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Johdanto
_____________________________

Aamuvenyttelyt voivat toimia osana arjen rutiineja. Voit venytellä esimerkiksi koiran lenkityksen
jälkeen tai ennen aamupalaa. Aamuvenyttelyt auttavat avaamaan liikeratoja yön jäljiltä. Usein
nukumme tiedostamatta huonossa asennossa ja tämän seurauksen esimerkiksi niska tai hartiat
voivat olla kipeät aamulla. Aamun venyttely rutiinit saavat veren kiertämään lihaksiin ja auttavat
sinua heräämään uuteen päivään virkeänä. Verenkierron vilkastuessa myös aivot saavat
enemmän verta ja ajatukset kulkevat selkeämmin. Voit hyödyntää tätä ohjelmaa myös
ilta-aikaan Aamuvenyttelyt nimestä huolimatta.
____________________________________________

Tämä harjoitus kestää noin kymmenen minuuttia ja tarvitset siihen ainoastaan tyhjää lattiatilaa.
Suosittelen pukeutumaan joustaviin vaatteisiin ja pitämään sukat jalassa. Kaikissa harjoituksen
liikkeissä on tärkeää muistaa hengittää tasaiseen tahtiin. Hengityksen pidätys estää lihaksia
rentoutumasta täysin ja venyttelystä tulee väkinäistä. Pyri siis hengittämään venytyksen tunteen
läpi, vaikka joku lihaksista olisikin kireämpi. Kuuntele omaa kehoasi ja lisää venytyksen painetta
vähän kerrassaan. Toista yhden puolen venytys aina myös toiselle puolelle!

Tervetuloa aamuvenyttelyihin! Toivottavasti kehosi herää tulevaan päivään ja saat energiaa
arkeesi.

Lilian

1. Niskan ja hartioiden venyttäminen suoraan
Niskan venyttelyssä on hyvä pitää rauhallinen tahti, sillä niska on herkkä paikka. Aloita
risti-istunnasta kädet niskassa ja jatka pyöristäen leukaa kohti rintaa rauhalliseen tahtiin.

Tunnet venytyksen niskassa tai yläselässä riippuen selän pyöreyden määrästä. Voitkin
halutessasi pelata sillä mikä osaa selkää tai niskaa venyy rutistamalla vatsasta ja pyöristämällä
selkää eri asennoissa. Kokeilemalla löydät itsellesi parhaan asennon.
Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Voit kokeilla venytystä myös ilman käsien tuomaa lisäpainoa, mikäli se tuntuu liialta.
Lihakset: Pinnallisista lihaksista venyvät epäkäslihas ja selkää pyöristämällä myös leveä
selkälihas.

2. Niskan ja hartian venyttäminen vinoon
Jatka istuen risti-istunnassa ja paina korvaa kohti saman puolen olkapäätä.

Voit asettaa käden painoksi pääsi päälle, mikäli haluat tehostaa venytystä. Pelaa jälleen pään
asennolla ja tunnet mikä asento venyttää sinun niskaasi parhaiten. Tarkoituksena on venyttää
nyt niskaa sivusuunnassa verrattuna edelliseen venytykseen.

Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Voit kokeilla venytystä myös ilman käden tuomaa lisäpainoa, mikäli se tuntuu liialta.
Lihakset: Pinnallisista lihaksista venyvät epäkäslihas ja oikeassa kulmassa myös
päännyökkääjälihas.

3. Kyljen venyttäminen
Aloita kontaltaan ja suorista toinen jalkasi. Saman puoleinen käsi irtoaa maasta ja rinta kääntyy
auki. Vapaa käsi kurkottaa pitkälle pään yli ja kylki ojentuu kaarelle kuten kuvassa.

Katso tarkasti, että rintamasuunta on auki, mutta selkä ei mene liian kaarelle. Jos venytys siirtyy
selkeästi vatsan puolelle, voit korjata asentoa hieman eteenpäin. Näin venytys pysyy kyljen
alueella ja kainalon alla.

Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Kurkota vapaata kättä koko ajan pidemmälle samalla työntäen kainaloa ylös.
Lihakset: Sekä sisemmät että ulommat vinot vatsalihakset venyvät tässä venytyksessä. Kyljen
kaaresta riippuen, myös kainalon alta löytyvät iso ja pieni liereälihas venyvät. Ja pinnallisista
lihaksista venyy leveä selkälihas.

4. Vatsan venyttäminen
Asetu maahan makaamaan vatsallesi. Työnnä ylävartaloa ylös käyttäen käsiäsi ja pidä lantio
maassa. Jalat voivat pysyä rentoina venytyksen ajan. Selän jännittyminen kaarelle on tärkeää.

Selän ollessa jännittyneenä kaarelle vatsalihakset voivat rentoutua ja ääriasennoissa jopa
venyä. Sinun ei ole pakko saada käsivarsia suoraksi asti, vaan työnnät nenä edellä ylävartalon
niin ylös kuin kärsii. Mikäli tunnet kipua selässä, älä nouse niin ylös.

Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Pure hampaita yhteen ja saat venytyksen jatkumaan aina kaulaan saakka.
Lihakset: Tässä venytyksessä suorat vatsalihakset venyvät tehokkaasti. Hyvässä asennossa
myös vatsan syvemmät lihakset eli ulommat sekä sisemmät vinot vatsalihakset venyvät.
Hampaita purtaessa yhteen myös päännyökkääjälihas venyy.

5. Selän venyttäminen
Selkää venytettäessä tehdään vastaliike edelliseen venytykseen nähden. Seisten tämä on
helppo saada tehokkaaksi, sillä käsillä voidaan tehostaan selän pyöristymistä vetämällä.

Jousta jaloista koukistamalla niitä. Näin voit ankkuroida kädet polvitaipeeseen ja vetää. Samaan
aikaan pyri pyöristämään selkää ja vedä leukaa kohti rintaa. Mikäli tunnet kipua itse
selkärangassa, vähennä painetta.

Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Mikäli venytys tuntuu väkinäiseltä, voit myös vapauttaa kädet.
Lihakset: Pinnallisista lihaksista venyvät leveä selkälihas ja leukaa rintaan painaen myös
epäkäslihas.

6. Selän kierto istuen
Selkärangan kiertoliikkeet tekevät hyvää ja ylläpitävät liikeratoja. Aloita istuen, siirrä yksi jalka
toisen yli koukussa. Vastakkaisella kyynärpäällä työnnä koukussa olevasta polvesta.

Voit tukea vapaalla kädellä kiertoa maasta. Katse kulkee kierron mukana olan yli taakse. Mikäli
kuulet naksahduksia, mutta et tunne kipua, älä säikähdä. Selkäranka on kuin auton jousitus ja
se paukkuu, ku se otetaan käyttöön pitkän tauon jälkeen. Mikäli tunnet kipua venytyksen sijaan,
vähennä painetta.

Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Selkää kiertäessä on edettävä rauhalliseen tahtiin ja kuunneltava omaa kehoa.
Lihakset: Selän kierron määrästä ja asennosta riippuen venyviä lihaksia voivat olla leveä
selkälihas, alempi ja ylempi lapalihas, p
 ieni liereälihas sekä takimmainen sahalihas.

7. Selän kierto kontaten
Aloita kontaltaan. Vie yksi käsi toisen kainalon alta sivulle ja paina olkapäätä kohti lattiaa.

Tukikäsi saa koukistua liikkeen mukana ja polvien tulee pysyä maassa koko venytyksen ajan.
Ajatus on sekä pyöristää selkää että kiertää sitä.
Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Selkää kiertäessä on edettävä rauhalliseen tahtiin ja kuunneltava omaa kehoa.
Lihakset: Selän kierron määrästä ja asennosta riippuen venyviä lihaksia voivat olla leveä
selkälihas, alempi ja ylempi lapalihas, p
 ieni liereälihas sekä takimmainen sahalihas.

8. Lonkankoukistajien venyttäminen suoraan
Aloita toispolviseisonnasta ja jatka työntämällä lantiota eteenpäin. Pidä huoli, että etummaisen
jalan polvi ei ylitä varpaiden linjaa. Tavoitteena on pyrkiä saamaan polvi 90 asteen kulmaan.

Voit tukea asentoa asettamalla kädet polven päälle. Näin ylävartalo pysyy suorassa linjassa.
Venytys tuntuu taaemmassa jalassa, jonka lonkka ojentuu. Venytyksen tulee tuntua
nimenomaan lonkan alueella, ei etureidessä.
Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Jos tunnet venytyksen reidessä, reiden kireys estää lonkankoukistajien venymisen.
Lihakset: Lonkankoukistajiin kuuluvat pääasiassa suuri ja pieni lannelihas sekä suoliluulihas.
Lonkan koukistuksessa avustaa myös nelipäisen reisilihaksen suora osa. Nämä lihakset
venyvät asennosta riippuen tässä venytyksessä.

9. Reiden lähentäjien venyttäminen
Aloita kontaltaan ja jatka työntäen polvia erilleen. Jalat pysyvät koukistettuina koko venytyksen
ajan. Voit koukistaa myös kädet ja saat asennon tuettua hyvin kyynärpäiden varaan.

Polvet tulisi pyrkiä pitämään jälleen noin 90 asteen kulmassa. Voit valua vähän kerrassaan
alemmas, mutta tue asento hyvin käsillä.
Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Halutessasi voit kokeilla pidon jälkeen aktiivisempaa heijaavaa liikettä edestakaisin.
Lihakset: Venytyksessä venyvät reiden lähentäjät eli iso reiden lähentäjä, pitkä reiden lähentäjä
sekä pieni reiden lähentäjä ja hoikkalihas.

10. Pohkeen ja akilesjänteen venyttäminen
Aloita istumalla ja koukista toinen polvi. Ota kiinni koukistetun jalan päkiän alta ja vedä nilkkaa
koukkuun. Jatka työntämällä koukistettua jalkaa suoraksi vähän kerrassaan.

Toinen jalkasi saa olla rentona venytyksen ajan. Tärkeää on, että venytettävää jalkaa ei suorista
täysin lukkoon ja että muistat vetää aktiivisesti kädelläsi päkiän alta. Venytyksen tulisi tuntua
pohkeen ja akilesjänteen alueella. Nilkan riittävä koukistuminen on tärkeää.
Kesto: Noin. 20 sekuntia venytyksessä
Huomioi: Vedä aktiivisesti läpi koko venytyksen, näin saat tehostettua akilesjänteen venymistä.
Lihakset: Venytys tulee kolmipäisen pohjelihaksen sekä akilesjänteen alueelle.

