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6. Olkanivelen traktio horisontaaliseen loitonnukseen (abduktioon) 90 asteen
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9. Olkanivelen koukistus pään yli ja horisontaalinen lähennys (adduktio)
– suunnikaslihakset (rhomboideus), leveä selkälihas (latissimus dorsi),
kolmipäinen olkalihas (triceps brachii) – FL, DBAL, SBAL
10. Olkanivelen horisontaalinen lähennys (adduktio) – epäkäslihas (trapezius),
hartialihas (deltoideus), olkapään takaosan nivelkapseli – SBAL
11. ”Ranteen tanssi”: käden ja ranteen mobilisointi – rannenivelen
liu’uttamiset, nivelkapselin ja rannekanavan venytys – SFAL, SBAL
12a. ”Tiskirätti”: olkapään protraktio, vartalon kierto – olkapään takaosa ja
yläselkä _ SPL, SBAL, DBAL
12b. ”Tiskirätti”: koko vartalon kierto – selkärangan ojentajat (erector spinae),
nelikulmainen lannelihas (quadratus lumborum), suunnikaslihakset
(rhomboideus) – SPL, FL
13. Olkanivelen ulkokierto – sisäkiertäjät – SFAL, DFAL
14. Olkanivelen sisäkierto – ulkokiertäjät – DBAL
15. Olkanivelen horisontaalinen loitonnus (abduktio) ja ulkokierto 90 asteen
kulmassa – iso rintalihas (pectoralis major) – SFAL
16. Olkanivelen ojennus ja sisäkierto, kyynärpään ojennus – hauislihas eli
kaksipäinen olkalihas (biceps brachii) – DFAL
17. Olkapään ja hartian asetus / setting sekä tasapainottaminen
D. Liikeradan arvio, lämmittely ja FST-PNF-venytys
1. Hartian depressio – epäkäslihakset molemmin puolin – SBAL
2. Kaularangan traktio – kallon ja kaularangan välisten nivelten kapselit ja
pehmytkudokset – SBAL, DBAL, SBL, DFL
3. Yläniskan traktio ja liikeradan avaus – kallon ja ylimmän eli atlas-nikaman
väliset nivelet ja pehmytkudokset – SBL SBAL, DBAL
4. Traktio, yläniskan koukistus (fleksio) – kaularangan ja rintarangan yläosan
ojentajat (ekstensorit) – SBL, SBAL, DBAL
5. Kaularangan kierto oikealle – kaularangan kiertäjät vasemmalla – LL, SPL,
FL
6. Kaularangan sivutaivutus oikealle – kaularangan sivutaivuttajat
vasemmalla – LL, SPL, SBL, SBAL, DBAL, DFL
7. Yhdistetty kaularangan sivutaivutus ja kierto oikealle – vasemmalle
taivuttavat ja kiertävät lihakset sekä kaularangan ojentajat –
LL, SPL, SBL, SBAL, DBAL, DFL
8. Kaularangan etupuolen traktio – kaularangan etupuolen
pehmytkudokset, kieliluun ylä- ja alapuoliset lihakset (supra ja infra
hyoidaaliset lihakset) – DFL
9. Kallonpohjan traktio – kallonpohjan ja atlaksen väliset nivelkapselit ja
pehmytkudokset – SBL, SBAL, DBAL
10. Kokonaistraktio – kallon ja koko kaularangan nivelten kapselit ja peittävät
pehmytkudokset – SBL, SBAL, DBAL
11. ”Kallon asettelu ja tasapainottaminen” (Cranium set): kallon alapuolisen
osan nivelten koukistus (fleksio) – kallon ja kaularangan väliset
kaularangan ojentajat (ekstensorit) – DFL
12. Hartioiden depressio – epäkäslihakset molemmilla puolilla – SBAL –
hoitosarjan päätteeksi yhden kerran
E. Venytykset istuma-asennossa
1. Olkanivelen ojennus ja lähennys (ekstensio ja adduktio) – hartialihaksen
etuosa (deltoideus) ja rintalihakset (pectoralis) – SFAL, FL
2. Olkanivelen ojennus ja lähennys (ekstensio ja adduktio), kyynärnivelen
koukistus (fleksio) – hartialihaksen etuosa (deltoideus), rintalihakset
(pectoralis), olkanivelen kapselin etuosa – SFAL, FL
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3. Kädet pään takana: olkanivelten loitonnus (abduktio), kyynärnivelten
koukistus (fleksio) – iso rintalihas (pectoralis major), rintakehän etuosa –
SFAL, FL
4. Leveä selkälihas istuen: olkanivelen loitonnus (abduktio), kyynärnivelen
koukistus (fleksio) – leveä selkälihas (latissimus dorsi), isompi liereä lihas
(teres major), nelikulmainen lannelihas (quadratus lumborum) ja
kylkiluiden välilihakset (intercostales) – FL, SPL, DFL, LL, DBAL
5. Leveä selkälihas istuen: olkanivelen loitonnus (abduktio), kyynärnivelen
koukistus (fleksio), vartalon kierto – leveä selkälihas (latissimus dorsi),
isompi liereä lihas (teres major), nelikulmainen lannelihas (quadratus
lumborum) ja kylkiluiden välilihakset (intercostales) – FL, SPL, DFL, LL, DBAL
6. Kolmipäinen olkalihas istuen: olkanivelen loitonnus (abduktio) ja
kyynärnivelen koukistus (fleksio) – kolmipäinen olkalihas (triceps brachii) –
DBAL
7. Lapaluun kohottajan vapauttaminen: kaularangan kierto ja
samansuuntainen sivutaivutus – lapaluun kohottaja (levator scapulae)
– DBAL
F. Venytykset lattialla
1. Iso rintalihas pallon päällä: olkanivelen loitonnus ja kyynärnivelen
koukistus – iso rintalihas (pectoralis major) ja rintakehän etuosa – SFAL, FL
2. Pieni rintalihas pallon päällä: olkanivelen loitonnus (abduktio) ja
kyynärnivelen koukistus (fleksio) 90 astetta/90 astetta)
G. Venytykset seisten
1. Suunnikaslihakset seisten: vartalon kierto, olkapään vienti eteen
(protraktio) ja koukistukseen (fleksio) – suunnikaslihakset (rhomboideus) –
DBAL, SPL
Kirjainlyhenteiden sanasto
Hakemisto
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