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OMATOIMINEN KESÄHARJOITTELU VIIKOT 23–29 – VIIKKOHARJOITUS 

Juoksu- /vetoharjoitteet (3) 

1) Sauvakävely + vetoja 5 km (esim. Joutsan pururata) 

Sauvakävele reippaasti ensin n. 10 min / 1 km lämmittelyksi. Jatka sauvakävelyä ja tee lämmittelyksi 4 kpl avaavia, 

kevyitä n. 50 metrin vetoja (valaisinpylväiden väli veto, 2-3 väliä sauvakävelyä ja syke palautuu). Jatka sauvakävelyä ja 

tee 4 kpl 2 valaisinpylvään välin mittaisia vetoja, juokse niin kovaa kuin pääset; palauttelu 3-4 väliä. Jatka sauvakävelyä 

ja tee 4 kevyttä vetoa ja n. 2 välin palautukset. Sauvakävele maaliin. 

2) Kovavauhtinen 3 km (esim. Joutsan pururata) 

Juokse Joutsan pururadan 3 km:n lenkki. Ensimmäinen kilometri normaalivauhtia, kiristä vauhtia ja juokse viimeiset 

kaksi km tavallista kovempaa. Jos jaloissa tuntuu lenkin jälkeen esim. maitohapot, kävele pieni loppuverryttely. 

3) Rauhallinen PK-lenkki 

Tee noin 45 minuuttia kestävä rauhallinen peruskestävyyslenkki, joka voi olla sauvakävelyä, kevyttä hölkkää, 

maastopyöräilyä tai rullaluistelua. Jos pyöräile maantiellä, pidennä hieman aikaa, esim. hieman yli tuntiin. 

Kuntosaliharjoitteet (2) 

4) Kuntopiiri kiertoharjoituksena (lihaskestävyys) 

Lämmittele n. 10-15 min. Valitse 9 laitetta / liikettä, joista 3 kohdistuu jaloille, 3 käsille/ylävartalolle ja 3 keskivartalolle. 

Suorita 9 laitteen/liikkeen kierto alusta loppuun yhteensä 3 kertaa. Tee n. 20 toistoa per laite/liike, joko oma paino tai 

vähäinen lisäpaino, ja siirry seuraavaan laitteeseen/liikkeeseen. Vältä peräkkäisiä liikkeitä/laitteita samalle 

lihasryhmälle. Suoritukset rauhallisesti, mutta sykkeen voit pitää yllä siirtymällä liikkeestä/laitteesta toiseen ilman 

isompaa taukoa. Loppuverryttely 5 min (esim. soutu, pyöräily, cc). 

5) Nuorten voimakestävyysharjoitus paikkakiertoharjoituksena 

a) Lämmittele n. 10-15 min. 

b) Tee 3-5 liikkeen kevyt keppijumppa lämmittelyn jatkeeksi (esim. 3 sarjaa, 10-15 toistoa per liike) tai vaihtoehtoisesti 

jumppaliikkeitä matolla. 

c) Valitse yksi liike/laite ylävartalolle, yksi keskivartalolle ja yksi alavartalolle. Käytä kevyitä painoja, joilla kykenet 15 

toistoon. Tee kukin liike 15 x. Sarjoja tehdään yhteensä 3. 

d) Toistetaan kohta c, mutta eri liikkeillä/laitteilla. 

e) Loppuverryttely 5 min (esim. soutu, pyöräily, cc). 

 

Muista vaihdella liikkeitä/laitteita, niin monipuolisuus säilyy. 

Muu harjoittelu 

Pidä viikossa 1-2 selkeää taukopäivää suunnitelman mukaisesta harjoittelusta, jotta et rasitu liikaa. Em. harjoitusohjelman päälle 

voit tehdä kevyttä liikuntaa päälle oman jaksamisen mukaan vaikka kuinka paljon. Muista kokeilla myös muita lajeja! 


