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Vatsalihakset 
ISTU  polvet koukussa ja jalkapohjat alustalla. Voit tehdä 
liikkeen myös selkänojattomalla tuolilla. Lähde laskemaan 
ylävartaloasi alaspäin samalla käsiä kohti nilkkoja kurottaen 
selkää pyöristäen. Vedä napaa kohti selkärankaa ja huolehdi, 

että selkä pysyy pyöreänä koko ajan. Laskeudu niin alas 
kuin hyvältä tuntuu.  Nouse sitten taas rauhallisesti 

selkä pyöreänä takaisin istumaan. Laskeudu alas 
sisäänhengityksellä ja nouse ylös uloshengityksellä.

Omalla painollaan  
Muodikkaassa kehonpaino-
harjoittelussa vastuksena 
on vain oman kehon paino. 
Tehoa voit säädellä oman 
kunnon ja päivittäisen  
voinnin mukaan. 
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KEHONPAINOTREENIN avulla voit kehittää 
yhtä aikaa lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikku-
vuutta. Lisäksi treeni sopii loistavasti koti-
oloihin, sillä voit tehdä sen pienessä tilassa 
ilman ainuttakaan välinettä.

Tee liikkeet 1–7 kiertoharjoitteluna läm-
mittelyn jälkeen. Lämmittelyksi sopii vaik-
ka kävelylenkki, paikallaan askellus tai liik-
keiden rauhallinen kokeilu. Venyttele myös 
hieman ennen liikkeitä. Toista kutakin lii-

kettä 8–15 kertaa tai ”kunnes tuntuu”. 
Tee liikkeet aluksi rauhallisesti ja kes-

kittyen. Lihaskunnon ja liikehallinnan pa-
rantuessa voit lisätä liikenopeutta. Tee 
koko liikesarjaa 2–4 kierrosta. Kun siirryt 
liikkeestä toiseen, pidä minuutin palautus-
tako. Kierrosten välillä palautustauko on 
kaksi minuutta. Toista harjoitus pari ker-
taa viikossa. Kunnon kehittyminen moti-
voi nopeasti.

Askelkyykky
SEISO  jalat lantion levyisessä haara-asennossa. 
Astu pitkä askel eteen- tai taaksepäin ja 
kyykisty sen verran kuin hyvältä tuntuu. Vedä 
jalka takaisin haara-asentoon ja tee liike toisella 
jalalla. Polven kuuluu olla suoraan varpaiden  
yläpuolella, sillä liian lyhyt askel aiheuttaa 
ylimääräistä painetta polvelle. Anna takajalan  

polven taipua lattiaa kohti sen verran kuin  
itseäsi haluat haastaa.

A
Selkälihasliike 
ASETU  päinmakuulle lattialle tai vuoteen 
päälle. Käsivarret ovat suorina vartalon 
jatkona pään vierellä ja niska pitkänä. Kohota 
vastakkainen käsi ja jalka irti alustasta ja venytä 
niitä pitkiksi. Pidä venytys hetken ja laske alas. 
Tee sama toisella puolella. Muista pitää katse 
lattiassa ja pää vartalon jatkona koko liikkeen 
ajan. 
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D
Lantion nosto  
ALKUASENTO: Asetu selinmakuulle, polvet 
koukussa, jalkapohjat alustalla ja kädet 
vartalon vierellä. Nosta lantio ylös ja pidä 
paino kantapäillä. Voit jopa nostaa varpaita 
hieman ilmaan. Purista pakaroita yhteen. 
Laske lantio takaisin melkein maahan kiinni 
pakaralla liikettä jarruttaen.

Katso lisää lii
kuntaohjeita  

Reumaliiton sivui
lta:  

www.reumaliitto.fi/jumppasali.  

E

Punnerra joko konttausasennossa

F
Jalkojen nosto  kylkimakuulla 
K ÄY  kyljellesi alempi käsivarsi lattialla ja 
ylempi käsivarsi vartalon edessä tukena. 
Jännitä vatsalihakset ja kohota molemmat 
alaraajat irti lattiasta. Pidä jalat hetken ilmassa 
polvet koukussa. Laske alaraajat takaisin 
melkein maahan kiinni jarruttaen. 

G
Jalan nosto selinmakuulta
ASETU  selinmakuulle ja vedä polvet 
koukkuun, jalkapohjat alustalla. Nosta 
toinen jalka kohti kattoa. Lähde laskemaan 
jalkaa kohti lattiaa kantapää edellä liikettä 
jarruttaen. Juuri kun kantapää koskettaisi 
lattiaa, nostakin jalka ylös. Pidä polvi pienessä 
koukussa koko liikkeen ajan. Toista kunnes 
tuntuu ja vaihda sitten toinen jalka. 

tai polvet maassa,  
lantio suorana

tai oikonojassa.

Etunojapunnerrus 
ASETU  valitsemaasi alkuasentoon. Voit 
tehdä liikkeen myös seisten. Nojaa silloin 
kämmenillä seinää vasten, jalat ovat noin 
metrin etäisyydellä seinästä. Aseta kämmenet 
hartioidesi levyiseen asentoon. Vedä hartioita 
melko voimakkaasti koko liikkeen ajan 
kohti pakaroita, jotta olkapäät eivät nouse 
korviin. Pidä kyynärpäät lähellä kylkiä. Aktivoi 
vatsalihakset tiukaksi vetämällä napaa sisään. 
Punnerra kädet suoriksi ja tartu sormillasi 
lattiasta tai seinästä ikään kuin kaivaisit 
sitä. Hengitä sisään, kun laskeudut alas. Ylös 
punnertaessasi hengitä ulos. 
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