Rinnan avaus: Asetu
lantion levyiseen haaraasentoon ja ota
kuminauhan päistä kiinni.
Lähtöasennossa kädet
ovat suoraan eteenpäin
hartialinjassa. Lähde
viemään käsiä sivuille
rauhallisesti, niin kauas
toisistaan kun saat, pidä
selkä suorana ja vatsa
tiukkana. Lähde
palauttamaan kädet
hallitusti takaisin
lähtöasentoon. Toista 1012 kertaa.

Lapojen aktivointi:
Asetu lantion levyiseen
haara-asentoon ja ota
kuminauhan päistä
kiinni. Tuo kädet ylös
pään vierelle. Paina
lavat alas ja lähde
laskemaan käsiä alas
suoraan sivuille. Pidä
hetki alhaalla ja palauta
kädet jarruttaen takaisin
lähtöasentoon. Toista
10-12 kertaa.

Hartiannosto:
Aseta kuminauha
keskeltä jalkojen
alle ja ota päistä
kiinni. Lähde
nostamaan
hartioita ylös kohti
korvia ja palauta
takaisin
lähtöasentoon.
Pidä kädet liikkeen
alusta loppuun
suorina. Toista 1215 kertaa

Kyykky +
pystypunnerrus: Pidä
kuminauha jalkojen
alla ja ote päistä.
Lähde koukistamaan
polvia ja viemään
takapuolta kohti
lattiaa. Mene niin
kyykkyyn kuin
liikkuvuutesi antaa
myöden. Huolehdi,
että selkä pysyy
suorana ja polvet
koukistuvat varpaiden
suuntaan. Lähde
nousemaan kyykystä
ylös ja liikkeen lopuksi
suorista kädet pään
viereltä kohti kattoa.
Toista 10-12 kertaa.

Sivutaivutus
(keskivartalon
aktivointi): Laita
kuminauha
jalan/jalkojen alle ja
ota toisesta päästä
kiinni. Pidä selkä
suorana ja vatsa
tiukkana ja taivuta
vartaloa suoraan
sivulle. Toista 12-15
kertaa ja vaihda
toinen puoli.

Reiden ojennus:
Solmi kuminauha ja
aseta se tuolin jalan
ja nilkkasi ympärille.
Ota käsillä tukea
tuolista ja lähde
ojentamaan jalkaa
rauhallisesti
suoraksi. Palauta
takaisin
lähtöasentoon ja
toista 10-12 kertaa
molemmille jaloille.

Kulmasoutu seisten
tai istuen. Voit valita
kumpi on itsellesi
parempi. Seisten:
Aseta kuminauha
jalkojesi alle ja ota
päistä kiinni. Asetu
pieneen etunojaan ja
pidä keskivartalo
tiukkana. Lähde
koukistamaan
kyynärpäitä kohti
kattoa, läheltä kylkiä.
Liikkeen on tarkoitus
tuntua yläselässä.
Palaa lähtöasentoon
ja toista. Istuen:
Aseta kuminauha
keskeltä jalkaterien
taakse ja ota päistä
kiinni. Pidä selkä
suorana ja rinta
pystyssä. Lähde
koukistamaan
kyynärpäitä taakse,
läheltä kylkiä. Palaa
takaisin
lähtöasentoon.
Toista 12-15 kertaa.

Lantionnosto: Asetu
selinmakuulle lattialle,
polvet koukussa. Voit
solmia kuminauhan
lenkiksi ja asettaa reisin
ympärille, lähelle polvia
tai asettaa kuminauhan
lantion päälle ja painaa
käsillä alaspäin.
Reisien ympärillä:
Jännitä pakarat ja lähde
nostamaan lantiota
ylöspäin. Pidä
kuminauha tiukkana
koko ajan eli reidet
aktiivisena. Palaa
lähtöasentoon ja toista.
Kuminauha lantion
päällä: Paina
kuminauhaa kohti lattiaa,
jännitä pakarat ja nosta
lantiota ylöspäin. Palaa
lähtöasentoon. Toista 1215 kertaa.

Pakarapotku
konttausasennossa:
Solmi kuminauha
lenkille ja asetu
lattialle
konttausasentoon.
Tarkista, että olkapää
ja ranne ovat samassa
linjassa. Laita
kuminauha jalkaterän
ympärille ja toinen
pää käden alle.
Jännitä pakaraa ja
lähde ojentamaan
jalkaa suoraksi,
viistosti kohti kattoa.
Palauta
lähtöasentoon. Toista
10-12 kertaa
molemmille jaloille.

Tee liikkeet rauhalliseen
tahtiin ja valitse
toistomäärä kuntosi
mukaan. Tee liikkeitä 2-3
kierrosta ja pidä pieni
tauko kierrosten välissä.

