
Korkkiruuvi – rintalihakset,  
kyljet ja pakarat

3Käy selinmakuulle ja vie kädet suorina sivulle 
hartiatasoon. Vedä vasen polvi koukkuun vatsan päälle. Tartu oikealla kädellä 

vasemman polven ulkosyrjältä. Kierrä polvea oikealle kohti lattiaa suorana olevan 
jalan yli. Tunne venytys rintalihasten alueella, vasemmassa pakarassa ja alaselässä. 
Halutessasi tehostaa rintalihaksen venytystä liu'uta vasenta kättä yläviistoon 
lähemmäksi päätä. Venytä myös oikea puoli.
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Veny  
ja vanu 
Venyttely lisää lihaksiston 
kimmoisuutta ja nivelten 
liikkuvuutta sekä parantaa 
koko kehon palautumiskykyä. 
Venyttely rentouttaa, mutta 
lyhytkestoinen venyttely voi 
myös virkistää.
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Takareidet ja pohkeet

1Koukkuselinmakuulla nosta oikea jalka 
kouk kuun vatsan päälle. Tartu reiden takaa 

kiinni molemmilla käsillä. Apuna voit käyttää 
esim. nauhaa. Ojenna ja koukista oikeaa 
polvea ja nilkkaa rauhallisessa tahdissa. Tee 
liike 10-15 kertaa. Vaihda venytykseen toinen 
jalka. 

Pakaralihakset 

2Koukkuselinmakuulla laita oikean jalan 
nilkka vasemman jalan polven päälle. Anna 

polven painua ulospäin. Ota käsilläsi kiinni 
vasemman jalan reiden ympäriltä. Tunnet 
tehokkaan venytyksen pakaralihaksissasi. 
Venytä myös vasen pakaralihas.

Etureiden lihakset

4Käy oikealle kyljellesi ja vedä molemmat 
polvet eteen koukkuun. Tartu vasemman 

jalan nilkasta kiinni. Vie vasenta reittä 
taaksepäin ja paina kantapäätä kevyesti 
kohti pakaraa. Tunne venytys vasemmassa 
etureidessä. Venytä myös oikea jalka.

Selkälihakset 

5Ota polvitaipeistasi reilusti kiinni. Pyöristä 
selkäsi – roiku. Hengitä rauhallisesti ja 

nauti venytyksestä.
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Lavan lähentäjälihakset

6Istu lattialla. Tartu oikealla kädellä 
vasemman jalkaterän ulkosyrjältä. Nojaa 

vartaloa kevyesti taaksepäin. Tunne venytys 
oikean lavan alueella. Venytystä tehostaaksesi 
voit vielä kevyesti ojentaa vasenta polvea. 
Venytä myös vasen puoli.

Niska-hartiaseudun lihakset

7Istu mukavasti lattialla tai tuolilla. Kallista 
pää suoraan kohti toista olkapäätä. Voit 

tehostaa liikettä painamalla vastakkaista 
kättä kohti lattiaa. Tee sama liike vieden 
leukaa kohti kainaloa. Näin liike tuntuu 
enemmän niskan takaosassa. 
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Kyljen lihakset

8Käy istumaan haara-asentoon. Vie vasen 
jalkapohja oikean polven sisäsyrjää 

vasten. Ojenna selkä suoraksi, taivuta 
vartaloa oikean jalan puoleen, kurota vasenta 
kättä pään yli. Venytys tuntuu pitkin koko 
vasenta kylkeä. Venytä myös oikea kylki.

Lonkan koukistajat

9Asetu polvillesi. Tuo vasen jalka pitkälle 
eteen. Työnnä lantiota eteenpäin. 

Voit tukeutua käsiisi. Halutessasi saada 
tehokkaamman venytyksen kurota käsiä ja 
vartaloa vasemmalle. Venytä myös vasen puoli.

Loppurentoutuminen 

10Makaa selälläsi. Polvesi voivat olla 
koukussa tai suorana, kumpi sinusta 

tuntuu paremmalle. Tarvittaessa voit asettaa 
tyynyt polvien ja pään alle. Laita kätesi 
vatsan päälle, jotta tunnet hengityksesi 
rytmin. Hengitä pari kertaa oikein syvään. 
Sisäänhengityksellä huomaa miten pallea 
ja kätesi kohoavat ja uloshengityksellä 
laskeutuvat alas. Huomaa, miten jokaisella 
uloshengityksellä rentoutumisen tunne 
syvenee. Jatka niin kauan kuin se tuntuu 
hyvälle ja mukavalle.

Mukava asento itsessään käy rentoutus-
harjoituksesta. Vielä kun mukavassa 
asennossa lekotteluun lisää rauhallisen 
hengityksen, niin hyvän rentoutus-
harjoituksen ainekset ovat kasassa. 

 Katso lisää jumppaohjeita ja -videoita: www.reumaliitto.fi/jumppasali 

LIIKUNTASUORITUKSEN JÄLKEINEN venyttely palauttaa lihakset 
lepopituuteensa. Kerran viikossa vaikkapa lenkin tai saunan jälkeen 
kannattaa venyttelyyn käyttää enemmän aikaa ja tehdä pitkäkestoiset 
venytykset. Silloin yhtä lihasryhmää venytetään minuutista jopa 
useampaan minuuttiin. Tee venytysharjoitukset kotona kaikessa 
rauhassa, rauhallisesti hengittäen.
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