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Niskahartiajumppa 
 

Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun 
vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono 
tyyny, huono nukkuma-asento, raskaiden tavaroiden nostelu tai laukun kantaminen 
aina toisella olalla. Tässä muutamia vinkkejä niskahartiaseudun vetreyttämiseen ja 
liikkuvuuden parantamiseen. Apuna käytetään kevyitä käsipainoja, 1-1,5 kg painot 
ovat riittävät. Jos sinulla ei ole käsipainoja, voit käyttää esimerkiksi täytettyjä 
vesipulloja. 
 

Lämmittelyliikkeet: 
 

Hartiat ympäri 
Ota käsipainot käteen ja pyöritä olkapäillä laajaa ympyrää. Aloita pyörittämällä ensin taaksepäin ja vaihda 
sitten suuntaa takaa eteen. Jatka pyörittelyä minuutista pariin minuuttiin / suunta. Voit toistaa molempiin 
suuntiin pari kertaa. 
 

 
 

 

 

 

 

Hartiat korviin 
Nosta hartiat ylös, olkapäät kohti korvia ja  

räpsäytä kädet rennosti alas. Toista 3 x 15–20 toistoa.  

Voit pitää pienet rentoutushetket sarjojen välissä. 
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Rintarangan kierto 

Pidä keskivartalo tiukkana ja lantion suunta koko ajan eteenpäin. Tee kierto rintarangasta ja venytä kädet 

vastakkaisiin suuntiin. Pidä huoli, että hartiat pysyvät alhaalla. 

 

 

Selän rullaus ja rintarangan avaus 

Seiso tukevassa asennossa ja lähde kädet edellä sukeltamaan lattiaa kohti, selkä saa pyöristyä ja polvet 

voivat koukistua hieman. Rullaa takaisin ylös ja käännä hartiat auki ja avaa rintarankaa. Kannattele niskan 

asento. Palaa takaisin perusasentoon ja lähde uudelleen rullamaan alaspäin. Toista liikettä rauhalliseen 

tahtiin 10–20 toistoa. 
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Vahvistavat liikkeet: 

Soutuliike yhdellä kädellä 

Vie oikea jalka eteenpäin polvesta koukistaen ja tue oikea käsi jalkaan. Nojaa hieman eteenpäin pitäen ryhti 

suorana. Lähde kyynärpää johtaen vetämään vasenta kättä taaksepäin. Rintaranka aukeaa ja lavan 

lähentäjälihakset saavat liikettä. Pidä hartiat alhaalla koko liikkeen ajan. Tee molemmille puolille 2-3 x 15–

20 toistoa. 

 

 

 

Soutu liike molemmilla käsillä 

Asetu tukevaan haara-asentoon, koukista polvia ja taivuta vartaloa lantiosta. Pidä keskivartalo tiukkana ja 

laske kädet eteenpäin. Lähde nyt viemään molempia käsiä yhtä aikaa taaksepäin. Muista pitää hartiat 

alhaalla koko liikkeen ajan. Rutista lavat yhteen ja laske kädet takaisin alas. Toista 3 x 15–20 toistoa. 
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Vipunosto sivulle 

Vipunostossa voit pitää kädet joko 90 asteen kulmassa tai suoremmassa sulkumerkin tapaisessa asennossa. 

Nosta käsipainoja hartioiden tasolle ja laske hallitusti alas. Varo, etteivät hartiat lähde liikkeen aikana 

kohoamaan ylöspäin. 

 

Pystypunnerrus 
Koukista kyynärvarret rinnan korkeudelle. Pidä hartiat alhaalla ja nosta käsivarret pään yläpuolelle. Voit 

tehdä liikkeen joko molemmilla käsillä yhtä aikaa tai vuorotellen. Nostaessasi kädet ylös, anna kämmenen 

kääntyä eteenpäin. 
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Venytysliikkeet:  
Pysy yhdessä venytyksessä 30s – 2 min. 

 

 

Niskan venytys 

Taivuta päätä eteenpäin ja venytä niskan 

lihakset. Jos haluat, voit tehostaa liikettä 

painamalla päätä kevyesti alas käsillä. Kädet 

voivat myös olla rentoina vartalon vierellä. 

 

 

 

 

 

 

Niska- ja hartiavenytys 

Taivuta päätä sivulle, pidä hartia alhaalla ja halutessasi  

voit painaa venytyksen puoleista kättä aktiivisesti alaspäin  

tehostaen venytystä. Toinen käsi voi olla rennosti vartalon  

vierellä tai kevyesti painaa päätä sivulle.  

Toista molemmat puolet. Pysy venytyksessä 30s-2min. 

 

 

 

 

 

Rintalihakset 

Ota toisella kädellä kiinni seinästä tai 

hyllyn reunasta ja käännä vartaloa 

poispäin. Venytyksen tulisi tuntua 

rintalihaksessa ja hartia etuosassa. 

Pidä hartiat alhaalla. 
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Yläselän pyöristys 

Suorista kädet eteen ristiin ja aseta kämmenet vastakkain. Vedä käsiä eteenpäin ja pyöristä yläselkää. Anna 

pään taipua käsien väliin. Tunne venytys lapojen välissä. 

 

 

 

 

Rintakehän avaus  

Ota käsillä kiinni selän takaa ja avaa rintakehää  

eteenpäin. Venytä käsiä alaviistoon ja kohota katse  

viistosti ylöspäin.  

 

 


