
Siirrä painoa vähitellen loukkaantuneelle jalalle. Käytä tukena esim. 
pöytää tai tuolin selkänojaa. Tee päivittäin 3:sta päivästä alkaen. 
Toista 20 kertaa kahdesti päivässä, kunnes varaus onnistuu ilman 
tukea. 

KOTIHARJOITUSOHJEITA  

Ojenna ja koukista nilkkaa niin paljon kuin mahdollista ilman 
painovarausta. Voit asettaa kantapäät esim. sängyn päädyn yli, 
jolloin liikuttelu on helpompaa. Jatka harjoitusta, kunnes 
liikelaajuus vammapuolella saavuttaa terveen puolen. Toistoja 
harjoitteeseen 100x/pv jaettuna 2-4 osaan pitkin päivää. 

Pumppaa nilkkaa kumilankavastusta vasten, näin saat aktivoitua 
pohjelihaksistoa ja lisättyä verenkiertoa paikallisesti. Yhdessä 
sarjassa voit tehdä 20-30 liikettä. Lievää väsymystä saa tuntua 
pohkeessa sarjan lopulla. Tee päivässä sarjoja 2-5 kivun mukaan. 

Aktivoi ja vahvista säären etualueen lihaksia vetämällä nilkkaa 
koukkuun kumilankavastusta vastaan. Yhdessä sarjassa voit 
tehdä 20-30 liikettä. Lievää lihasväsymystä saa tuntua säären 
etupuolella sarjan lopussa. Tee päivässä sarjoja 2-5 kivun 
mukaan. 

Varpaillenousut istuen. Keinuttele jalkaterää kantapäältä varpaille ja 
takaisin. Voit vaihdella keinuttelun suuntaa välillä kanta sisään – 
varpaat ulos tai päinvastoin. Toistoja saa tulle useita kymmeniä 
päivässä. Lisääntyvää kipua ja / tai turvotusta ei saa tulla liikkeen 
aikana tai sen jälkeen. 

Siirrä painoa vähitellen loukkaantuneelle jalalle. Käytä tukena esim. 
pöytää tai tuolin selkänojaa. Tee päivittäin kolmannesta päivästä 
alkaen. Toista 20 kertaa kahdesti päivässä, kunnes varaus onnistuu 
ilman tukea.

Ojenna ja koukista nilkkaa niin paljon kuin mahdollista ilman paino
varausta. Voit asettaa kantapäät esim. sängyn päädyn yli, jolloin 
liikuttelu on helpompaa. Jatka harjoitusta, kunnes liikelaajuus vam
mapuolella saavuttaa terveen puolen liikelaajuuden. Toistoja harjoit
teeseen päivittäin 100 jaettuna 2–4 harjoittelujaksoon pitkin päivää.

Pumppaa nilkkaa kumilankavastusta vasten, näin saat aktivoitua 
pohjelihaksistoa ja lisättyä verenkiertoa paikallisesti. Yhdessä 
sarjassa voit tehdä 20–30 toistoa. Lievää väsymystä saa tuntua 
pohkeessa sarjan lopulla. Tee päivässä sarjoja 2–5 kivun mukaan.

Aktivoi ja vahvista säären etualueen lihaksia vetämällä nilkkaa 
koukkuun kumilankavastusta vastaan. Yhdessä sarjassa voit teh
dä 20–30 toistoa. Lievää lihasväsymystä saa tuntua säären etu
puolella sarjan lopussa. Tee päivässä sarjoja 2–5 kivun mukaan.

Varpaillenousut istuen. Keinuttele jalkaterää kantapäältä varpaille ja 
takaisin. Voit vaihdella keinuttelun suuntaa: välillä kanta sisään ja 
varpaat ulos tai päivastoin. Toistoja saa tulla useita kymmeniä päi
vässä. Lisääntyvää kipua tai turvotusta ei saa tulla liikkeen aikana tai 
sen jälkeen.



Kantaisku ja varvastyöntö jäävät helposti vajaiksi, harjoittele 
niitä päivittäin. Vedä nilkka koukkuun ja aseta kanta lantion 
alle. Tuo paino kannan päälle ja laske etujalkaterä jarruttaen 
alustalle. Palauta paino toiselle jalalle ja toista 20x. Ponnista 
kevyesti varpailla ja ojenna nilkkaa samalla. Paino voi pysyä 
terveellä puolella. Toista 20x. 

Kyykistyminen on hyvä liikkuvuusharjoitus nilkalle. Vie lantiota taakse 
alas. Älä päästä polvia sisään tai painoa lisääntymään jalkaterän sisä-
reunalla. Pidä paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Pidä paino 
jakautuneena tasan päkiälle ja kantapäälle. Voit kyykistyä niin alas kuin 
nilkan liikelaajuus sallii symmetrisen liikkeen. Tee 5-15 liikettä 3x/pv. 

Piirrä ison varpaan kärjellä ilmaan mahdollisimman 
laajat numerot 0-10 ja niiden peilikuvat. Vaikeutta saat 
lisättyä piirtämällä aakkoset. Tee liikkeet 2-3x/pv. 
Alkuasento istuen tai selin makuulla, jalkaterä vapaana 
ilmassa, raaja kannatettuna esim. toisen jalan polvella 
tai sängyn reunalla. 

Nilkan ulkoreunaa tukevien lihasten harjoitus. Tee vastuskumilangasta 
kieppi jalkateriesi ympäri. Kierrä nilkkaa ulospäin, pikkuvarvas edellä. 
Pidä polvet yhdessä liikkeen aikana, se estää lonkan ulkokiertäjiä 
auttamasta liikkeessä. Toista 20-30x liikesarjana 2-3x/pv  

Tee varpaille nousuja siten, että jalkaterät 
osoittavat sisään tai ulos. Tämä vahvistaa nilkkaa 
sisä- ja ulkosivulta tukevia lihaksia. Tee 10-20 
nousua 2-3x/ pv. 

Tasapainon parantamiseksi voit seistä paljain jaloin lattialla yhdellä jalalla. Kun 
se käy helpoksi, voit laittaa luistamattoman maton tai muun pehmusteen jalan 
alle. Seiso päivittäin muutamia minuutteja. Voit yhdistää harjoituksen 
kotiaskareihin, kuten hampaiden pesuun tai tiskaukseen. 

Kantaisku ja varvastyöntö jäävät helposti vajaiksi, harjoittele 
niitä päivittäin. Vedä nilkka koukkuun ja aseta kanta lantion 
alle. Tuo paino kannan päälle ja laske etujalkaterä jarrut taen 
alustalle. Palauta paino toiselle jalalle ja toista 20 kertaa. 
Ponnista kevyesti varpailla ja ojenna nilkkaa samalla. Paino voi 
pysyä terveellä puolella. Toista 20 kertaa.

Kyykistyminen on hyvä liikkuvuusharjoitus nilkalle. Vie lantiota taakse alas. 
Älä päästä polvia sisään tai painoa lisääntymään jalkaterän sisäreunalla. 
Pidä paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Pidä paino jakautuneena tasan 
päkiälle ja kantapäälle. Voit kyykistyä niin alas kuin nilkan liikelaajuus sallii 
symmetrisen liikkeen. Tee 5–15 toistoa kolmesti päivässä.

Piirrä ison varpaan kärjellä ilmaan mahdollisimman laajat 
numerot 0–10 ja niiden peilikuvat. Vaikeuttaa saat lisättyä 
piirtämällä aakkoset. Tee liikkeet 2–3 kertaa päivässä. 
Alkuasento istuen tai selin makuulla, jalkaterä vapaana 
ilmassa, raaja kannatettuna esim. toisen jalan polvella tai 
sängyn reunalla.

Nilkan ulkoreunaa tukevien lihasten harjoitus. Tee vastuskumilangasta 
kieppi jalkateriesi ympäri. Kierrä nilkkaa ulospäin, pikkuvarvas edellä. 
Pidä polvet yhdessä liikkeen aikana, se estää lonkan ulkokiertäjiä autta
masta liikkeessä. Toista 20–30 kertaa liikesarjana 2–3 kertaa päivässä.

Tee varpaillenousuja siten, että jalkaterät osoittavat si
sään tai ulos. Tämä vahvistaa nilkkaa sisä ja ulkosivulta 
tukevia lihaksia. Tee 10–20 nousua 2–3 kertaa päivässä.

Tasapainon parantamiseksi voit seistä paljain jaloin lattialla yhdellä jalalla. Kun 
se käy helpoksi, voit laittaa luistamattoman maton tai muun pehmusteen jalan 
alle. Seiso päivittäin muutamia minuutteja. Voit yhdistää harjoituksen kotiaskarei
hin, kuten hampaiden pesuun tai tiskaukseen.



Seiso tasapainolaudalla ensin kahdella jalalla 
(kuva 1). Kun se on helppoa, seiso yhden 
jalan varassa keskellä lautaa. Täsmää 
tukijalka siten, että sääriluun etusärmä on 
laudan keskipisteen yläpuolella (kuva 2). Voit 
edelleen vaikeuttaa harjoitusta seisomalla 
joko päkiän varassa (kuva 3) tai kantapään 
varassa (kuva 4). 

Nilkan liikkuvuusharjoite. Tukeudu tuoliin tai seinään. Vie 
vuorotellen nilkkaa ääriojennukseen (varpaan kärjelle) ja 
vastaavasti äärikoukistukseen. Paino vaihtuu aina jalalle, josta 
kantapää on alustalla. Tee yhteensä 50-100 vaihtoa päivässä 
kahdessa tai kolmessa sarjassa 

Kiinnitä kumilanka tukevaan paikkaan, vaikka sohvan jalkaan. Lenkin toinen pää tulee terveen jalan nilkan 
ympäri. Liikuttele lenkissä olevaa jalkaasi noin 5-10cm suuruisella, edestakaisella liikkeellä 20-30 sekuntia. 
Pidä taukoa noin 30s ja käänny sinä aikana 90 astetta myötäpäivään. Kumilanka kulkee samassa 
suunnassa koko ajan.  Jatka samalla tavoin kierros täyteen. Harjoituksen tulisi tuntua eniten tukijalassa, ei 
kumilangan puolella! Saman harjoituksen voit edistyttyäsi tehdä pehmusteen päällä seisten  

Askelkyykyt pysäyttäen. Ota hiukan venytetty askel eteen ja 
pysäytä liike tasapainoasemaan etujalan varaan 1-2 
sekunniksi. Palauta paino takajalalle ponnistamalla kevyesti 
etujalalla taaksepäin. Voit toistaa liikettä muutaman kerran 
viikossa  5-10 toistoa kerrallaan. Väsymystä ei tarvitse 
hakea, vaan suorituksen täsmällisyyttä ja tarkkuutta. 
Kun etu- takasuuntainen liike onnistuu varmasti tasapaino 
saavuttaen, voit vaikeuttaa harjoitusta ottamalla painoa 
vastaan suoraan sivusuunnassa (painon siirtely jalalta 
toiselle haaraseisonnassa). Vielä haastavammaksi saat 
harjoituksen vaihtelemalla painon siirron suuntausta 
etuviistoon. 

Nilkan liikkuvuusharjoite. Tukeudu tuoliin tai seinään. Vie 
vuorotellen nilkkaa ääriojennukseen (varpaan kärjelle) ja 
vastaavasti äärikoukistukseen. Paino vaihtuu aina jalalle jonka 
kantapää on alustalla. Tee yhteensä 50–100 vaihtoa päivässä 
kahdessa tai kolmessa sarjassa.

Seiso tasapainolaudalla ensin kahdella jalalla 
(kuva 1). Kun se on helppoa, seiso yhden jalan 
varassa keskellä lautaa. Täsmää tukijalka siten, 
että sääriluun etusärmä on laudan keskipisteen 
yläpuolella (kuva 2). Voit edelleen vaikeuttaa 
harjoitusta seisomalla joko päkiän varassa 
(kuva 3) tai kantapään varassa (kuva 4).

Kiinnitä kumilanka tukevaan paikkaan, vaikka sohvanjalkaan. Lenkin toinen pää tulee terveen jalan nilkan 
ympäri. Liikuttele lenkissä olevaa jalkaasi noin 5–10 cm:n suuruisella, edestakaisella liikkeellä 20–30 sekun
tia. Pidä taukoa noin 30 sekuntia ja käänny sinä aikana 90 astetta myötäpäivään. Kumilanka kulkee samassa 
suunnassa koko ajan. Jatka samalla tavoin kierros täyteen. Harjoituksen tulisi tuntua eniten tukijalassa, ei 
kumilangan puolella! Saman harjoituksen voit edistyttyäsi tehdä pehmusteen päällä seisten.

Askelkyykyt pysäyttäen. Ota hiukan venytetty askel eteen ja 
pysäytä liike tasapainoasemaan etujalan varaan 1–2 se
kunniksi. Palauta paino takajalalle ponnistamalla kevyesti 
etu jalalla taaksepäin. Voit toistaa liikettä muutaman kerran 
viikossa 5–10 toistoa kerrallaan. Väsymystä ei tarvitse hakea, 
vaan suorituksen täsmällisyyttä ja tarkkuutta.
Kun etutakasuuntainen liike onnistuu hyvässä tasapainossa, 
voit vaikeuttaa harjoitusta ottamalla painoa vastaan suoraan 
sivusuunnassa (painon siirtely jalalta toiselle haaraseisonnas
sa). Vielä haastavammaksi harjoituksen saat vaihtelemalla 
painon siirron suuntausta etuviistoon.


