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OHJELMAN TEKIJÄ: KRISTIAN POPOV

LIFW RYHTI

1.1.2016 - 31.12.2016

Ennen treeniä

Treeni 1 Valinnainen / 5 liikettä

Heikentynyt ryhti ovat monelle ongelma nyky-yhteiskunnassa istumisen takia. Hartiarengaan (olkanivel ja lapaluut) lihasaktivaatio on usein monella puuttellisia, joka aiheuttavat että hartiat ovat eteenpäin

kääntyneet ja lyssähtäneet. Tämä  taas altistaa entistä helpommin hartiaseudun kipuihin sekä olkapäävammoihin. Lapaluuta liikuttavat syvät lihakset ovat erittäin tärkeässä osassa ryhdin korjaamiseen. Parhaiten

näitä harjoittaa tekemällä erillaisia veto- ja soutuliikkeitä kuminauhalla, mutta myös korjaamalla päivittäisesti ryhtiä ja välttämällä turhaa istumista.

Ohjelma parantaa ryhtiä, lisää verenkiertoa hartiaseudun alueelle ja parantaa syvien lihasten aktivaatiota, sekä ennaltaehkäisee ja kuntouttaa olkapäävammoja.

Ohjelma on suunniteltu tehtäväksi päivittäin. Erinomainen tapa tauottaa istumatyötä. Kesto 5min.

Tee kierros läpi ilman taukoja, tee liikkeet rauhassa keskittyen hyvään tekniikkaan.

1. Kahden käden lapaveto vastuskumilla Toistot: 20+

1. Kiinnitä vastuskumi telineeseen hartioiden korkeudelle.

2. Tartu molemmilla käsillä vastuskumin päihin, ota muutama taka-askel ja päästä kädet ojentumaan suoriksi

vartalon eteen. Anna lapaluiden liukua sivuille. Hengitä sisään.

3. Vedä lapaluiden kärkiä alas kohti lantiota ja vedä hartioita taakse puristamalla lapaluita voimakkaasti yhteen.

Hengitä samalla ulos.

4. Päästä hartiat hallitusti eteen ja anna lapaluiden liukua sivuille. Hengitä samalla sisään.

2. Takaolkapääveto seisten molemmilla käsillä vastuskumilla Toistot: 20+

1. Kiinnitä vastuskumi telineeseen hartioiden korkeudelle.

2. Tartu vastuskumin päihin molemmilla käsillä ja siirry muutama askel taaksepäin. Aseta jalat lantion leveydelle,

vie kädet vartalon eteen kyynärnivelet hieman koukistuneina. Vedä napaa sisän, purista vatsa tiukaksi ja

hengitä sisään.

3. Vedä käsiä vaakasuuntaisesti sivulle samalla ulos hengittäen. Kiristä vedon lopussa lapaluita selkärankaa kohti.

4. Palauta kädet hallitusti vartalon eteen samalla sisään hengittäen.

3. Pystysoutu hartialinjan yläpuolelle vastuskuminauhalla Toistot: 20+

1. Asetu seisomaan vastuskuminauhan päälle ja tartu käsillä vastuskuminauhan päistä. Aseta pää keskiasentoon

rangan jatkeeksi. Vedä napaa kevyesti sisään ja jännitä alavatsan lihaksia. Hengitä sisään.

2. Nosta käsiä vartalon edestä ylöspäin kyynärpäiden kulkiessa sivuille. Pysäytä liike leuan alapuolelle. Hengitä

noston aikana ulos.

3. Palauta kädet takaisin alas vartalon viereen samalla sisään hengittäen.



28.4.2016 22.36sportyplanner.fi

Sivu 2 / 2http://www.sportyplanner.fi/#!/programs/116181/view/4A4tIfpXC9zd4S0SxzhdJPTpvcuFcW7s

4. Kulmasoutu vastuskumilla Toistot: 20+

1. Aseta vastuskumi jalan etumaisen jalan alle ja tartu vastakkaisella kädellä vastuskumin päistä. Siirrä

vastuskumia pitävän käden puoleinen jalka askelmitan verran taakse. Vedä napaa sisään ja purista vatsa

tiukaksi.

2. Vie polvet kevyesti koukkuun, lantio taakse ja kallista ylävartaloa alaspäin. Päästä kätesi ojentumaan suoraksi

ja hartia alas, jolloin lapaluu liukuu sivulle. Hengitä sisään.

3. Aloita liike vetämällä hartiaa ylös puristaen lapaluuta selkärankaa kohti. Jatka vetoa  käsivartta koukistaen.

Kyynärpää kulkee vedon aikana läheltä kylkeä taakse. Hengitä vedon aikana ulos.

4. Päästä käsi ojentumaan hallitusti suoraksi ja hartia alas, jolloin lapaluu liukuu sivulle. Hengitä samalla sisään.

5. Ulkokierto vastuskumilla olkavarsi vaakatasossa Toistot: 20+

1. Kiinnitä vastuskumi telineeseen.

2. Tartu vastuskumiin ja seiso kasvot telineeseen päin lantionlevyisessä haara-asennossa. Nosta olkavarsi

vaakatasoon ja koukista kyynärnivel 90 asteen kulmaan.

3. Astu hieman taaksepäin, jotta saat vastuskumiin jännityksen. Pidä hartia alhaalla ja päästä olkavarsi

kiertymään sisäänpäin. Hengitä sisään.

4. Kierrä olkavartta ulospäin samalla ulos hengittäen.

5. Palauta olkavarsi hallitusti takaisin sisäkiertoon ja hengitä sisään.


