidä jalkaterät yhdessä.
3. Toisessa variaatiossa suorista päällimmäinen
jalka ja lähde nostamaan jalkaa kohti kattoa.
4. Kolmannessa variaatiossa tuo jalka suoraksi
vartalon etupuolelle ja lähde nostamaan jalkaa
kohti kattoa
5. Pidä liikkeiden aikana lantio korkealla.
VIDEO
PAKARAHARJOITE
1. Asetu seinän viereen niin, että
jumppapallo tulee lantion
korkeudelle seinää vasten.
2. Nosto sisempi jalka vaakatasoon
palloa vasten ja lähde tekemään
kyykky ulommalla jalalla. Nouse
ylös ponnistuksen omaisesti.
3. Liikkeen aikana paina palloa koko
ajan tiukasti seinää vasten ja
rytmitä käsillä liikettä.

LANTIONNOSTOVARIAATIOT
1. Nosta lantio ja
yläasennossa suorista
vuorotellen jalkoja suoraksi
2. Nosta lantio ja tee nopea
askellus
3. Ota kuminauha toiseen
käteen niin, että vetosuunta
on takaapäin. Nosta se jalka
ylös, jonka puoleisessa
kädessä sinulla on kuminauha

VIDEO

4. POLVI - NILKKA
Liikkuvuus
5-8 toistoa / puoli

NILKAN LIIKKUVUUSHARJOITE

VIDEO

1. Käy istumaan jalkojen
päälle lattialle ja lähde tästä
nostamaan polvia vuorotellen
ylöspäin
2. Voit tehdä polven nostot
myös yhtä aikaa
3. Liikkeen aikana paina
jalkateriä kohti alustaa ja
polvia ylöspäin

NILKAN VOIMAHARJOITE
1. Asetu korokkeen
reunalle niin, että vain
päkiä on korokkeen päällä
2. Lähde laskemaan
kantapäätä
mahdollisimman alas ja
nouse ylös
3. Pidä painopiste 1. ja 2.
varpaan välissä

SÄÄREN
SISÄKIERTOHARJOITE
1. Lähde kiertämään
toispolviseisonnasta
jalkaterää sisäänpäin
niin, että polvi pysyy
paikallaan

VIDEO
NILKAN
LIIKKUVUUSHARJOITE
1. Aseta etummainen
jalka kokonaan
korokkeen päälle
2. Lähde työntämään
polvea eteenpäin siihen
asti, että kantapää
pysyy kiinni alustassa ja
palauta alkuasentoon
VIDEO

Liikehallinta ja voima

POHJEKYYKKY

VIDEO

1. Nouse askelkyykky
asennosta etummaisen
jalan varpaille
2. Pidä painopiste varpaille
nousun aikana 1. ja 2.
varpaan välissä
3. Pyri varpaillenousun
aikana nousemaan
kohtisuoraan ylöspäin

POHJEKYYKKY

VIDEO

1. Alkuasento kapea askelkyykky
2. Nouse varpaille mahdollisimman
korkealle ja laskeudu alas
3. Pidä painopiste 1. ja 2. varpaan
välissä
4. Pyri pysymään koko liikkeen ajan
mahdollisimman korkealla päkiöillä

COPENHAGEN
1. Asetu kylkilankkuun niin, että
kaveri ottaa kiinni polven
sisäpuolelta. Nosta lantio irti
alustasta. Lähde nostamaan
alempaa jalkaa kohti toista jalkaa
2. Toisessa versiossa kaveri ottaa
kiinni nilkasta ja muuten
toistetaan sama
3. Pidä liikkeen aikana lantio
mahdollisimman korkealla

VIDEO

NORDIC HAMSTRING

VIDEO

1. Polviseisonnasta kippaa lantio alle ja
lähde laskeutumaan kohti lattiaa
2. Laskeuduttaessa jarruta liikettä niin
pitkälle kuin mahdollista
3. Älä päästä liikkeen aikana selkää notkolle
4. Toisessa versiossa toista sama, mutta
laskeudu niin alas, että pystyt palauttamaan
liikkeen hallitusti ylös

VIDEO
TAKAREIDEN VOIMAHARJOITE
1. Selinmakuulta lantionnosto,
jonka jälkeen lähde jarruttamaan
jalkoja suoraksi ja tuo jalat ylös
2. Liikkeen aikana pidä paino
kantapäillä ja pidä lantio koko
ajan ylhäällä
3. Toisessa versiossa tee
jarruttava vaihe yhdellä jalalla ja
nouse ylös kahdella jalalla

REVERSE NORDIC
1. Kippaa lantio alle
polviseisonnasta ja lähde
kallistamaan vartaloa
taaksepäin
2. Vie vartalo sinne asti, mistä
pääset vielä hallitusti
nousemaan ylös
3. Muista jarruttaa liikettä
rauhallisesti taaksepäin
kallistuessa

VIDEO

KYYKKY KOROKKEELTA
1. Asetu korokkeelle yhden
jalan varaan, kuntopallo
käsien välissä. Laskeudu
hallitusti alas ja työnnä
samalla käsiä suoraksi
2. Säilytä liikkeen aikana
polvi-varvaslinja

VIDEO

