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1. Johdanto 
 
 
Tämä lopputyö kuuluu osana Somatic pilatesohjaaja -koulutusta. Lopputyön aihe käsittelee 
pilatesharjoittelua osana kestävyysjuoksun oheisharjoittelua. Työssä ilmenee lyhyesti pila-
teksen historia ja pääperiaatteet. Kestävyysjuoksusuoritus vaatii keholta kokonaisvaltaista 
asennon ja liikkeen hallintaa. Kyseisiä ominaisuuksia voidaan harjoittaa pilateksen avulla. 
 

Lopputyössä ilmenee case-tapauksen myötä, miten pilatesharjoittelua on hyödynnetty 
osana kestävyysjuoksijan oheisharjoittelua. Pilatesharjoittelujakso tätä työtä varten kesti 
noin kolme kuukautta. Työ nostaa esiin niin ohjaajan kuin urheilijankin kokemukset pila-
tesharjoittelun toteutuksesta, sen onnistumisesta kuin hyödyistäkin. Lisäksi työssä pohdin 
omaa oppimistani pilatesohjaaja -koulutuksen ajalta. 
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2. Joseph Pilateksen historia 
 
 
Hubertus Joseph Pilates syntyi Saksassa vuonna 1883. Lapsena laihaa ja sairaalloista Jo-
sephia oli kiusattu ja kiusaamisen sekä toisen silmän näön menettämisen seurauksena hän 
kiinnostui itsepuolustuksen oppimisesta. Varhaisessa aikuisiässä Joseph harjoitti nyrkkei-
lyä, voimistelua, hiihtoa, uimahyppyä ja sukeltamista. Veljensä Fredrikin kanssa Joseph 
muutti Englantiin vuonna 1912 parantaakseen nyrkkeily taitojaan ja aloitti työskentelyn sir-
kuksen esiintyjänä.  
 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1914 Joseph internoitiin ensin leirille Lancas-
teriin ja sieltä Mansaarelle auttamaan sairaalan vuodeosastolle. Eräänlaisena sairaanhoita-
jana hän pyysi, että saisi auttaa potilaita liikunnalla. Lupa liikuntaan myöntyi, mutta potilaat 
eivät saaneet poistua sängystä. Joseph kekseliäänä otti sängyistä jousia ja kiinnitti ne sän-
gyn päätykehykseen, jolloin vuoteista tuli harjoitusvälineitä. Kyseinen harjoitusväline sai ni-
mekseen Trapezium Table ja myöhemmin siitä tuli Cadillac. Vuonna 1918 tullut ‘’influens-
saepidemia’’ tappoi miljoonia, mutta kukaan Pilateksen harjoittamista potilaista ja vangeista 
ei sairastunut. Tämä vakuutti hänet, että hyvä fyysinen kunto ehkäisisi sairastumiselta.  
 
Omien kokemuksiensa pohjalta Joseph kehitti uuden, vahvan ja erilaisen lähestymistavan 
kunnon parantamiseen, harjoitteluun ja elämään. Kuntovoimistelua ja liikkeen lähestymista-
paa Joseph kutsui nimellä ‘’Contrology’’. 
 
Sodan jälkeen Joseph palasi Saksaan harjoittamaan sotilaspoliiseja ja yksityisasiakkaita it-
sepuolustuksen taidoissa sekä fyysisen kunnon osalta. Muun perheen perässä Joseph 
muutti 1926 Yhdysvaltoihin. Laivamatkalla Euroopasta Yhdysvaltoihin hän tapasi toisen vai-
monsa Claran, jonka kanssa työskenteli koko laivamatkan ja sai parannettua nivelvaivoista 
ja kivuista kärsivän naisen antaen hänelle uuden elämän. Samoihin aikoihin Pilates aloitti 
erilaisten liikuntavälineiden keksimistä ja kehitti niitä koko elämänsä ajan. Useat liikuntavä-
lineet ovat edelleen aktiivisessa käytössä urheilussa, pilates-harjoittelussa, tanssissa ja kun-
toutuksessa. 
 
Joseph ja Clara hankkivat yhdessä yhdistetyn nyrkkeily- ja kuntosalin, mikä sijaitsi samassa 
rakennuksessa usean tanssistudion kanssa. ‘’Contrologysta’’ tuli siten olennainen osa mo-
nen tanssijan elämää, koulutusta ja kuntoutusta. Pilates ei kuitenkaan tehnyt eroa asiak-
kaidensa sosiaalisen taustan mukaan vaan hän halusi auttaa kaikkia putkimiehistä ja lääkä-
reihin. Pilates ei uskonut patentteihin eikä hänen keksintöjään tai menetelmäänsä suojattu 
tuotemerkkisuojalla. Ainoastaan hänen kirjalleen on haettu Copyright-suoja. 
 
Joseph oli oman aikansa terveyslähettiläinen ja eräänlainen guru, joka uskoi että hyvä kunto 
oli elämän tärkein tavoite. Hän oli pettynyt, että terveyspiireissä häntä ei otettu vakavasti ja 
käsitystä terveyden ja harjoituksen parantavan vaikutuksen osalta ei muutettu. Pilates oli 
aikaansa edellä, koska nykylääketiede on todistanut liikunnan ja harjoittelun olevan tärkeää 
sairauksien hoidossa. Joseph Pilates kuoli pitkälle kehittyneeseen emfyseemaan vuonna 
1967. 
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3. Pilatesmenetelmän historia 
 
 
Hubertus Joseph Pilates kehitti elinaikanaan kuntovoimistelun ja liikkeen lähestymistavan, 
jota hän kutsui ‘’Contrologyksi’’. Josephin vaimo Clara jatkoi opettamista Josephin kuoleman 
jälkeen oman elämänsä loppuun asti. Claran apuna toimi Josephin kouluttama ohjaaja Ro-
mana Kryzanowska. 
 
Pilateksen työn jatkajana toimivat eri sukupolven ohjaajat/opettajat. Ensimmäisen sukupol-
ven opettajista kaksi avasivat oman studionsa Josephin vielä eläessä. Suomessa esiintyy 
kolmannen polven opettajia kaksi: Jarmo Ahonen sekä Leena Rouhiainen. Kaikki heidän 
kouluttamansa ohjaajat ovat neljänteen polveen kuuluvia ohjaajia. 
 
Pilateksen kirjassa Contrology on 34 harjoitusliikettä, jotka muodostavat harmonisen liike-
sarjan jota harjoittamalla saadaan tasapainoinen kehon toiminta lihasten ollessa riittävän 
vahvoja ja joustavia samanaikaisesti. Nykyajan Pilates-kouluttajat opettavat eri tavalla, 
koska erilaisilla perusteilla ja kielellä opettaessa harjoitukset muuttuvat. Lisäksi alkuperäi-
sessä muodossaan monet tulkitsevat harjoitusten olevan liian vaikeita. Pilates itse oli aina 
avoimin mielin ja olisi varmasti toivottanut kaikki parannukset menetelmäänsä tervetulleiksi. 
 
 

4. Pilatesmenetelmän periaatteet 
 

 

4.1. Hallinta 

 
Pilateksessa hallinta on yksi avaintekijöistä. Menetelmä itsessään tulikin tunnetuksi pilatek-
sen luojan Joseph Pilateksen antamasta nimestä ''Contrology'' eli oppi kehon hallinnasta. 
Hallinnan opettaminen ja sen oppiminen on aikaa vievä prosessi, joka usein kannattaa, jotta 
ihminen oppii käyttämään omaa kehoaan eri tilanteissa optimaalisella tavalla. 
 
Tasapaino on keskeisessä roolissa hallintaa ajatellen. Hyvä tasapaino on myös edellytyk-
senä ihmisen liikkumiselle pystyasennossa. Iän myötä tasapainon harjoittelu korostuu, 
koska kyky ylläpitää hallittua pystyasentoa heikkenee. 
 

Kehonosien keskinäisen liikkeen oivaltaminen on myös hallintaan liittyvä kyky. Keskinäistä 
liikettä miettiessä herää ajatus agonisti-antagonisriparista eli lihasten yhteistyöstä tuottaa 
liikettä (toinen kokonaisuus tekee liikettä ja toinen jarruttaa) ja mukauttaa kehoa siihen liik-
keeseen. Pilateksessa usein haetaankin vastavoimien kautta kehon mukautumista liikkee-
seen, esim. päinmakuulla vasemman lonkan ojennuksessa käytetään oikean alaraajan 
maahan painamista vastavoimana. 
 

Hallintaa on myös liikkeiden nopeuden ja suunnan säätelykyky. Hyvän hallinnan omaava 
keho toteuttaa niin hitaampia tahdonalaisia liikkeitä kuin nopeita refleksien ohjaamia liikkeitä 
hallitusti sekä kehoa säästäen. Myös kehon liikkeiden mukautuminen ulkoisten tekijöiden 
muutoksiin on kehonhallinnan elementti. Useilla urheilijoilla kehonhallintaharjoittelu onkin 
tämän vuoksi osa päivittäistä rutiinia. Huipputulos on helpompi saavuttaa kun kehonhallinta 
on mukautuvainen niin eri liikkeisiin kuin ulkoisiin tekijöihin. 
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4.2. Keskittyminen 
 
Keskittyminen on ominaisuus, jota pystyy harjoittamaan. Alussa ihminen ei pysty keskitty-
mään esimerkiksi hallinnan harjoittamiseen kovin pitkää aikaa ja alussa 15 minuuttia voikin 
olla maksimi harjoituksen pituudeksi. Harjoittelun kautta kestoa pystyy pikkuhiljaa kasvatta-
maan, mutta äärimmäisyyksiin ihmisen keskittymiskykykään ei riitä. 90 minuuttia on usein 
rajana ja sen jälkeen ihmisen mieli tarvitsee taukoa. Huomion keskittäminen ja keskittymi-
nen on myös helpompaa kun ihmisellä ei ole liian monta asiaa mihin pitäisi keskittyä saman-
aikaisesti.  Pilatestunneilla käytetäänkin niin sanottuja suvantoliikkeitä kehonhallintaa vaati-
vien liikkeiden välissä. Mieli saa levätä hetken ja keskittyminen on helpompaa suunnata 
seuraavaan hallintaa vaativaan liikkeeseen. Tällöin myös liikkeet ovat puhtaampia ja halli-
tumpia, ihminen löytää kehon sisäisiä yhteyksiä helpommin sekä kehollisuuden tunnistami-
nen ja oppiminen on helpompaa. 
 
 

4.3. Keskustan käyttö 
 
Pilateksessa käytetään usein termiä ''Power House'', jolla viitataan keskivartaloon eli kes-
kustaan. Power Housessa lattian muodostaa lantionpohja, joka toimii yhteistyössä talon sei-
nien eli syvän poikittaisen vatsalihaksen kanssa. Kylkiä ja vatsapuolta vahvistaa vinot vat-
salihakset kahdessa kerroksessa sekä keskellä pinnalla oleva suora vatsalihas. Takapuo-
lelta kehosta vahvistaa selkärangan syvä tukilihas, multifidus, ja kattona toimii pallealihas. 
Kyseisten lihasten yhteistyöstä syntyy lannerangan stabilaatio- eli tukijärjestelmä, jota käy-
tetään nykytutkimuksen valossa selkäkuntoutuksen ja -harjoittelun perustana. 
 

Keskustan käytön ytimenä on, että syvimmät lihakset aktivoituvat ensin ja pinnallisemmat 
selkä- ja vatsalihakset aktivoituvat oikeassa järjestyksessä, jotta toiminta olisi virheetöntä. 
Käytön oppiminen vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä, koska aivojen toiminta säätelee motorisia 
liikkeitä liikeaivokuoren kautta. Lantiolla ja keskivartalolla on vähäinen alue aivokuorella kun 
taas käsillä ja kasvoilla on suuri alue, minkä vuoksi käden ja kasvojen koordinaatio sekä 
oppiminen on helpompaa kuin lantion ja keskivartalon. 
 

Keskustan käytön tueksi kuuluu koko alaraajan hallinta osana lantion vakauttamista. Hyvällä 
liikkuvuudella ja tukevuuden yhteistoiminnalla saavutetaankin hyvä lihastasapaino. Myös 
pallean toiminta vaikuttaa tärkeimpänä sisäänhengityslihaksena keskustan käyttöön. Pal-
lean käyttöä säädellään hengityksen avulla, mikä onkin neljäs pilateksen periaate. 
 
 

4.4. Hengitys 
 
Hengitys itsessään on spontaani tapahtuma. Mahdollinen hapenpuute rekisteröidään aivo-
jen hengityskeskuksessa, minkä seurauksena sisäänhengityslihakset aktivoituvat. Pallean 
ja rintakehän liikkeiden myötä rintaonteloon syntyy alipaine ja ilma pääsee virtaamaan suun 
ja/tai nenän kautta keuhkoputkien läpi keuhkokudokseen ja sieltä tuore happi kulkeutuu ve-
renkierron kautta ympäri kehoa. 
 

Kuten jo keskustan käytön yhteydessä mainittiin, niin pallea on tärkein sisäänhengityslihas. 
Pallea toimii sisäänhengityksessä tehokkaammin jos intercostaalit eli kylkiluiden välilihakset 
toimivat tukena. Tällä tuella (stabilaatiolla) on suuri merkitys ryhdin korjauksessa sekä rin-
takehän asennon parantamisessa. Pallea siis stabiloi sisäänhengityksen aikana 



7 
 

lannerankaa ja erityisesti sen ylintä osaa. Ryhdin parannus, rintakehän helpompi asettami-
nen seisoma-asennossa lantion päälle ja selän kireiden lihaksien venytys ovat stabilaation 
lisäksi syitä miksi pilateksessa korostetaan lateraalista hengitystä. Lateraalisessa hengityk-
sessä sisäänhengitystä ohjataan pallean alaspäin liikkumisen lisäksi sivuille kylkiin ja selkä-
puolelle. Sisäänhengityksen aikana keuhkot täyttyvät tasaisesti kaikkiin suuntiin, joten 
vaikka lateraalista hengitystä korostetaankin, niin keuhkot eivät täyty vain edellä mainittuihin 
suuntiin. Pallean toiminta on myös yksilöllistä, minkä vuoksi hengitystä tulee vaihdella eri 
liikkeiden suhteen ja korostaa monipuolista hengittämistä. Lisäksi sisäänhengittäessä pal-
lean liike hieroo alapuolella olevia sisäelimiä sekä sydänlihas, joka kiinnittyy faskiaalisella 
sidekudoksella palleaan, saa venyttävää ja rentouttavaa liikettä. 
 

Sisäänhengitys tehdään usein nenän kautta, koska nenän onteloissa on runsas verenkierto, 
joka lämmittää ilman. Onteloissa olevat värekarvat myös suodattavat ilmaa epäpuhtauksista 
sekä kosteuttaa sisäänhengitysilmaa. Uloshengitys tehdään usein myös nenän kautta, 
koska uloshengityksen sisältämä vesihöyry voi kostuttaa nenän onteloita. Kostutus on eten-
kin talvella tärkeää kuivassa sisä- ja ulkoilmassa. Pilateksessa suun kautta tehdyssä 
uloshengityksessä tavoitteena luoda vastusta asettamalla kieli etuhampaiden takareunaa 
tai kitalakea vasten. Tämä vastus rajoittaa uloshengitysilmaa ja samalla saa vatsalihakset 
työskentelemään omaa sisäistä vastusta vastaan liikkeen aikana. Usein kertahengityksessä 
on vain pieni osa hengityskapasiteetista käytössä. Hengästyessä otetaan käyttöön syvem-
piä, samassa suhteessa kasvavia, sisään- ja uloshengityksiä. Uloshengityksen lopussa 
keuhkokudoksiin jää jäännösilmaa, jotta ne eivät romahtaisi kasaan. 
 

Hengitys on liikkeiden tapaan virtaavaa ja onkin tyypillistä, että hengitys nivoutuu tukemaan 
liikettä. Hengitystä voidaan pilateksessa muuttaa oppimisen edetessä haastavammaksi. 
Joissakin liikkeissä (esimerkiksi hypyissä, voimakkaissa nostoissa) hengityksen pidättämi-
nen hetkellisesti on suotavaa, jotta vatsaontelon paine saadaan voimakkaaksi ja siten saa-
daan maksimaalinen tuki selkärangalle. Hengitystä ei olisi hyvä kuitenkaan liikaa kategori-
soida, vaan hengitystapoja vaihtelemalla voidaan opetella korjaamaan erilaisia hengityksen 
puutteita. Ihmisillä on usein ongelmia hengitystavoissa, jolloin tarkka ohjaus hengityksen 
tehostamisesta ja keuhkoihin virtaavan ilman määrän lisäämisestä on suotavaa. Myös jään-
nösilmaa voidaan harjoitella saamaan keuhkoista pois tarkalla ja täsmällisellä liikkeiden ja 
lihastoimintojen hallinnalla. 
 
 

4.5. Tarkkuus/Täsmällisyys (precision) 
 
Joseph Pilates korosti täsmällisyyttä liikkeissä ja hänellä oli tarkkoja ja selkeitä ohjeita hen-
gitystä myöten. Liikkeillä tulee olla myös täsmällinen alku- ja loppuasento, jotta liikkeiden 
vaadittava tarkkuus oli mahdollista saavuttaa. Liikkeellä yleensä onkin selkeä suunta ja 
muoto. Jotta voima ja vastavoima liikkeissä toteutuvat, liikkeet vaativat täsmällistä oivalta-
mista. Oivaltamisessa hyvä ohjaaja pystyy auttamaan ja avustamaan. 
 

Ihmisen motorinen oppiminen on helpompaa ja se myös tapahtuu nopeammin kun liikkeet 
ovat suoritettu täsmällisesti ja tarkasti. Samalla ihminen oppii hallitsemaan nopeuden vaih-
telua liikkeissä. Hidas liike on täsmällisessä oppimisessa helpompaa kuin nopean, koska 
hidas liike jättää vahvan muistijäljen isojen aivojen liikemuistikeskukseen. Nopea liike puo-
lestaan on tekemisissä pikkuaivojen kanssa, minkä vuoksi muistijälki motorisessa muistissa 
on huonompi. Nopean liikkeen pystyy kuitenkin aina rakentamaan hitaan liikkeen päälle, 
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jotta nopeassakin liikkeessä toteutuu täsmällisyys. Täsmällinen liike on puolestaan edelly-
tyksenä liikkeen virtaukselle, joka on kuudes pilateksen periaatteista. 
 

 

4.6. Liikkeen virtaus (flowing motion) 
 
Liikkeen virtaus tarkoittaa liikettä, joka ei pysähdy kesken suorituksen muulloin kuin poik-
keustapauksissa (esim. hengityksen ''lataaminen'' liikkeen aikana). Erilaiset liikkeet muo-
dostavat jatkumon, missä ei tule taukoja katkaisemaan liikkeiden suoritusta. Jatkumo tar-
koittaa liikkeiden peräkkäistä suorittamista eli kun yksi liike päättyy päätösasentoon niin ky-
seinen päätösasento on seuraavan liikkeen aloitusasento. Toisinaan liikkeiden välissä voi 
käyttää väliliikkeitä (transitions), joiden avulla asennon vaihtaminen on helpompi toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti ilman liikejatkumon häiriintymistä. Myös hengi-
tystä käytetään rytmittämään liikettä ja saamaan liikkeen virtaus aikaiseksi hengitysrytmin 
avulla (sisäänhengityksellä valmistetaan liikettä, uloshengityksellä suoritetaan). 
 

Liikkeen virtaus on pilateksen periaatteista vaikein ja vaatii eniten harjoittelua. Onnistuminen 
vaatii onnistuneen keskittymisen liikkeisiin. Onnistuessaan virtaus saa kuitenkin suuria muu-
toksia kehon käytössä. 
 
 

5. Juoksemisen vaatimukset 
 
 
Minimiehtoja normaalin kävelyn toteutumiseen ovat tasapaino, kyky hallita pystyasentoa 
sekä aloittaa, ylläpitää ja lopettaa rytmisesti tapahtuva askeltaminen. Samoja ehtoja tarvi-
taan juoksemisessa. Lisäksi juoksussa lihasten tulisi oikealla ajoituksella ja taidolla useiden 
nivelten ja liikeketjujen kautta siirtää voimantuotto suuremmaksi liikkeeksi kuin kävelyssä. 
Juoksu jaetaan usein askelsykleihin, joka kattaa yhden jalan askelkontaktista aina saman 
jalan toiseen kontaktiin asti. Juoksu eroaa kävelystä ilmalentovaiheen vuoksi. Ilmalento vai-
heessa molemmat jalat ovat hetkellisesti irti alustasta ja kattaa askelsyklistä noin 70%. Lo-
pulla 30%:lla tapahtuu askelkontakti, joka jaetaan etu- (jarrutusvaihe) ja takatukivaiheeseen 
(työntövaihe) ja etu- ja takaheilahdusvaiheeseen. 
 

Hyvä juoksuasento ja -tekniikka mahdollistavat taloudellisen, eli pienemmällä energiankulu-
tuksella tapahtuvan nopean vauhdin, ja vaivattoman liikkumisen. Oikeanlainen juoksutek-
niikka myös ehkäisee vammojen syntymistä sekä lihasepätasapainoa. Juoksutekniikka riip-
puu siitä, onko kyseessä pikajuoksija, maileri vai pitkän matkan juoksija. Myös rakenteelliset 
tekijät, liikkuvuus ja koordinaatio vaikuttavat juoksutekniikkaan. 
 

Mahdollisimman rento mutta ryhdikäs asento on kuitenkin lähtökohtana juoksuasennon ha-
kemiselle. Hyvässä juoksuasennossa vartalo on pystyssä tai lievässä etunojassa ja pää 
suorana vartalon jatkona. Kädet ovat noin 90 asteen kulmassa vartalon sivuilla ja liikkuvat 
olkanivelestä suoraviivaisesti eteen-taakse. Lantion tulisi olla ‘’ylhäällä’’ ja jalkaterien osoit-
taa suoraan eteenpäin tai hiukan etuviistoon.  
 
Yleisin virhe juoksijoilla on niin sanottu istuva asento eli lantio on kallistunut hieman eteen, 
jolloin koko asento kärsii. Lannerangan notko lisääntyy ja lonkkanivel ei ojennu riittävästi 
minkä seurauksena pakaralihakset ja takareidet eivät pääse työskentelemään optimaali-
sesti. Samalla tapahtuu ylempänä vartaloa kompensatorisia liikkeitä ja muun muassa hartiat 
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jännittyvät ja vaikuttavat negatiivisesti hengittämiseen. Toinen yleinen ongelma on lantion 
vakauden ja hallinnan puute mikä näkyy sivulle kallistuvana lantiona. Tämä Trendelenburgin 
oireena tunnettu ilmiö kertoo heikosti toimivista lonkan sivuosien lihaksista (muun muassa 
gluteus medius eli keskimmäinen pakaralihas) ja niiden heikkoudesta. 
 
 

6. Pilateksen hyödyt juoksuharjoittelussa 
 
 
Pilates-harjoittelulla kuormitetaan kehoa eri alkuasennoissa ja säännöllisellä harjoittelulla 
sekä liikemalleja toistamalla saadaan vahvistettua kehosta toimiva kokonaisuus. Pilates-
harjoittelun myötä pystytään muokkaamaan ryhtiä ja vaikuttamaan siten myös juoksuasen-
toon. 
 

Pilateksessa voidaan hyödyntää myös faskiaalista eli sidekudoskalvoihin liittyvää näkökul-
maa liikkeen virtaavuuden ja ketjuuntumisen kautta. Pilates-harjoitteet on tarkoitus tehdä 
mahdollisimman pienellä ponnistelulla voiman lataamista ja purkamista hyödyntäen ja myo-
faskiaalisia (lihaskalvo) ketjuja apuna käyttäen. Hyvän kehonhallinnan kautta pystytään mu-
kauttamaan kehon liikkeet ja niiden nopeus suorituksen ja ympäristön vaatimusten mukaan. 
Näin mahdollistetaan liikkeen taloudellisuus. 
 
Keskivartalo ja lantion seudun stabiliteetti luovat pohjan juoksun vaatimille liikkeille. Stabili-
teetista puhuttaessa voidaan sanoa, että se on kontrollia eli hallintaa muutoksen aikana. 
Pilates-harjoittelulla harjoitetaan nimenomaan eri kehon osien ja etenkin keskivartalon eli 
ytimen stabiliteettia. Lihasaktivaation lisäksi stabiliteettiin pystytään vaikuttamaan myös 
hengityksen tietoisella säätelyllä. Hyvän ytimen stabiliteetin kautta liikettä tuottavien lihasten 
voima saadaan siirrettyä suoritukseen itseensä.  
 
Stabilaation lisäksi pilateksessa pystytään harjoittamaan liikkuvuutta sekä parantamaan li-
hasvoimatasoja. Pilates-harjoittelussa pystytään huomioimaan yksilölliset ja lajikohtaiset 
tarpeet. Kestävyysjuoksua ajatellen muun muassa hyvä rintarangan ja hartiarenkaan liikku-
vuus helpottavat hengityskapasiteetin käyttöä. Lihasvoiman puolelta etenkin lonkan seudun 
lihasvoima on tärkeää asennon säilyttämisen kannalta kestävyysjuoksussa. Juoksua eteen-
päin vievän liikkeen kannalta keskeisiä lihasryhmiä ovat takaketjun lihakset (pakaralihak-
sista lonkan ojentajat, takareisi sekä pohja). 
 
Kävelyssä mutta etenkin juoksussa tapahtuva ponnistus eli työntövoima syntyy jalkapohjan 
tukirakenteiden ja lihasten sekä pohjelihasten yhteisvaikutuksesta. Varpaiden niveliltä vaa-
ditaan suuri liikkuvuus, jotta ponnistus voi tapahtua oikeaan suuntaan. Pilatesharjoitteissa 
onkin hyvä huomioida ja tehdä myös liikkeitä, jotka ylläpitävät ja/tai parantavat varpaiden 
nivelten liikkuvuutta sekä koukistuksen että ojennuksen suuntaan.  
 
Myös tietoinen hengityksen harjoittaminen parantaa hengityskapasiteetin hyödyntämistä. 
Etenkin kestävyyspainotteisissa lajeissa hengitystekniikat ja hengityskapasiteetin käyttö ko-
rostuvat. Pilates-harjoitteissa hyödynnetään hengitystä liikkeiden tukena. Harjoituksen 
avulla keuhkoista saadaan myös paremmin jäännösilmaa pois. 
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7. Case-esimerkki pilatesharjoittelun hyödyntämisestä kestävyysjuoksijan 

oheisharjoittelussa 
 
 
Case-henkilö on 29-vuotias arvokisatason kestävyysjuoksija Pohjois-Karjalasta. Päämatkat 
ovat henkilöllä olleet 3000m – 10 000m, mutta tällä hetkellä on siirtymässä myös pidemmille 
maantiematkoille. Henkilö edusti Suomea vuonna 2018 EM-kilpailuissa, jonka lisäksi hän on 
voittanut kolme Kalevan Kisojen mestaruutta sekä useita muita SM-mitaleja. Urheilu-uran 
rinnalla henkilö opiskeli Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja valmistui syksyllä 2020 
kauppatieteiden maisteriksi. Tällä hetkellä henkilö työskentelee urheilun ohella osa-aikai-
sena markkinoinnin suunnittelijana pohjoissuomalaisessa puunjalostusalan yrityksessä. 
 
Kestävyysjuoksun case-henkilö on aloittanut 13-vuotiaana. Sitä ennen hän pelasi noin viisi 
vuotta koripalloa C-juniori-ikäiseksi asti. Yleisurheilun puolelta henkilö ei ole harrastanut 
muita lajeja kuin pidempiä juoksumatkoja. Juoksu-uran aikana henkilöllä on ollut suhteelli-
sen paljon erilaisia rasitusperäisiä vammoja, joiden henkilö arvelee johtuneen puutteelli-
sesta vartalon hallinnasta sekä lihaskunnosta. Henkilö kuitenkin kokee, että kyseiset ele-
mentit ovat kehittyneet ajan saatossa ja viime vuosina hän on pystynyt harjoittelemaan ilman 
suurempia vammoja, pois lukien erinäisiä elimistön kuormitukseen liittyviä ylirasitustiloja. 
Kyseiset ongelmat ovat henkilön mukaan tulleet todennäköisesti harjoittelun ja muiden ul-
koisten tekijöiden yhteissummana. Merkittävimpinä tekijöinä henkilö nostaa korkeanpaikan 
harjoittelun sekä yliopisto-opinnot. 
 

Aloitimme pilates-harjoitteiden hyödyntämisen oheisharjoitteluna joulukuun alussa 2020. 
Ensimmäisellä kerralla kävimme läpi erilaisia hengitystapoja sekä liikepankkia, jossa oli huo-
mioitu henkilön yksilölliset tarpeet sekä lajin vaatimukset. Pieni takareisivaiva haittasi taka-
ketjun lihasten käyttämistä kyseisellä kerralla. Ensimmäinen kontaktikerta kesti ajallisesti 
noin 2,5 tuntia ja henkilö sai liikkeistä videoidut suoritukset mukaansa kotiharjoitteluun. It-
seäni yllätti ensimmäisellä kerralla, miten haastavaa case-henkilölle oli hengityksen kohdis-
taminen eri alueille. Hengitys oli melko pinnallista ja tapahtui keuhkojen yläosissa. Koen, 
että henkilö hyötyy pilates-harjoitteiden kautta muun muassa parantuvasta vartalon hallin-
nasta mutta myös siitä, että hän oppii käyttämään hengitystään eri tilanteissa sopivalla ta-
valla. 
 

Asumme henkilön kanssa eri paikkakunnilla, joten yhteydenpito tapahtui puhelimitse. Tam-
mikuussa lähetin uusia liikevariaatioita sekä takaketjua vahvistavia liikkeitä videoituna. Hel-
pompi tapa olisi ollut nähdä tiiviimmin kasvokkain, jotta ohjauksessa olisi pystynyt hyödyn-
tämään myös manuaalista ohjaamista. Nykypäivänä ja etenkin näin korona-aikana teknolo-
gian käyttö onneksi mahdollisti myös etäyhteyden kautta projektin toteuttamisen. 
 

Suora lainaus case-henkilön omista kommenteista kolmen kuukauden jälkeen: ’’Pilates-
harjoitteet ovat tuoneet mainion lisän omaan juoksuharjoitteluun. Oheisharjoittelu ei ole 
koskaan ollut minun lempiharjoitusmuotojani, mutta pilatesharjoitus on tuonut mukavaa ja 
mielekästä vaihtelua aiempaan tekemiseen. Hyvä lihaskunto ja hallinta korostuu juoksu-
matkojen pidentyessä, mikä on ollut myös hyvä motivaattori pilates-harjoitteluun. Minulla 
on ollut erinäisiä alaselän/pakaranseudun ongelmia juuri näissä pidemmissä maantiekilpai-
luissa, joten odotan pilates-harjoittelun tuovan apua myös näihin ongelmiin.  
 

Alkuun osa liikkeistä tuntui melko haasteellisilta, vaikka lihaskuntoni ja keskivartalon hal-
linta on nykyään mielestäni melko hyvällä tasolla. Liikkuvuus ei ole koskaan ollut 
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vahvuuteni ja siellä puolella on ollut ehdottomasti kehitettävää. Nyt muutaman kuukauden 
harjoittelun jälkeen olen huomannut selvää kehitystä harjoitteiden suhteen ja pystyn teke-
mään myös jo hieman haasteellisimpia liikkeitä. Yksi tärkeä tekijä on myös se, että ajatuk-
sen tasolla tiedostan kuinka lantion asennon tulisi juostessa ja arjessa, esimerkiksi istu-
essa, olla. Suurempiin muutoksiin toki tarvitaan vielä pidemmän aikajakson harjoittelua ja 
ajatustyötä, mutta uskon tästä olevan hyötyä itselleni juoksun taloudellisuuden kehittämi-
sessä ja edellä mainittujen ongelmien poistamisessa. 
 

Harjoitteita olen pyrkinyt tekemään 2-3 kertaa viikossa ja näiden harjoituskertojen lisäksi 
olen tehnyt esimerkiksi kovempien juoksuharjoitusten verryttelyn yhteydessä joitakin akti-
voivia liikkeitä. Aion jatkaa pilates-harjoittelua myös tästä eteenpäin ja siirtyä askel kerral-
laan kohti haastavampia harjoitteita.’’ 
 

 

 

8. Oman oppimisen pohdinta 
 
 
Somatic pilatesohjaaja -koulutuksen alkaessa syksyllä 2020 koin, että ymmärsin mitä pilates 
on ja pilateksen tyylistä harjoittelua olin itse omatoimisesti muutaman vuoden tehnytkin. Yk-
sittäisiä pilatestunteja joitakin vuosia sitten olin käynyt, mutta itse tuntien rakenne ei ollut 
kovin hyvin tiedossa. Olin miettinyt ohjaajaksi opiskelemista jo useamman vuoden ja viimei-
sen sysäyksen sain tammikuussa -20, kun olin seuraamassa muutamana päivänä Art Fy-
sion fysioterapeuttien työtä sekä osallistumassa muutamille Somatic Studion tunneille. Oli 
mielenkiintoista nähdä, miten paljon fysioterapeutit hyödynsivät pilatesharjoittelua asiak-
kaidensa parissa. Liike ja liikkeen laatu ovat kiinnostaneet minua jo jonkin aikaa ja se olikin 
yksi isoimmista tekijöistä, miksi hakeuduin koulutukseen. 
 
Koulutuksen lähipäivinä on ollut hienoa huomata miten monipuolinen ja kaikille soveltuva 
harjoitusmuoto pilates on. Koen, että oma kehonhallintani on melko hyvä, mutta välillä klas-
sisen pilateksen liikkeitä harjoitellessa niin lähipäivillä kuin kotonakin on tullut todettua että 
vielä on paljon töitä tiedossa. Pilateksen hienouksia onkin, että jokaiselle löytyy juuri omaan 
tasoon sopivia liikkeitä ja ikinä ei tule olemaan valmis. Säännöllisellä harjoittelulla on liikkeet 
helpottuneet ja niitä on pystynyt vaikeuttamaan. Kehoni liikkuvuus ei ikinä ole ollut mikään 
häikäisevä, mutta on ollut mukava huomata, että noin puolen vuoden harjoittelulla on näinkin 
paljon saanut muun muassa liikkuvuutta lisättyä. 
 
Ohjaajana koen, että olen kehittynyt koulutuksen aikana hurjasti. Ohjaaminen on minulle 
tuttua entuudestaan, mutta pilatestuntien ohjaaminen on ollut täysin uusi maailma aiempiin 
ohjaamisiin verrattuna. Pilatesohjaajana olen vielä melko raakile, mutta onneksi on lop-
puelämä aikaa kehittyä. Olen huomannut, että tietyt ohjaamiseen liittyvät termit ovat löytä-
neet jo omaan suuhun sopivia muotoja, mutta osa hakee vielä paikkaansa. 
 
Liikkeiden varioiminen on itselle luontevaa asiakkaalle sopivaksi. Olen kuitenkin tietoisesti 
halunnut mennä vielä paljon niin omassa harjoittelussa kuin ohjatessakin niillä liikkeillä ja 
liikevariaatioilla, mitä koulutuksen lähipäivillä on tullut esille, koska ne toimivat erittäin hy-
vänä pohjana tulevaisuutta varten. Liikkeen ymmärtämisen ja oppimisen kautta sitä on hel-
pompi lähteä myös varioimaan. Joitakin variaatioita on tullut etenkin omien kilpaurheilevien 
fysioterapia-asiakkaiden kanssa mietittyä ja kokeiltua pilateksen periaatteiden pohjaa hyö-
dyntäen. Koulutuksen aikana olen muutamalle pika-aiturille pitänyt pilatestunteja ja heidän 
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kohdallaan olen tietoisesti halunnut pohtia lajin vaatimuksia ja siihen liittyen varioinut liikkeitä 
lajinomaisiksi. 
 
Lopputyöhön alun perin mietin pika-aitajuoksun oheisharjoitteluun liittyvää casea, mutta to-
teutus ajateltujen case-henkilöiden kohdalla olisi ollut haastavaa koska heillä oheisharjoitte-
lussa oli paljon muitakin projekteja talvikaudella. Tämän vuoksi pilatesharjoittelun hyödyistä 
ei olisi saanut niin selkeää kuvaa, kuin olisin toivonut. Lopputyön case-henkilölle pilateshar-
joittelun mukaan ottaminen sopi hyvin ja projekti saatiin helposti toteutettua. Omalla kohdalla 
pilatesharjoittelun hyödyt olen nähnyt useallakin eri tavalla, mutta oli mielenkiintoista nähdä 
myös miten urheilija koki harjoitteiden vaikutukset.   
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