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Vinkki!

Ohjesivustot voit tulostaa mukaan metsään. Näitä ovat 
metsämielisivut 9–12 ja Asahi-sivu 29.



Metsämieli
Metsämielimenetelmä on luonnon hyvinvointivaikutuksia ja 

mielentaitoja yhdistelevä menetelmä. Se  perustuu 
tutkimustietoon, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, 
käyttäytymistieteestä,  psykologiasta sekä tietoisuustaidoista. 
Tekijänoikeus Metsämieli nimeen, logoon sekä sisältöön on  

menetelmän kehittäjällä Sirpa Arvosella. 

Luontoympäristö rentouttaa, rauhoittaa, virkistää ja tuottaa 
monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.  Tutkimusten 
mukaan jo kymmenen minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, 

hengitystiheyttä, verenpainetta  ja vähentää 
stressihormoneita.  

Metsämieli-harjoitukset kannustavat huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnista ja voimavaroista säännöllisesti ja  tavoitteellisesti 
eri elämänvaiheissa. Tarkoituksena on vahvistaa itsetuntemusta 

ja auttaa kohtaamaan  arjen haasteita.  

Metsämieli-harjoituksia voi tehdä pihalla, puistoissa, 
ulkoilureitillä tai metsäpolulla. Jokaisella suomalaisella  

luontoympäristöjä löytyy läheltäkin.
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Elvyttävän luontokokemuksen 
piirteitä

1) Itselle sopiva ympäristö ja mielipaikka 

tuttuus, turvallisuus, rentous, kauneus; vihreä kasvillisuus ja 
vesielementti tyypillisiä 

2) Arkipäivästä irtautuminen 
maantieteellinen siirtyminen luontokohteeseen; arjesta 
poikkeava kokemus; etäisyyden tunne huoliin,  vaatimuksiin ja 
kiireeseen; tekemisestä siirrytään olemiseen 

3) Lumoutuminen 

tarkkaavaisuus kiinnittyy tarkoituksella tai tahattomasti 
ympäristöön; uppoutumisen tunne, koko muu  maailma tuntuu 
katoavan; luonnonympäristön kauneuden arvostus 

4) Olemisen ja rauhoittumisen mahdollisuus 

aistien herkistyminen; tietoinen, hyväksyvä läsnäolo; mielen 
luontainen tyhjentyminen; tai hidas kokemus;  riittävyyden tunne 

5) Jatkuvuus 

paikan ja/tai maiseman ulottuvuudet osana luonnon suurta 
kokonaisuutta; oman olemassaolon ja luonnon  väliset 
mittasuhteet; maiseman jatkuminen voi herättää mielikuvituksen; 
vuodenaikojen, säätilojen  vaihtelun ja rytmisyyden kokeminen 

6) Yhteys luontoon 

ainutkertaisuus; hyväksytyksi tulemisen tunne; kiitollisuuden 
kokemus (Kaplan 1989, Salonen 2005)
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Luonnon terveysvaikutuksia (Lee ym 2010): 

Luonnossa vietetty aika / terveysvaikutus 

10 min Verenpaine laskee 

20 min Mieliala kohenee 

60 min Tarkkaavaisuus lisääntyy 

2 h Elimistön puolustusmekanismit elpyvät 

5 h Positiiviset tunteet lisääntyvät 

3 pv Elimistön puolustusmekanismit vahvistuvat 

Syöpää ehkäisevien proteiinien määrä lisääntyy. 

Stressihormonien määrä vähenee. 

Veren sokeriarvot tasaantuvat. 

Kohonnut verenpaine laskee. 

Masennuksen, väsymyksen tunne vähenee. 

Elinvoimaisuuden tunne lisääntyy.

5



Mielentaitojen hyödyt
– Psyykkinen hyvinvointi 

– Itsetuntemuksen ja -ymmärryksen syventyminen 

– Itsetunnon vahvistuminen ja itsensä arvostaminen 

– Joustavuus ja taito tunnistaa erilaisia näkökulmia 

– Kyky sopeutua muutoksiin ja uusiin tilanteisiin 

– Kyky sietää ja hyväksyä vastoinkäymisiä 

– Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen 

– Vuorovaikutussuhteiden parempi ymmärrys ja ihmissuhdetaidot 

– Elämäntyytyväisyyden ja myönteisyyden vahvistuminen 

– Elämäntasapainon kokemus 
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Harjoita havaintoja

Harjoituksen tarkoitus: 

Aistien ja läsnäolon herättely, keskittyminen ja yksityiskohtien 
huomaaminen, omien ajatusten ja tunteiden  ilmaantumisen 
tunnistaminen, rauhoittuminen ja rentoutuminen. 

– Pysähdy metsässä ja tarkastele ympäristöä 

– Keskitä näkö-, kuulo- ja hajuaistisi tarkkailemaan luontoa 

Kiinnitä koko huomiosi yhteen sinua kiinnostavaan kohteeseen. Mitä 
näet, kuulet, haistat ja tunnet? 

– Tarkenna havaintoa ja keskity yhteen aistiin. Jos katselet 
puuta, anna katseesi kiertää puu alhaalta ylös,  
kokonaisuudesta yksityiskohtiin ja taustalla olevaan 
maisemaan. 

– Pyri pitämään huomiosi pelkässä aistimuksessa. 

– Kun tunnistat, että mielesi sanoittaa, selittää tai arvottaa 
aistimusta, palauta mielesi ystävällisesti takaisin  tutkimaan 
aistimusta ilman sanoja. 

– Jatka matkaa ja palauta mieleesi äskeiset aistimukset. Miltä 
keskittyminen tuntui? Mikä teki siitä helppoa  tai vaikeata? Miltä 
hetkessä oleminen tuntui?
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Varusteet – pukeudu kelin mukaan

Pukeudu sään mukaan. Metsämieltä voi harjoittaa kaikkina 
vuodenaikoina, kunhan muistaa pukeutua  erityisen lämpimästi kylminä 
ja koleina vuodenaikoina. Tämä jo siksikin, että metsämieli on 
luonteeltaan  verkkaista, aistivaa ja paljon paikallaan olevaa luontoon 
syventymistä. Muistathan ottaa näin ollen  lämmintä vaatetta ja kävelyyn 
soveltuvat kengät ja liukuesteet, jos on sateista ja pakkasta. Varaa 
pieneen  reppuun mukaan vesipullo, pieni välipala ja lämmin varavaate, 
mahdollisesti lääkkeet, jos sinulla on  sellaiset. Istuinalusta on hyvä lisä. 

Harjoitteiden luonteesta

1) Altistu luonnolle- pysähdy metsässä ja tarkastele ympäristöä 

2) Kysymys itselle 

– Mikä olisi minulle tänään hyväksi? Kaipaanko hengähdystä vai aikaa ajatella? 

3) Liiku lempeästi 

4) Pysähdy 

– Anna aikaa leppoisaan liikkumiseen ja läsnäoloon, pysähdy 

5) Havainnoi 

6) Tunnista 

– lajittele, jäsennä, hyväksy reaktiosi, tunteesi, ajatuksesi 

7) Kehoharjoitus 

8) Mielenharjoitus 

9) Kysy itseltäsi 

– Miten keho voi verrattuna lähtötilanteeseen?

– Millaisia voimavaroja seuraavaan viikkoon latautui?

Metsämieli-harjoittelu

– Vahvistaa luontosuhdetta 

– Tarjoaa elämyksiä lähiluonnossa, lumoutuminen, arjesta irtautuminen 

– Rentouttaa, virkistää, lievittää stressiä 

– Vahvistaa sisäisiä hyvinvointi- ja voimavarataitoja, tarkkaavaisuus ja 

aistien herkistyminen

– Sopii kaikille kunnosta riippumatta
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Hengityksen taikaa, siemenharjoitus 

1) Istahda kannolle, mättäälle tai nojaa puuhun 
2) Vie huomiosi hengitykseen 
3) Kiinnitä huomiosi uloshengitykseen 
4) Jokaisella uloshengityksellä lämmön ja rentouden tunne lisääntyy. 
5) Ulos hengittäessä huomaat, kuinka vatsanseutu ja hartiat laskeutuvat. 
6) Seuraa hetki hengityksen rauhoittumista 
7) Kiinnitä huomiosi sisäänhengitykseen. Jokaisella sisäänhengityksellä tunnet, 

kuinka energisoidut ja virkistyt. 
8) Jatka matkaa entistä rennompana ja virkistyneenä.

Läsnäolon hetki, siemenharjoitus

1) Pysähdy hetkeksi, ennen kuin aloitat metsäkävelyn. 
2) Seiso tasapainoisesti, niin että tunnet alustan jalkapohjiesi alla. 
3) Valitse katseellasi maasta kiintopiste muutaman metrin päästä. 
4) Vie huomiosi hengitykseen. Jokainen hengenvetosi on ainutlaatuinen. 
5) Hengitä keskittyneesti nenän kautta sisään ja huulten raosta ulos kolmen 

hengityskierroksen ajan. 
6) Seuraa hengityksen kulkua ja anna hengityksen kulkea vapaasti omassa 

rytmissään. 
7) Hetken päätteeksi vedä raikkaasti ilmaa sisään ja huokaise uloshengityksellä.
8) Olet valmis jatkamaan matkaa. 
9) Voit tehdä saman harjoituksen kävelyn päätteeksi. Millaista eroa huomaat 

verrattuna kävelyn  aloitushetkeen? 

Maisemasta vahvuutta, 5 min, siemenharjoitus, s. 38 

1) Pysähdy avaraan maisemaan. Kiipeä kukkulalle. Seisahda rannalle tai 
pellon tai mäen reunaan. 

2) Huokaise rennosti ja tunne maa jalkojesi alla. Keskity hetkeen. 
3) Kuvittele itsesi tärkeäksi osaksi maisemaa. Mitä näet, kun katsot 

itseäsi maiseman silmin?  
4) Millaista hyväksyntää ja arvostusta tunnet ollessasi osa maisemaa? 
5) Mitä vahvuuksia maisema sinussa tunnistaa? 
6) Huokaise, kiitä hetkestä ja jatka matkaa. 

Mielenmaisemassa, 3 min siemenharjoitus, s. 38  

1) Mieti millainen maisema tulee mieleesi rentona, turvallisena ja 
miellyttävänä paikkana. 

2) Kuvittele mielesi maisemaa, näkymää, värejä, tuoksuja ja ääniä. 
3) Mitä tunnet kehossasi? Millaisia ajatuksia tulee mieleesi? 
4) Miten voisit käyttää mielimaisemaasi voimavarataitona? Missä tilanteissa 

voisit hyödyntää paikan  tuottamaa rauhallisuutta tai mielihyvää? 
5) Hakeudu mahdollisimman usein mielipaikkaasi tai muuhun saman kaltaiseen 

maisemaan.
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Aistikimara, 5 min siemenharjoitus 

1) Pysähdy metsälenkilläsi ja katsele ympärillesi. 
2) Kiinnitä katseesi johonkin sinua kiinnostavaan yksityiskohtaan. Tutki vaikkapa 

sammaleen kasvutapaa, männyn kuoren muotoja, koppakuoriaisen vipellystä tai 
metsäkukan hentoja terälehtiä. 

3) Kumarru ja kyykisty polvillasi ihmettelemään valitsemasi kohteen 
yksityiskohtia. Antaudu aistien  kimaralle. 

4) Hengähdä virkistyneenä. Mitä nyt tunnet? 
5) Jatka matkaa. 

Ystävällisyyttä itselle, 5 min, siemenharjoitus 

1) Kuvittele ja katsele metsässä jotakin elementtiä, lintua tai kasvia, joka herättää 
sinussa miellyttäviä,  ystävällisiä ja rakastavia tuntemuksia. 

2) Kuvittele, että tämä luontoelementti katsoo sinua yhtä ystävällisesti kuin sinä 
äsken katsoit sitä. Miltä olosi tuntuu? 

3) Suuntaa huomio itseesi. Ajattele itsestäsi yhtä ystävällisesti ja 
arvostavasti kuin sinä ajattelit  luontoelementtiä. 

4) Tunnista ystävällisten ajatusten tuottamat tunteet ja tunnelmat. 
5) Missä ja miten voisit osoittaa itsellesi ystävällisyyttä?

Näkökulman vaihto, 10 min 

1) Pysähdy metsäkävelylläsi ja kuvittele asettavasi jokin piinaava ajatuksesi, huolesi tai 
murheesi kannon tai mättään päälle.

2) Astu muutama askel taaksepäin ja katsele ajatustasi.  
3) Kokeile, miten ajatuksesi muuttuu, jos katselet sitä kauempaa, vaikkapa 

100 metrin päästä.
4) Kuvittele, että katsot ajatustasi puun latvasta käsin.  
5) Kuvittele, että katsot ajatustasi linnun silmin. 
6) Millaisiin mittasuhteisiin ajatus asettuu näiden mielikuvaharjoitusten jälkeen? 
7) Minkä osan ajatuksesta tai sen herättämästä tunteesta etäisyyden ottaminen 

laimensi tai poisti?
8) Mihin tarvitset tätä piinaavaa ajatusta tai huolta? Mitä tärkeää tai todellista 

se kertoo?
9) Otatko ajatuksen vielä mukaasi vai jätätkö sen kannolle? Annatko tuulen         

viedä sen? Vai onko ajatus  pienentynyt niin paljon, että voit laittaa sen 
taskuusi?

Parasta minulle, 10 min, siemen s. 131 

1) Pohdi metsäkävelyllä, millaisesta tekemisestä tai olemisesta saat hyvää           
mieltä ja uutta puhtia.

2) Parasta itseäsi miettimällä mikä on parasta 
– tässä kohtaa elämässä 
– tässä kuukaudessa 
– tällä viikolla 
– tänään 
– tässä hetkessä 

1) Mitä ”parastaminen” tuotti? Mitä otat mukaasi tältä kävelyltä?10



Kiitollisuuspuu, taimiharjoitus 5 min, s. 129 

1) Valitse metsä- tai puistokävelysi varrelta itsellesi ”kiitollisuuspuu” 
2) Pysähdy puun alle tai niin, että voit nähdä puun kokonaisuudessaan. 
3) Mieti mistä kaikesta tänään voit olla kiitollinen. Huomioi arkiset 

ja pienetkin asiat.
4) Kuvittele, että sijoitat jokaisen kiitollisuudenaiheen puun oksalle 

tai lehvälle. 
5) Katsele kiitollisuuspuutasi ja kuulostele kiitollisuuden tuntemuksia 

mielessäsi ja kehossasi.
6) Palaa puun luokse vähintään kerran viikossa ja aina, kun koet siihen 

tarvetta. Tarvittaessa voit mielikuvissasi mennä kiitollisuuspuun 
juurelle silloinkin, kun et pääse konkreettisesti puun  luokse. 

Huolisavotta, 20 min taimiharjoitus 

1) Varaa huolten suuruuden kokoinen aika metsäkävelylle. Pyydä mukaasi 
lähimmäinen, jos huoli on  yhteinen tai tarvitset tukea oman huolesi 
pohdiskeluun. 

2) Aloita kävely ja tervehdi huoliasi. Kuinka paljon ja millaisia huolia mieleesi tulee juuri 
tänään? 

3) Kerää kulkiessasi jokaista huoliajatusta kohden risunpätkä tai keppi. Kun 
huoliajatuksia on kädessäsi  nippu, pysähdy tekemään huolikepeistä maahan 
pino. Lajittele huolet sitten suuriin ja pieniin huoliin tai  keksi jokin muu 
lajitteluperuste. Mitä huomaat huolista, kun lajittelet tai katselet niitä keppeinä? 

4) Valitse suurimmalta tai tärkeimmältä tuntuva huoli. Mieti, mistä huoli on 
saanut alkunsa, millaisia  tunteita ja uskomuksia huoli tuottaa. Mikä osa 
huolesta on faktaa ja mitkä ovat huolen tuottamia  olettamuksia ja lisähuolia? 

5) Ota valitsemasi huoli mukaasi ja jatka matkaa. Jatka huoliajatusten tunnistamista 
ja järjestämistä. Mihin  voit itse vaikuttaa? Mikä osa huolesta on sellaista, jonka 
kanssa olisi osattava elää jatkossakin? 

6) Kun tärkein huoli on ollut mukanasi riittävän matkan, pysähdy sijoittamaan huoli 
sille sopivaan paikkaan,  kuten kivenkoloon, kannon päälle tai puun haaraan. Jos 
huoli on kävelyn aikana hellittänyt otettaan tai  pienentynyt, voit myös kuvitella 
hautaavasi sen. Jos haluat palata käsittelemään huolta, tiedät, mistä sen  löytää. 

7) Jatka matkaasi kotiinpäin ja tunnustele, mistä huolitaakka nyt tuntuu. Voitko 
tehdä tämän saman huolisavotan mielikuvissasi tarvittaessa kotoa käsin? 
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Ystävien metsäkierros, 1–2, siemenharjoitus 

1) Suunnittele metsäkierroksen reitti. 
2) Lähetä osallistujille kutsu Metsämieli-kierrokselle ja ohjeet 

kokoontumispaikalle saapumisesta. Liitä  kutsuun varuste- ja 
pukeutumisohjeet. 

3) Valitse seuraavista harjoituksista muutama ja perehdy niiden ohjeisiin:

– Hengityksen taika
– Läsnäolon hetki
– Kiitollisuuspuu
– Parasta minulle 

1) Kysele osallistujien odotuksista kokoontumispaikalla. 
2) Kerro, että kävellään leppoisasti ja pysähdytään tekemään Metsämieli-harjoituksia, 

joiden tekeminen on vapaaehtoista. 
3) Metsämieli-harjoituksissa joko jutellaan pareittain tai annetaan jokaiselle oma 

rauha harjoitusten  tekemiseen huutoetäisyydellä muista. 
4) Paluumatkalla keskustellaan Metsämieli-tunnelmista.
5) Kierroksen päätteeksi kiitä osallistujia ja sovi seuraava tapaaminen.

Voimavarapolku, puuharjoitus 

Nimeä mielikuvissasi maastoon tai metsäreitin varrelle eri voimavarapolun teemat ja 
valitse niille jokin  symboli luonnosta, esim. merkityksellisyysmaisema, vahvuuskivi, 
suhdekallio, tavoitepolku, myönteisyyspuu ja laturikasvit.

1) Merkkaa tai kuvittele paikantavasi voimavarateemat maastoon, esimerkiksi 
kalliolla pohdit ihmissuhteitasi, ison puun alla myönteisyyttä. Teemojen 
järjestyksellä ei ole väliä.

2) Pysähdy hetkeksi kullekin voimavarapaikalle ja suuntaa ajatukset paikan 
teemaan.

3) Elämänarvojen maisemassasi muistuta itseäsi, mikä elämässäsi on itse asiassa 
tärkeää 

4) Vahvuuskivelläsi mieti, missä olet onnistunut, miten olet parhaimmillasi.
5) Suhdekalliolla mieti lähimmäisiäsi, miten olet heille avuksi ja millaista 

kannustusta pyydät heiltä itsellesi. Voit myös ajatella elämäsi pieniä 
ystävällisyystekoja.

6) Tavoitepolullasi tarkenna toiveesi ja tavoitteesi seuraavalle 1-6 kuukaudelle. 
Konkretisoi tavoite askelmaksi, jota pitkin kuljet jokaisena päivänä?

7) Myönteisyyspuun alla mieti, mistä voit olla ylpeä, kiitollinen, toiveikas ja 
iloinen.

8) Voimavaralaturikasvien kohdalla mieti, minkä ajattelu ja minkä tekeminen on           
kiinnostavinta juuri nyt. Mikä innostaa ja mikä pitää yllä mielenkiintoasi? Miten 
rytmität työtä, palautumista ja lepoa arjessa?

9) Polun päätteeksi pysähdy, huokaise ja kiitä. Mikä jäi mieleen? Miten kannat 
näitä mielikuvia ensi viikolla?
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Asahi Health – kehonhuoltoa arkeen

Asahi tai "Asahi Health" on suomalainen terveysliikunta, joka on saanut 
vaikutteita itämaisista lajeista kuten taijiquan, qigong, yiquan sekä 

jooga. Asahi perustuu kuitenkin täysin länsimaiseen lääketieteeseen. 
Asahia pystyy harjoittamaan kuka tahansa, riippumatta iästä tai 

fyysisestä kunnosta. Wikipedia

VIDEOITA:

Huom! Asahi tiedote ja kotihoito-ohjeita:
https://www.asahinordic.com/asahi-ja-korona

valtakunnallinen asahitoiminta: 
https://www.asahinordic.com/

(asahi kouluttaja Timo Klemola, Finevisio Oy) 
https://asahi-terveysliikunta.fi

https://www.asahi.pro/videosali

Asahi health
https://www.youtube.com/watch?v=vwy7IXVYeD4

Asahi II

https://www.youtube.com/watch?v=xaIGuL54bQY
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Terveysliikuntaa arjen hyvinvointiin

”Tasapainon ja asentotietoisuuden kehittyminen ehkäisee kaatumisia ja 
loukkaantumisia. Asahi keho- mieli  terveysliikunta sopii erityisen hyvin 

vanhuksille ja tasapainolajeja harrastaville” 

Hyvinvointia, tasapainoa, yhteyttä Asahi kehon ja mielen huollosta Asahi 
tuo elinvoimaista oloa, terveyttä, virkeyttä ja valppautta. Asahi on hyvin 
arkinen ja käyttökelpoinen  laji. Keskittyneesti tehtävä Asahi-harjoitus 

tähtää rauhallisen olotilan saavuttamiseen ja hermoston  
rauhoittumiseen. Olennaista on oikeanlainen seisoma-asennon linjaus. 

Jos osaisimme seistä ja istua oikein,  koko lajia ei edes tarvittaisi. 
Keskittyminen läsnäoloon omassa kehossa tekee mielen tietoiseksi  

fysiologisista olotiloista. Aistit terävöityvät huomaamaan, milloin olisi 
hyvä pitää tauko istumisesta tai  vaihtaa asentoa. Liikkeet opettavat 
nostamaan oikein selkää rasittamatta. Ne opettavat oikeaa linjausta,  

ryhdin ja tasapainon hakemista voi harjoitella päivittäin vaikkapa 
toimistotöiden lomassa kopiokoneelle  mentäessä, kaupan kassajonossa, 

bussipysäkillä odottaessa. Keinuvat ja pumppaavat liikesarjat laittavat  
jalan lihakset töihin, kyljet saavat kyytiä. Kun liikkuvuus kasvaa, kädet ja 

selkä voivat paremmin ja  keuhkoillekin jää enemmän tilaa. 
Säännöllisesti tehtynä Asahi tuo merkittävää terveysvaikutusta.  

”Suomalainen aamuvoimistelu” 

Suomalaiset asiantuntijat ovat kehittäneet kyseisen täsmällisyyteen 
pyrkivän terveysliikuntamenetelmän.  Asahi syntyi, kun suomalainen 
erikoislääkäri, filosofian dosentti sekä kaksi karate,- taiji ja qiqong  
valmentajaa ottivat asiakseen risteyttää länsimaisen fysioterapian ja 

itämaiset aamuvoimistelulajit. Liikkeet  on suunniteltu niin selkeiksi ja 
yksinkertaisiksi, että lähes jokainen pystyy niitä toteuttamaan jo  
ensimmäisellä harjoituskerralla. Jos on erityishaasteita, kuten 

selkäkipuja, Asahi terveysliikunnassa  kuunnellaan itseä ja tehdään 
liikkeet tai ollaan tekemättä jotkut niistä oman tuntemuksen mukaan, 

itseä  kuunnellen. Tasapainon ja asentotietoisuuden kehittyminen 
ehkäisee kaatumisia ja loukkaantumisia. Asahi sopii erityisen hyvin 

vanhuksille ja tasapainoa vaativien lajien harrastajille.
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MITÄ ASAHI ON?

Terveysliikuntamenetelmä, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään 
ja hoitamaan tyypillisiä suomalaistenvaivoja: esim. niska-hartiaseudun 

ongelmat, selkävaivat, kaatumisesta johtuvat tapaturmat, stressi. 
Siinä on vaikutteita monista kulttuureista ja se perustuu länsimaisen 

lääketieteen käsitykseen ihmisestä ja  liikunnan vaikutuksesta 
ihmisen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

Asahi kehonhuoltoa kuvaavia asioita ovat hidas, rauhallinen liike, 
aistiminen ja kehotietoisuus itseään  kuunnellen. Se on hyvin matalan 
kynnyksen kehonhuoltoa. Liikkeet ovat koko kehon laajuisia ja kehon  

pystylinjaus ja hyvä asento maan vetovoimaa vastaan tuo 
perusergonomian, joka on kaikkien opittavissa.  Keholliset liikkeet ovat 
avautuvia ja sulkeutuvia. Ominaista on juurtuminen maahan, kehon hyvä 
linjaus,  vakaus ja tasapaino. Hengitys ja mielikuvien voima ovat tärkeä 
osa keho- mieli liikettä. Liikkeelle ominaista  on virtaavuus ja jatkuvuus 

ja syvempää oppimista tapahtuu koko elinikäisen. Harjoitus tekee 
mestarin:)  Voima kulkee jaloista selän kautta käsiin. Dynaamisessa 

rentousmenetelmässä kehon rentous- ja  jännitystiloja havainnoidaan ja 
tutkitaan. 

KENELLE ASAHI SOPII?

– Oikeaa terveysliikuntaa, joka sopii kaikille 
– Kynnyksetön liikuntamuoto heille, jotka eivät ole 

tottuneet liikkumaan lainkaan 
– Työikäinen väestö: kehon päivittäinen hoito, 
työergonomian parantuminen, stressin lievitys 

– Treenaajat: sopii palauttavaksi harjoitukseksi, 
nopeuttaa maitohappoprosessia 

– Kehontietoisuuden harjoitus heille, jotka 
työskentelevät kehollaan 

– Vanheneva väestö: kotona selviytymisen edellytysten parantaminen ja 
kaatumisvammojen ehkäisy  (istuma- asahi vuodepotilaille 

liikkumisen/kuntoutuksen tuki) 
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TERVEYSVAIKUTUS

– Vahvistaa ja lisää liikkuvuutta koko kehossa niskasta nilkkoihin 

– Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne paranee 

– Jalat ja tasapaino vahvistuvat 

– Ryhti oikenee luonnolliseksi 

– Tavoitteena tasapainoinen ja toimiva keho, jossa ei ole asentovirheitä 
eikä lihasjumeja.

LIIKKEET?

– hitaita ja rauhallisia 
– tarkoituksellisesti suunniteltu helpoiksi 

– pehmeitä ja virtaavia 
– tehdään seisten 

– hengitys kannattelee liikettä 
– kehoa kuunnellaan koko ajan 

– sisältää syvällisiä periaatteita, jotka voidaan tuoda arkeen 

MILLAINEN ON ASAHITUNTI?
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MITÄ OVAT ASAHIN PERIAATTEET?

Pystylinjaus 
Koko kehon liike 

Luonnollinen 
hengitys 

Tietoinen liike 
Mielikuvat 
Rentous 

Virtaavuus 
Rentous 

ASAHIN PERUSASENTO

Polvet joustavat 
Selkä pysty 

Kohotettu päälaki 

Häntäluu vajonnut 

Kainalot auki 

Sormet hieman auki 

Katse horisontissa 

Rentous 

Luonnollinen hengitys 

Tyyni mieli
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ISTUMA-ASAHI, SOPII MYÖS PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVILLE 

- Ehkäisee verenkierto-ongelmia, ruuansulatusvaivoja, lihas- ja selkäkipuja 

- Pitää aineenvaihdunnan aktiivisena ja virkistää mieltä. 

-Harjaannuttaa muistia sekä ympäristön ja oman kehon hahmottamista. 

-Kehittää tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. 

- Vuodepotilaiden tapauksessa kyky nousta istumaan vuoteen reunalle kehittyy. 

-Tasapaino on tärkeä istuessakin. Istuma- asahi kehittää tasapainoa ja 

siten helpottaa esimerkiksi  siirtymistä pyötätuoliin, sekä avustettuun 

ja omatoimiseen seisontaan. 

-Istuminen tarjoaa makuuasentoa suuremman määrän virikkeitä ja on 

välietappi seisomaan pyrittäessä.  Istuma-asahi sopii myös huonokuntoiselle 

ihmiselle kotiharjoitteluksi.

ASAHI AVUKSI 

PANIIKKIOIREILUUN  

Asahin liikesarjat ovat hyvä tapa rauhoittaa mieltä ja kehoa. Säännöllinen 

harjoittelu vahvistaa kehollisia ja  psyykkisiä rauhoittumiskeinoja. Tutuksi tulleet 

liikesarjat voivat ehkäistä ja lieventää paniikkikohtauksia. Ne  myös auttavat 

palautumaan turvalliseen nykyhetkeen ja lisäävät rohkeutta ahdistavissa 

tilanteissa. 

Harjoitus: 

-Huokaise syvään ja taivuta samalla vartaloa 

-Hengitä sisään ja suoristaudu 

-Tee asahin pieni hengitysharjoitus 

ISTUMA-ASAHI, SOPII MYÖS PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVILLE

– Ehkäisee verenkierto-ongelmia, ruuansulatusvaivoja, lihas- ja selkäkipuja 

– Pitää aineenvaihdunnan aktiivisena ja virkistää mieltä. 

– Harjaannuttaa muistia sekä ympäristön ja oman kehon hahmottamista. 

– Kehittää tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. 

– Vuodepotilaiden tapauksessa kyky nousta istumaan vuoteen reunalle kehittyy. 

– Tasapaino on tärkeä istuessakin. Istuma- asahi kehittää tasapainoa ja siten 
helpottaa esimerkiksi  siirtymistä pyötätuoliin, sekä avustettuun ja omatoimiseen 

seisontaan. 

– Istuminen tarjoaa makuuasentoa suuremman määrän virikkeitä ja on 
välietappi seisomaan pyrittäessä.  Istuma-asahi sopii myös huonokuntoiselle 

ihmiselle kotiharjoitteluksi. 

ASAHI AVUKSI PANIIKKIOIREILUUN

Asahin liikesarjat ovat hyvä tapa rauhoittaa mieltä ja kehoa. Säännöllinen 
harjoittelu vahvistaa kehollisia ja  psyykkisiä rauhoittumiskeinoja. Tutuksi tulleet 

liikesarjat voivat ehkäistä ja lieventää paniikkikohtauksia. Ne  myös auttavat 
palautumaan turvalliseen nykyhetkeen ja lisäävät rohkeutta ahdistavissa tilanteissa. 

Harjoitus: 

– Huokaise syvään ja taivuta samalla vartaloa 

– Hengitä sisään ja suoristaudu 

– Tee asahin pieni hengitysharjoitus

ASAHI- UNENSAANNIN HELPOTTAMISEEN

– Iso hengitysharjoitus 

– Rentoutumisharjoitus 

– Niska-hartiaharjoitus 1 

– Niska-hartiaharjoitus 3 

– Tasapainoharjoitus 2 

– Hiljentymisharjoitus 

Halutessasi rauhoittaa kehoa ja mieltä, vältä pulssia kohottavia liikkeitä, kuten 
syväkyykkyjä. Esimerkin  harjoitukset ovat ensimmäisestä liikesarjasta, joka 

löytyy video Asahi health linkistä.
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ISTUMA-ASAHI, SOPII MYÖS PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVILLE 

- Ehkäisee verenkierto-ongelmia, ruuansulatusvaivoja, lihas- ja selkäkipuja 

- Pitää aineenvaihdunnan aktiivisena ja virkistää mieltä. 

-Harjaannuttaa muistia sekä ympäristön ja oman kehon hahmottamista. 

-Kehittää tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. 

- Vuodepotilaiden tapauksessa kyky nousta istumaan vuoteen reunalle kehittyy. 

-Tasapaino on tärkeä istuessakin. Istuma- asahi kehittää tasapainoa ja 

siten helpottaa esimerkiksi  siirtymistä pyötätuoliin, sekä avustettuun 

ja omatoimiseen seisontaan. 

-Istuminen tarjoaa makuuasentoa suuremman määrän virikkeitä ja on 

välietappi seisomaan pyrittäessä.  Istuma-asahi sopii myös huonokuntoiselle 

ihmiselle kotiharjoitteluksi.

ASAHI AVUKSI 

PANIIKKIOIREILUUN  

Asahin liikesarjat ovat hyvä tapa rauhoittaa mieltä ja kehoa. Säännöllinen 

harjoittelu vahvistaa kehollisia ja  psyykkisiä rauhoittumiskeinoja. Tutuksi tulleet 

liikesarjat voivat ehkäistä ja lieventää paniikkikohtauksia. Ne  myös auttavat 

palautumaan turvalliseen nykyhetkeen ja lisäävät rohkeutta ahdistavissa 

tilanteissa. 

Harjoitus: 

-Huokaise syvään ja taivuta samalla vartaloa 

-Hengitä sisään ja suoristaudu 

-Tee asahin pieni hengitysharjoitus 

Asahi on tehokasta terveysliikuntaa

(lähde Asahi Nordic/heinäkuu 2019 uutiskirje)

– Harjoittelu edistää kudosten uusiutumista. 
– Syke ei nouse liian korkealle, vaan pysyy 70-120/min välillä. 

– ”Pumppaavat” liikkeet lisäävät veren ja lymfan kiertoa, mikä parantaa 
aineenvaihduntaa. 

– Pehmeät liikkeet antavat jokaiselle nivelelle harjoitusta ylläpitäen siten nivelen 
toimintakykyä. 

– Rauhallinen hengitysrytmi hapettaa elimistöä tehokkaasti ja lisäksi poistaa 
ylimääräistä hiilidioksidia. Tällöin veren happamuus lievittyy. 

– Keuhkojen hengitystilavuus suurenee, varsinkin kun oppii pallealihashengityksen. 
•Säännöllinen asahiharjoittelu vähentää stressiä. 

– Pehmeästä ja rauhallisesta liikkumistavasta huolimatta asahi vahvistaa myös 
lihasvoimaa – erityisesti jaloissa. 
– Harjoittelu kehittää tasapainoa. 

– Selkänikamien välissä olevat välilevyt painuvat pumppaavan kuormituksen johdosta 
pehmeästi kasaan. Silloin niistä puristuu ulos jäteaineita. Paineen vapautuessa välilevy 

imee itseensä nestettä ja ravinteita. Tällainen pumppaus on tärkeätä, koska 
välilevyissä ei ole omaa verenkiertoa. Asahin pumppaava kuormitus edistää ja ylläpitää 
selän hyvinvointia. Jos selkäänsä ei käytä, välilevyjen aineenvaihdunta vaikeutuu ja ne 

rappeutuvat. 
– Harjoittelu kehittää notkeutta ja liikkumistaitoa, jolloin lihakset ja nivelet kestävät 

paremmin myös yllättävissä tilanteissa. 
– Harjoittelu kehittää keskittymiskykyä ja tietoisuutta. 

On viisaampaa hoitaa terveyttä kuin sairautta

Asahi opettaa olemaan tietoinen omasta terveydentilastaan. Harjoituksen lopussa 
hiljentymisen avulla "skannataan" kehon ja mielen tuntemukset. Asahin harjoittelu 
herkistää omia tuntemuksia, ja silloin mahdollisiin häiriötiloihin voidaan puuttua  
varhaisessa vaiheessa. Asahin harjoittelu korjaa monia jo syntyneitä vaurioita. 

Parhaiten se toimii  hoitamalla terveyttä.
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Luuliikunnan merkitys

Luuliikunta opettaa nopean jännityksen ja rentouden vaihtelua. Lihakset ja hermosto 
saavat tarpeellista  lisä-ärsytystä räjähtävillä suorituksilla. Nopeassa suorituksessa 

hermo-lihasjärjestelmältä vaaditaan kykyä  tuottaa suuri voima lyhyessä ajassa. 
Nopeiden lihassäikeiden harjoittaminen on tärkeätä. Niillä on tapana  näivettyä iän 

mukana, jos niitä ei harjoiteta. Luonnostaan ihmisen päivittäinen liikuntamalli sisältää  
paikallaan oloa, rauhallista kävelyä tai pientä hölkkää, mutta myös pyrähdyksiä ja 
sähäköitä liikkeitä.  Nykyihmisen liikkeisiin pyrähdykset eivät välttämättä kuulu ja 
askel voi olla nuorellakin raskas.  Myöhemmällä iällä reagointi- ja liikenopeuden 

hidastuminen voivat suuresti vaikeuttaa selviytymistä  kunnialla esimerkiksi 
liukastumisesta tai muista nopeaa reagointia vaativista tilanteista. Nopeusvoimaa voi  

harjoittaa muun muassa juoksupyrähdyksillä, räjähtävästi suoritetuilla 
punttiharjoituksilla ja pallopelien  avulla. Kaikille nämä harjoitustavat eivät suinkaan 

sovi ja niihin liittyy myös loukkaantumisriski: Asahissa  kaksi nopeusharjoitusta 
antavat myös ei-urheilevalle henkilölle mahdollisuuden harjoittaa pikavoimaa  helposti 

ja turvallisesti. 

Harjoitus asahi II: rentousharjoitus3 ja jalka- tasapaino harjoitus. Liikkeet 
tehdään nopeasti, kyseessä on  luuston täräyttäminen. Sillä on luuston 

vahvuutta ylläpitävä vaikutus. 

Henkinen rauhallisuus ja ruumiillinen rentous

1) Liikkeet tehdään rauhallisen hengityksen tahdissa. Runsas, mutta normaali 
hengitys hapettaa veren hyvin. Liiallisen hiilidioksidin poistuessa veren ja 

kudosten happamuus lievittyy.

2) Koko keho on mukana yksittäisessä liikkeessä- kehon liikunta koordinoituu 
harmoniseksi. Liikunnallinen  taito paranee, jolloin tapaturmariski pienenee. 

Niska-hartiaseutua lähinnä rentoutetaan. Selkä kuntoutuu ja  jalat vahvistuvat. 
Tasapainoa ja asentoergonomiaa harjoitetaan. 

3) Mieli on mukana harjoituksessa, esim. luontomielikuvien avulla. Kehon 
tuntemuksiin ”ankkuroitumalla”  saadaan mieli rauhoitettumaan. Tällöin 

stressaavat ajatukset poistuvat. Harjoituksen tuottama henkinen  rauhallisuus ja 
ruumiillinen rentous siirtyvät arkielämään. 

4) Erikoisvarusteita ei tarvita. Tavalliset väljät vaatteet, missä on hyvä tehdä 
laajoja kehollisia liikkeitä  sopivat hyvin. Lyhyt harjoitus ei hikoiluta niin paljon, 

että tarvitsee käydä suihkussa. Menetelmää voi  harjoittaa missä vain. Luonnossa 
tehtynä tulee hyödyksi myös voimautuminen. Hengityksen ja kehollisten  

liikkeiden avulla saa vointinsa nopeasti hallintaan, kunhan menetelmän oppii.
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Kehollisuuden, mielentilan sekä fyysisen tilan tiedostaminen

– Hengitä rauhallisesti ja tunne samalla ilmavirtaus sieraimissasi. 
– Kuvittele hengittäväsi jalkapohjien kautta tuntien samalla vahvasti alustan jalkojesi 

alla. Näin maadoitat  itsesi turvalliseen nykyhetkeen. 

– Tunne liikunnan lisäämä lämpö kämmenissäsi ja hiero kevyesti ohimoiden, niskan ja 
kasvojen alueita.  Täten annat itsellesi rentouttavan päähieronnan.  

Harjoitukset paniikkioireilun ja ahdistuneisuuden helpottamiseksi ovat laatineet Teuvo 
Mikkonen,  psykiatrinen sairaanhoitaja/asahi ohjaaja ja Yrjö Mähönen, sisätautien ja 

geriatrian erikoislääkäri

Asahi periaatteista – tietoa ja ajatuksia

Tietoinen liike – hitaus - Hengitys 

Liikkeen jatkuvuus- virtaavuus 

Kehon liikkeen kuuntelu, tiedostaminen, jatkua syvempi oppiminen (elinikäinen 
oppiminen) Aistiminen ja kehotietoisuus- kehon rentous- ja jännitystilojen 

havainnointi 
Kehon pystylinjaus-pään kannattelu, hyvä asento maan vetovoimaa 
vastaan, jousimainen rakenne  (perusergonomia; kaikki opittavissa) 

Koko kehon laajuinen liike (voima kulkee jaloista selän kautta käsiin) - kehon 
avautuva ja sulkeutuva liike Mielikuvan voima 

Dynaaminen rentoutusmenetelmä (tutki rentouden ja jännityksen vaihteluja) 

Juurtuminen maahan, kehon hyvä linjaus, vakaus, tasapaino 

Asahi on terveysliikuntamenetelmä. Se on kehitetty ennaltaehkäisemään ja hoitamaan 
tyypillisiä  suomalaisia vaivoja; esim. niskahartiaseudun ongelmat, selkävaivat, 

kaatumisesta johtuvat tapaturmat,  stressi. Siinä on vaikutteita monista kulttuureista ja 
se perustuu länsimaisen lääketieteen käsitykseen  ihmisestä ja liikunnan vaikutuksesta 

ihmisen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

Asahi ei ole liike vaan mielentila. Se ei ole tekniikkaa. Se on kehon, hengityksen ja 
mielen harmonia
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PIENI TASAUSLIIKE

Hengityksen tasauksen yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös omaan 
ryhtiin ja kehon linjaukseen.  

Hyvässä kehon linjauksessa pää, keskivartalo ja lantio asettuvat tasapainoisesti 
päällekkäin jalkojen  kannattelemana. Jalkapohjat tukevat sääriä ja polvia, sääret 

ja polvet reisiä ja reidet puolestaan lantiota.  Yläosa kehosta asettuu linjassa 
vahvan perustan päälle. Tällöin pystyasennon säilyttämineen tarvitaan  

mahdollisimman vähän lihasvoimaa. Silloin asennon säilyttämisen kannalta 
tarpeettomat lihasryhmät tai  tukisidokset eivät joudu töihin. Keho muodostaa 

ihanteellisen linjauksen painovoimaa vastaan. Tällöin  luuston kantavuutta 
tukevat lisärakenteet, kuten välilevyt ja nivelsiteet, eivät joudu tarpeettoman  

rasituksen kohteeksi. Huono kehon linjaus sen sijaan saattaa olla osasyynä lanne-
, rinta-rinta- ja  kaularangan oireille. 

Hyvä ryhti ja kehon linjaus vaikuttavat positiivisesti myös mieleen, hengitykseen 
ja jopa asenteisiin. Kehon  linjaus vaatii harjoittelua ja ajoittaista tarkistusta. 

Hyvän perusasennon omaksuminen voi olla haasteellista,  sillä ei ole aina helppoa 
korjata asentotottumuksia, jotka ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. 
Huono tai virheellinen asento voi tuntua luonnolliselta, koska ihminen on 

tottunut siihen. Huonosta  perusasennosta johtuvat ongelmat saatetaan hyväksyä 
pohtimatta niiden alkuperää ja vaivautumatta  korjaamaan kipujen aiheuttajan 

varsinaista perussyytä. 

Hyvää kehon linjausta ja oikeita liikemalleja kannattaa harjoitella, jotta keho 
pystyisi toimimaan  ihanteellisesti. Jos liiketavat ja päivittäiset kehon toiminto-

asennot ovat vuodesta toiseen virheellisiä,  muutoksia tapahtuu ajan myötä sekä 
luustossa että pehmeissä kudoksissa.
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Lääkärin huomioita
(kirjasta; Asahi- Terveysliikunnan opas harrastajille, Ilpo Jalamo, Yrjö Mähönen) 

Hengityksen tasauksen aikana on hyvä hetki tarkkailla omaa perusasentoaan eli 
tavallista seisontaa. Jos  lantio on kallistunut tai kiertynyt johonkin suuntaan, 

seurauksena voi olla kiputiloja muualla kehossa.  

Kun keuhkojen alla oleva pallealihas hengityksen yhteydessä toimii, se 
jännittäessään laajentaa keuhkoja.  Tällöin suolisto muiden sisäelinten tavoin 

siirtyy alas ja ulospäinkin. Siksi sisään hengittäessä vatsa hiukan  pullistuu. Ulos 
hengittäessä vatsa pienenee. Kun oppii kunnolla palleahengityksen, saattaa 

tärkeä  sisäänhengitys tilavuus lisääntyä jopa litralla entiseen verrattuna. Se on 
paljon, koska tavallisessa  istuskelussa käytämme vain puolta litraa kerrallaan 

keuhkojen ilmanvaihtoon. Hengityksen  syvyyden/tilavuuden koko on jokaisella 
omansa. Tavallinen kokonaiskapasiteetti on noin 3-4 litraa. 

Jännitysniska- ja hartiakivut ovat yleisimpiä huonosta työergonomiasta johtuvia 
vaivoja. Ne ovat seurausta  niskan ja hartioiden pitkään jatkuneesta staattisesta 

jännityksestä. Työskentely säilyttäen kehon pystylinjan  ja hartiat rentoina 
ehkäisee niskan ja selän jännitystiloja. Kipujen alkulähde on useimmiten lähtöisin  
pehmytkudoksista, lähinnä lihaksista. Joskus jopa huimaus ja päänsärky liittyvät 

niskahartiaseudun  jännitykseen. Kun tensio- eli lihasjännityspäänsärkyä halutaan 
ehkäistä, pitäisi pyrkiä ohimoiden, niskan ja  kasvojen lihasten rentouttamiseen. 

Hartioiden pyörittäminen eteen ja taakse niitä suuressa liikelaajuudessa nostellen 
ja laskien lisää veren ja  lymfan kiertoa alueella. Siten aineenvaihdunnan 

jäteaineksia huuhdotaan pois kudoksista. Lisäksi liikkeet  laukaisevat 
lihasjännitystä. Samalla harjoitus opettaa löytämään itselleen ihanteellisen 

hartioiden asennon.  Harjoitusta kannattaakin tehdä useita kertoja päivässä ja sen 
tekeminen on helppoa myös istuen. 

Simpukkaliike avaa tehokkaasti rinnan alueen ja harjoituttaa kaikkia kehon 
niveliä. Nivelten liikeketjun  tiedostaminen on tärkeää: yhdessä nivelessä 

tapahtuva liike vaikuttaa läpi koko ketjun, hyvässä ja pahassa.  Esimerkiksi kipu 
nilkassa vaikuttaa polviin ja lonkkiin muuttaen niiden kuormitusta. Sen 

seurauksena voi  aiheutua ylimääräistä rasitusta selkärankaan. Simpukkaharjoitus 
opettaa nivelketjun positiivisen  toimintaperiaatteen. Periaatteen ymmärtäminen 

auttaa ehkäisemään virheellisten liiketapojen ja - asentojen kehittymistä. Kun 
niveltä käytetään oikein, nivelrustoon ei synny vaurioita, eikä myöskään silloin  

muodostu nivelrikkoa.
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Mitä tarkoittaa nivelrikko?

Nivelrikkoa on joskus kutsuttu nivelkulumaksi, mutta kyseessä on väärinkäsitys. Nivel ei 
kulu, kun sitä  käytetään oikein, esim kävelemällä ja voimistelemalla. Päinvastoin, nivel 

vahvistuu oikein käytettynä. Jos  nivelrustoon on väärinkäytön tai tapaturman takia 
tullut vaurio, altistuu nivel nivelrikolle. Silloinkin niveltä  tulisi harjoittaa sopivalla tavalla, 

jotta se tulisi parempaan kuntoon. 

”Korppikotkaniska”, pään etukumarasta asennosta johtuva virheellinen niskan asento 
rasittaa päätä  kannattelevia lihaksia. Niskan virheasento on tyypillistä paljon 

tietokonetyötä tekeville ja älypuhelinta  käyttäville. Asento kuormittaa tarpeettomasti ja 
voi aiheuttaa niskakipujen ohella myös päänsärkyä.  Virheasennon seurauksena 

hengitystekniikkakin on huono. Lysähtänyt ja alistuneen oloinen asento  vaikuttaa myös 
henkiseen olotilaan. Ajatuskaan ei kulje parhaalla mahdollisella tavalla.  

Hitaat pään kierrot hyvä kehon linjaus säilyttäen vaikuttavat elvyttävästi edellä 
mainittuihin ongelmiin.  Ottamalla harjoituksen mukaan myös silmät kääntämällä niitä 

lopuksi liikkeen suuntaan voidaan virkistää  myös silmien lihaksia. Silmien väsyminen on 
tyypillistä pitkäkestoista keskittymistä vaativissa tehtävissä. 

Asahi harjoittelun avulla ihminen tulee tietoiseksi nivelten yhteydestä toisiinsa. Samalla 
hän tiedostaa  luonnollisesti myös lihasketjujen yhteistoiminnan. Lihakset toimivat 

ketjuina hermotuksen koordinoimana  yhteistoimintana. Lihas ei toimi yksin vaan aina 
kaverinsa kanssa. Tavoitteena on siirtää näin kehittynyt  liikemalli, siis liikunnallinen taito 

arkipäivään.  

Lääkärin huomioita:

Alaselkään liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Valtaosa aikuisväestöstä on kokenut 
selkäkipuja elämänsä aikana.  Selkäongelmat ovat yksi tavanomaisimmista 

työkyvyttömyyteen johtavista syistä. Geenit säätelevät  yksilöllistä rakennettamme. 
Toimintaympäristö on toinen riskitekijä selän suhteen. Tällöin kipujen taustalla  on 

vaurioittavia työasentoja, vammoja, mahdollisesti huono liikuntataito ja liian vähäinen 
harjoitus.  Selkääkin tulisi harjoittaa sopivalla tavalla. Selkääkin tulisi harjoittaa sopivalla 
tavalla, muuten sen rakenteet  rappeutuvat. Kipujen syy tulisi tietysti varmistaa lääkärin 
toimesta, varsinkin jos kipu kestää pidempään. On  sairauksia, joita liikuntahoidolla ei 
voi parantaa. Diagnoosin jälkeen sopiva liikuntahoito saattaa silti  parantaa elämän 

laatua.  

Asahin selkäharjoitus I opettaa optimaalisen nostoasennon, jonka avulla ehkäistään 
nostoliikkeiden  yhteydessä syntyviä vammoja. Samalla se vahvistaa jalkalihaksia ja 

kuntouttaa alaraajojen niveliä.  Nostaessa lannerangan tulisi olla kevyesti ojennettu ja 
vartalon hieman eteenpäin kalistettu. Selkärangan  ihanteellisen asennon löytäminen on 
tärkeää selän hyvinvoinnin kannalta sekä seistessä, istuessa että  nostaessa. Silloin selän 

lihakset tukevat parhaiten selkärankaa ja nikamien liitospinnat ovat  mahdollisimman 
päällekkäin. Välilevyihin kohdistuva paine tasoittuu laajalle tukipinnalle. Rauhallinen ja  
tasainen kiertoliike virkistää selän lihaksia ja opettaa säilyttämään ylemmän selän ja 

lantion ihanteellisen  vaaka-asennon myös kiertoliikkeen yhteydessä. Koska liikkeet ovat 
luonnollisia ja tapahtuvat ilman suurta  vastusta, ne ovat myös turvallisia.
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Yhteenveto selkäosiosta

Selkäosion harjoitukset keskittyvät luonnollisesti selän alueelle, mutta 
muutkin asahin harjoitukset  kuntouttavat selkää ja niskaa eri tavoin. 

Näiden alueiden ongelmat eivät ole ainoastaan aikuisväestön  ongelma, 
vaan yhä nuoremmat kärsivät niska- ja selkäkivuista. Nuoret saattavat 

käydä kuntosaleilla ja  harrastaa hikeä tuottavaa liikuntaa, mutta rankka 
voimaperäinen harjoittelu ei välttämättä auta selän ja  niskan ongelmiin. 

Nykyihmiset viettävät huomattavia aikoja tietokoneen ääressä tai 
selaillen kumarassa  kännykkää. Silloin niska taipuu mutkalle 

huomaamatta ja selkä saattaa köyristyä huonossa istuma asennossa. 

Selkä on suunniteltu taipumaan eteen- ja taaksepäin, molemmille sivuille 
ja kiertymään oikealle ja  vasemmalle. Kun selkä ja niska ovat linjassa, 
selkäranka tukee niskaa sen kannatellessa päätä. Pää painaa  monta 
kiloa, ja jos se työntyy esimerkiksi puhelinta käytettäessä eteenpäin, 
rasitus niskassa ja  selkärangassa kohoaa moninkertaiseksi. Asahin 

selkä- ja niskaharjoitteet opettavat niskan ja selän  optimaaliset asennot 
ja niiden luonnolliset taipumissuunnat.
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Yleisiä kysymyksiä asahista

Tarvitaanko asahissa joogamattoja/istuinalustaa? 

Asahia harjoitellaan seisaaltaan, joten siinä ei tarvita 
paljon tilaa eikä mitään erityistä alustaa. Tämä  

mahdollistaa harjoittelun ajasta ja paikasta 
riippumatta. Asahia voi toki harjoitella myös 

istuallaan (istuma asahi) tai makuulla, mutta siihen on 
silloin syynsä, esimerkiksi ahdas tila kuten juna tai 

lentokone. Istuma asahi sopii hyvin pyörätuolia 
käyttäville ihmisille, kun taas makuu- asahi on 

tarkoitettu vuodepotilaille. Jos  asahin harrastaja 
sairastuu vuodepotilaaksi, hän kuntouttaa itseään 

myös makuuasennossa. 

Miten asahi ja mindfulness liittyvät toisiinsa? 

Asahissa kiinnitetään huomiota kehon 
tuntemuksiin harjoituksen aikana. Tämä on 
omiaan vähentämään stressin kokemusta. 
Sanallisesta ajatuskierteestä vapautuminen 

helpottaa oloa ja luo harrastajalle  
tietoisemman elämyksen itsestä ja 

ympäristöstä. Asahissa ei kuitenkaan 
erityisesti tavoitella tätä  kokemusta. Niin 

sanottu tietoinen läsnäolo on asahissa 
harjoittelun synnyttämä positiivinen 

sivuvaikutus. 
Voinko tulla asahiin, vaikka lonkkani on 

leikattu? 

Voi tulla. Asahi on turvallista myös 
tekoniveliä omaaville ihmisille, koska sitä 
tehdään hitaasti ja rauhallisesti  omalla 

kehonpainolla. Leikkauksen jälkeen 
toipilasvaiheessa on muutenkin hyvä 
aloittaa liikunta. Asahin  rauhallinen 

liiketapa sopii kuntoutukseen loistavasti. 
Asahin toiseen liikesarjaan kuuluvat 

tärähdysliikkeet kannattaa kuitenkin jättää 
tekemättä.
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Vahvistaako asahi -harjoittelu lihasvoimaa? 

Asahissa ei ole kysymys kuntosaliharjoittelun kaltaisesta 
lihasharjoittelusta, joka tähtää lihasmassan  

kasvattamiseen. Siitä huolimatta asahin harjoitukset 
vahvistavat erityisesti jalkoja normaalielämää silmällä  

pitäen. Jalkojen ohella käsivarret ja keskivartalon lihakset 
joutuvat kohtuulliseen työhön harjoituksen  aikana. 

Asahia voi myös harjoitella keskitetysti mielikuvien avulla 
tai vaikkapa pieniä käsipainoja käyttäen.  Tällöin 

harjoituksen vaikutus tehostuu. 

Lisää tehoa asahiin

voi saada esimerkiksi harjoittamalla ykkössarjaa tekemällä se hyvin hitaasti ja 
lisäämällä liikkeisiin seuraavia  mielikuvia: 

– Kuvittele tekeväsi liikesarjaa hyytelön sisällä, jossa on vaikeaa liikkua. 

– Ajattele. että sinulla on edessäsi jokin painava esine tai vaikka taakka liikesarjan 
nosto- ja työntöliikkeissä.

– Kuvittele, että kaikki kehosi osat ovat painavia. 
– Laske painopisteesi alemmas, jotta joudut nostamaan ja kannattamaan koko 

kehoasi jokaisen liikkeen  aikana. 

– Tee toistoja enemmän kuin perusharjoitukseen kuuluu. Korosta hidasta ja 
syvempää liikettä sekä ylläpidä  mielikuvaa painavasta kehosta.  

Tällä tavoin tehtynä asahi on turvallista, koska liikkeet tehdään hitaasti ja omia 
tuntemuksia seuraten. Hidas  ja keskittynyt asahin suoritustapa saa varmuudella 

paidan hiestä märäksi ja aineenvaihdunnan liikkeelle.
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Ohjeet osallistujille:

Pue päällesi mukaan sään ja vuodenajan mukainen ulkoiluvaatetus, 
kerrospukeutuminen on hyvä  keino säädellä lämpötilaa. Mukaan kannattaa ottaa 

päähine, hanskat, kävelyyn metsäpolulla  sopivat, tasapohjaiset jalkineet sekä pienessä 
repussa/vyölaukussa vesipullo ja tarvittaessa  istuinalusta.  

Kenelle sopii: Asahi sopii monen kuntoisille ja ikäisille osallistujille. Yli 10-vuotiaat 
lapset ovat tutun  aikuisen seurassa myös erittäin tervetulleita mukaan!  

Asahissa tehdään hitaita, verkkaisia liikkeitä omaa kehoa kuunnellen. Taukoja 
kannattaa pitää, jos  oma tilannetta kuunnellen. Myös tuolin voi sisätilassa tarvittaessa 
ottaa avuksi. On hyvä  huomioida, että Asahia tehdään yleensä seisten ja harjoitukset 
tehdään pieniä vesitaukoja pitäen  muuten yhtäjaksoisesti. Mahdollisista vaivoista ja 

sairauksista tai muista erityistä huomioista  osallistujan voimavaroissa on hyvä 
ilmoittaa Asahi-ohjaajallesi. Huolehdithan omasta  vakuutusturvastasi asahi 

tapahtumissa, vaikka laji onkin hyvin turvallinen.
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ASAHIN LIIKKEISTÄ

ASAHISSA liikkeet on tarkoituksella suunniteltu yksinkertaisiksi. Hengityksen tahdissa tehtävät 
liikesarjat  jakaantuvat viiteen osaan: rentoutus, niska-hartia -harjoitteet, selän harjoitteet, 
jalkojen ja tasapainon  harjoitteet ja osioiden välisessä siirtymävaiheessa hengitystä tasaava 
osuus. Voit tehdä liikkeet joko seisten tai  istuen. Todellisuudessa liikkeitä on enemmän ja 

asahi-harjoituksen pituus vaihtelee minuuteista tuntiin. 

HENGITYKSEN TASAUSLIIKE 1 Hengitä syvään sisään ja nosta samalla kädet yläviistoon. 
Uloshengityksella  anna käsien laskea hitaasti alas vartalon edestä.

RENTOUTUS 2 Ota hyvä perusasento, jalat lantionlevyisessä haara-asennossa. Koukista hiukan 
polviasi, mutta  ole tietoinen vartalosi hyvästä pystylinjauksesta. Lähde kiertymään vuorotellen 
oikealle ja vasemmalle keskilinjasi ympäri. Rentouta kädet ja anna niiden läpsähdellä liikkeen 

aikana selkääsi ja kylkeesi.  Anna katseen seurata käsiesi liikkeiden suuntaan.

NISKA JA HARTIAT 3 Lähde pyörittämään toista olkapäätäsi. Vaikka liike keskittyy hartian 
pyörittämiseen,  sen taustalla on aina koko kehon liike. Näin jalat ja erityisesti selkä saavat 
jatkuvaa pumppaavaa harjoitusta.  Kehon jännitystilat heijastuvat yleensä hartioissa. Kun 

olkapäät saadaan rentoutumaan, muu keho seuraa  perässä. Tee liike hitaasti oman 
liikelaajuutesi puitteissa. Vaihda muutaman kierroksen jälkeen liikkeen suuntaa. Vaihda sitten 
toinen olkapää työskentelemään. Tee lopuksi pyöritys yhtä aikaa kummallakin olkapäällä sekä 

eteen että taakse. 

SELKÄ 4 Nosta pallo Ota tukeva haara-asento. Jalkaterät osoittavat hiukan ulospäin.  Kuvittele 
kevyt pallo eteesi lattialle. Lähde laskeutumaan nostaaksesi pallon maasta. Seisten tehdessäsi 

käytä nostoon alaraajojen lihaksiasi kuten oikeaoppisessa nostossa aina.  Istuen tehdessäsi taita 
itsesi lonkista eteenpäin. Selkä pysyy suorana koko liikkeen ajan. Venytä kylkeä: Nosta 

kuvittelemasi pallo pään yläpuolelle ja tee sivutaivutus pallon kanssa: paino siirtyy, vartalo 
kallistuu, kylki venyy. Liike ei pysähdy vaan palaa keskelle ja taipuu sitten sulavasti toiselle 

puolelle. 

JALAT JA TASAPAINO 5 Pidä paino toisella jalalla ja piirrä vapaalla jalalla ympyrää lattiaan. Tee 
samalla käsillä ympyrä vartalosi edessä kuin uisit sammakkoa. Kiinnitä katse kauaksi lattiaan 

liikkeen ajaksi.  Katseen kiinnittäminen vakauttaa tasapainoa. Vaihda jalkaa esimerkiksi kolmen 
liikkeen jälkeen.  

LOPPUTASAUSLIIKE 6 Hengitä hitaasti syvään sisään ja nosta kädet ristissä yläviistoon. Ikään 
kuin ottaisit paidan pois päältäsi. Tartu ensin kädet ristissä kuvitteellisen paidan helmaan ja 

nostat kädet ylös. Uloshengityksellä anna käsien laskeutua rauhallisesti sivuilta alas.
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