
PELI PARANEE  
HIEROMALLA
Hyvä lihashuolto auttaa pysymään 
pelikunnossa ja parantamaan tuloksia.

L
uultavasti jokainen meistä on joskus 
lähtenyt kierrokselle kiireellä, ilman 
minkäänlaista lämmittelyä. Ainakin 
alkuun pelaaminen on silloin hankalaa, ja 
liikeradat ovat vajaita ja väkinäisiä. Lyönti 

katoaa mystisesti, ja erilaiset kiputilat aiheuttavat 
harmia kierroksen aikana. Kolotukset ja kivistykset 
eivät jää kentälle, vaan seuraavat mukana kotiin, 
töihin ja muihin harrastuksiin. Monille golf on puh-
taasti hyvää mieltä tuottava vapaa-ajan harrastus. 
Juuri siksi lihashuollolle on syytä uhrata ajatus tai 
kaksi. Omatoiminen ja ammattilaisen tuottama 
lihashuolto edistää liikeratojen oikeellisuutta, pa-
rantaa koko kehon liikkuvuutta, vähentää kipu-
tiloja ja ehkäisee potentiaalisia vammoja. Ja mikä 
tärkeintä, se auttaa pelaamaan hyvin.

Miten hieronta auttaa?
Hieronta parantaa lihaskudoksen verenkiertoa, 
imunestekiertoa ja poistaa kuona-aineita. Hieron-
nalla rasittunut lihaskudos palautetaan lepopituu-
teensa, ja näin normalisoidaan lihaksen ja nivelien 
liikeratoja. Hieronta voi olla luonteeltaan suorituk-
seen valmistavaa, palauttavaa, avaavaa tai puhtaasti 
rentouttavaa hyvänmielen hierontaa.

Hieronnassa käytäessä kannattaa muistaa, että 
kovalla tehokkuudella suoritettu hoito on lihasku-
dokselle kuin urheilusuoritus. Jo rasitetun lihaksen 
lisärasittaminen kovalla hieronnalla ei ole järkevää, 
eikä sillä saada aikaan parasta hoitovastetta. Hieron-
nan vaikutus lihakseen on sama kuin kovalla treenil-
lä: lihaksisto reagoi rasitukseen ja saattaa kipeytyä.

Milloin hierontaan?
Hieronnassa voi käydä huoletta pelaamisen ohessa, 
vaikka olisit kentillä enemmän kuin kotona. Mikäli 
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nen aktiivisuus normaalissa tilassa voi aiheuttaa 
oireita, kun lihaksistoa aletaan rasittamaan.

Istumatyö passivoi lihaksistoa pakaran ja reiden 
alueella ja heikentää niiden toimintakykyä. Akuutin 
vaiheen jälkeen lihaksistoa kannattaa hierotuttaa, 
jotta lihas saadaan rentoutumaan. Tämän jälkeen 
on hyvä aloittaa lihaskuntoharjoittelu ja omatoimi-
nen liikkuvuusharjoittelu.

Golfkyynärpää
Moni kärsii käsivarren epämääräisistä kiputiloista. 
Usein taustalla on tenniskyynärpää, mutta golfin 
harrastajilla yhtä yleinen vaiva on golfkyynärpää: 
olkaluun alaosan sisemmän nivelnastan alueen ki-
putila, jonne voi syntyä krooninen ärsytystila, kun 
ranteen koukistajia ylirasitetaan. Akuutin vaiheen 
jälkeen käden lihakset on hyvä hierotuttaa ja tämän 
jälkeen jatkaa kuntoutusta vahvistavilla harjoitteil-
la ja lisätä lihashuoltoa. 

 `GOLFARIN VUOSIRYTMI
Suomessa golfkausi kestää tyypillisesti tou-
kokuusta lokakuuhun. Pelikaudella aktiivinen 
golfari pelaa tyypillisesti joitakin kymmeniä  
kierroksia, ja Suomessa pääosa pelaa kävellen. 
Kierroksella käveltävää kertyy kymmenisen 
kilometriä. Kauden aikana lyöntejä kertyy 
pelkästään kierrosten aikana useita tuhan-
sia. Tämän päälle voidaan laskea ainakin 
sama määrä harjoituslyöntejä. Luvut alkavat 
olemaan kohtalaisen korkeita, ja jotta pelaami-
sesta pystyy nauttimaan jokaisella lyönnillä ja 
jokaisella askeleella, kannattaa lihashuoltoon 
kiinnittää huomiota. 

Aktiivinen hieronnassa käynti noin kerran 
viikossa auttaa lihaksistoa palautumaan ja 
pysymään toimintakykyisenä. Hyvä lisä on 
hieronnan ohessa toteutettu omatoiminen 
lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu hierojan 
ohjeiden ja vinkkien mukaisesti.

Hieronta on hyvä pitää mukana ohjelmas-
sa pelikaudella, mutta myös talvikaudella. 
Talvikaudella moni harrastaa muita lajeja, jotka 
parhaimmillaan tukevat myös golfin pelaa-
mista. Muun harjoittelun ja hieronnan avulla 
lihaksiston liikkuvuus ja toimintakyky pysyy 
helpommin toivotulla tasolla myös talvikau-
della, eikä totuttamista tarvitse aloittaa joka 
kevät uudestaan. Talvikausi on myös otollista 
aikaa liikkuvuuden ja lihaskunnon sekä lihas-
tasapainon kehittämiseen.

Ylläpitävässä hieronnassa on hyvä käydä 2–3 
viikon välein rasitustasosta ja kehon yleisestä 
kuormitustilanteesta riippuen.

 `MILLOIN HIERONTA EI SOVI
 (YLEISIMMÄT SYYT)

 ` Akuutit traumat, kuten lihas-, nivelside-,  
ja jännevammat

 ` Paikalliset tulehdukset kehossa, esim.  
jänne- ja lihastulehdukset

 ` Paikalliset infektiot
 ` Suonikohjut; hierontaotteita ei viedä  

suonikohjujen päälle, mutta ympäröiviä  
alueita voidaan käsitellä

 ` Päihteet, myös krapula
 ` Sydänvika, aivoinfarkti, laskimotukos,  

pahalaatuiset kasvaimet
Epäselvässä tilanteessa käänny aina lääkärin  
puoleen ja varmista hieronnan sopivuus.

aiot samana tai seuraavana päivänä pelata kierrok-
sen, ei kannata käydä kahden tunnin lihaksia avaa-
vassa voimakastehoisessa hoidossa, vaan parempi 
vaihtoehto on kehoa herättelevä kevyempi hieronta. 
Osaava hieroja osaa laatia hoitosuunnitelman, joka 
tarjoaa parhaan vasteen tuleville pelisuorituksille.

Tiiviin pelikauden aikana oikein suoritettu hie-
ronta edistää lihasten palautumista ja mahdollistaa 
useampien kierroksien mielekkäämmän ja kivutto-
mamman pelaamiseen. Koulutettu hieroja on lihas-
huollon ammattilainen, joka pystyy ohjaamaan 
asiakasta myös omatoimisen lihashuollon ja 
liikkuvuusharjoittelun kanssa.

Golf on lajina toispuolinen. Se 
asettaa vaatimuksia myös keholle 
ja lihashuollolle. Lyöntipuolesta 
riippuen esimerkiksi lonkan-
koukistajiin, pakaroihin ja selkä-
lihaksiin kohdistuu merkittävää 
toispuoleista kuormitusta. Koulu-
tettu hieroja osaa ottaa tämän erikoispiir-
teen huomioon ja pystyy räätälöimään hoitoa 
sen mukaisesti.

Hartioiden ja niskan kiputilat
Hartioiden ja niskan kipeytyminen on tyypillinen 
vaiva golfarille. Usein niska-hartiaseudun jänni-
tys- ja kiputilojen juurisyyt löytyvät istumatyöstä. 
Korkeat lyöntimäärät, jännittynyt lyöntiasento 
ja esimerkiksi bägin kantaminen lisäävät  alueen 
kuormitusta ja altistavat hartioiden ja niskan 
 lihaksiston kiristymiselle.

Alaselän kiputilat 
Alaselän kiputilat johtuvat varsin usein heikoista 
lihaksista pakaroissa ja reisissä. Lihaksiston vähäi-
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