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1. Varpaat: Aseta 
pallo lattialle ja varpaat 
pallon päälle. Hengitä 
sisään, hengitä ulos ja 
paina palloa varpailla 
lattiaa kohti. Hengitä 
sisään ja rentouta var-
paat. Toista 4–6 kertaa

Nystyräpallo (Massage Ball) vapauttaa lihasjännityksen

Nystyräpallon avulla voi helposti itse hieroa jännittyneitä ja kipeytyneitä lihaksia haluamallaan voimakkuudella. Pallon avulla 
vapautetaan jännitteet esimerkiksi niskan, hartioiden, selän, käsien tai jalkojen alueelta. Jo muutaman minuutin käyttö päivässä 
riittää elvyttämään verenkiertoa ja laukaisemaan kehon jännitystiloja. Saat mukavan rennon olon pallon avulla. 
     Nystyräpallon käyttö on helppoa. Pallon päällä liikutetaan kehoa pienin rauhallisin pyörittävin tai suorin liikkein. Palloa pain-
etaan vain sen verran, että se ei aiheuta voimakasta kipua. Pallohieronta kannattaa suorittaa vaatteiden päältä herkillä ihoalue-
illa. Mikäli nystyrät eivät tunnu liian ”kovilta”, hieronnan voi suorittaa myös paljaalle iholle. Iholla voi esiintyä hieronnan jälkeen 
kevyttä punoitusta ja pistelyä, mikä johtuu pintaverenkierron kiihtymisestä. 
     Nystyräpalloliikkeistä kannattaa valita omat suosikit ja tehdä yhtä liikettä puolesta minuutista minuuttiin kerrallaan. Jos jokin 
liike tuntuu epämiellyttävältä tai aiheuttaa kipua, se tulee jättää väliin. Pallohierontaa EI tule tehdä, jos on kuumetta, tulehtunut 
ihottuma, tulehdus, luunmurtuma tai taipumus saada helposti mustelmia.
     Kaikissa liikkeissä: 1. Keskity suoritukseen ja tunnustele mikä on sopiva voimakkuus painaa palloa. Sinä itse olet kehosi paras 
asiantuntija! 2. Tee pallohieronta rauhallisesti ja hallitusti. 3. Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. 4. Rentouta muu 
keho hieronnan aikana.

1
2. Päkiä: rullaa pallo 
päkiän alle ja uloshen-
gityksen aikana paina 
päkiällä palloa lattiaa 
vasten. Sisäänhengi-
tyksen aikana vapauta 
pallo. Toista liike 4–6 
kertaa

3. Jalkakaari: rullaa 
pallo jalkakaaren alle ja 
uloshengityksen aikana 
paina jalalla palloa 
lattiaa vasten. Sisään-
hengityksen aikana 
vapauta pallo. Toista 
liike 4–6 kertaa

4. Kantapää: rullaa pallo kantapään alle ja uloshengityksen 
aikana paina kantapäällä palloa lattiaa vasten. Sisäänhengi-
tyksen aikana vapauta pallo. Toista liike 4–6 kertaa 

Tee liikkeet myös toisella jalalla. Vältä vartalon kallistamista 
eteen, kun painat palloa lattiaan. Tukijalka on pallojalan 
takana ja vartalossa hyvä ryhti. Jalkapohjahieronnan voi 
myös tehdä istuen.

5. Rintalihasten pallohieronta
Seiso kasvot seinään päin ja aseta 
nystyräpallo kainaloon. Hengitä 
rauhallisesti sisään ja ulos samalla 
paina palloa seinää vasten liikut-
taen vartaloa ylös, alaspäin tai 
sivulta sivulle. Pallohieronta koh-
distuu isoon rintalihakseen. Toista 
liikettä 30–60 sekunnin ajan, tee 
molemmin puolin.

6. Niskalihasten pallohieronta
Seiso selkä seinää vasten ja aseta 
nystyräpallo hartiaseutuun. Hengitä 
rauhallisesti sisään ja ulos samalla 
paina palloa seinää vasten liikut-
taen vartaloa ylös, alaspäin tai 
sivulta sivulle. Pallohieronta koh-
distuu trapezius-lihakseen. Toista 
liikettä 30–60 sekunnin ajan, tee 
molemmin puolin.

7. Pakaralihasten pallohieronta
Aseta nystyräpallo oikean pakaralihaksen alle 
siten että olet kyljittäin pallon päällä. Oikea 
kyynärvarsi on koukussa lattialla. Oikea jalka on 
suorana lattialla ja vasen jalka koukussa takana. 
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos samalla pai-
na palloa lattiaa vasten liikuttaen vartaloa ylös, 
alaspäin tai sivulta sivulle. Pallohieronta koh-
distuu pakara- ja lonkan ulkokiertäjälihaksiin. 
Toista liikettä noin minuutin ajan, tee molem-
min puolin. Vältä hartioiden jännittämistä. 

Vaativampi liike: kädet ovat suorat ja 
alempi jalka irti lattiasta.

1-4. Jalkapohjan pallohieronta
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8. Reiden ulkosyrjän lihaskalvon (Tractus iliotibialis) pallohieronta
Käy kylkimakuulle kyynärnojaan ja tue toisella kädellä vartaloa edestä. Aseta 
nystyräpallo reiden ulkosyrjän alle. Jalka on ojennuttuna lattiaan. Toinen jalka 
on koukussa suoran jalan takana ja tukee asentoa. Hengitä rauhallisesti sisään 
ja ulos samalla paina palloa lattiaa vasten. Tee pientä painallusliikettä vähän 
aikaa ja vaihda pallon paikkaa. Etsi kireitä kohtia. Reiden ulkosyrjässä on kehon 
kirein lihaskalvo ja voit pysähtyä käsittelemään kipukohtia siinä pidempään. 
Tee molemmin puolin. Vältä hartiaseudun jännittämistä.

10. Kylkilihasten pallohieronta
Käy kylkimakuulle ja aseta nystyräpallo kyljen alle vähän kainalosta alaspäin. 
Käsi on koukussa pään takana. Hengitä sisään ja ulos samalla palloa liikut-
taen ylös- ja alaspäin. Nojaa kevyesti eteenpäin tai taaksepäin. Tunnustele 
pallon avulla rintakehän kireyttä. Vapauta jännitys rintakehästä jäämällä 
kireän kohdan päälle hetkeksi. Vältä kuitenkin voimakasta kipua, sillä se lisää 
vain jännitystä. Rentouta muu osa vartalosta ja hengitä rauhallisesti. Tee liike 
molemmilla kyljillä.

11. Yläselän pallohieronta
Käy selinmakuulle ja aseta nystyräpallo rintarangan alle lapaluiden 
korkeudelle. Tue käsillä päätä, pidä lantio tukevasti lattiassa, polvet koukussa 
ja jalkaterät lattiassa. Kyynärpäät ovat avoimina sivulla. Hengitä sisään ja ulos 
samalla liuta palloa ylös-alaspäin. Kun löydät jännittyneen kohdan, pysähdy 
siihen hetkeksi, paina palloa lattiaan ja päästä rennoksi. Liikkeen aikana 
rentouta muu osa kehosta. Nystyräpallo tuntuu ikävältä nikamien alla, joten 
pallohiero vain lihaksia. Tee liike yläselän molemmin puolin.

9. Pohjelihasten pallohieronta
Istu lattialla, ojenna oikea jalka suoraksi 
ja aseta nystyräpallo pohkeen alle. Nojaa 
käsiin taaksepäin, säilytä hyvä ryhti. Paina 
palloa kevyesti lattiaa vasten. Koukista ja 
ojenna nilkkaa vuorotellen. Siirrä palloa 
pohkeen alla ja etsi kireitä kohtia. Pal-
lohieronta kohdistuu pohjelihaksiin sekä 
niiden lihaskalvoihin ja rentouttaa niitä. 
Käy läpi molemmat pohkeet.

Vaativampi liike: sama liike niin että 
pidät lantion ylhäällä, eivätkä pakarat 
kosketa lattiaa. Tarkkaile, ettet jännitä 
hartiaseutua.

Harjoitteet on suunnitellut fysioterapeutti ja PhysioPilates-
kouluttaja Marianne Kyrklund. Kuvat: Nina Kaverinen.
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