Keskivartalon voima
Vuoden ensimmäisessä jumpassa treenataan keskivartaloa. Seuraavilla tehokkailla
liikkeillä vahvistat monipuolisesti sekä pinnallisia, että syviä vatsalihaksia. Vahvat
vatsalihakset auttavat säilyttämään hyvän asennon arjen askareissa ja auttavat myös
selkävaivoissa. Osaan liikkeistä on haastavammat versiot, joissa apuvälineenä
jättipallo. Muistathan lämmitellä lihaksia ennen lihaskuntoharjoittelua.
1. Hoover eli lankku
Voima-asento syville vatsalihaksille. Jännitä keskivartalon lihakset tiukaksi tueksi. Älä päästä
yläselkää lysähtämään, vaan säilytä hyvä hartian tuki. Älä myöskään anna takapuolen nousta liian
korkealle, vaan pyri pitämään linjakas asento. Pysy asennossa alkuun noin 30 sekuntia. Voit välillä
rentouttaa hartioita ja toistaa liikkeen uudelleen. Pikkuhiljaa voit testata pystyisitkö säilyttämään
asennon hieman pidempään. Muista hengittää koko liikkeen ajan.

HAASTE: Jos haluat haastaa asentoa, ota jumppapallo mukaan. Jumppapallon kanssa on hyvä
muistaa tukeva alusta, jotta et kellahda kumoon pyöreän pallon päältä.
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2. Vatsarutistus vinoille vatsalihaksille
Tue kädet kevyesti pään tueksi ja nosta lapaluita hieman irti maasta. Kurota vasen käsi kohti
nilkkoja ja palauta keskelle ja toista oikea puoli. Toista liikettä 15x molemmille puolille.

3. Vinot ja syvät vatsalihakset
Koukista polvet istuma-asennossa ja nojaa ylävartaloa taaksepäin. Pidä tiukka kannatus
keskivartalossa. Risti kädet rinnalle ja kierrä ylävartaloa puolelta toiselle. Toista 30x, tai voit pysyä
asennossa alkuun esim. 1 min ja tehdä niin monta kiertoa kuin ehdit.

HAASTE: Jos haluat haastetta mukaan, nosta jalat irti maasta – saat töitä myös
lonkankoukistajalihaksille.

Kuvat: Maura Kontio

4. Kylkilankku
Pidä oikea polvi ja oikea kyynärvarsi lattiassa ja nosta lantio ylös. Jännitä keskivartalon lihakset.
Pidä hartiat ryhdikkäänä ja anna pään jatkaa vartalon linjaa. Pysy asennossa alkuun 30 sekunnin
ajan. Kuten hooverissa, voit pikkuhiljaa lisätä aikaa ja lihasten vahvistuessa siirtyä haastavampaan
asentoon.
HAASTE: Voit pitää myös molemmat jalat suorana ja haastaa keskivartalon asentoa.

5. Selkälihakset, syvät vatsalihakset ja pakaralihakset
Asetu konttausasentoon. Jännitä keskivartalon lihakset ja vedä napaa selkää kohti. Venytä
ristikkäiset raajat vartalon jatkoksi ja palauta ne vatsan alle, painaen käsi polveen ja jännittäen
vatsalihakset. Muista viimeisessä vaiheessa tehdä kunnon jännitys, niin saat liikkeestä tehokkaan.
Toista ensin toisella puolella 15–20 toistoa ja tee sama toiselle puolelle. Pidä kyynärpäässä pieni
koukistus.
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HAASTE: Tätä liikettä voit kokeilla myös jättipallolla. Aseta lantio pallon päälle, pidä varpaat ja
kämmenet lattiassa. Venytä sitten ristikkäiset raajat pitkiksi. Tässä et voi rutistaa kättä polveen,
mutta tasapainottelu pallon päällä tehostaa keskivartalon lihaksien käyttöä.

6. Vatsarutistukset
Suorista jalat kohti kattoa ja nosta lavat irti lattiasta. Kohota vuorotellen oikea käsi & oikea jalka ja
vasen käsi & vasen jalka kohti kattoa. Pidä vatsa tiukkana ja kannattele niska. Halutessasi voit pitää
pään lattiassa. Jatka liikettä 30–45 sekunnin ajan, pidä pieni tauko ja toista sarja 2-4 kertaa.
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7. Kyljen lihakset ja tasapaino
Asetu polvi-istuntaan, venytä vasen kylki, tämän jälkeen nosta lantio, ponnista vasemman käden
varaan ja venytä vartalo suoraksi. Palaa takaisin istumaan ja toista liikettä 15-20x. Pidä keskivartalo
tiukkana koko liikkeen ajan ja jätä kakkosvaiheessa kyynärniveleen pieni jousto, ettet lukitse
käsivartta. Oikean käden voit nostaa kohti kattoa. Suoran jalan varpaat voivat joko nousta hieman
ilmaan tai voit jättää ne tueksi lattiaan. Toista toiselle puolelle sama.

HAASTE: Jos kaipaat haastetta, voit aloittaa aloitusasennon ylempää ja pitää oikean jalan suorana
ja toisella puolella tasapainoilla hetken aikaa ja sitten palauttaa varpaat lattiaan.
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