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 L
umisen metsän reunassa näkyy 
villisti ympyrässä liikkuvia va-
loja. Ne spurttaavat ylös. Hei-
luvat edestakaisin. Muutamia 
huomioliiveihin pukeutuneita 
hahmoja syöksyy liukureilla alas 
mäkeä heijaa-huutojen saattele-
mina. Sitten yhtäkkiä koko valo-
pääjoukkio punnertaa. Kunnes 
alkaa lumisota. 

Ei. Kyseessä ei ole päiväkoti-
retki, vaan vakavasti otettava 

aikuisten urheiluharrastus.
– Cross natureen kuuluu leikkimielisyys. 

Treenaamisen tulee olla hauskaa ja rentoa. 
Ehkä olen virittänyt tunteja itse vielä hie-
man lisää siihen suuntaan, nauraa Parais-
ten työväenopistossa eli Kombissa ryhmää 
ohjaava ilopilleri, Petra Mannström.

Mannström on Ruotsista rantautuneen 
lajin pioneereja Suomessa. Aiemmin hän 
ohjasi erilaisia jumppia, mutta kaipasi 
niissä raikasta ulkoilmaa. Lahden takaa 
hän löysi ruotsalaisen Anna Adelmanin, 
lajin kehittäjän. 

Mannström hakeutui ohjaajakurssille ja pe-
rusti vuonna 2014 cross nature -ryhmän, 
johon ilmoittautui seitsemän naista. Nyt 
mukana on kolmisenkymmentä osallistujaa, 
jotka harjoittelevat Paraisilla viikoittain.

Cross nature on luonnossa tehtävää har-
joittelua, jossa pääpaino on lihaskunnon 
kehittämisellä. Aerobisia osuuksia, kuten 
intervallijuoksua, on lihaskuntoliikkeiden 
välissä. Harjoituksissa käytetään omaa ja 
kaverin kehoa tai luonnosta löytyviä apu-

välineitä, kuten puita ja kiviä. Mukana on 
vain makuualusta ja pimeän aikaan otsa-
lamppu ja heijastinliivi.

Vaikutteita on otettu monesta lajista, ku-
ten nyrkkeilystä, jalkapallosta ja voimahar-
joittelusta. Vain ohjaajan oma kekseliäisyys 
on rajana sille, mitä liikkeitä voidaan tehdä.  

– Se millaiseksi tunti muodostuu, riip-
puu paljon säästä. Kylmällä liikumme 
enemmän paikasta toiseen ja nostamme 
pulssia, jotta lämpö pysyy yllä. Kesällä 
voi tehdä pidempiä lihaskunto-osuuksia, 
Mannström kertoo.

Liian huonoa säätä ei cross naturessa 
olekaan. Kurja keli on yhteinen vihollinen, 
jolloin joukko vain tsemppaa toisiaan en-
tistä enemmän. Pakkasraja on -15 astetta, 
mutta muutoin treenit pidetään aina.

Ruotsissa suureen suosioon päässyt laji on 
Suomessa vielä lapsenkengissä. Paraisten 
Kombin lisäksi toimivia ryhmiä on ainakin 
Helsingissä ja Salossa. Ohjaajien taustan 
takia myös useimmat harrastajat ovat 
ruotsinkielisiä. Myös Aurinkomatkojen 
lomaohjelmassa lajiin pääsee tutustumaan.

– Tämä on hauskinta, mitä ikinä olen 
tehnyt, tokaisee ryhmän uusin tulokas 
ensimmäisen käyntikertansa jälkeen.

Siltä touhu myös näyttää.
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Cross nature on uusi liikuntalaji, joka yhdistää ulkoilun ja voimaharjoittelun. 
Hauska ulkokuntoilu on salaa myös tehokasta.

Maija Arosuo teksti // Jori Liimatainen kuvat

Harjoitukset tehdään useimmiten pareittain, pienryhmissä tai 
joukkueina, jolloin jokainen kannustaa toistaan.

Leikkimielisyys kuluu lajiin ja saa sen tuntumaan kevyemmältä. 
Kaloreita kuluu ja voimaa syntyy, vaikkei suorituksia laskisikaan.

Cross naturen periaatteita

■■Luontoa kunnioittaen. Luonnossa liiku
taan jälkiä jättämättä. Puita ja kiviä voidaan 
käyttää treenivälineinä, mutta ne jätetään 
alkuperäisille paikoilleen. Metsässä maaston 
epätasaisuus tuo lisähaastetta. Siirtymiset 
paikasta toiseen voivat olla umpimetsässä, 
polkua tai kuntoratoja pitkin. 

■■Yhdessä. Kaikentasoiset voivat harjoitella 
yhdessä. Esimerkiksi intervallit tehdään juok
semalla pientä lenkkiä, jolloin nopeammat 
voivat juosta useamman kierroksen. Liikkeitä 
voi tehdä oman kunnon mukaan. Harjoitteet 
tehdään pareittain, pienryhmissä tai joukku
eina, jolloin kannustaja on koko ajan läsnä.  

■■Stressitöntä. Harjoituksessa pyritään 
nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja liikku
misesta, ei laskemaan suorituksia. Vaihtuvat 
harjoitukset, leikkimielisyys, hauskat liikkeet 
ja luontoympäristö aiheuttavat sen, että tunti 
kuluu siivillä, eikä treeni tunnu raskaalta. 

■■Koko kropalle. Lajissa käytetään kaikkia 
lihaksia, joita tarvitaan arjessa. Monipuoliset 
liikkeet, nopeat spurtit ja vaihteleva maasto 
takaavat sen, että koko keho on koetuksilla. 
Vaikka on vain käynyt metsässä leikkimässä, 
onkin saanut koko kropan treenattua.

1 Kokoonnutaan paikassa, joka vaihtelee 
kerroittain.

2 Siirrytään lumihangessa kevyesti hölkäten 
noin 500 metriä metsäaukiolle.

3 Liikutaan vastakkain riveissä: polvennosto
ja, kantapääjuoksua, karhukävelyä, ankka

taaperrusta jne. Kun kaveri tulee kohdalle, 
annetaan ”high five”.

4 Spurtataan seuraavalle  
suorituspaikalle.

5 Ystävänpäivän kunniaksi tehdään ”sydän
liike”. Asetutaan pareittain peräkkäin 

selälleen. Etummainen nostaa jalat ylös ja 
taaimmainen tarttuu häntä nilkoista. Yhdessä 
he muodostavat sydämen.

6 Pidetään ”kuntopiiri”. Yhdessä pisteessä 
tehdään mäkijuoksua, toisessa, kyykätään, 

kolmannessa lankutetaan ja neljännessä 
tehdään vaakahyppyjä mäessä. Vaihdetaan 
pistettä, kun ohjaaja huhuilee.

7 Järjestetään viestikisa. Joukkueissa on nel
jä jäsentä, joista yksi laskee liukurilla mäen 

alas, toinen tekee lumipalloja, kolmas hyppii 
Xhyppyjä ja neljäs menee kyykkyyn ja ylös. 
Kapula vaihtuu, kun liukuri tulee alas.

8 Leikitään lumisotaa tehdyillä palloilla. 
Otetaan vielä yksi liukuriviesti, koska se oli 

niin kivaa.

9 Kokoonnutaan piiriin ja kiitetään kaik
kia. Heitetään lunta ilmaan ja katsotaan 

otsalamppujen valossa, kun se leijailee alas. 
Huudetaan niin voimakas ughhhhuuto kuin 
lähtee.

10  Hölkätään takaisin lähtöpisteeseen ja 
ihmetellään, mihin se tunti taas vierähti.

Talvinen cross nature  
-treeni (1 tunti 15 min) Lihasvoimaa luonnosta


