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TÄNAPÄEVAL ON PALJUDE TÖÖPÄEV TÄIS
KÄRA JA VÕIDUJOOKSU AJAGA. 
VAHETPIDAMATA HÄIRIVAD MEIE HEAOLU
STRESS JA PINGED. VAIKUS JA RAHU ON SIISKI
IGAÜHELE KÄTTESAADAVAD. KUI AVAD
MÕÕDUKALT SOOJA SAUNA UKSE, ON KÕIK
VAJALIK OLEMAS.

TIINA VAINIO

MIS ON SAUNAJOOGA? (1)
¢ Saunajooga on uus Soome tava, milles ühinevad sauna 

vaikus ja joogal põhinevate lihtsate liigutuste lõdvestav 
mõju.

¢ Saunajooga on soomlanna Tiina Vainio välja mõeldud ja 
kokku pandud harjutustega treening 50-55°C kraadises 
saunas.

¢ Saunajooga treening kestab 30-45 minutit, mis koosneb 
lühikesest alguse- ja lõpulõdvestusest ning kuuest 
joogaharjutust. 

MIS ON SAUNAJOOGA? (2)

¢ Saunajooga harjutused sobivad mõnusaks treeninguks 
igas eas ja kehakaalus inimesele, vaatamata tema 
füüsilisest vormist.

¢ Harjutuste sooritamine ei eelda varasemat 
joogakogemust.

¢ Saunajooga aitab vabaneda millegi saavutamise survest. 
Kui meel on rahunenud ja lihaspinged järele annab, siis 
stress ja peavalu kaovad ning uni on parem.

¢ Saunajooga paneb ka kehavedelikud paremini liikuma, 
väljutab organismist jääkained ning puhastab ihu.

SAUNAJOOGA ON SAUNAS KÄIMINE AGA ILMA
VINGUMISETA KOGEMUS. SEAL ÜHINEVAD SAUNA
VAIKUS NING JOOGAL PÕHINEVAD LIHTSAD
LIIGUTUSED, MILLEL ON LÕDVESTAV JA TUGEVDAV
MÕJU. SEE ON VAIKNE TEGEVUS VAIKESES RUUMIS.

TIINA VAINIO
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SAUNAJOOGA KASULIKKUS:

¢ tugevdab lihaskonda;

¢ parandab lülisamba ja liigeste liikuvust ning leevendab 
selja ja kaela probleeme;

¢ kiirendab ainevahetust ja aitab organismist väljutada 
mürkaineid;

¢ sügavrahustav efekt kehale ning meelele;
¢ aitab leevendada unetust;

¢ vähendab stressi, ärevust ja parandab keskendumist.

SAUN AITAB KAALUST ALLA VÕTTA

¢ Saunas südame löögisagedus suureneb ja ainevahetus 
kiireneb ning keha põletab rohkem kaloreid. 

¢ Regulaarselt vähemalt kolm korda nädalas saunas 
käimine aitab kaalu langetada.

¢ Saunas käimine parandab vereringlust ja regulaarne 
käimine alandab vererõhku.

¢ Saunas käimine kiirendab ainevahetust ja aitab 
organismist väljutada mürkaineid.

SAUNAJOOGA MÕISTED:

1. Hingamine
2. Asend
3. Keskjoon
4. Kõhulihaste tugi
5. Vaheldus
6. Taskaal

HINGAMINE

¢ Hingata tuleb lõdvestunult, soovitavalt nina kaudu sisse 
ja välja.

¢ Keskenduda tuleb sellele, et hingamine ja liikumine 
kulgeks ühtse voona.

¢ Hinge kinni hoida ei tohi.

ASEND

¢ Saunajooga põhiasend on: tuharad vastu saunalava; 
jalatallad vastu põrandat ning põlved ja kannad peavad 
olema ühel joonel. 

KESKJOON

¢ Keha keskjoon tähendab sirgjoont ninast nabani, see 
jagab keha paremaks ja vasakuks pooleks.

¢ Saunajooga liigutusi alustatakse istudes ja keha 
keskjoont tunnetades ehk selga sirutades ning tunnetades 
pead õlgade vahel.
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KÕHULIHASTE TUGI

¢ Kõiki liigutusi tehes tuleb pingutada kergelt 
kõhulihaseid, hoides samas tuharalihaseid lõdvestunult.

¢ Kõhulihaste tugi kaitseb alaselga harjutuste liigse 
koormuse eest ja aitab hoida ülakeha asendit.

VAHELDUVUS

¢ Saunajooga harjutuste asendid moodustuvad järk-järgult.

¢ Kõigepealt tuleb paika panna põhiasend ja siis tuleb 
mõelda, et millised kehaosad püsivad paigal ja millised 
osalevad harjutuste tegemisel.

¢ Kontrollida tuleb keskjoont ja kõhulihaseid.

TASAKAAL

¢ Saunajooga harjutusi tuleb teha tasakaalustatult; 
liigutuste ulatus erinevates suundades peab olema 
ühesugune: kõrvale, üles, ette ja taha.

¢ Tasakaal on eriti oluline selgroo painutamisel.

SAUNAJOOGA HARJUTUSED (1)

Saunajooga treening koosneb lühikesest alguse- ja 
lõpulõdvestusest ning kuuest joogaharjutust:
¢ Alglõdvestus-meelerahu ja harmoonia loomine.
¢ Saunakotkas-liigutus venitab õlavöötme lihaseid ja lisab 

rindkerele liikuvust. Lisaks toetab kesknärvi- ja 
immunsüsteemi ning parandab keskendumisvõimet.

¢ Saunatervitus-harjutus suurendab luustiku, õlalihaste ja 
puusade liikuvust ning tugevdab vöökoha lihaseid. 
Harjutuse lõpus pea alaspidi rippumine lõdvestab 
õlapiirkonna lihaseid, ergutab maksa ja neerude tegevust, 
parandab seedimist ning leevendab peavalu.

SAUNAJOOGA HARJUTUSED (2)

¢ Saunasõdur-harjutus tugevdab jalgu ja keskkoha 
lihaseid, selja süvalihaseid ning pahkluude ja põlvede 
liigeseid. Lisaks suurendab harjutus pahkluude ja 
varvaste liikuvust.

¢ Saunapööre-harjutus suurendab selgroo, eriti rindkere 
liikuvust ja venitab rinnalihaseid.

¢ Saunapingutus-harjutus tugevdab kõhu- ja 
puusalihaseid ning arendab õlapiirkonna ning ülaselja 
sügavate tugilihaste jõudu.



12.08.21

4

SAUNAJOOGA HARJUTUSED (3)

¢ Saunahäll-harjutus venitab tuharalihaseid ja lisab 
puusaliigeste liikuvust.

¢ Lõpulõdvestus-vabastab keha ja meele pinged, tõhustab 
organismi kaitsemehhanismide toimet ja annab kehale 
võimaluse end tervendada.

PRAKTILISI SOOVITUSI SAUNAJOOGAKS:

¢ Katkesta saunajooga kohe, kui tunned ennast halvasti või 
kui sul ei jätku hingamiseks õhku.

¢ Paar tundi enne saunajoogat väldi söömist.
¢ Enne saunajoogat puhasta nägu ja silmad meigist.
¢ Võta ära ehted ja pane pikad juuksed kinni.
¢ Soovi korral aseta saunalavale istumise alla suur 

saunarätt.

¢ Võta sauna kaasa rätik higi pühkimiseks ja kuumuskindel 
ja purunemata joogapudel.

¢ Saunajooga ajal ja peale treeningut tuleb juua rohkesti 
vett.

LUGEMIST SAUNAJOOGA TREENINGUD: 

¢ Tartus: Aura Veekeskus 
¢ Tallinnas: Tallinn Viimsi SPA; Reval Sport; Meriton 

Spordiklubi ja Colden Club
¢ Saaremaal: Grand Rose SPA Hotel 


