
 
Ninjagym, tunti 2 

Kesto 60 min 

Tavoitteet tunnille: kärrynpyörä ja käsilläseisonta, kehonhallinta rekillä/renkaissa 

• Lämmittely lankkuhippa 

1. sopiva määrä hippoja ja rajattu alue 

2. kiinni jäädessä mennään selin makuulle ja jännitetään jalat ja kädet siten, etteivät ne osu 

maahan 

3. pelastus tapahtuu siten, että nostetaan jaloista ja koitetaan pitää vartalo tiukkana, eli lantio 

ei saa tippua vaan pitäisi pysyä samassa linjassa 

▪ ohjaaja voi olla mukana leikkimässä ja korjaamassa asentoa ja auttaa nostossa 

• Lämmittely 2 erilaiset liikkumiset permannolla 

1. kuperkeikka sivulle/kierintä 

2. tavallinen kuperkeikka (jos ryhmän taso sen mukainen) 

3. frog-hypyt 

4. konkkaus 

5. varpailla kävely 

6. kyykkykävely 

7. viivajuoksu 

• Voima 

1. sykkyrä linkkari 

2. kurotus päinmakuulla 

3. lankku 

4. avustettu leuanveto 

• Ninjavenyttelyt 

o Opetellaan perus venytysasentoja, kuten haaraistunta ja kurkotukset, eteentaivutus, 

taitotasosta riippuen myös silta ja spagaatit (tässä muistetaan huomioida jalkojen, polvien, 

lantion ja selän oikeat linjat) 

 

Liikkeen nimi Painopisteet Kuva 

Ladonovi Koko vartalon kokonaisvaltainen 
hallinta. Erityishuomio keskivartalon 
tiukkuuteen. 

 
 

 
 

Kissakävely 
 

Tasapaino sekä käsi - jalka –
koordinaation harjoittelu. 
Vastakkainen käsi ja jalka astuvat. 
Voidaan harjoitella ensin viivalla, jonka 
jälkeen vaihdetaan eri korkuisia ja 
levyisiä alustoja. 

 
 



 

 
 

Seinää vasten kiipeäminen 
vatsa seinää vasten, 
avustettava piste 
 

Tämä harjoite tehdään ennen kuin 
harjoitellaan käsilläseisontaa selkä 
seinää vasten. Tällä tavoin ohjataan 
hartiakulmaa oikeaan asentoon. 
Vatsan ei tarvitse koskea seinään ja 
asennon voi tehdä myös 90 asteen 
kulmassa. 

 
 

 
 

 
Pukkihypyt penkin yli 
 

 
Painon varaaminen hartioille sekä 

kärrynpyörään ohjaavan liikeradan 

harjoittelu sekä ponnistus. 

 

 
 

 
 

Karhunpyörä 
 

Kädet pyritään pitämään viivalla. 
Karhunpyörään lähtö sama kuin 
kärrynpyörässä: järjestys käsi-käsi-
jalka-jalka 

 
 

 
 
 
 
 

Painon vienti käsille ponnarilla 
tai korkeammalla matolla 
 

Voidaan tehdä sivusta pukkihypyn 
tapaan tai sitten suoraan edestä päin 
 

 

 
 
 
 
 



 
Oikonoja rekillä ja alastulo 
etukautta 
 

Noja-asennossa hartiat työnnetään 
suoraksi ja tankoa painetaan alaspäin, 
vartalo pysyy kuppiasennossa katse 
suunnattuna eteenpäin. 

 

 
 

Tarkkuushyppyrata  
 

Hypyt erikokoisiin vanteisiin tai 
hyppynaruista tehtyihin maaleihin, 
viimeinen hyppy palikan päälle, josta 
alastulo maaliin 

 

 
 

Kuperkeikka tasaisella tai 
alamäkeen 
 

Lähtö kyykkyasennosta, selkä 
pyöreänä kädet korvien vieressä 
valmiina työntämään matosta, leuka 
rinnassa suorituksen ajan ajatuksena 
saada päkiät takaisin mattoon 
nopeasti. Kuperkeikkaa ei tulisi tehdä 
nilkoille vaan opettaa aina tulemaan 
päkiöille. 

 
 

 
 

 

 

 


