Ryhtijumppa
Tämä jumppa sisältää tehokkaita liikkeitä, jotka kannustavat vahvaan ja ryhdikkääseen vartalon
asentoon. Liikkeet kohdistuvat keski- ja ylävartalon lihaksiin. Jumpassa vuorottelevat
lihaskuntoliikkeet ja liikkuvuutta lisäävät liikkeet. Hyvä ryhti muun muassa vähentää selän ja niskahartiaseudun kiputiloja sekä vapauttaa hengitystä.
Etunoja ja käden ojennus
Asetu tukevaan etunojaan. Pidä tukeva
lapatuki ja vartalo suorassa linjassa.
Nosta toinen käsi suoraksi eteenpäin ja
laske takaisin lähtöasentoon, tee sama
toisella kädellä. Jatka vuorotellen. Pidä
keskivartalon lihakset koko ajan
tiukkana, jotta tasapaino säilyy. Jaa
paino tasaisesti jaloille ja käsille. Tee
vähintään 5 toistoa molemmille
puolille.
Kevyempää liikettä varten voit tehdä
liikkeen konttausasennossa.

Kurkkaava kobravenytys
Asetu päinmakuulle, tuo kädet
ylävartalon vierelle. Nosta ylävartalo
toisen käden varaan ja pysy
venytyksessä. Toista toinen puoli.

Vartalon kierto etunojassa
Jatka edelleen etunojassa. Kierrä
rintarangasta ja nosta toinen käsi
ylöspäin, palauta ja toista toiselle
puolelle. Pidä kyynärnivel pehmeänä.
Älä anna lantion vajota kierron aikana
alemmas. Tee vähintään 10 toistoa
molemmille puolille.
Myös tämän liikkeen voi toteuttaa
konttausasennossa.

Selän pyöristys ja rintarangan avaus
Avaa polvet ja vie takapuoli nilkkojen
päälle. Pyöristä ja rentouta selkä.
Venytä kädet pitkälle eteen. Tämän
jälkeen nouse polvi-istuntaan ja avaa
rintarankaa viemällä kädet ristiin selän
taakse.

Dippipunnerrus
Asetu joko lattialle
rapukäyntiasentoon tai nouse tukevan
penkin/tuolin varaan. Pidä hartiat
alhaalla ja selkä ryhdikkäänä. Vie paino
käsille ja koukista kädet noin 90 asteen
kulmaan ja nosta takaisin
lähtöasentoon. Toista vähintään 20
toistoa.

Hartia-lapavenytys
Ota kämmenellä kiinni joko
jalkapohjasta tai nilkan tai polven
syrjästä. Venytä jalkaa eteenpäin ja
pyöristä samalla selkää. Voit istua
myös risti-istunnassa, ottaa
vastakkaisesta polvesta kiinni ja
venyttää selkää taaksepäin. Tunne
venytys lapojen lähentäjissä sekä
käden takaosassa.

Hartialihas
Asetu konttausasentoon. Ota
käsipainot tai esimerkiksi täytetyt
vesipullot tehostamaan liikettä. Nosta
käsi sivulle hartian tasolle, kyynärvarsi
noin 90 asteen kulmassa ja palauta
käsi takaisin alas. Toista ensin toinen
puoli ja sitten toinen. Pidä keskivartalo
tiukkana koko liikkeen ajan. Toista
molemmille puolille vähintään 20
toistoa.

Norsunkärsä-venytys
Suorista kädet vartalon etupuolelle
kämmenet ylöspäin. Vie vasen käsi
oikean päälle, koukista kyynärvarsista
ja aseta kämmenet toisiaan vasten.
Kurota sormenpäitä ylöspäin ja vedä
samalla hartioita aktiivisesti alaspäin.
Tunne venytys hartialihaksessa.

Ylävartalon nosto päinmakuulla
Asetu päinmakuulle kämmenet pään
vierellä. Pidä keskivartalo tiukkana,
purista pakarat tiukaksi ja nosta
ylävartalo ja kädet ylös maasta.
Laskeudu hallitusti alas. Älä päästä
hartioita nousemaan korvien vierelle.
Toista vähintään 20 toistoa.

Kissan/lehmänselkä pyöristykset
Asetu konttausasentoon.
Sisäänhengityksellä lähde
pyöristämään selkää lannerangasta
lähtien nikama kerrallaan ja anna pään
taipua viimeisenä alas ja pyöristä selkä
kaarelle. Uloshengityksen aikana,
lähde nostamaan päätä ja pikkuhiljaa
notkistamaan rintarangasta ja
lannerangasta selkää notkolle. Toista
näitä rauhalliseen tahtiin vuorotellen.

Loppuun rentoutusliikkeet..
Monkey swing – vartalon heilautus
Nosta kädet ylös, pidä hartia alhaalla, ja heilauta ylävartalo alas. Anna käsien heilahtaa pitkälle taakse
ja nouse samaa rataa ylös. Jatka heilahduksia omaan tahtiin. Tue selkää keskivartalon lihaksella ja pidä
hartiat rentoina.

Painonsiirto ja ylävartalon kierto
Ota jalkoihin kevyt painon siirto puolelta toiselle. Tee ylävartalosta kierto heilahduksen puolelle ja
heilauta kädet rennosti kierron mukana.

