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JOHDANTO



Tässä oppaassa kerrotaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 
hyödyistä. Saat myös vinkkejä liikuntaan, joka soveltuu  
hemofiliaa sairastavalle. 

Oppaan lopusta löydät hemofiliaan ja liikuntaan erikoistuneen 
fysioterapeutin laatimia erilaisia liikuntaharjoituksia.

?TÄMÄN OPPAAN
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JOHDANTO

MIKSI



Fyysinen aktiivisuus edistää terveyttä. Se parantaa kuntoa 
ja lihasvoimaa, lisää itseluottamusta ja vähentää riskiä 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, 
osteoporoosiin ja tietyntyyppisiin syöpiin.1

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus, harjoittelu ja fysioterapia 
voivat olla erityisen tärkeitä hemofiliaa sairastaville, 
koska sopiva liikunta kasvattaa lihasvoimaa ja 
parantaa nivelterveyttä. Tämä puolestaan voi vähentää 
loukkaantumis-, verenvuoto- ja nivelvaurioriskiä.2,3

?LIIKUNTAA

MIKSI MINUN TULISI 
HARRASTAA

JOHDANTO
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Polvia, lantiota, nilkkoja ja muita kehon niveliä ympäröivät erityyppiset 
lihakset. Jos nämä lihakset heikentyvät, nivelten verenvuotoriski suurenee. 
Se voi johtaa noidankehään, jossa nivelvaurio pahenee jokaisen 
verenvuodon yhteydessä.

Liikunta voi auttaa nivelten kunnon ylläpitämisessä niin, että ne eivät vaurioidu 
yhtä helposti. Niveltesi suoja paranee, kun lihakset voimistuvat, tasapaino 
kehittyy ja liikkuvuus kasvaa. Harjoittelu voi myös auttaa pitämään painosi 
normaalina, mikä vähentää nivelten kuormitusta. Kaiken kaikkiaan liikunta ja 
harjoittelu voivat johtaa siihen, että et saa verenvuotoja yhtä usein eivätkä ne 
ole niin vaikeita.

?NIVELTERVEYTTÄ
EDISTÄÄ

KUINKA
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Nivelten 
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MITEN MINUN TULISI HARJOITELLA?

Liikunta on tärkeää aloittaa oikein, jotta saat siitä haluamasi hyödyn. 
Ennen aloittamista on hyvä miettiä paria asiaa. Mitkä ovat tavoitteesi? 
Mitä tarvitset sekä fyysisesti että psyykkisesti? Esimerkiksi nämä ovat 
kysymyksiä, jotka sinun täytyy kysyä itseltäsi.

Kun olet miettinyt tavoitteesi ja tarpeesi, keskustele niistä  fysioterapeutin 
kanssa. Hän osaa auttaa sinua sopivan harjoitteluohjelman tekemisessä.

Voitte yhdessä:

• Arvioida eri lajien ja harjoitteiden mahdollisia riskejä

• Keskustella tavoista näiden riskien hallitsemiseksi

• Tehdä suunnitelman, joka auttaa sinua fyysisten ja henkisten 
 tavoitteittesi saavuttamisessa

ALOITTAMISTA2
ENNEN

Liikunta voi auttaa ehkäisemään verenvuotoja, mutta se voi myös 
aiheuttaa niitä ellei harjoittelua toteuteta oikein. Tässä  muutamia 
vinkkejä, jotka auttavat aloittamisessa!

Hemofiliaa sairastavien tulisi välttää urheilulajeja, joissa on korkea 
loukkaantumisriski, esimerkiksi kamppailulajeja kuten nyrkkeily. 
Kontaktilajien harrastamisesta kuten jalkapallo on syytä keskustella 
etukäteen hoitotiimin kanssa. On turvallisempaa etsiä sellainen laji, jossa 
saa hyvää harjoitusta ja joka on vähintään yhtä hauska ja kilpailuhenkinen 
(jos pidät siitä puolesta liikunnassa).

Sellaisia voivat olla uinti, golf, sulkapallo, jousiammunta, pyöräily, soutu, 
purjehdus, pöytätennis, kävely, hiihto, lihaskuntoharjoittelu, ryhmäliikunta ja 
juoksu tai hölkkä. Fysioterapeutti auttaa löytämään sinulle sopivat lajit.

VALITSEMINEN2,4
LAJIN

MIKÄTAVOITE 
MINULLA ON 

HARJOITTELUN 
JA ELINTAPOJEN 

SUHTEEN?

MITÄ TULOKSIA 
HALUAN 

SAAVUTTAA?

MINKÄLAINEN 
FYYSINEN 
KUNTONI 
ON NYT? 
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On tärkeää huolehtia riittävästä suojasta ja ehkäistä ennalta verenvuotoja 
fyysisen harjoittelun aikana. Hemofiliaasi hoitava tiimi auttaa sinua 
suunnittelemaan lääkehoitosi ja liikuntaohjelmasi vastaamaan juuri sinun 
tarpeitasi.

Liikkuessa voi tulla mieleen aloittaa harjoitus suoraan ilman 
alkulämmittelyä. Mutta jos kehoa ei valmistele oikealla tavalla, 
loukkaantumisriski kasvaa. Sen sijaan, että aloitat heti täysillä, sinun 
tulisi suorittaa aluksi lämmittely kevyillä harjoituksilla ja venyttelyillä. 
Ne auttavat lisäämään liikkuvuutta ja valmistelevat kehoa vaativimpiin 
suorituksiin.

Verryttely harjoittelun jälkeen on yhtä tärkeää. Näin autat lihaksia 
palautumaan ja vältät niiden jäykistymisen. Kun aloitat ja lopetat 
harjoittelusi tällä tavoin, vähennät loukkaantumisriskiä, joka voi estää 
kehittymisesi liikunnan parissa.

Saat fysioterapeutilta sinulle sopivia alkulämmittely- ja 
loppuverryttelyharjoituksia.

SUUNNITTELU2

LOPPUVERRYTTELY
2

LÄÄKEHOIDON

ALKULÄMMITTELY & 
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Liikuntaohjelmasi tulisi sisältää toimintoja, jotka auttavat säilyttämään 
ja parantamaan sekä kestävyyttä että kuntoa, ja näiden lisäksi myös 
koordinaatiota, lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Parasta on 
harjoitella noin 30 minuuttia muutamia kertoja viikossa.

Jos tarvitset apua harjoitusten suunnittelussa, voit keskustella 
esimerkiksi urheilulääkärin, liikunnanohjaajan, kuntovalmentajan tai 
fysioterapeutin kanssa.

Etene hitain askelin...

Älä tee liikaa kerralla. Ylikuormitus voi johtaa loukkaantumiseen  
ja kasvattaa verenvuotoriskiä. Aloita varovasti ja lisää liikuntaa  
viikko viikolta.

Lopeta!

Jos tuntuu pahalta, on parasta lopettaa harjoitus. Ota yhteyttä 
hemofiliaasi hoitavaan tiimiin, jos epäilet, että olet saanut verenvuodon 
liikunnan aikana. Älä yritä tehdä harjoitustasi tuolloin loppuun saakka.

LIIKUNTA- 
OHJELMASI
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Fysioterapeutti ja hemofiliaa hoitava tiimi arvioivat vammasi ja 
neuvovat sinua, mikäli tarvitset kuntoutusta. Tavallisesti nyrjähdykset, 
verenvuodot ja lihasvenähdykset paranevat noin 4 - 6 viikossa2. 
Verenvuodon jälkeen harjoittelua tulee lisätä asteittain.4

Seurantakäynnit fysioterapeutin vastaanotolla ja hemofiliayksikössä 
ovat tärkeitä. Seurantakäynneillä voidaan arvioida miten kehosi vastaa 
harjoitteluun  ja pitäisikö jotain liikunnassasi muuttaa.

LIIKUNNAN
MILLOIN

VOI ALOITTAA UUDELLEEN 

KENELTÄ VOIN 

LOUKKAANTUMISEN JÄLKEEN?

KYSYÄ NEUVOJA
HARJOITTELUUN?
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HARJOITUKSIA



VERENVUODON
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JÄLKEEN

NIVELTERVEYS

Ennen kuin verenvuoto on parantunut, on tärkeää, että tekemissäsi 
harjoituksissa nivelen liikkuvuus on palautunut täydellisesti.

Verenvuodon jälkeen on tavallista, että nivelen hallinta heikkenee ja 
joskus nivel voi tuntua epävakaalta. Kun verenvuoto ja siitä johtuva  
tulehdus on parantunut, tulee nivelen vakautta parantaa kevyillä 
harjoituksilla.

Tässä osiossa on harjoituksia polvia ja nilkkoja varten. Harjoitusten 
suorittaminen oikealla tekniikalla on tärkeää, jotta harjoituksilla on 
toivottu vaikutus ja loukkaantumisen tai uuden verenvuodon riski 
pienenee.

Harjoittele 2 - 3 kertaa viikossa.

Toista kutakin harjoitusta 8 - 15 kertaa ja toista sarjaa 2 - 3 kertaa.  
Jos et jaksa koko sarjaa, lopeta ja lepää.

Älä etene sarjassa eteenpäin (jatko-osiin), ennen kuin osaat suorittaa 
perusharjoitukset oikealla tekniikalla.

Jalkakyykky/kyykky

Seiso jaloilla lantion 
levyisessä haara-
asennossa. Jännitä 
keskivartalo- ja 
pakaralihakset. Koukista 
polvia ja pidä selkä 
suorana. Polvien tulee olla 
linjassa jalkaterien kanssa. 

Jatko-osa: Seiso 
epävakaalla alustalla, pidä 
käsiä pään yläpuolella tai 
pidä painoa toisessa 
kädessä tai molemmissa 
käsissä.

Jalkakyykky yhdellä jalalla

Seiso yhdellä jalalla. Jännitä 
keskivartalo- ja lantion lihakset. 

Taivuta polvea hitaasti niin, että säären 
ja reiden välinen kulma on 30-45 

astetta. Katso että polvi on jalkaterän 
yläpuolella eikä kierry sisäänpäin.

Jatko-osa: Seiso pehmeällä tyynyllä 
tai sulje silmäsi.

HARJOITUKSIA
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POLVET
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NILKAT
Yhden jalan seisonta

 Seiso yhdellä jalalla ja jännitä keskivartalo- ja 
lantiolihakset. Pidä tasapaino 30 - 60 sekuntia.

Jatko-osa: Seiso pehmeällä alustalla.  
Sulje silmäsi tai taivuta päätä puolelta toiselle.

 

Varvasseisonta

Seiso porrasaskelmalla tai vakaalla 
korokkeella. Jännitä keskivartalolihakset 
ja anna kantapäiden hitaasti laskeutua. 
Nouse varvasseisontaan. On tärkeää, 
että jalkaterät ovat suorassa ja 
yhdensuuntaiset eivätkä osoita ulospäin 
harjoituksen lopussa. 

Varvasnosto tai kantapääkävely

 Seiso. Nosta varpaat ja jalkaterän etuosa  
ylös niin, että seisot kantapäillä.

Vaihtoehtoinen harjoitus:  
Kävele kantapäillä noin 30 - 60 sekuntia.

Jatko-osa: Tee harjoitus yhdellä jalalla  
tai laita painoja (esim. hiekkapusseja)  

jalkaterän etuosan päälle.
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Askelkyykky

Seiso jaloilla lantion levyisessä 
haara-asennossa. Jännitä 
keskivartalolihakset ja ota 
pitkä askel eteenpäin. Taivuta 
molempia polvia. Katso, että 
etummainen polvi on linjassa 
jalkaterän kanssa eikä kierry 
sisäänpäin. 

Jatko-osa: Pidä käsiä pään 
yläpuolella. Pidä kiinni pallosta 
ja pyöritä palloa.

Lantionnosto

  Asetu selinmakuulle. 
Jännitä keskivartalo- 

lihakset ja pidä 
polvet paikoillaan. 

Nosta lantiota.

Jatko-osa: 
Suorita harjoitus 

yhdellä jalalla. 

HARJOITUKSIA
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