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luille.
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S AU NA J O O G A - H A R J O IT U K S E E N tarvitaan noin
40-50 -asteinen sauna ja tuokio omaa aikaa. Tärkeintä saunajoogassa on kuunnella omaa kehoa,
rentoutua ja hengittää. Varusteiksi riittävät mukavat, rennot vaatteet sekä vesipullo ja käsipyyhe.
Joillakin reumasairauden oireet pahenevat
saunan jälkeen. ”Saunakrapulaa” helpottaa tavallista alhaisempi saunan lämpötila, kuivalämpö (ei heitetä löylyä), sekä kylmän suihkun ottaminen saunajoogan päätteeksi.

Nämä liikkeet sopivat niille, joilla nivelten liikkuvuus on rajoittunut, erityisesti jos olkanivelten, selkärangan ja lantion seudun on
jäykkyyttä ja lihasten kireyttä. Liikkeet ovat suositeltavia myös kaikille, joille lihashuolto ja venyttely tuppaavat toistuvasti unohtumaan. Kokeile vaikka heti seuraavalla kerralla, kun lämmität saunan. Samalla voit hyödyntää ajan, joka
kestää saunan lämpiämisessä valmiiksi löylynheittoon.

B

Rentoutus

Saunakotka

USEIMMAT meistä hiljentyvät
saunassa luontaisesti. Harva kailottaa, pälyilee tai touhuaa levottomasti. Saunajooga-harjoitus kannattaa aina aloittaa ja päättää rentoutumiseen. Käy istumaan
lauteille mukavaan asentoon. Voit esimerkiksi
nojata takaseinään, istua jalat ristissä tai viedä sormet kyynärpäihin ja laskea ylävartalon lepäämään reisien päälle. Sulje silmät ja keskity hetkeksi kuuntelemaan
omaa hengitysrytmiäsi. Suo itsellesi rauhoittumisen hetki.
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A L K UA S E NTO: Istu ryhdikkäänä lauteiden etuosassa kantapäät polvien alla,
jalkaterät suoraan eteenpäin ja polvet lonkkien leveydellä. Apuna liikkeessä voit käyttää pientä käsipyyhettä. Ota pyyhe toiseen käteesi. Ojenna molemmat kädet suoriksi eteen ja käännä peukalot kohti kattoa. Laita käsivarret ristiin niin, että kyynärpäät ovat päällekkäin, pyyhekäsi ylempänä.
Koukista ensin alempi käsi ja sitten ylempi käsi. Ota nyt myös toisella kädellä pyyhkeestä kiinni. Voit myös pitää käsiä yhdessä niin, että kämmenten rystyspuolet ovat
vastakkain
O J E NNA selkä suoraksi, jännitä kevyesti vatsalihaksia ja rentouta hartiat. Siirrä kyynärpäitä hieman kauemmaksi rintakehästä ja tunne venytys niskassa ja lapaluiden välissä. Hengitä sisään ja nosta kyynärpäitä ylöspäin. Nosta vain sen verran, että
hartiat pysyvät rentoina. Jos haluat, käännä
katse sormenpäihin.
H E NG ITÄ ulos, käännä leuka rintaan, tuo
kyynärpäät kiinni ylävartaloon ja pyöristä yläselkää.
T E E sarjana hengityksesi mukaan: Ojenna taas selkä suoraksi, hengitä sisään ja
nosta vähän kyynärpäitä. Hengitä ulos ja
toista taas selän pyöristys. Jatka näin 8-10
kertaa. Anna tasaisen hengityksen ohjata
käsien liikettä ylös ja alas. Nauti vapauttavasta tunteesta, kun yläselän ja hartioiden
lihaskireydet alkavat hellittää.
J Ä Ä lopuksi hetkeksi ala-asentoon selkä
pyöreänä. Vapauta sitten kädet ja nouse
rauhallisesti pystyasentoon.
TO IS TA sama liike niin, että toinen käsi
on alimpana.
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Reumaliiton kotisivujen www.reumaliitto.fi
jumppasalista löydät saunajoogan harjoitteluvideot suomeksi ja ruotsiksi. Jumppasalin löydät sivujen osiosta Tule
mukaan&osallistu. Saunajoogan vertaisohjaajakoulutuksia toteutetaan yhteistyössä Saunayoga International Oy:n kanssa.
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C
Saunatervehdys
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AL K UAS E N TO: Istu jalat lantion leveydellä, nilkat polvien alla ja jalkaterät eteenpäin. Laita sormet kyynärpäihin tai ota kiinni kyynärvarsista tai ranteista. Ojenna selkä
pitkäksi ja jännitä kevyesti vatsalihaksia.
H E N G I TÄ sisään ja nosta kädet pään yläpuolelle tai niin pitkälle kuin pystyt. Voit
ristiä kädet myös rinnalle. Pidä hartiat rentoina ja tarkista, ettei alaselkä pääse notkolle.
H E N G I TÄ ulos ja tee sivutaivutus oikealle. Käännä halutessasi katse kohti ylempää kyynärpäätä. Pidä sivutaivutuksessa
paino yhtä paljon molemmilla istuinluilla.
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Hengitä sisään ja suorista selkä pystyasentoon. Hengitä ulos ja tee samanlainen taivutus vasemmalle. Hengitä sisään ja suorista selkä taas pystyasentoon.
H E NG ITÄ ulos, jännitä vatsalihaksia ja kallista ylävartaloa suoralla selällä eteen.
Pidä käsivarret korvien kohdalla ja leuka irti
rinnasta mahdollisimman pitkään. Ajattele
kurkottavasi kainaloita pitkälle yli polvien.
L A S K E rinta reisin päälle ja rentouta niska. Vapauta käsien ote ja tuo kädet jalkojen viereen alalauteille. Pysy asennossa
yhden sisäänhengityksen ajan.
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T E E sarjana hengityksesi mukaan: Hengitä ulos ja nouse selkä pyöreänä takaisin alkuasentoon. Anna käsivarsien liukua
polvia pitkin ja niskan olla rentona koko
ylösrullauksen ajan. Laita kädet takaisin alkuasentoon ja toista liikesarja rauhallisesti
3-5 kertaa. Pidä koko sarjan ajan paino yhtä
paljon molemmilla istuinluilla. Keskity tuntemaan, miten ylävartalon taivutus sivulle
venyttää kylkiä ja eteentaivutus pitkiä selkälihaksia. Jätä viimeisen saunatervehdyksen jälkeen rinta lepäämään reisien päälle
ja anna selän roikkua hetki alaspäin.

D
Rangan kierto
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AL K UAS E N TO: Nosta oikea jalka vasemman jalan päälle ja koukista sen nilkka.
Tarkista, että vasemman jalan nilkka ja polvi ovat samassa linjassa. Pyri pitämään molemmat pakarat lauteita vasten. Ojenna selkä suoraksi, siirrä pää rangan jatkeeksi, jännitä kevyesti vatsalihaksia ja rentouta hartiat. Vaihtoehtoisena asentona voit nostaa
oikean jalan kevyemmin vasemman jalan
päälle, mutta pyri pitämään tässäkin asennossa molemmat pakarat lauteita vasten.
L AI TA vasen käsi oikea jalan ulkosyrjälle ja ojenna koko käsi suoraksi. Vie oikea
käsi lauteeseen tukikädeksi lähelle pakaraa.
Hengitä sisään ja pidennä selkää. Hengitä
ulos ja kierrä suoraa rankaa rauhallisesti oikealle. Käännä myös katse yli oikean olkapään. Tunne asennossa paino yhtä paljon
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molemmilla istuinluilla. Pysy asennossa 5-8
rauhallisen sisään- ja uloshengityksen ajan.
PA L A A rauhallisesti keskelle ja toista
kiertoliike toiselle puolelle, vasen jalka
oikean jalan päällä.
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