TUKEA JA TURVALLISUUTTA
Keskivartaloharjoituksia tanssijoille

HYVÄ TANSSIN YSTÄVÄ!
Oletko aktiivinen tanssin harrastaja? Pyritkö tanssin ammattilaiseksi? Haluaisitko tarjota ryhmäläisillesi tasaisen kehityksen mahdollisuuden
tanssijoina? Tämä opas tarjoaa sinulle työvälineen omatoimisen harjoittelusi tueksi.
Tanssijalta vaaditaan erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten lihasvoimaa ja –kestävyyttä, notkeutta, koordinaatiota, tasapainoa sekä hapenottokykyä, jotta tanssiliikkeitä ja sarjoja pystytään suorittamaan esteettisesti ja tehokkaasti. Fyysisen suorituksen ohella tanssijan tulee
keskittyä ilmaisuun ja tulkintaan, mikä on mahdollista, kun tekniikka ja kehonhallinta ovat kunnossa. Varsinaisen tanssin lajiharjoittelun lisäksi olisi siis hyvä harjoittaa myös edellä mainittuja fyysisiä ominaisuuksia. Keskivartalon hallinta on tärkeä osa näitä ominaisuuksia, ja hyvä
hallinta ehkäisee monilta vammoilta ja vaivoilta. Lisäksi tasapainoisella ja hyvin hallitulla keholla parannat tanssitekniikkaasi ja suorituskykyäsi.
Pilates-harjoittelu keskivartalon hallinnan kehittämisessä sopii kaikenikäisille ja –tasoisille liikkujille. Tanssijat eri puolilla maailmaa suosivat
sitä oheisharjoittelumenetelmänä. Pilates-harjoittelu on myös suosittu kuntoutusmenetelmä esimerkiksi fysioterapeuttien käytössä. Harjoittelun ideana on liikkeiden hallittu suorittaminen – liikkeiden laadulla on siis suurempi merkitys kuin toistojen määrällä.
Keskivartalon hallinta muodostuu monien asioiden yhteisvaikutuksesta. Keskeiset ilmiöt, joiden hallintaan on hyvä kiinnittää huomiota,
ovat ydintuki, selkärangan ja lantion asento, lapatuki ja alaraajojen toiminnan hallinta. Lisäksi hengityksen avulla saadaan aktivoitua ydintuen lihaksia ja siten lisättyä harjoitteiden tehokkuutta. Tämä opas ohjaa sinut harjoittamaan kaikkia näitä keskivartalon hallinnan muodostavia osa-alueita monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Harjoitteet perustuvat osittain Pilateksen tekniikoihin, eivätkä vaadi mitään erityisvälineitä. Harjoittelun voit toteuttaa vaikka oman olohuoneen lattialla yhtä hyvin kuin tanssitunnilla. Harjoitteita löytyy eritasoisia alkeistasosta vaikeampiin, joista voit valita itsellesi sopivan aloitustason ja edetä kehityksesi mukaan.
Toivottavasti oppaamme innostaa sinua pitämään huolta terveydestäsi ja jatkamaan tanssimista!
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NÄIN KÄYTÄT OPASTA
Keskivartalon hallinnan eri osa-alueet ja niiden tunnistaminen –kappale koostuu keskeisistä anatomisista käsitteistä ja tunnistamisharjoituksista, joiden tarkoituksena on havainnollistaa harjoituksissa huomioon otettavat ilmiöt, kuten rangan asennon ja tiettyjen lihasten aktivoinnin. Nämä harjoitukset kannattaa opetella, ennen kuin siirryt varsinaisiin harjoituksiin, koska niissä käsiteltävät ilmiöt ovat myös varsinaisten harjoitusten pohja ja edistävät harjoitusten tehokkuutta ja turvallisuutta.
Varsinaisia harjoitteita on kolmea tasoa: alkeis-, keski- ja jatkotaso. Lapatukiharjoituksia ei ole jaoteltu tasojen mukaan, vaan sen kaikkia
suuntia on tärkeä harjoittaa. Ydintuen lihaksiston ja alaraajalinjauksen hallintaa harjoitellaan yhdistettynä muissa harjoituksissa. Vaikka
lapatukiharjoitteet on eroteltu ydintuen ja alaraajalinjauksen harjoitteista, kaikki harjoitteet ovat kuitenkin kokonaisvaltaisia ja harjoittavat
siten kaikkia keskivartalon hallinnan osa-alueita.
Harjoitteet kehittävät selkärangan stabilaatiota eri liikesuunnissa: eteentaivutuksessa, kierroissa, sivutaivutuksissa ja taaksetaivutuksessa.
Eteentaivutuksen harjoitteluun on esitetty kolme harjoitetta jokaiselle vaikeustasolle, kiertojen, sivutaivutuksen ja taaksetaivutuksen harjoitteluun yksi harjoite joka vaikeustasolle.
Lapatukiharjoitteet ovat omana kokonaisuutenaan, ja ne on merkitty sinisellä värillä.
Alkeistason liikkeet on merkitty vihreällä värillä. Aloita näistä liikkeistä, jos et aikaisemmin tehnyt Pilates-harjoittelua tai muita keskivartaloa
vahvistavia harjoitteita. Myös alkeistason liikkeet vaativat tarkkuutta ja keskittymistä, ja niitä harjoiteltaessa opitaan tunnistamaan ja hallitsemaan syvät vatsalihakset. Syvät lihakset on tärkeä oppia hallitsemaan myös liikkeen aikana. Tässä vaiheessa luodaan pohja vaikeammille
harjoitteille.
Keltaisella merkittyihin keskitason liikkeisiin kannattaa siirtyä, kun huomaat syvien tukilihasten vahvistuneen, hengityksen syventyneen ja
liikkuvuuden lisääntyneen. Keskitasolla keskity myös suorituksen sujuvuuteen ja ydintuen hallintaan yhä vaativampien liikkeiden aikana.
Jatkotason liikkeet tunnistat punaisesta väristä. Jatkotasolle siirryttäessä sinun tulisi suoriutua keskitason liikkeistä hallitusti. Jatkotason
liikkeet ovat haastavampia, ja ne vaativat kokonaisvaltaista vartalonhallintaa, jolloin keskivartalon on jo oltava riittävän vahva.
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Toista jokaista harjoitetta 5-10 kertaa siten, että pystyt suorittamaan liikkeet hallitusti. Voit tasosi mukaan aloittaa myös pienemmästä toistomäärästä ja edistyessäsi lisätä toistoja. Muista kuitenkin, että laatu on määrää tärkeämpää! Jotta harjoitteista on hyötyä, kannattaa ohjelma toistaa kolme kertaa viikossa, mielellään joka toinen päivä, jotta lihaksilla on aikaa palautua. Tärkeää on harjoittaa oman tason ohjelmasta kaikkia eri osa-alueita, jotta hallinta kehittyy kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti.
Voit yhdistää harjoitteita osaksi tanssituntisi alkulämmittelyä tai tehdä harjoitteet itsenäisenä harjoitusohjelmana, jolloin voit lämmitellä
joillakin alkeistason harjoitteilla, kuten Satanen ja Rullauksen perusversio, tai tehdä omia lämmittelyliikkeitäsi. Alkulämmittelyn tarkoitus on
valmistaa kehoa tulevaan suoritukseen. Harjoituksen päätyttyä voit tehdä kevyet venyttelyt harjoitetuille lihasryhmille. Venytysliikkeet voivat olla samoja, joita olet oppinut tanssitunneillasi.

Harjoitusohjelmasi koostuu siis:


omavalintaisesta alkulämmittelystä



kaikista kolmesta lapatukiharjoitteesta



sopivan vaikeustason kaikista harjoitteista



omavalintaisesta loppuvenyttelystä

Näin harjoitat monipuolisesti koko keskivartaloasi ja parannat sen hallintaa kokonaisvaltaisesti!
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KESKIVARTALON HALLINNAN ERI OSA-ALUEET JA NIIDEN TUNNISTAMINEN
YDINTUKI
Vartalon ”ydintuki” muodostuu sen luisista rakenteista ja lihaksistosta. Selkärangan ja lantion asento ovat perusta ryhdille, tasapainolle ja
optimaaliselle rangan ja kehon kuormitukselle. Ydintukilihasten toiminta mahdollistaa osaltaan rangan ja lantion asentojen hallinnan. Lisäksi se mahdollistaa raajojen vapaan ja hallitun käytön. Seuraavaksi käsittelemme ydintuen muodostavia rakenteita ja niiden toiminnallisia
rooleja keskivartalon hallinnassa. Lapatuki ja alaraajalinjaus liittyvät myös olennaisesti ydintuen käsitteeseen, mutta ne on käsitelty omina
kappaleinaan. Ohessa olevien tunnistusharjoitusten avulla opit tunnistamaan ydintuen ja itse harjoitusohjelman avulla hallitsemaan sitä.
Selkärangan nikamat ovat yhdistyneet kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa sen monipuolisen liikkuvuuden. Selkäranka ei ole luonnostaan
täysin suora, vaan se muodostuu etu–taka-suuntaisista kaarista. Rangan kaaria eli rangan neutraaleja ovat kaularangan mutka eteenpäin,
rintarangan mutka taaksepäin ja lannerangan mutka eteenpäin.
Lantio on perusliikkumisen keskus ja tukipiste, ja se toimii selkärangan alustana. Lantion keskiasento eli neutraaliasento mahdollistaa myös
rangan neutraalit. Sen perustana on suora alaraajalinjaus ja hyvä alaraajojen lihasten hallinta.
Lantion neutraaliasennon harjoittaminen: Asetu selinmakuulle polvet koukussa jalkapohjat lattiassa. Kädet ovat rentoina vartalon vieressä. Hengitä sisään ja pysy paikallasi. Hengitä ulos ja paina lanneranka kiinni alustaan (1). Hengitä sisään ja vie lanneranka niin suurelle notkolle, kuin hallitusti pystyt (2). Toista harjoitus 3–5 kertaa molempiin suuntiin ja palauta ranka sen luonnolliseen asentoon (3).

1

2

3
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Selän lihakset ovat pääosin vartalon ojentajia, mutta syvemmällä sijaitsevat lihakset osallistuvat myös rangan kiertoon ja sivutaivutukseen
vinojen vatsalihasten kanssa. Nämä lihakset ovat rangan stabiliteetin ja asennon kannalta tärkeitä.
Vatsalihakset on päälihasryhmä, joka koostuu sekä pinnallisista että syvistä lihaksista. Pinnallisten vatsalihasten tehtävänä on vartalon
eteentaivutus, syvien vatsalihasten tehtäviä ovat vartalon stabilaatio, sivutaivutukset ja kierrot.
Poikittainen vatsalihas eli TrA (M. transversus abdominis) on syvin vatsalihas. TrA tukee lannerankaa, ja sen oikea-aikaisella toiminnalla on
merkittävä vaikutus selän terveyteen. Normaalisti TrA aktivoituu ennen raajojen liikettä ja tukee siten lannerankaa liikkeen aikana. Pilatesharjoitteita tehtäessä on tärkeää oppia tunnistamaan ja aktivoimaan TrA, sillä sen tulisi olla aktivoituna kaikkien harjoitteiden aikana.

TrA:n aktivoiminen: Vie kädet vyötärölle siten, että peukalot ovat vyötärön takapuolella ja
muut sormet ovat hieman suoliluun kyhmyjen alapuolella ja keskellä. Näin tunnet TrA:n jännittymisen seuraavien harjoitusten aikana. Eräs keino saada tuntuma TrA:han on yskäisy: yskimisen pitäisi tuntua sormien alla. Tietoinen tapa hakea TrA:n aktivaatio on vetää napaa kohti selkärankaa ja ylös kohti leukaa samalla, kun puhallat huuliraon kautta ulos. Myös tämän pitäisi
tuntua sormien alla ja kaventaa vyötäröä.
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Lantionpohjan lihakset muodostavat lattian koko vartalolle. Ne sijaitsevat lantioluiden alaosassa muodostaen sen pohjan. Lantionpohjan
lihasten aktivoituminen vaikuttaa rangan asentoon, minkä vuoksi keskivartalon hallinnan kannalta niiden voima ja aktivoitumiskyky ovat
tärkeitä. Pallean ja lantionpohjan lihasten yhtäaikainen supistuminen auttaa pitämään vatsaontelon sisällä olevat elimet paikallaan, ja samalla TrA tukee rangan asentoa. Lantionpohjan lihasten ja TrA:n supistuminen tukevat toinen toisiaan, eli supistamalla lantionpohjaa voidaan samalla ohjata TrA supistumaan ja päinvastoin.

Lantionpohjan lihasten aktivoiminen: Kuvittele vetäväsi istuinkyhmyjä yhteen, mutta
älä jännitä pakaralihaksiasi. Säilytä tuntuma 5 sekuntia ja rentouta lantionpohja hallitusti.
Myös rentouttamisen harjoittelu on tärkeää lantionpohjan lihasten hyvän toiminnan
vuoksi.
Koska lantion pohjan lihasten ja TrAn aktivoituminen vaikuttavat toinen toisiinsa, on
tärkeää yrittää myös tietoisesti harjoittaa niitä yhtä aikaa. Tätä voit harjoitella ajattelemalla, että keskellä sisälläsi on onteloita, aina lantionpohjasta päähän saakka. Onteloissa
on vettä, joka täytyy saada vartalon sisältä pois. Kuvittele, että puristat veden pois lantion pohjasta saakka, niin että se lopulta suihkuaa pois pään päältä kuten valaalla. Hyödynnä tätä ajatusta eri liikkeiden aikana, niin saat pidettyä lihasten tuen hyvin yllä.

Kuva: Haas, J. G. 2010. Dance Anatomy, 59.
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LAPATUKI
Lapatuki tarkoittaa joukkoa lapaluuta tukevia lihaksia. Lapatuen lihaksilla on suuri vaikutus hartiaseudun rakenteiden asentoon ja toimintaan, mutta myös ryhtiin rintarangan
välityksellä. Lapatuen avulla tulisi pystyä hallitsemaan lapaluiden liikkeet ja asennot eri
liikesuunnissa ja –tasoissa. Lapaluu on keskiasennossaan, kun se on kiinnittyneenä rintakehään. Kaikissa tanssilajeissa yläraajojen liikkeet ovat tärkeitä estetiikan ja esimerkiksi
tasapainon kannalta. Koska yläraajojen liike on olennaisesti yhteydessä lapaluiden liikkeeseen, on lapatuen harjoittaminen tanssijoilla tärkeää.

Lapatuen harjoittaminen: Seiso kasvot seinään päin. Nojaa käsillä seinään, käsivarsien
tulee olla olkapään korkeudella, kyynärnivelet pysyvät suorina. Hengitä ulos ja samalla
työnnä itseäsi poispäin seinästä. Tunne, kuinka lapaluiden alakärjet kiertyvät ulospäin.
Yläselkä saa hieman pyöristyä. Hengitä sisään ja palauta alkuasentoon hallitusti.
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LINJAUS
Vartalon linjaus tarkoittaa hyvää ryhtiä, jolloin asento on tasapainoinen sekä paikoillaan että liikkeessä. Tällöin vartalon paino on hieman enemmän päkiöillä kuin kantapäillä, ja selkärangassa ja lantiossa on neutraaliasento. Hyvä vartalon linjaus mahdollistaa turvallisen harjoittelun ja tekee tanssimisesta tasapainoisen näköistä. Lantion ja
lannerangan hallinta on riippuvainen alaraajojen hyvästä hallinnasta ja toiminnasta.
Kaikki poikkeamat alaraajojen linjauksessa vaikuttavat aina lantioon ja lanneselkään
asti ja siten koko vartalon linjaukseen. Erityisen tärkeä merkitys on lonkkanivelen
asennolla, jonka hallinnan kautta saavutetaan lantion asennon vakaus. Alaraajalinjaus
on suora, kun isonvarpaan viereinen varvas, polvilumpion keskikohta ja suoliluun
kyhmy ovat luotisuorassa linjassa keskenään.
Alaraajalinjauksen harjoittaminen: Alaraajalinjausta harjoitellaksesi asetu selinmakuulle ja nojaa kyynärpäihin. Molemmat jalat ovat vierekkäin suorina, ja nilkat ovat
kevyesti ojennettuina (1). Koukista toisen jalan polvi ja tuo jalkaa lähemmäs vartaloa
(2). Ojenna polvi ja laske jalka rauhallisesti alas (3). Pyri säilyttämään alaraajan linjaus.
Toista liike 5 kertaa samalle puolelle ja tee sitten sama toisella puolella. Kokeile harjoitusta myös lonkat aukikierrossa. Tämän harjoituksen avulla on tarkoitus kehittää linjausta. Alaraajalinjaus on tärkeä säilyttää kaikkia liikkeitä tehtäessä.

1

suora

2

aukikierto

3
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HENGITYS
Pilateksen perusperiaatteen mukaisesti kaikkiin harjoituksiin on yhdistetty hengitys. Lateraalinen hengitys korostaa rintakehän laajenemista sivuttaissuunnassa, samalla kun vatsalihasten syvä kerros pidetään aktivoituna sekä sisään- että uloshengityksen aikana. Vatsalihasten
aktivoiminen molemmissa hengitysvaiheissa auttaa säilyttämään turvallisen rangan asennon harjoituksia tehtäessä. Tämä tapa on täysin
vastakkainen nk. palleahengitykselle, jossa vatsalihakset rentoutuvat sisäänhengitettäessä.
Pilates-harjoituksilla on tietty hengityskaava, eli sisäänhengitys tapahtuu tietyssä vaiheessa harjoitusta, uloshengitys taas toisessa. Harjoituksia tehdessäsi vältä hengityksen pidättämistä; voimakasta lihastyötä vaativassa osuudessa nimenomaan uloshengitys estää pidättämästä hengitystä. Hengityskaava vakiinnuttaa hengityksen rytmiä tietyssä harjoituksessa. Aktiivisella hengityksellä on merkittävä vaikutus
harjoituksen dynamiikkaan. Yleensä aktiivinen hengitys ja hengityskaava auttavat aktivoimaan halutut lihakset, esimerkiksi uloshengitettäessä aktivoituu TrA. Aktiivinen hengitys on kuitenkin eri asia kuin voimakas hengitys: uloshengityksen tulisi olla suurin piirtein yhtä voimakas kuin ilmapalloon puhallettaessa, ja sen tulisi kulkea huuliraon kautta, jolloin kuuluu sihisevä ääni.
Lateraalisen hengityksen harjoittaminen: Lateraalista hengitystä voit harjoittaa viemällä kämmenet molempien kylkien päälle ja ajattelemalla, että hengität käsien koskettamaa aluetta kohti. Tämä tuntemus tulee ylläpitää harjoituksia tehtäessä.
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HARJOITTEET
LAPATUKI
LANKKU
1. Asetu konttausasentoon, polvet lantion leveydelle ja kädet hartioiden leveydelle toisistaan. Selkärankasi on neutraaliasennossa niskaa
myöten, paino tasaisesti sekä jalkojen että käsien päällä. Aktivoi lapatuki kuvittelemalla työntäväsi itseäsi käsillä poispäin lattiasta, varo
kuitenkin, ettei yläselkäsi pyöristy liikaa.
2. Hengitä ulos. Ojenna toinen jalkasi suoraksi taakse päkiän varaan, mutta pidä paino edelleen käsillä ja polvella. Pidä lapatuki yllä. Ojenna
toinenkin jalkasi suoraksi edellisen viereen.
3. Hengitä sisään ja pysy asennossa. Pidä jalat ja käsivarret suorina ja hyvä tuki lavoissa ja hartioissa. Varo yliojentamasta kyynärniveliä. Kuvittele olevasi vahva ja kiinteä silta, joka ei romahda suurenkaan painon alla.
4. Hengitä ulos. Laskeudu takaisin konttausasentoon.
Toista aloittaen toisella alaraajalla. Edistyessäsi voit pysyä lankku-asennossa pidempiä aikoja ja vähentää toistoja.

1 ja 4

2

3
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PÖYTÄ
1. Istu kämmenet alustassa sormet käännettynä eteenpäin noin kämmenen mitan päässä lantion takana. Pidä käsivarret suorina. Ojenna
jalat suoraksi eteen, ojenna myös nilkkoja kevyesti. Aktivoi lapatuki työntämällä itseäsi käsillä kevyesti poispäin alustasta. Hengitä sisään.
2. Hengitä ulos. Kuvittele lonkkiesi kohdalle saranat ja nosta lantiosi irti lattiasta, kunnes vartalosi muodostaa yhden suoran linjan. Pidä
lapatuki aktivoituna. Säilytä asento sisäänhengityksen ajan.
3. Hengitä ulos. Laske lantiosi takaisin lattialle aloitusasentoon.
Toista uudestaan. Edistyessäsi voit pysyä pöytä-asennossa pidempiä aikoja ja vähentää toistoja.

1 ja 3

2
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SIVULANKKU
1. Istu sivuttain merenneitoasennossa, polvet kevyesti koukussa ja päällimmäinen jalka alemman edessä lattiaa vasten. Nojaa kevyesti suoralla kädellä lattiaa vasten sormet poispäin vartalosta. Säilytä lapatuki työntämällä itseäsi kädellä kevyesti poispäin lattiasta. Pidä toinen
kätesi polven päällä ja hengitä sisään.
2. Hengitä ulos. Nosta lantiosi irti lattiasta, suorista polvet ja nosta päällimmäinen kätesi kohti kattoa. Hae suora linja koko vartaloosi ja
säilytä lapatuki. Kuvittele, että kattoon kiinnitetty hihna nostaa lantiotasi ylöspäin. Varo yliojentamasta tukikäden kyynärniveltä. Säilytä
asento sisäänhengityksen ajan.
3. Hengitä ulos. Laske vartalosi takaisin aloitusasentoon.
Tee sama toiselle kyljelle. Edistyessäsi voit pysyä lankkuasennossa pidempiä aikoja ja vähentää toistoja.

1 ja 3

2
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ETEENTAIVUTUS
Rangan eteentaivutusta kehittävät harjoitteet vaikuttavat ensisijaisesti vatsalihasten voimaan ja hallintaan. Eteentaivutukset harjoittavat
erityisesti suoraa vatsalihasta, mutta myös vinot vatsalihakset tekevät töitä. Kuten muidenkin liikesuuntien harjoitteissa, myös eteentaivutuksen harjoitteissa TrA:n aktivoimiseen tulee kiinnittää huomiota.
Vatsalihakset tukevat lannerankaa, joten niiden hyvällä hallinnalla vähennät selkäongelmien riskiä. Alaselän ongelmat ovat yksi yleisimmistä tanssijoiden vaivoista. Erityisesti TrA:n aktivoiminen on selän terveyden kannalta välttämätöntä. Lisäksi tarvitset vatsalihasten hallintaa
esimerkiksi piruettien hallittuun suorittamiseen.

Kuva: Haas, J. G. 2010.
Dance Anatomy, 25.
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SATANEN
1. Asetu selinmakuulle. Pidä yläselkä ja lantion alaosa kiinni matossa, vedä samalla napaa kiinni selkärankaan ja ylös kohti leukaa. Jalat
osoittavat suorina ylös. Kädet ovat ojennettuina kylkien viereen irti lattiasta. Kämmen osoittaa lattiaa kohti.
2. Rutista ylävatsa, niin että lapaluut ovat irti alustasta. Laske jalat suorina alemmas siihen asti, missä pystyt vielä säilyttämään selän neutraalin asennon (a). Helpompi vaihtoehto on koukistaa lonkat ja polvet 90 asteen kulmaan ja pitää ne siinä (b).
Hengitä sisään lyhyitä, teräviä hengenvetoja viisi kertaa peräkkäin ja pumppaa käsiä suorana alas, niin kuin läiskyttäisit veden pintaa. Muista pitää hartiat alhaalla.
Puhalla ulos lyhyitä, teräviä puhalluksia viidesti peräkkäin ja pumppaa käsiä kuten sisäänhengittettäessä.
Toista viiden sisäänhengityksen ja viiden uloshengityksen sykli kymmenen kertaa. Yhteensä 100 hengitystä.
Hengitä sisään. Laske ylävartalo ja jalat suoriksi alustalle.

1
2b

2a
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KOSKETUKSET
1. Asetu selinmakuulle, niin että jalat ovat lonkista ja polvista 90 asteen kulmassa. Kädet ovat vartalon vierellä kämmenet alaspäin. Aktivoi
lantionpohjan lihakset ja syvät vatsalihakset vetämällä napaa selkärankaan ja leukaa kohti sekä lapatuen lihakset painamalla käsiä kevyesti
alustaan. Purista reisiä jalat tiukasti kiinni toisiinsa. Hengitä sisään.
2. Hengitä ulos. Kosketa toisen jalan varpailla lattiaa, 90 asteen kulma polvessa säilyy.
3. Hengitä sisään. Palauta jalka takaisin ylös toisen jalan viereen.
Tee sama toisella jalalla. Säilytä rangan ja lantion neutraali liikkeen aikana.

1 ja 3

2
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SIK SAK
1. Asetu selinmakuulle, niin että pää ja lapaluut ovat irti lattiasta. Taivuta toinen jalka suorana kohti otsaa ja ota kiinni säären takaa. Toinen
jalka on suorana lähellä lattiaa, mutta alaselkä pysyy kiinni tiukasti alustassa. Ajattele, että selkä on kuin ommeltu kiinni lattiaan. Nilkat ovat
kevyesti ojennettuna.
2. Hengitä ulos. Paina vatsaa selkärankaa kohden samalla, kun pumppaat kevyesti ylhäällä olevaa jalkaa otsaa kohden.
3. Hengitä sisään. Tuo toinen jalka ylös samalla, kun lasket ylhäällä olleen jalan alas. Pidä jalat koko ajan ojennettuina.

18
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LANTION NOSTO
1. Mene selinmakuulle ja hae selkärankaasi neutraaliasento. Tuo leukaa kevyesti kohti rintaa. Tuo polvet koukkuun jalkapohjat alustassa ja
lantion leveydellä toisistaan. Vie kätesi vartalon viereen, kämmenet vasten alustaa ja sormet kohti jalkoja. Aktivoi lapatuki painamalla käsillä kevyesti lattiaa vasten.
2. Hengitä ulos. Aktivoi syvät vatsalihakset vetämällä napaa selkärankaan ja ylös leukaa kohti. Lähde rullaamaan selkää ylös lantiosta lähtien nikama nikamalta irti alustasta. Aktivoi myös pakaralihakset nostaessasi lantiota ylös.
3. Hengitä sisään. Pidä asento yllä ja huolehdi, että jalkasi pysyvät suorassa linjassa. Pidä lapatuki aktivoituna.
4. Hengitä ulos. Rullaa rauhallisesti selkä ja lantio takaisin alustalle, nikama nikamalta. Tee palautus hallitusti ja muista pitää myös syvät
vatsalihakset aktivoituna.

2 ja 3

1 ja 4
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HARTIASILTA
1. Alku on samoin kuin Lantion rullauksessa. Nosta lantio rullaten ylös irti alustalta ja pidä asento. Tarkista, että jalkasi ovat suorassa linjassa
ja että paino on jakautunut tasaisesti molempien jalkojen päälle. Pidä lapatuki aktivoituna painamalla käsiä kevyesti alustaa vasten. Hengitä
sisään.
2. Hengitä ulos. Nosta toista jalkaasi polvi 90 asteen kulmassa irti alustalta. Säilytä lantion asento samana kuin alussa, älä anna sen laskea
alemmaksi. Kuvittele, että vartalosi on silta, johon jalan liike ei vaikuta ollenkaan. Pyri pitämään paino edelleen tasaisesti molemmilla puolilla vartaloasi.
3. Hengitä sisään. Laske jalkasi alemmas ja kosketa alustaa kevyesti varpailla. Hengitä ulos ja nosta jalka uudelleen ylös. Tee sama toiselle
puolelle.
Kun olet tehnyt molemmat puolet, laske molemmat jalkasi alustaan. Rullaa rauhallisesti lantio takaisin alustalle, nikama nikamalta. Tee palautus hallitusti ja muista pitää myös syvät vatsalihakset aktivoituna.

2
1
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JALAN NOSTO PÖYTÄ-ASENNOSTA
1. Alku on kuten Pöytä-harjoitteessa. Istu kämmenet alustassa sormet käännettynä eteenpäin noin kämmenen mitan päässä lantion takana.
Pidä käsivarret suorina. Ojenna jalat suoraksi eteen, ojenna myös nilkkoja kevyesti. Aktivoi lapatuki työntämällä itseäsi käsillä kevyesti
poispäin alustasta. Kuvittele lonkkiesi kohdalle saranat ja nosta lantiosi irti lattiasta, kunnes vartalosi muodostaa yhden suoran linjan. Pidä
lapatuki aktivoituna. Hengitä sisään.
2. Hengitä ulos. Nosta toinen jalkasi suorana varpaat kohti kattoa. Pidä lantion asento paikoillaan ja symmetrisenä.
3. Hengitä sisään. Laske jalkasi takaisin alas toisen jalan viereen. Tee sama toiselle jalalle.
Kun olet tehnyt molemmat puolet, laske molemmat jalat vierekkäin alustaan. Laske lantiosi takaisin lattialle aloitusasentoon.

2
1 ja 3
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RULLAUS
1. Selinmakuulla. Jalat ovat suorina vierekkäin, nilkat kevyesti ojennettuina.
Käsivarret ovat ojennettuina pään yläpuolelle, mutta kannateltuina irti lattiasta.
2. Hengitä sisään. Vedä vatsaa kevyesti sisään ja kohti leukaa. Nosta kädet
kohti kattoa ja vedä leukaa rintaan, kohota päätä ja lapaluita irti alustasta.
Koukista samalla nilkkoja.
3. Hengitä ulos. Kurota käsivarsia eteenpäin kohti varpaita, samalla kun
rullaat nikama nikamalta istumaan. Tavoitteena on, että voit koskettaa
varpaita ja ylävartalosi on taipuneena reisien päälle. Keskity tasaiseen liikkeeseen äläkä anna jalkojen nousta irti alustasta. Kuvittele, että ne ovat
sidottu kiinni alustaan.

1 ja 5

2 ja 4

4. Hengitä sisään. Lähde rullaamaan taaksepäin nikama kerrallaan, kunnes
ristiluu koskettaa alustaa.
5. Hengitä ulos. Jatka rullaamista alas, niin että palaat alkuasentoon
alustalle. Muista säilyttää vatsan tuki! Vie vielä käsivarret pään yli.

3
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RULLAUS KÄDET NISKAN TAKANA
Rullaus-harjoituksen astetta vaikeammassa versiossa pidä kädet koko rullauksen ajan niskan takana. Aktivoi lapaluut painamalla niitä alas,
ja pyri pitämään kyynärpäät sivuilla koko harjoituksen ajan. Toista harjoitus muuten samanlaisena kuin perusversio.

RULLAUS KÄDET OTSALLA
Haastavin tapa suorittaa Rullaus, on pitää kämmenet otsalla. Myös tässä variaatiossa on tärkeää aktivoida lapaluut ja pitää kyynärpäät suoraan sivulle. Muuten harjoitus etenee kuten perusversiossa.
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KIERROT
Rangan kiertoa harjoittavat liikkeet kehittävät ensisijaisesti vinoja vatsalihaksia sekä selän kiertoliikkeeseen osallistuvia lihaksia. Näissäkin
harjoitteissa TrA:n tuki on ensiarvoisen tärkeää.
Tanssi sisältää usein lajista riippumatta hyvin monimuotoista liikettä, joten myös kiertojen hallinta on tärkeää, jotta pystyt suorittamaan
liikkeet selälle turvallisesti.

Kuva: Haas, J. G. 2010. Dance Anatomy, 71.
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RANGAN KIERTO
1. Makaa selinmakuulla kädet sivuilla alustaa vasten, kämmenet kattoa kohti käännettyinä. Nosta jalkasi irti alustalta 90 asteen kulmaan.
Pidä jalat kiinni toisissaan. Aktivoi syvät vatsan lihakset vetämällä napa selkärankaan ja ylös. Purista jalat tiukasti kiinni toisiinsa.
2. Hengitä sisään. Kierrä selkärankaasi kallistamalla lantiotasi ja jalkojasi yhtenä pakettina toiselle sivulle. Muista pitää polvet yhdessä samalla tasolla. Ajattele, että kätesi ja ylävartalosi ovat liikkumattomina ja rentoina paikoillaan kuin ankkuri ja alavartalosi on lantiosta jalkoihin kuin ovenkahva, joka kiertyy rankasi sivulle.
3. Hengitä ulos. Palauta lantiosi ja jalkasi yhtenä pakettina takaisin keskelle alkuasentoon. Tee kallistus toiselle puolelle.

1

2

3
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KORKKIRUUVI
1. Makaa selinmakuulla kädet suorina sivuilla alustaa vasten, kämmenet kattoa kohti käännettyinä. Nosta jalkasi suoriksi kohti kattoa, lonkissa 90 asteen kulma. Aktivoi syvät vatsan lihakset vetämällä napa selkärankaan ja ylös. Säilytä vatsa litteänä koko liikkeen ajan äläkä
päästä yläselkää irti alustasta.
2. Hengitä sisään. Kallista lantiotasi ja jalkojasi toiselle sivulle. Kurota päällimmäistä jalkaasi pidemmälle, jotta se säilyy samassa linjassa
alemman jalan kanssa. Pidä kädet ja ylävartalosi paikoillaan alustaa vasten.
3. Hengitä ulos. Pidä jalkasi suorina ja piirrä niillä puoliympyrä heilauttaen ne alakautta kaaressa toiselle sivullesi. Pidä lanneranka kiinni
alustassa liikkeen aikana. Kun jalkasi ovat toisella sivulla, nosta ne takaisin keskelle aloitusasentoon. Toista liike vastakkaiseen suuntaan.

1

2

3
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V-ASENNOSTA KYLJELLE

1a ja 3a

1. Istu istuinkyhmyjesi päällä ja kallistu taakse. Suorista jalkasi ja pidä ne noin 60 asteen kulmassa irti lattiasta ja nojaa samalla taaksepäin, jolloin vartalosi muodostaa V-kirjaimen. Vie
kätesi eteen kuvan osoittamalla tavalla (a). Oikaise selkärankasi neutraaliasentoon ja vedä
napaa selkärankaan. Voit myös aloittaa liikkeen harjoittelun helpommalla versiolla, jolloin
aloitusasento on selinmakuulla, jalat ja kädet suorina kohti kattoa (b).
2. Hengitä ulos. Oikaise vartalosi suoraksi ja käänny samalla kyljellesi kannatellen jalkasi ja
kätesi irti alustalta. Pidä tasapaino yllä vetämällä napaa selkärankaan ja tekemällä liike mahdollisimman hallitusti. Huolehdi, että selkärankasi pysyy neutraaliasennossa.

1b ja 3b

3. Hengitä sisään. Palaa kylkiasennosta takaisin istumaan V-asentoon (a) tai selinmakuuasentoon (b). Pidä jalat ja kädet suorina liikkeen aikana. Toista sama toiselle puolelle.

2
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SIVUTAIVUTUS
Rangan sivutaivutusharjoitteilla kehität erityisesti vinoja vatsalihaksia, nelikulmaista lannelihasta sekä muita selän lihaksia. Myös näissä harjoitteissa sinun tulisi muistaa TrA:n aktivoiminen liikkeissä.
Sivutaivutukset ovat monissa tanssilajeissa osa liikekieltä, ja siihen osallistuvien lihasten hyvä hallinta auttaa vartalon linjauksen säilyttämisessä esimerkiksi jalan heittojen aikana.

Kuva: Haas, J. G. 2010. Dance Anatomy, 175.
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SIVUNOSTO
1. Asetu kylkimakuulle alimmainen käsi suorana vartalon jatkeena ja pää rentona, mutta hallittuna sen päällä. Ojenna jalkasi suoriksi painaen niitä toisiaan vasten. Päällimmäisellä kädellä voit ottaa tukea alustasta vartalosi edessä. Ajattele vartalosi suoraan linjaan, mutta säilytä
kuitenkin selkärangan neutraaliasento vetämällä napaa selkärankaan ja kohti leukaa. Tätä helpottaa, jos ajattelet jalkojasi kevyesti linjan
etupuolelle niin, että vartalosi muodostaa loivan kaaren. Kannattele vartaloasi niin, että alemman kyljen alle jää hiiren mentävä rako.
2. Hengitä ulos. Nosta jalkasi ylös alustalta, mutta säilytä rako kyljen alla. Purista jalat kiinni toisiinsa ja säilytä vartalon suora linja sekä selän
neutraaliasento.
3. Hengitä sisään. Laske jalkojasi alemmas, mutta älä anna niiden koskettaa alustaa nostojen välillä. Viimeisen noston jälkeen laske jalkasi
alustalle aloitusasentoon ja tee sama toiselle kyljelle.

1 ja 3

2

29
© Anna Niemistö & Sindi Oksman

SIVUTAIVUTUS
1. Istu sivuttain merenneitoasennossa, polvet kevyesti koukussa ja päällimmäinen jalka alemman edessä sääri lattiaa vasten. Nojaa kevyesti
suoralla kädellä lattiaan sormet poispäin vartalosta. Säilytä lapatuki työntämällä itseäsi kädellä kevyesti poispäin lattiasta. Pidä toinen kätesi polven päällä.
2. Hengitä sisään. Nosta lantiosi irti lattiasta, suorista polvet ja nosta päällimmäinen kätesi kohti kattoa. Hae suora linja koko vartaloosi ja
säilytä lapatuki. Kuvittele, että kattoon kiinnitetty hihna nostaa lantiotasi ylöspäin. Tukikäden tulisi olla suoraan olkapään alla, varo yliojentamasta sen kyynärniveltä.
3. Hengitä ulos. Nosta lantiotasi vielä korkeammalle kohti kattoa ja taivuta vartaloasi kaarelle. Kurota päällimmäisellä kädellä pään yläpuolelle. Kuvittele olevasi vedestä hyppäävä delfiini.
4. Hengitä sisään. Palauta vartalosi suoraan linjaan ja käsi kohti kattoa.
5. Hengitä ulos. Laske vartalosi takaisin aloitusasentoon, mutta jos mahdollista, jätä lantiosi hieman irti alustasta ja aloita uusi nosto rentouttamatta lihaksiasi välissä. Tee sama toiselle kyljelle.

2 ja 4

3

1 ja 5
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SIVUPOTKU
1. Polvistu ja siirrä paino toiselle polvellesi. Kallista vartaloasi niin, että saat tuettua samanpuoleisella kädellä lattiaan. Pidä huolta, että tukikäsi on suoraan olkapääsi alla ja tukijalka osoittaa polvesta nilkkaan suoraan taaksesi. Nosta päällimmäinen jalkasi suorana vartalon jatkeeksi lantion korkeudelle tai korkeammalle. Tuo vapaa kätesi niskan taakse kyynärpää kattoa kohti. Pidä selkäsi neutraaliasennossa ja vedä napaa selkärankaan ja ylös.
2. Hengitä sisään. Vie päällimmäinen jalka hallitusti suorana niin eteen kuin mahdollista, mutta pidä lantiosi ja selkäsi asento paikoillaan.
Kuvittele, että potkaiset edessä narussa roikkuvaa palloa.
3. Hengitä ulos. Vie päällimmäinen jalkasi suorana niin taakse kuin mahdollista, ilman että lannerangan notko kasvaa.
Muu vartalosi säilyy aivan paikoillaan, vain jalkasi liikkuu edestakaisin. Yksi liike sisältää sekä jalan heilautuksen eteen että taakse. Lopeta
sarja jalan taakse vientiin. Tee sama toisella jalalla.

1

2

3
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TAAKSETAIVUTUS
Rangan taaksetaivutusharjoitteet kehittävät ensisijaisesti rangan ojentajalihaksia. Lisäksi TrA:n aktivoiminen on tärkeää, sillä se auttaa hallitsemaan liikettä ja selkärangan asentoa.
Taaksetaivutus on yleisesti eri tanssilajeissa käytetty liikesuunta. Sen tekeminen hallitusti on tärkeää, sillä hallitsematon taivutus voi olla
selälle haitallinen ja aiheuttaa virheellistä kuormitusta nikamille ja välilevyille sekä toistuvana mm. nikamien kulumista. Taaksetaivutuksen
hallintaan vaikuttaa rangan ojentajalihaksen lisäksi olennaisesti vatsalihasten hallinta. Siksi näissä harjoitteissa myös vatsalihasten tuki on
otettava huomioon.

Kuva: Haas, J. G. 2010. Dance Anatomy, 69.
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TIMANTTI
1. Asetu päinmakuulle, siten että kämmenet ovat otsan alla ja kyynärnivelissä on 90 asteen kulma. Pidä niska pitkänä koko liikkeen ajan.
Vedä napaa sisään ja ylös niin, että vatsan ja lattian väliin jää pieni rako. Hengitä sisään ja vedä lapaluita alas rankaa kohden.
2. Hengitä ulos. Nosta ylävartaloa ja käsiä irti lattiasta. Aktivoi selkälihakset ja pidä vatsa litteänä. Pysy ylhäällä sisäänhengityksen ajan.
3. Hengitä ulos ja laske ylävartalo alas ja päästä yläselkäsi rennoksi.

2

1 ja 3
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UINTI
Asetu vatsamakuulle kädet suorina vartalon jatkona, kämmenet lattiaa kohti. Vedä vatsaa sisään ja ylös niin, että navan alle jää pieni rako.
Jalat ovat suorina vierekkäin nilkat ojennettuina. Kohota rintakehää, käsiä ja jalkoja muutama sentti irti lattiasta. Pidä huoli, että käsien
nosto lähtee lapaluista saakka eivätkä hartiat nouse korviin. Muista pitää polvet suorina ja nilkat ojennettuina.

Kohota vastakkainen käsi ja jalka suorina ylös ja kuvittele, että joku vetää sinua niistä pidemmäksi. Rintakehä ei kohoa ylemmäs. Muista
säilyttää vatsan tuki.
Palaa alkuasentoon ja samaan aikaan kohota paikallaan olleet vastakkainen käsi ja jalka ylös. Hengitä ulos aina kun kohotat raajoja ja vaihdon aikana hengitä sisään.
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KEINU
1. Asetu vatsamakuulle. Taivuta polvia niin, että kantapäät koskettavat pakaroita. Kurota kädet nilkkoihin. Vedä vatsaa selkärankaan ja ylös
leukaa kohti niin, että vatsan alle jää pieni rako. Muista säilyttää vatsalihasten tuki koko harjoituksen ajan. Kohota päätä ja rintakehää irti
alustasta. Muista pitää hartiat pysyvät alhaalla. Ojenna polvia siten, että jalkaterät kohoavat reilusti pakaroiden yläpuolelle. Tämä asento
säilyy läpi liikkeen.

1

2. Hengitä ulos. Keinahda eteen niin, että jalat ovat pään päällä ja rintakehän kiinni alustassa. Paina rintakehää aktiivisesti alustaan.
3. Hengitä sisään. Keinahda taaksepäin nostamalla rintakehää ylös ja painamalla reisiä alustaa vasten. Muista pitää vatsa aktivoituna. Ajattele olevasi keinuhevonen. Keinuessasi muista pitää yllä hengityksen rytmi.

2

3
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KIITOKSET!
Haluamme kiittää oppaamme valmistukseen osallistuneita henkilöitä heidän työpanoksestaan!
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