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Jutun kirjoittaja ja malli Mia Jokiniva kouluttaa joogaopettajia

ki reänä
&rä

Eikö venynely
nappaa? Aseta
tavoite. Ku n
tahtaimessä
siintää spagaatti
tai kämmenten
kurottaminen
lattiaan, niin johan
alkaa venyttelykin
maistua.
Mia Jokiniva I Kuvat Kirsi-Marja Savola
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1 I Yhden jalan
eteentaivutus
6 Suorista vasen jalka eteesi. Koukista oikean

lalan polvi ja ohjaa jalkapohja kiinni suoran

lalan sisäreiteen. Ohjaa koukistetun jalan

säären etuosaa kohti lattiaa, jotta venytys ei

tunnu polvessa.

o Pidä selkä suorana ja nojaa vain sen verran

eteenpäin, että alaselkä pysyy pitkänä. Jos se-

län suoristaminen on vaikeaa, istu korokkeen,

kuten kirjapinon, päälle.

s h/sy asennossa minuutti rauhallisesti

hengittäen ja vaihda puolta.

2 I Eteentaivutus seisten
s Aseta kantapäät samalle linjalle leveässä seisoma-asennossa.

e Käännä takimmaisen jalan kantapäätä hieman sisään, jotta pysyt helposti pystys-

sä. Aktivoi molemmat polvet yliojentamatta niitä. Taivuta eteenpäin selkä suorana

ja laske kädet tuolille tai joogablokeille.

o Pysy alaselkää suoristaen asennossa minuutin verran. Toista toiselle puolelle. »
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3 lTakareiden pidenn
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4 I Räsynukke
ts Asetu selin 20-30 sentin päähän seinästä.
o Peruuta takamus kiinni seinään ja laske vartalo hitaasti eteentaivu-

tukseen. Unohda lattian tavoittelu ja pidä kyynärpäistä kiinni.

On tärkeää, että kädet eivät roiku vapaina. Päästä irti kaikesta

lihasjännityksestä.

t B/sy asennossa 2 minuuttia. Koukista polvia hieman, kun poistut

asennosta.

c Koukista jalkapohjat lattiaa vasten. Aseta pyyhe,

huivi tai vyö toisen jalkapohjan alle.

* Suorista jalkaa hitaasti kehon yläpuolelle sellaiseen

maan, että molemmat kankut pysyvät maassa. Voii

kea koukussa olevan jalan lattialle suoraksi. Lattia

pitämään selän pitkånä.

e Pysy venytyksessä minuutin verran ja toista toiselle

puolelle.
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1 I Joogalunge
o Astu polviseisonnasta oikea

jalka pitkålle eteen.
o Voimista vatsalihakset ja

käännä kuviteltua häntäåsi

koipien väliin. Pidennåt näin

lonkankoukistajan aluetta
eli spagaatin takimmaisen
jalan veny§stä.

o Lisää tarvittaessa venfiksen
tunnetta laskemalla lantiota

alemmas ja nostamalla kä-

det kohti kattoa. Vartioi,

ettei alaselkå painu liikaa

notkolle.
. voit lisätå vielä pienen taak-

setaivutuksen yläselkään

venytystä voimistaaksesi.
o h/sy asennossa minuutti ja

siirry seuraavaan venytyk-

seen jalkaa vaihtamatta.

2l
spagaattt

o Siirrä edellisestä venytyksestä

paino takimmaisen polven päålle.

. Aseta etujalka kirjapinon tai
joogablokkien päålle. Säädä kor-

keutta tarpeen mukaan. Pidennä

alaselkää ja niskaa. Taivu kohti
jalkaa. Pidå vatsa tuettuna.

o Pysy asennossa minuutti.

Puolikas
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3 I Lisko
. Liikuta paino koukistetun etujalan

päälle ja käännä sekä polvi että var-

paat hieman sivulle auki. Varmista.
että koukkujalan polvi on aivan nil-
kan päållä ja polvilumpio osoittaa

isovarpaan suuntaan.
. Laske kyynärvarret kirjapinon päälle

tai lattialle. Asento avaa etujalan ta-
kareittä ja lonkan kireitä nivelsiteitä
sekä venyttää takimmaista jalkaa

spagaattia varten.
o Hengitä syvään ja pysy asennossa

'1,5 minuutin ajan.
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4 lTuettu spagaar
. Jatka yhä samalle puolelle. Aseta n1

vusten alle tarvitsemasi määrä kann:
telua, jotta spagaattivenytys on siec:

tåvä ja voit pitää kummankin jalan

lihakset rentoina. Voit asettaa halut:
sasi korokkeet myös käsien alle.

o Tue vartalon painoa käsien päålle ja

pysy venytyksessä minuutti. Poistu va'

vasti takajalan päälle. Nyt olet valmi:
koettamaan spagaattia ilman
koroketta.
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