Alavartalo
jumppa
Tuulia Kujanpää

Huivi kiertää piirissä - alkulämmittelyä
Alkuasento

Seistään ryhmässä isossa piirissä. Jokaisella oma huivi oikeassa kädessä.

Liikeselostus

Heitä huivi yläkautta laajassa kaaressa vasemmalla olevalle vieruskaverille, seuraa
katseella huivin kulkua. Käänny nopeasti ottamaan oikealta puolelta tuleva uusi huivi.
Vaihda huivi vartalon edessä kädestä toiseen.

Suorituksessa huomioitavaa

Jousta polvista heiton saattelua ylös. Koettakaa löytää yhteinen rytmi ja sopikaa suunnan
vaihdoista.

Perustelut liikkeelle

Liike harjoittaa silmän ja käden yhteistyötä sekä tasapainoa.
Liike vilkastuttaa myös verenkiertoa koko kehossa. Liike
kehittää nopeiden askelten ottamista horjahdustilanteissa.

Ilmansuuntaliike –
alkulämmittelyä
Alkuasento

Seiso ryhdikkäänä ja ota tarvittaessa tukea.

Liikeselostus

Ota askel oikealla jalalla siirtäen paino eteen ja tuo jalka
takaisin viereen. Samoin askel sivulle ja takaisin viereen,
askel taakse ja takaisin viereen. Ota askeleet vielä
etuviistoon-viereen ja takaviistoon-viereen. Tee liikesarja
ripeästi 5 kertaa. Tee sama toisella jalalla. Voit merkata
askelten kohdat lattiaan maalarinteipillä liikesuuntien
löytämisen helpottamiseksi.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä liikkeen ajan ryhti hyvänä ja vie paino aina reilusti
liikkuvan jalan päälle.

Perustelut liikkeelle

Painonsiirto jalalta toiselle
helpottaa kävelyä ja
kääntymistä. Nopea askeleen
ottaminen auttaa pysymään
pystyssä horjahdustilanteissa.

ASKEL ETEEN
Alkuasento
Seiso lantionlevyisessä haara-asennossa.

Liikeselostus
Ota oikealla jalalla reilu askel eteen ja ponnista takaisin
ylös. Tee sama vasemmalla jalalla.

Suorituksessa huomioitavaa
Pidä selkä suorana ja ukkovarvas sekä polvi samassa
suunnassa liikkeen ajan.

Perustelut
liikkeelle

Liike vahvistaa reisi- ja
pakaralihaksia.
Polvien ja pakaralihasten
ojennusvoimaa
tarvitaan esimerkiksi
tuolilta ylösnousussa
ja porraskävelyssä. Edelleen
painonsiirrot
helpottavat kävelyä ja
kääntymistä.

Kanta pakaraan
Alkuasento

Seiso pienessä haara-asennossa ja ota kevyt tuki käsillä
tuolista tai pöydän reunasta.

Liikeselostus

Vie paino vasemmalle jalalle ja potkaise toisen jalan kantapää
kohti saman puoleista pakaraa. Toista vuorotellen molemmilla
jaloilla.

Suorituksessa huomioitavaa

Säilytä hyvä ryhti koko liikkeen ajan.

Perustelut liikkeelle

Liike harjoittaa reiden takaosan ja lonkan alueen lihaksia, jotka
tukevoittavat seisomista ja helpottavat kävelyä.

ETEEN JA TAAKSE
Alkuasento

Seiso kaverin lähellä. Tee kuminauhasta pieni lenkki ja
pujottele lenkki nilkkojen ympärille.

Liikeselostus

Kävele pitkin askelin eteenpäin tai taaksepäin, joka askeleella
nauhaa venyttäen. Ota alussa tarvittaessa kaverista tukea.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä kuminauha kireänä.

Perustelut
liikkeelle

Liike vahvistaa reisi- ja
pakaralihaksia ja
parantaa keskivartalon
hallintaa.
Lisäksi liike kehittää
koordinaatiota ja
tasapainoa ja helpottaa
siten pystyssä
pysymistä.

Kylkimyyryä, helppo
Alkuasento

Seiso ryhdikkäänä ja ota tarvittaessa tukea kaiteesta.
Aseta lattialle kaksi tai useampia matalia esteitä.

Liikeselostus

Ota askel sivulle esteen yli ja nosta toinen jalka
viereen. Nosta polvia reilusti liikkeen aikana. Jatka
näin esteitten yli. Tee sama toiseen suuntaan.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä liikkeen ajan ryhti hyvänä ja vie paino aina
reilusti liikkuvan jalan päälle.

Perustelut liikkeelle

Sivuaskelia tarvitaan mm. tuoliin istuutuessa ja
ahtaissa paikoissa liikkuessasi.

Vuorikiipeily
Alkuasento

Istu ryhdikkäästi tai seiso kapeassa haara-asennossa kädet
rentoina vartalon vieressä.

Liikeselostus

Kurkota samanaikaisesti oikea käsi ylös ja nosta vasenta polvea.
Tee sama toisinpäin ikään kuin kiipeisit kohti vuoren huippua. Pidä
tauko ja jatka kiipeämistä.

Suorituksessa huomioitavaa

Tee liikkeet rauhallisesti ja ojenna vartalo suoraksi kurkotusten
aikana.

Perustelut liikkeelle

Liike parantaa koordinaatiota, tasapainoa,
lihasvoimaa ja liikkuvuutta helpottaen
kävelyä ja seisomatasapainoa.

Yhdellä jalalla
Alkuasento

Seiso pienessä haara-asennossa ja ota tarvittaessa tukea edestä tai
sivulta.

Liikeselostus

Nosta jalka irti alustasta polvea nostaen ja yritä seisoa yhdellä jalalla.
Vaihda välillä jalkaa.

Suorituksessa huomioitavaa

Seiso hyvässä ryhdissä ja pidä tukijalka hieman koukussa. Yritä seistä
aluksi 15 sek ja pidennä aikaa tasapainon parantuessa.

Perustelut liikkeelle

Liike parantaa yhden jalan tasapainoa ja
lonkan koukistumisessa tarvittavia lihaksia.
Näitä taitoja tarvitaan kävelyssä, portaissa
ja kynnysten ylityksessä.

Puun rungolle jalkoja nostellen
Alkuasento

Seiso ryhdikkäässä asennossa puun rungon edessä.

Liikeselostus

Nostele jalkoja vuorotahtiin puun rungon päälle.
Pidä paino maassa olevalla jalalla, toinen jalka vain
näpäyttää puuta.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä hyvä ryhti ja hartiat mahdollisimman rentoina.
Varo ylävartalon kallistumista taaksepäin. Voit tehdä
liikkeen myös kiven tai kannon päälle.

Perustelut liikkeelle
Liike harjoittaa
seisomatasapainoa ja
alaraajojen lihasvoimaa.

Alkuasento

Suon silmässä

Seiso tukevasti tasapainolaudan, -tyynyn ym. päällä
jalat leveähkössä haara-asennossa. Ota tarvittaessa
tukea parista.

Liikeselostus

Tasapainoile laudan päällä tai siirrä painoa jalalta
toiselle nostaen samalla vapaa jalka irti alustasta.
Liikkeen voi tehdä myös niin, että pari yrittää
kevyesti horjuttaa tasapainoasi.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä ryhti hyvänä ja katse edessä.

Perustelut liikkeelle

Painonsiirto jalalta toiselle helpottaa kävelyä ja
kääntymistä sisällä ja ulkona. Nopeiden
painonsiirtojen harjoittaminen auttaa
pysymään pystyssä horjahdustilanteissa.

Tasapainon haastaminen
Takaperinkävely

Seiso ryhdikkäästi, selkä suorana, katse eteenpäin

Kahdeksikkokävely

Ajattele kahdeksikon muotoinen reitti lattiaan ja kävele sitä pitkän, muista hyvä ryhti

Tandemseisonta

Pidä ryhti hyvänä, selkä suorana ja katse edessä.
Aseta jalat peräkkäin, kuin seisoisit viivanpäällä
Pysy asennossa 10sekunti
Siirrä etummainen jalka toisen jalan taakse niin, että jalat ovat taas peräkkäin
Pysy asennossa 10 sekuntia

Perustelut liikkeelle

Tasapainoharjoitteiden tavoitteena on ylläpitää ja
parantaa kykyä säilyttää tasapaino liikkuessa
ja päivittäisissä toimissa.

Notkistaen ja varvistaen
Alkuasento

Seiso jalat pienessä haara-asennossa.

Liikeselostus

Kyykisty notkistaen polvia ja nouse sen jälkeen varpaille. Ojentaudu
hyvään ryhtiin. Tee useita toistoja, pidä tauko ja jatka liikettä.

Suorituksessa huomioitavaa

Kyykisty ja nouse varpaille sen verran kuin se kivutta on mahdollista.

Perustelut liikkeelle

Liike harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja
nilkkojen liikkuvuutta sekä parantaa
tasapainoa. Puutarhassa, kivikadulla,
metsässä tai muualla epätasaisessa
maastossa liikkuminen helpottuu.

Kankkuvenytys
Alkuasento

Istu ryhdikkäässä asennossa jalat tukevasti alustalla.

Liikeselostus

Nosta venytettävän jalan nilkka toisen polven päälle. Kallista
ylävartaloa selkä suorana eteenpäin. Tunne venytys sylissä olevan
jalan pakarassa. Pidä venytys hetken aikaa. Tee sama toisella jalalla.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä selkä mahdollisimman suorana. Hengitä syvään ja rauhallisesti
tehostaen venytystä uloshengityksen aikana.

Perustelut liikkeelle

Liike venyttää pakaralihaksia. Säännöllinen pakaroiden
venyttely pitää yllä lonkkien liikkuvuutta ja lihasten
joustavuutta, jolloin liikkuminen on helpompaa.

Flamingona – etureiden venytys

Alkuasento

Seiso jalat vierekkäin ja pidä tarvittaessa tukea tuolista.

Liikeselostus

Ota kiinni venytettävän jalan nilkasta ja vedä kantapäätä kohti
pakaraa. Tunne venytys etureidessä. Pidä venytys noin 30
sekuntia ja vaihda toinen jalka.

Suorituksessa huomioitavaa

Pidä vartalo täysin suorassa ja venytettävä jalka samassa linjassa
vartalon kanssa.

Perustelut liikkeelle

Liike rentouttaa ja vähentää etureiden lihaskireyksiä,
jolloin mm. kävely portaissa on helpompaa.
Säännöllinen venyttely pitää yllä
liikkuvuutta nivelissä ja joustavuutta lihaksissa,
jolloin kokonaisvaltainen liikkuminen on helpompaa

Liikettä lonkkiin
Alkuasento

Seiso noin hartioiden levyisessä käyntiasennossa, etummaisen
jalan polvi koukussa, toinen jalka takana suorana. Voit
halutessasi ottaa tukea tangosta.

Liikeselostus

Jännitä pakarat yhteen. Työnnä rauhallisesti lantiota eteenpäin,
kunnes tunnet venytyksen takana olevan jalan lonkan
koukistajissa. Jos venytys tuntuu vain taaemman jalan pohkeessa,
irrota kantapäätä kevyesti alustalta.
Pidä venytys hetken aikaa. Tee sama toisella jalalla.

Suorituksessa huomioitavaa

Hengitä syvään ja rauhallisesti tehostaen uloshengitystä
venytyksen aikana. Pyri pitämään lantio edessä ja ylävartalo
pystyssä liikkeen aikana. Jos venytys tuntuu vain taaemman
jalan pohkeessa, irrota kantapäätä kevyesti alustalta.

Perustelut liikkeelle
Liike vähentää lonkan
koukistajien lihaskireyksiä,
mikä auttaa ylläpitämään
ryhdikästä seisomaasentoa ja helpottaa
kävelyä. Säännöllinen
venyttely pitää yllä
liikkuvuutta nivelissä ja
joustavuutta lihaksissa,
jolloin liikkuminen on
helpompaa.

Perustelut
liikkeelle

Liike venyttää
sisäreiden lihaksia.
Horjahdustilanteissa
jalkojen vapaat
sivuaskeleet
onnistuvat, kun
lihaskireydet eivät
estä jalkojen
loitonnusliikettä.
Säännöllinen venyttely
pitää yllä liikkuvuutta
nivelissä ja
joustavuutta
lihaksissa, jolloin
kokonaisvaltainen
liikkuminen on
helpompaa.

Mietiskellen
Alkuasento

Seiso leveähkössä haara-asennossa toinen jalka koukussa ja venytettävä
jalka sivulle ojennettuna.

Liikeselostus

Ohjaa painoa koukussa olevalle jalalle ja
tunne venytys suorana olevan jalan sisäreidessä.
Pidä venytys noin 30 sekuntia.
Tee sama venytys toisella jalalla.

Suorituksessa huomioitavaa

Tukeudu käsillä koukussa olevaan polveen
ja pidä ryhti hyvänä venytyksen aikana.

Vieritetään palloa - jäähdyttely
Alkuasento

Asettukaa istumaan tuoleille parin kanssa
vastakkain. Etäisyys parista 1- 2 metriä. Toisella
pareista on pallo edessään lattialla.

Liikeselostus

Työnnä pallo parille yhdellä jalalla lattiaa pitkin
ojentaen. Vedä polvi koukkuun työnnön
jälkeen. Vieritä palloa vuorotellen molemmilla
jaloilla.

Suorituksessa huomioitavaa
Säilytä selän ja niskan hyvä ryhti.

Perustelut liikkeelle

Liike lämmittää lihakset, nostaa sykettä sekä
vilkastuttaa verenkiertoa koko kehossa. Liike
vahvistaa myös vatsalihaksia, parantaa
polvinivelten liikkuvuutta ja harjoittaa
tasapainoa.

Keinutellen yksin tai yhdessä jäähdyttely
Alkuasento
Seiso parin kanssa vastakkain kädet käsissä kiinni.

Liikeselostus

Keinu parisi kanssa sivulta sivulle siirtämällä paino
vuoroin oikealle ja vasemmalle jalalle rauhalliseen
tahtiin. Pidä ryhti hyvänä ja katse edessä.

Suorituksessa huomioitavaa

Harjoitusta voi vaikeuttaa viemällä jalat leveämpään
haara-asentoon tai nostamalla vapaa jalka irti
alustasta.

Perustelut liikkeelle

Liike vilkastuttaa verenkiertoa koko vartalossa ja vahvistaa keskivartalon
hallintaa. Liike harjoittaa myös tehokkaasti tasapainoa.

Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien takana
ovat usein jalkojen lihasvoiman ja tasapainon
heikkous. Hyvä jalkojen voima lisää
liikkumisvarmuutta sekä helpottaa mm.
tuolista nousemista ja portaissa kävelyä.
Tasapainon ja ketteryyden harjoittaminen
ehkäisee kaatumistapaturmia ja rohkaisee
lähtemään liikkeelle.

