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Päivittäinen venyttely on tärkeä osa lihashuoltoa, kun 
valmistaudutaan kovaan urheilusuoritukseen. Sään-
nöllinen venyttely parantaa myös liikkuvuuttasi ja 
sillä on useita positiivisia vaikutuksia koko kehon 
toimintaan. Venyttelyn ja monipuolisen harjoittelun 
lisäksi urheilijan keho tarvitsee oikeaa ravintoa, 
lepoa ja palauttavia harjoituksia.

Neljän viikon liikkuvuusohjelma sisältää venyttelyn 
lisäksi kävelylenkkejä/rentoa hölkkää, ja kuntopiirin 
avulla toteutettavia keskivartaloharjoituksia. Voit 
treenata vatsa-, käsi-, selkä-, hartia-, rinta- ja jalkali-
haksia kätevästi myös omalla kehonpainollasi ilman, 
että sinun tarvitsee lähteä kuntosalille.

Vatsalihaksia voi treenata monella eri tavalla. 
Monipuolisen vatsatreenin tulisi sisältää mahdollisim-
man paljon erilaisia kiertoja, nostoja, rutistuksia ja 
kurotuksia. Hyviä vatsalihastreenejä ovat mm: lankk-
upito, istumaannousu, rutistusvatsat, linkkuveitsi ja 
jalkojen ojennus selinmakuulla. Tee yhtä vatsaliikettä 
oman lähtötasosi mukaan 30-60 sekunnin ajan, ja 
toista sama liike 1-3 kertaa. Keskity liikkeen laatuun: 
tärkeintä ei ole toistojen määrä! Pidä kierrosten 
välissä 1-2 minuutin tauko.

Käsi-, selkä-, hartia- ja hartialihaksia pystyy vahvista-
maan helposti esimerkiksi ihan perinteisillä etunoja-
punneruksilla. Etunojapunnerruksia voi tehdä 
leveällä ja kapealla tyylillä, sekä etupainoitteisella ja 
takapainoitteisella tyylillä. Punnertaminen vahvistaa 
koko yläkropan lihaksia ja niveliä. Jos ajatus punner-
tamisesta tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta, 
niin kokeile aluksi tehdä 10 punnerrusta joka päivä. 
Toistojen myötä löydät oikean tekniikan ja lihaksesi 
vahvistuvat.

Myös jalkalihaksia (reidet, pohkeet, pakarat jne.) voi 
vahvistaa ja treenata omalla kehonpainolla. Ja mikä 
parasta - nämäkin harjoitteet voi tehdä omassa 
olohuoneessa ilman kuntosalilaitteita! Hyviä liikkeitä 
jalkalihasten vahvistamiseen ovat mm. askelkyykyt 
eteen tai sivulle, haarahypyt ja täysin perinteinen 
kyykky: kyykkää niin alas kuin pystyt, ja keskity 
siihen, että polvet ja varpaat osoittavat samaan 
suuntaan. Tee kyykkytreenit kellon kanssa: yhtä 
liikettä voi tehdä esimerkiksi 30 sekunnin ajan, ja 
liikkeen voi toistaa 1-3 kertaa. Pidä kierrosten 
välissä 1-2 minuutin tauko.
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VIIKKO 1
Ma Reipas 30 min kävelylenkki tai 
 rento hölkkä. Reipas kävely on yhtä 
 tehokasta kuin juoksu ja pitää kropan 
 aktiivisena koko lenkin ajan. Rento 
 hölkkälenkki todella matalatempoisena.
Ti Koko kropan pitkäkestoinen
 iltavenyttely. Käy huolellisesti läpi jalat,
 kädet, selkäranka ja rintalihakset. 
 45-60s per liike. Muista hengittää syvään
 sisään ja ulos. Venyttely on samalla
 erinomainen hetki rentoutumiseen.
Ke Lankkupito 3 x 1min. Tehokas keski-
 vartalotreeni, joka tukee selkärankaa.
 Vedä napaa selkärankaan ja pidä lavat 
 auki. Muista hengitys ja oikea asento.
 Voit myös kokeilla lankkumaksimit, niin voit
 verrata aikaasi neljännen viikon tulokseen.
To Lepopäivä.
Pe Jooga. Hyvinvointia usealla eri tavalla
 edistävä harjoitusmenetelmä. Joogan 
 avulla parannat liikkuvuuttasi ja kehon-
 hallintaa, lievität stressiä ja ehkäiset 
 lihasvammoja. Voit ilmoittautua jooga-
 tunnille, tai tehdä treenin kotona. Muista
 myös, että internet on täynnä hyviä
 treenivideoita!
La Lepopäivä.
Su Reipas 45min kävelylenkki.

VIIKKO 2
Ma Lyhyt koko kropan treeni + 10 min
 venytykset. Nopeatempoinen koko
 kropan treeni: kyykkyjä, selät, vatsat, kyljet 
 Ja punnerrukset eli perusliikkeitä. Käy
 venytellessäsi läpi vähintään etu- ja 
 takareidet, pakarat, pohkeet ja lonkan 
 koukistaja..
Ti Rento hölkkä 45 min. 
 Matalatempoinen hölkkälenkki.
Ke Lepopäivä.
To Pilates. Todella tehokas treeni ja hyvä 
 vaihtoehto joogalle. Pilates vahvistaa 
 keskivartalon syviä lihaksia, syventää 
 hengitystä ja opettaa liikkumaan fysio-
 logisesti oikein. Netti on täynnä
 treenivideoita!
Pe Pitkäkestoinen koko kropan 
 venyttely + 3 x 1 min lankkupito. 
 Käy huolellisesti läpi jalat, kädet, selkä-
 ranka ja rintalihakset: etu- ja takareidet, 
 pakarat, pohkeet, kyljet sekä lonkan 
 koukistaja. 45-60s per liike. Muista 
 hengittää syvään sisään ja ulos.
La Lepopäivä.
Su Lepopäivä.
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VIIKKO 3
Ma Reipas kävely 60min tai matala 
 tempoinen hölkkä. Reipas kävely on
 yhtä tehokasta kuin juoksu ja pitää kropan 
 aktiivisena koko lenkin ajan. Rento 
 hölkkälenkki todella matalatempoisena.
Ti Jooga.
Ke Koko kropan pitkäkestoinen
 venyttely. Tehokas keskivartalotreeni,
 joka tukee selkärankaa. Vedä napaa
 selkärankaan ja pidä lavat auki. Muista
 hengitys ja oikea asento. Voit myös
 kokeilla lankkumaksimit, niin voit verrata
 aikaasi neljännen viikon tulokseen.
To Nopea koko kropan venyttely +
 45 min reipas kävelylenkki. Lyhyet 
 lämmittelyvenytykset ennen kävelylenkkiä.
 20-25s per venytys: käy läpi vähintään etu-
 ja takareidet.
Pe Lepopäivä. 
La Lyhyt koko kropan treeni +
 pitkäkestoinen koko kropan
 venyttely. Nopeatempoinen koko kropan
 treeni: kyykkyjä, selät, vatsat, kyljet ja 
 punnerrukset eli perusliikkeitä. Käy veny-
 tellessä läpi vähintään etu ja takareidet,
 pakarat, pohkeet ja lonkan koukistaja.
 45-60s per venytys.
Su Lepopäivä.

VIIKKO 4
Ma Pilates.
Ti 3x maksimi lankkupito + 60min 
 reipas kävelylenkki. Lankuta niin
 kauan kuin pystyt, ja vertaa aikaasi
 ensimmäisen venyttelyviikon tulokseesi!
 Pidä tasainen ja kovatempoinen vauhti
 tunnin kävelylenkin aikana.
Ke Jooga.
To Koko kropan kuntopiiri +
 venyttely. Huomio erityisesti jaloille  
 tehtävät venytysliikkeet. Kuntopiirissä
 perusliikkeet: punnerrukset, vatsat, selät,
 kyljet jne. Voit keksiä 8-10 liikettä.
 30 sekuntia työtä, sen jälkeen 15 sekunnin
 tauko.
Pe Lepopäivä.
La 1h 30 min reipas kävely +
 pitkäkestoinen koko kropan
 venyttely. Viikon viimeinen kuntoilu-
 treeni! Pidä tasainen ja kovatempoinen
 vauhti koko kävelylenkin aikana. Venyttele
 huolellisesti varsinkin jalat. Muista
 hengittää syvään sisään ja ulos.
 45-60s per venytys.
Su Lepopäivä.
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