
Kuminauha: 

Tee kaikkia liikkeitä noin 10-15 toistoa, ja 2-3 sarjaa/liike. Säädä kuminauhan vastus niin, että 
saat tehtyä liikkeet puhtailla liikeradoilla, ja viimeiset n. 3-5 toistoa rupeavat tuntumaan jo 
raskaammilta. 
 

- Rintalihakset: 
o Ota kuminauhan päistä kiinni ja aseta nauha yläselkään noin 

lapojen korkeudelle.  
o Avaa rintakehä ja vie kädet vartalon sivuille, josta sitten tuot 

kädet suorina yhteen vartalon eteen rintalihaksia jännittäen. 
Palauta kädet hallitusti takaisin vartalon sivuille.  

 

 
- Takaolkapäät; Suorin käsin kuminauhan vedot taakse TAI 

Pystysoutu (ks. seur. liike) 
o Ota kuminauhan päistä kiinni, ja tuo käsivarret suorina yhteen vartalon eteen noin 

rinnan korkeudelle. 
o Lähde vetämään käsivarsia taaksepäin kyynärpäät 

edellä (kädet edelleen suorina), ja pysäytä liike, kun 
kädet ovat vartalon sivuilla. Vedä samalla lapoja 
yhteen. Palauta kädet takaisin vartalon eteen ja 
toista liike. 

o Pyri välttämään selän notkistumista sekä olkapäiden 
nousemista korviin.  

 
- Pystysoutu: 

o Ota kuminauhan päistä kiinni, ja laita nauha joko toisen tai 
molempien päkiöiden alle niin, että kummankin käden puolelle jää 
yhtä paljon kuminauhaa.  

o Seiso selkä suorana, ja lähde nostamaan käsiä kyynärpäät edellä 
ylöspäin. Käännä samalla ranteita hieman sisäänpäin. Pysäytä liike 
olkapäiden korkeudelle, ja laske sitten kädet takaisin alas. 
 

- Kulmasoutu (joko istuen tai seisten)  
o Istuen: Istu irti tuolin selkänojasta, jalat eteen ojennettuna. 

Ota kuminauhan päistä kiinni ja laita nauha kummankin jalan 
alle niin, ettei se pääse luiskahtamaan sieltä pois. 

o Nojaa hieman eteenpäin ja ojenna kädet eteen kohti jalkoja, 
ja lähde sitten vetämään käsiä kyynärpäät edellä taakse niin, 
että kyynärpäät menevät mahdollisimman läheltä kylkiä. 
Nojaa samalla hieman taaksepäin. Rutista lapoja yhteen, kun 
kyynärpäät tulevat taakse. Palaa alkuasentoon ja toista.  

 
 



 
o Seisten: Seiso jalat noin lantion levyisessä haarassa. Ota kuminauhan päistä kiinni 

ja laita nauha kummankin jalan alle. Koukista sitten polvia, nojaa hieman 
eteenpäin ja työnnä lantio taakse. Pyri pitämään selkä 
mahdollisimman suorana.  

o Anna käsien roikkua alkuasennossa ensin rennosti 
kohti lattiaa, ja lähde sitten vetämään käsiä 
kyynärpäät edellä taakse niin, että kyynärpäät 
menevät mahdollisimman läheltä kylkiä. Rutista lapoja 
yhteen, kun kyynärpäät ovat takana, ja palauta tästä 
kädet takaisin alas.  

 
 
 

- Etureidet kuminauhalla:  
o Istu tuolilla hyvässä ryhdissä, ota kuminauhan 

päistä kiinni, ja aseta nauha toisen jalkapohjan 
alle. Nosta tämä jalka ylös koukkuun kuvan 
mukaisesti, ja lähde sitten suoristamaan jalkaa 
eteenpäin. Älä vedä polvea aivan lukkoon, kun 
jalka on suorana. 

o Palauta sitten jalka takaisin koukkuun, ja toista. 
Muista tehdä liike myös toiselle jalalle! 
 
 
 

- Kyykky kuminauha jalkojen ympärillä:  
o Seiso jalat hieman lantiota leveämmässä haarassa. 

Solmi kuminauha sen päistä yhteen jalkojesi ympärille 
(hieman polvien yläpuolelle) niin, ettei nauha pääse 
valumaan alaspäin.  

o Pidä keskivartalo napakkana, ja lähde sitten 
menemään polvista alaspäin työntäen lantiota samalla 
taaksepäin ja pitäen selän mahdollisimman suorana. 
Nojaa ylävartalolla hieman eteenpäin ja tuo painoa 
kantapäille. Voit ojentaa kädet eteen tasapainoa tuomaan. Katso, etteivät polvet 
lähde kääntymään sisään- tai ulospäin, vaan pysyvät varpaiden kanssa 
samansuuntaisesti.  

o Kun polvet ovat noin 90 asteen kulmassa, pysäytä liike ja nouse etureisiä ja 
pakaralihaksia käyttäen hallitusti takaisin ylös alkuasentoon.  
 
 

- Takareidet istuen:  
o Etsi joku tukeva paikka hieman lattiatason yläpuolelta, johon saat laitettua 

päistään yhteen solmitun kuminauhan kiinni. Tuo sitten tuoli tämän paikan eteen, 



ja asetu istumaan hyvään ryhtiin. Mitä kauempana 
nauhan kiinnityspisteestä istut, sitä raskaampi liike 
on.  

o Pujota kuminauha toisen jalan ympärille kuvan 
mukaisesti, ja lähde sitten koukistamaan tämän 
jalan polvea tuolin alle takareittä käyttäen. Kun jalka 
on tuolin alla, pysäytä liike, ja palauta jalka eteen 
alkuasentoon. Toista liike.  

o Muista tehdä sama myös toiselle jalalle! 
 
 

- Takareidet seisten:  
o Solmi kuminauha päistään yhteen niin, ettei syntyvä lenkki jää kovin 

isoksi. Pujota sitten lenkki ensin toisen jalan päkiän alle, ja lenkin 
toinen pää toisen jalan nilkan ympärille kuvan mukaisesti.  

o Seiso hyvässä ryhdissä, ja lähde sitten koukistamaan sen puoleisen 
jalan takareittä, jonka nilkan ympärillä kuminauha on. Pidä jalka, 
jonka päkiän alla nauha on, koko ajan tukevasti lattiaa vasten.  

o Koukista polvi noin 90 asteen kulmaan, jonka jälkeen palauta jalka 
takaisin alas alkuasentoon, ja toista liike. Muista tehdä sama myös 
toiselle jalalle! 
 

- Selän ojennukset istuen tai seisten:  
o Istu selkä irti tuolin selkänojasta ja ojenna jalat eteen. 

Laita kuminauha tarpeeksi tiukalle jalkojen alle niin, 
ettei se pääse luiskahtamaan pois. Anna käsien 
roikkua rennosti koko liikkeen ajan. 

o Nojaa ensin eteen kohti jalkoja ja pyri pitämään selkä 
mahdollisimman suorana. Nojaa sitten taaksepäin 
kohti selkänojaa selkälihaksia jännittäen, ja pysäytä 
liike, kun olet hieman takakenossa. Älä vedä nauhaa 
käsillä. 

o Palaa alkuasentoon etunojaan ja toista liike.  
 

Selänojennukset seisten: 

o Jos teet liikkeen seisten, seiso hyvässä ryhdissä jalat noin lantion leveydellä 
toisistaan, polvet koko ajan hieman koukussa (ts. pehmeinä), selkä 
mahdollisimman suorana. Aseta nauha kummankin jalan alle ja ota nauhan päistä 
kiinni niin, että nauha on tiukalla.  

o Nojaa sitten ylävartalolla eteenpäin työntäen samalla lantiota voimakkaasti 
taaksepäin (siirrä painoa kantapäille). Pidä jalat koko ajan lähestulkoon suorina, 
keskivartalo napakkana ja selkä mahdollisimman suorana. Älä vedä nauhaa käsillä. 

o Kun lonkat ovat noin 90 asteen kulmassa, voit pysäyttää liikkeen, ja palata hallitusti 
takaisin ylös alkuasentoon. 
 



- Polvennostot ja ”nyrkkeily” kuminauhan kanssa:  
o Istu tuolille selkä irti selkänojasta, ota kuminauhan päistä kiinni, ja vie nauha selän 

taakse yläselkään noin lapojen korkeudelle. Pidä ryhti mahdollisimman hyvänä, ja 
tuo kumpikin käsivarsi koukussa vartalon eteen noin rinnan korkeudelle.  

o Lähde nostamaan toista polvea vatsalihaksia samalla jännittäen, ja tee rauhallinen 
ns. nyrkkeilyisku vastakkaisen puoleisella käsivarrella eteen hieman ristiin.  

o Palauta käsi takaisin koukkuun laskiessasi polven samalla alas, ja tee sama toisen 
puolen polvelle ja vastakkaisen puolen kädelle. Pyri jännittämään vatsalihaksia 
koko liikkeen ajan.  
 
 

- Vartalonkierrot työnnöllä: 
o Istu tuolille selkä irti selkänojasta. Ota kuminauhan päistä kiinni, ja laita nauha 

yläselkään noin lapojen korkeudelle. Pidä selkä mahdollisimman suorana, ja tuo 
kädet koukkuun noin rinnan korkeudelle.  

o Lähde kiertämään vartaloa toiselle puolelle keskivartalon lihaksia käyttäen, ja tee 
samalla vastakkaisen puolen kädellä työntö etuviistoon kierron suuntaan (eli jos 
kierrät vartaloa oikealle, tee työntö vasemmalla kädellä). 

o Kierrä vartalo takaisin keskelle ja palauta käsi koukkuun. Tee sitten kierto toiseen 
suuntaan ja työntö toisella kädellä.  

o Pidä selkä suorana koko liikkeen ajan. 


