Hauiskääntö: Asetu
istumaan noin keskelle
penkkiä. Laita kuminauha
keskeltä jalkojen alle ja ota
päistä kiinni.
Lähtöasennossa kädet ovat
melko suorana ja
kyynärpäät kiinni kyljissä.
Lähde koukistamaan
kyynärpäitä ja tuomaan
kuminauhan päitä kohti
olkapäitä. Pidä kyynärpäät
kiinni kyljissä koko liikkeen
ajan ja ylävartalo paikallaan.
Toista 12-15 kertaa.

Pystysoutu (hartialiike):
Asetu istumaan lähelle
penkin reunaa ja laita
kuminauhojen päät
jalkapohjien alle. Ota
kuminauhan keskeltä
kiinni. Pidä keskivartalo
tiukkana ja lähde
tuomaan kuminauhaa
kohti leukaa, nostaen
samalla kyynärpäitä
ylöspäin. Palaa
lähtöasentoon ja toista
12-15 kertaa.

Ojentajat: Asetu
istumaan penkille ja ota
käsillä kiinni
kuminauhan päistä ja
aseta otteella itsellesi
sopiva vastus. Alempi
käsi pitää kuminauhaa
paikallaan ja ylempi käsi
on lähtöasennossa
koukussa. Lähde
suoristamaan ylempää
kättä suoraan ylöspäin
ja pidä alempi
paikallaan. Palaa
lähtöasentoon. Tee
molemmille käsille 1015 toistoa.

Lähtöasento takaa
kuvattuna

Punnerrusliike eteen
(rintalihakset): Asetu
istumaan tuoliin, vie
kuminauha selän taakse,
tuo päät kainaloiden alta
ja ota niistä kiinni.
Lähtöasennossa kädet on
koukussa lähellä kylkiä.
Lähde työntämään käsiä
suoraan eteenpäin
hartialinjassa (kädet eivät
nouse olkapäiden
yläpuolelle) ja palauta
takaisin lähtöasentoon.
Toista 12-15 kertaa.
Kulmasoutu (selkäliike):
Asetu istumaan tuolille,
laita kuminauha
keskeltä jalkojen alle ja
ota päistä kiinni. Nojaa
eteenpäin ja vie leukaa
hieman alas.
Lähtöasennossa kädet
ovat suorina. Lähde
koukistamaan
kyynärpäitä ylös taakse,
kohti kattoa, läheltä
kylkiä. Palaa takaisin
lähtöasentoon ja toista
12-15 kertaa.

Vipunostot sivulle ja
eteen (olkapäät): Asetu
istumaan tuolille, laita
kuminauha keskeltä
jalkojen alle ja ota
päistä kiinni. Lähde
nostamaan käsiä
suoraan sivuille ja
pystäytä liike
hartialinjaan. Palaa
lähtöasentoon. Lähde
seuraavaksi nostamaan
käsiä suoraan eteen,
pysäytä hartialinjaan ja
laske kädet takaisin
lähtöasentoon. Toista
kuvien 2 ja 3 liikkeet
vuorotellen ja muista
palauttaa kädet
lähtöasentoon
liikkeiden välissä. Toista
10-20 kertaa.

Marssi (reidet): Solmi
kuminauha ja aseta
se reisien ympärille
polvien yläpuolelle.
Istu tukevasti tuolille
ja ota tarvittaessa
käsillä tukea tuolista.
Pidä keskivartalo
tiukkana, selkä
suorana ja lähde
marssimaan nostaen
polvea niin ylös kuin
saat. Toista yhteensä
20 kertaa.

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

Reisien loitonnus: Vie
kuminauha pohkeiden
ympärille, polvien
alapuolelle. Asetu
istumaan tukevasti
tuolille ja ota käsillä
tukea tuolista. Pidä selkä
suorana, vatsa tiukkana
ja lähde viemään jalkoja
kauas toisistaan, pitäen
pakarat kiinni tuolissa ja
jalkapohjat lattiassa. Jos
jalkapohjat lähtevät irti
lattiasta, pidä paino
päkiöillä. Palaa
lähtöasentoon ja toista
12-15 kertaa.

