Matka hyvään kuntoon

Aloita liikkuminen jo tänään!
Liikuntaa on monenlaista ja alkuun pääsee pienin askelin. Juuri siitä syystä sinun on mahdollista
aloittaa liikkuminen jo tänään. Omasta kunnosta huolehtiminen on tärkeää niin fyysisen
kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta. Arkiliikunnan lisääminen on ensimmäinen askel
henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Liikkuminen antaa arkirutiineihin lisää voimia ja energiaa. Liikunta vähentää ylimääräisen rasvan
määrää, alentaa kohonnutta verenpainetta ja edistää muistin toimintaa. Lisäksi säännöllinen
liikunta vahvistaa luita ja lihaksia sekä parantaa ryhtiä ja kuntoa. Säännöllinen liikunta myös
rentouttaa ja parantaa unen laatua. Peruskuntosi ja koko olemuksesi kohenee.
Matka hyvään kuntoon -oppaasta löydät käytännön ohjeita siihen,
kuinka aloitat liikkumisen ja lisäät arjen aktiivisuutta sekä miten
kohennat vähitellen lihasvoimaa ja kestävyyskuntoa. Oppaasta
löytyy myös helposti toteutettavia liikkuvuusharjoituksia.
Aloita nyt! Voit yllättyä, miten nopeasti positiiviset muutokset
näkyvät.

Tästä alkaa sinun matkasi hyvään kuntoon!

Liikuntaohjelman sisältö
Viikot 1–4 Arkeen aktiivisuutta

Viikot 5–8 Lajimaistiaisia ja fiiliksiä

Viikot 9–12 Kokeilusta tavaksi

Viikko 1
Viikko 2
Viikko 3

Viikko 5
Viikko 6

Viikko 9
Kävely-hölkkälenkki ja uinti tai vesijuoksu sekä kuntosali II
Viikko 10 Sauvarinne, pyörälenkki ja pallojumppa II
Viikko 11 Vesijuoksu ja patikointi sekä punttijumppa tai
kahvakuula
Viikko 12 Kävely-hölkkälenkki, pyörälenkki ja kuminauhajumppa

Viikko 4

Arjen aktiivisuutta ja tasapainoilua
Kävelylenkki ja kotijumppa I
Pyörä- tai kävelylenkki, kotijumppa I ja
rentoutusharjoitus
Kävely- tai sauvakävelylenkki ja keppijumppa

Viikko 7
Viikko 8

Sauvakävelylenkki, frisbeegolf ja kuntosali I
Kävely- tai sauvakävelylenkki, vesijuoksu ja
pallojumppa I tai kotijumppa II
Kävely- ja pyörälenkki ja kahvakuula
Porraskävely, pyörälenkki ja kuntopiiri
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Opas aloittelevalle kuntoilijalle
Tämä opas antaa tukea säännöllisen liikunnan
sisällyttämiseen luonnolliseksi osaksi elämääsi.
Aloittaminen pienin askelin, onnistumisen ilo
ja hyvän fiiliksen säilyttäminen vievät hiljalleen
kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Opas on
jaettu kolmeen neljä viikkoa kestävään jaksoon.
Jaksojen tavoitteena on totuttautua hiljalleen
säännölliseen liikkumiseen.
Tämän oppaan harjoitukset on merkitty arvioidun rasitustason mukaan seuraavasti: kevyt,
hieman rasittava ja rasittava. Näet nämä myös
kunkin viikon tavoitetaulukossa värikoodein merkittynä. Jos esimerkiksi kävelylenkki on merkitty
vihreällä värikoodilla (”hieman rasittava, hengästyttää”) ja koet lenkin jälkeen, että se tuntuikin
yllättävän kevyeltä ja hengästyit vain vähän, lisää
seuraavalla lenkillä hieman kävelynopeutta tai
lenkin pituutta. On kuitenkin tärkeää, että aloitat
harjoittelun maltilla.

MILTÄ RASITUS TUNTUU?

Miltä hengitys tuntuu?

Kevyt

Hieman hengästymistä

Hieman rasittava

Hengästyttää (puhuminen vaikeutuu)

Rasittava

Hengästyttää reilusti

Kestävyyskunnon ja lihasvoiman kehittämisen lisäksi on tärkeää myös huoltaa kehoa.
Oppaan keskiaukeamalle on koottu liikkuvuusharjoituksia. Kunkin harjoitusohjelman
yhteydessä on kerrottu, mitkä liikkuvuusharjoitukset sinun ainakin kannattaisi tehdä
kyseisen harjoituksen jälkeen.
Arkiliikunnan ja liikuntasuoritusten kirjaaminen
auttaa tavoitteiden toteuttamisessa ja liikunnallisen
elämäntavan juurruttamisessa. Oppaassa on kunkin
viikon kohdalla taulukko, johon voit merkitä päivittäiset
suorituksesi. On tärkeää, että löydät liikkumistavat, jotka
tuntuvat sinusta mukavilta. Voitkin kirjata taulukkoon
myös kunkin liikkumiskerran tuntemukset.

Esimerkki taulukon täyttämisestä:
TOTEUTUS

FIILIS

MA kävely

++

TI

kotijumppa

-

KE

kävely

+-

kävely + kotijumppa

+++

TO
PE
LA
SU kävely

+
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Arjen aktiivisuutta ja tasapainoilua
Viikot 1–4 Arkeen aktiivisuutta
Arjen aktiivisuutta voit lisätä päivärutiinien lomaan esimerkiksi:

VIIKON TAVOITE

r pyöräilemällä tai kävelemällä joko osan tai koko matkan töihin tai asioille
r tauottamalla pitkäkestoista istumista nousemalla välillä seisomaan

Arjen askeleita

r kävelemällä portaissa (myös liukuportaissa)
r parkkeeraamalla auton hieman kauemmaksi kuin tavallisesti asioilla käydessäsi

3 × tasapainoilua

r jäämällä linja-autosta yhden pysäkin aikaisemmin
r puutarha- ja lumitöillä
r lasten kanssa ulkona touhuilemalla
r tarjoamalla ulkoiluseuraa ikäihmiselle

TOTEUTUS
MA
TI
KE

FIILIS

Mieti millä kolmella tavalla voit lisätä arjen askeleita omalla kohdallasi, kirjaa ne ylös ja pyri
toteuttamaan näitä toimintoja viikkojen 1–4 aikana. Voisiko niistä jokin jäädä tavaksi?

1.
2.
3.

TO
PE
LA
SU
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Tasapainoilua (kevyt):

2.

1.

Tee ainakin
nämä liikkuvuusharjoitukset:
rpohkeet
retureidet

3.

Hyvä tasapainokyky on sujuvan ja turvallisen
liikkumisen perusta. Tasapainoa voidaan
parantaa säännöllisellä, monipuolisella ja
riittävän haastavalla harjoittelulla. Liikkeitä
voi tehdä helposti omassa arjessa, välineenä
oma keho. Myös luonnossa liikkuminen,
hiihtäminen, tanssiminen ja pallopelit
kehittävät tasapainoa. Tasapainoharjoituksia
on hyvä tehdä 2–3 kertaa viikossa.

(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

4.

1. Seisoma-asento. Rullaa vartalon painoa
vuorotellen varpailta kantapäille. Toista liike
10 kertaa.

5.

6.

2. Seiso yhdellä jalalla. Kirjoita varpailla nimesi
ilmaan. Vaihda sitten kirjoittavaa jalkaa.
3. Seiso yhdellä jalalla. Kallista hieman vartaloa ja
tee raajoista X-kirjain. Pysy hetki tässä asennossa.
Toista 5 kertaa molemmille puolille.
4. Seiso yhdellä jalalla. Tavoittele vastakkaisella
kädellä nilkkaa. Toista molemmilla jaloilla 10
kertaa.
5. Kävele päkiöillä 10 askelta eteen ja 10 taakse.
6. Seiso yhden jalan varassa, toisen jalan polvi
edessä koukussa. Taputa jalan alla 10 kertaa. Tee
sama toisen jalan varassa seisten.
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Kävelylenkki ja kotijumppa I
Viikot 1–4 Arkeen aktiivisuutta
VIIKON TAVOITE
4 × kävelylenkki (15 min)
2 × kotijumppa I

TOTEUTUS

FIILIS

Tällä viikolla ohjelmaan lisätään arjen askeleiden
lisäksi kevyet kävelylenkkeilyt. Jos hyödynnät
työmatkaasi kävelemällä yhteensä vähintään puoli
tuntia päivittäin muutamana päivänä, käy se hyvin
tämän viikon kestävyyskunnon harjoittamisesta.
Kävelyssä tärkeintä ovat mukavat, jalkaa tukevat
jalkineet ja hyvän ryhdin ylläpitäminen.
Kotijumpalla vahvistetaan lihaksia. Liikkuvuusharjoitukset alaraajoille ja lantion alueelle puolestaan
auttavat lihaksia palautumaan ja pitävät nivelet
notkeina.

MA
TI

Kävelytekniikasta

KE

r Kanna kehoasi kävellessä hyvässä ryhdissä katse
eteenpäin suunnattuna. Kuvittele kävellessäsi,
että kannat ruukkua pääsi päällä.

TO

r Askel rullaa koko jalkapohjan alueella kantapäästä
varpaisiin.
r Kädet heiluvat rennosti vartalosi vieressä.

PE
LA
SU
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Kotijumppa I (kevyt):
Toista kutakin liikettä 10 kertaa.
1. Alkulämmittely: Heilauta käsiä eteen ja taakse laajoilla
liikkeillä. Jousta samalla polvista.
2. Vatsalihakset ja tasapaino: Nosta toinen polvi koukussa
ylös ja paina vastakkaisella kädellä polvea vasten.
3. Jalkalihakset: Istuudu mahdollisimman hitaasti tuolille tai
sohvalle ja nouse sieltä vikkelästi ylös.
1.

4. Selkälihakset: Konttausasennossa nosta vuorotellen
toinen jalka ylös ja laske alas.

2.

3.

5. Käsi- ja rintalihakset: Punnerra seinää vasten.
Tee ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset:
retureidet
rtakareidet
ralaselkä
rrintalihakset
rolkavarren ojentajat

6. Selän ja lonkkien liikkuvuus: Rullaa seisoma-asennosta
ylävartaloa alaspäin koukistaen samalla polvia ja nouse
sieltä nikama nikamalta ylös. Taivuta lopuksi selkää kädet
ristiselkää tukien taaksepäin.

4.

7. Loppurentoutus: Käy selinmakuulle, hengitä muutama
kerta tehokkaasti keuhkojen alaosista asti. Rentoudu hetki.
Venytä raajat ja niska sitten pitkiksi ja löysää rennoksi.

(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

7.

6.

5.
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Pyörä- tai kävelylenkki,
kotijumppa I ja rentoutusharjoitus
Viikot 1–4 Arkeen aktiivisuutta
Tällä viikolla lenkkien kestoa lisätään. Malta pitää vauhti vielä rauhallisena. Kotijumpan voit
tehdä lenkin jälkeen tai erillisenä harjoituksena.

VIIKON TAVOITE
4 × pyörä- tai kävelylenkki (30 min)
2 × kotijumppa I
Rentoutusharjoitus

TOTEUTUS

Anna sopivassa välissä hetki aikaa itsellesi ja kokeile rentoutusharjoitusta. Se vie aikaa vain
muutaman minuutin, mutta auttaa kuuntelemaan lihaksiesi vointia ja rentouttamaan
niitä. Mikäli koet hyötyväsi pienistä rentoutustuokioista, voit tehdä niitä esimerkiksi työn ja
kotiaskareiden lomassa, ennen nukkumaanmenoa tai lenkin jälkeen. Tekemällä harjoituksia
säännöllisesti opit löytämään rentouden.

FIILIS

MA
TI
KE
TO
Pyöräilystä monta iloa

PE
LA
SU

Arki on liikkumista kodin, työpaikan, ruokakaupan, harrastusten ja muiden palveluiden välillä. Onko
sinulla mahdollisuus lisätä pyöräilyn osuutta lyhyillä matkoilla? Pyörällä pääsee helposti ja ruuhkiin juuttumatta paikasta toiseen. Pyöräillen säästät matkalipuissa, polttoaineessa ja pysäköinnissä.
Lisäämällä työmatkapyöräilyä ja asioiden hoitamista pyöräillen voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi.
Pyöräily kehittää kestävyyskuntoa, alaraajojen lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Se myös virkistää
mieltä. Työmatka pyörän selässä virittää päivään ja päivän jälkeen siirtää ajatukset vapaa-aikaan. Kun
yhdistät pyöräilyn tai kävelyn osaksi arkitoimia, ei liikkumaan aina tarvitse lähteä erikseen.
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Rentoutusharjoitus:
Rentoutusharjoitus tarjoaa mahdollisuuden kiireen
pysäyttämiseen ja hetkessä läsnä olemiseen. Tämä harjoitus
perustuu jännitys–rentoutus-periaatteeseen. Jännitysvaihe
kestää vain sekunnin tai kaksi.
Ennen harjoitusta löysää kiristävät vaatteet ja asetu
selinmakuulle. Laita tyyny pään alle sekä tarvittaessa
polvien alle. Voit halutessasi laittaa soimaan rauhallista
taustamusiikkia. Lue harjoitus ensin muutamaan kertaan läpi
ja aloita harjoitus sen jälkeen ajatuskäskyjesi avulla.

1. Sulje silmäsi ja hengitä muutaman kerran syvään.
2. Keskitä ajatuksesi alaraajoihin. Koukista nilkat ja jännitä
jalkoja alustaa vasten. Rentouta alaraajat.
3. Keskitä ajatuksesi pakaralihaksiin. Jännitä pakarat yhteen
ja rentouta pakarat.
4. Keskitä ajatuksesi yläraajoihin. Vie sormet nyrkkiin ja
jännitä yläraajoja alustaa vasten. Rentouta yläraajat.
5. Keskitä ajatuksesi niska–hartia-alueeseen. Jännitä hartioita
nostamalla olkapäät korvia kohti ja rentouta hartiat.

6. Keskitä ajatuksesi kasvolihaksiin. Jännitä kasvolihaksesi
vetämällä otsa kurttuun ja suu suppuun. Rentouta
kasvolihakset.
7. Rentouta vielä ajatuksen avulla koko keho. Anna
hengityksen kulkea vapaasti ja nauti rentouden tunteesta
vielä hetki.
8. Herättele lopuksi itsesi hengittämällä muutaman kerran
syvään. Liikuta hiljalleen raajojasi. Rentoutuminen antaa
sinulle energiaa päivän toimintoihin.

9

4

Kävely- tai sauvakävelylenkki ja keppijumppa
Viikot 1–4 Arkeen aktiivisuutta
VIIKON TAVOITE
4 × kävely- tai sauvakävelylenkki
(30 min)

Sauvakävely on tekniikasta, maastosta, kävelynopeudesta ja kävelijän koosta riippuen jopa 20
prosenttia tehokkaampaa kuin kävely ilman sauvoja. Sauvakävely vahvistaa pakara- ja reisilihaksia. Sauvoja käytettäessä myös yläraajojen lihakset ovat työssä ja rintaranka saa tarvitsemaansa
kiertoliikettä. Monen kävelyryhti kohenee sauvojen kanssa kävellessä. Maastossa sauvat toimivat tasapainon tukena ja ovat tehokkaana apurina ylämäkeen kavuttaessa. Maastossa kävellessä
vältyt asfaltin käteen kohdistamalta tärähdykseltä ja samalla voit seurata luonnon elämää.

2 × keppijumppa

TOTEUTUS

Saat kävelyyn vaihtelua kävellessäsi erilaisilla alustoilla: metsässä, poluilla, rannalla vesirajassa tai
lumessa. Pidä vauhti tasaisena. Huomaat, että vaihteleva maasto ylämäkineen antaa mukavasti
uutta haastetta ilman, että kävelyvauhtia tarvitsee lisätä. Alamäkien aikana rentouta hartioita ja
tasoittele hengitystä.

FIILIS

Sauvakävelytekniikasta

MA

r Pidä katse eteenpäin. Kanna kehoasi
ryhdikkäästi pitäen hartiat rentoina.

TI

r Jalkaterä rullaa askellettaessa: isovarvas
irtoaa viimeisenä maasta.

KE

r Sauvat liikkuvat vartalon sivuilla ja
kämmen aukeaa sauvatyönnön lopuksi
vartalolinjan takana.

TO
PE
LA
SU

r Sauvojen suunta on koko suorituksen
ajan viistosti taaksepäin.
r Yläselkään tulisi saada pientä
kiertoliikettä.

Sopiva kävelysauvan pituus
r 0,7 x oma pituus TAI
r kyynärpää 90 asteen kulmassa ja
sauvan kärki jalkaterän vieressä.
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Keppijumppa (kevyt):
Tee kutakin liikettä 10 kertaa, kaksi kierrosta. Välineenä
voit käyttää moppia, kävelysauvaa, haravaa tms.
1. Alkulämmittely: Tee keppi käsissä yläraajoilla
laajaa kahdeksikkoa vartalon edessä. Jousta
hieman polvista.
2. Käsilihakset: Nosta kädet ylös ja laske
hartiatasolle alas. Jousta liikkeen aikana polvista.
3. Yläselän liikkuvuus: Nojaa pepulla puuhun tai
seinään. Jätä polvet hieman koukkuun. Aseta
keppi hartioille, pidä keskivartalo napakkana ja
kierrä ylävartaloa puolelta toiselle.
4. Jalkalihakset: Laita keppi maahan pitkittäin ja
tee pieniä hypähdyksiä kepin yli polvista hieman
joustaen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5. Selkä- ja jalkalihakset: Maastaveto kepillä. Seiso
ryhdikkäästi. Laske keppi selkä suorana reisiä
pitkin polvien alapuolelle. Ojenna sitten vartalo
takaisin ylös.
6. Selän liikkuvuus: Seiso haara-asennossa keppi
hartioiden edessä ja pidä keskivartalo napakkana.
Nosta keppi ylös ja kallista vuorotellen oikealle
ja vasemmalle. Laske joka kallistuksen jälkeen
yläraajat hartiatasolle eteen.

Tee ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset:
rhartiaseutu
retureidet
rtakareidet
rpohkeet
ralaselkä
(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)
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Sauvakävelylenkki, frisbeegolf ja kuntosali I
Viikot 5–8 Lajimaistiaisia ja fiiliksiä
VIIKON TAVOITE
3 × sauvakävelylenkki (40 min)
Frisbeegolf
Kuntosali I

TOTEUTUS
MA
TI
KE
TO
PE
LA
SU

FIILIS

Haluatko kokeilla jotain uutta, hauskaa ja mukaansa tempaavaa lajia? Frisbeegolfia voi harrastaa koko perheen
voimin tai kaveriporukan kanssa. Mukavan yhdessäolon
lisäksi laji tarjoaa mahdollisuuden ulkoiluun luonnon
helmassa. Talvella sopivia lajimaistiaisia voisivat olla esimerkiksi lumikenkäkävely, luistelu luonnonjäällä tai ihan
perinteinen hiihto.
Lihasvoimaa harjoittelemme tällä viikolla kuntosalilaitteilla. Säännöllinen lihaskuntoharjoittelu parantaa
kehonkoostumusta: rasvakudos vähenee ja lihaskudos lisääntyy. Se myös edistää verenkiertoa ja lisää
energiankulutusta. Kuntosaliharjoittelulla voit parantaa
lihastasapainoasi ja ryhtiäsi sekä ennaltaehkäistä tuki- ja
liikuntaelimistön ongelmia.
Frisbeegolfista
r Frisbeegolfradat sijaitsevat yleensä puistomaisessa ja
pinnanmuodoiltaan vaihtelevassa maastossa. Myös ratojen
vaatimustasot vaihtelevat.
r Frisbeegolfia voi pelata millä tahansa frisbeellä, mutta
helpoimmin se sujuu tarkoitusta varten suunnitelluilla
kiekoilla. Lajia aloitteleva pärjää 1–3 kiekolla.
r Tarkoituksena on heittää frisbee maalikoriin
mahdollisimman vähillä heitoilla. Peliväylä aloitetaan
heittämällä avausheitto. Seuraava heitto suoritetaan aina
siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Väylä on
pelattu loppuun, kun frisbee on maalikorissa. Tämän jälkeen
siirrytään seuraavalle väylälle.
Lisätietoja lajista ja säännöistä: www.frisbeeliitto.fi
Lisätietoja radoista: www.frisbeegolfradat.fi
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Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
retureidet
rtakareidet
rpakarat ja lonkat
rhartiaseutu
ryläselkä
rpohkeet
rrintalihakset
(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

3.

1.

2.

1. Alkulämmittely ja loppujäähdyttely kuntopyörällä, crosstrainerillä tai
kävellen juoksumatolla 10 minuuttia.

4.

5.

2. Hartia- ja yläselän lihakset: ylätaljan veto. Ota kapea ote taljasta, vedä
talja alas hartiatasolle ja palauta jarruttaen ylös.

Kuntosaliharjoitus I (hieman rasittava):
Ennen kuntosaliharjoitusta on tärkeää lämmitellä hyvin. Harjoitteluvastuksen tulee olla sellainen, että liikkeen pystyy tekemään hallitusti
viimeiseen toistoon saakka. Vastusta liikettä palautusvaiheessa. Älä
pidätä hengitystä suorituksen aikana.
Kuntosalien ohjaajat neuvovat ja opastavat kuntosalilaitteiden käytössä ja oikeissa suoritustekniikoissa. Kysy rohkeasti neuvoa – he ovat
siellä sinua varten!

3. Jalkalihakset: jalkaprässi istuen. Ojenna jalat suoriksi ja palauta jarruttaen
takaisin koukkuun.
4. Käsilihakset: pystypunnerrus punteilla. Nosta vuorotellen kädet ylös kohti
kattoa. Jousta hieman polvista.
5. Pakaralihakset: Pakarapenkki. Ota pieni etunoja, tukijalka hieman
koukussa. Ojenna toinen jalka suoraksi taakse ja palauta jarruttaen takaisin.
6. Keskivartalolihakset taljalla. Ota käyntiasento. Vedä taljaa suorilla käsillä
vaakatasosta alas ja jarruta ylös.

6.

7. Yläselän lihakset: alasoutulaite. Vedä talja edestä selkää ojentaen rintaan
kiinni. Palauta jarruttaen takaisin.

Tee kutakin liikettä 10–15 toistoa. Vastuskuorma on sopiva, kun
viimeisten toistojen aikana tunnet lihasväsymystä. Jos kaikki liikkeet
tehtyäsi voimia tuntuu olevan hyvin jäljellä, tee toinen kierros.
Jos käytössäsi ei ole kuntosalia, voit tehdä kotona lihaskuntoharjoituksen käsipainoilla. Ohje löytyy sivulta 27.

7.
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Kävely- tai sauvakävelylenkki,
vesijuoksu ja pallojumppa I tai kotijumppa II
Viikot 5–8 Lajimaistiaisia ja fiiliksiä
VIIKON TAVOITE
3 × kävely- tai
sauvakävelylenkki (40 min)
vesijuoksu (30 min)

Tällä viikolla tutustutaan vesijuoksuun ja pallojumppaan. Jos käytössäsi ei ole isoa
jumppapalloa, voit tehdä pallojumpan sijasta kotijumppa II:n, jonka löydät oppaan sivulta 30.
Monissa uimahalleissa on vesijuoksuvöitä, joita voi lainata. Jos mahdollista, kokeile lajia
kesäaikaan myös järvessä tai meressä. Näin helteen uuvuttavat vaikutukset katoavat kuin
itsestään ja pääset nauttimaan luonnon tarjoamista elämyksistä.

2 × pallojumppa I tai
kotijumppa II

TOTEUTUS

FIILIS

MA
TI
KE

Vesijuoksutekniikasta

TO

r Juokse pienessä etukenossa säilyttäen kuitenkin pystyasento.

PE

r Liikuta käsiä vartalon sivuilla rytmikkäästi. Kyynärpäät ovat 90 asteen kulmassa ja lähes
hipovat alhaalla vesivyötä. Pidä sormet yhdessä.

LA

r Vesivyön paikka: vesivyö asetetaan ennen veteen menoa vyötärön kapeimmalle kohdalle.
Vesivyön takana kellukkeessa oleva logo, teksti tai vastaava tulee taakse ja kirjoitus
oikeinpäin. Kiinnitä vyö tiukalle ja napsauta lukko kunnolla kiinni. Jos vyö nousee vedessä
kainaloita kohti, nouse ”kuivalle maalle” tiukentamaan vyötä.

SU

r Tee tehokkaita rytmisiä juoksuliikkeitä. Ojenna jalat joka potkulla taakse pakaroita käyttäen.

Lisätietoja: www.vesiliikunta.com
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Pallojumppa I (hieman rasittava):
Jumppapallo on monipuolinen kotikuntoiluun soveltuva
väline. Useimmille soveltuu jumppakäyttöön pallo, jonka
halkaisija on 65 cm. Voit käyttää palloa myös istuimena
esimerkiksi katsoessasi televisiota, ja samalla keskivartalo
saa mainiota tukilihasharjoitusta.

1.

2.

3.

Tee kutakin liikettä 10–15 toistoa, 2–3 sarjaa.
1. Alkulämmittely: Istu pallon päällä ja pompi ylös–alas. Nosta samalla yläraajat vuorotellen ylös–alas. Toista 50 kertaa.
2. Jalka- ja käsilihakset: Ota pallo käsien väliin ja kyykisty.
Ylös noustessa nosta pallo ylös.
3. Vatsalihakset: Käy koukkuselinmakuulle. Aseta pallo
polvien väliin. Paina ristiselkää alustaan, nosta jalkapohjat
alustasta ja laske alas.

4.

5.

4. Kylkilihakset ja vinot vatsalihakset: Istu pallon päällä
ryhdikkäänä. Kierrä lantiota sivulta toiselle. Kädet seuraavat
mukana.
5. Selkälihakset: Asetu mahalleen pallon päälle, kädet kevyesti niskan takana. Ojenna yläselkä pallon päällä maaten.
6. Pakaralihakset: Asetu selinmakuulle, pohkeet pallon päällä. Pidä keskivartalo napakkana ja nosta lantio ylös ja laske
alas.
7. Käsi- ja rintalihakset: Aseta pallo seinää vasten. Tee punnerruksia pienessä etunojassa.

6.

Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
rlonkan koukistajat
ralaselkä
rpakarat ja lonkat
rrintalihakset

7.

(ks. oppaan
keskiaukeama s. 16–17)
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Liikkuvuusharjoitukset
Hyvä liikkuvuus on perusta kehon normaalille toiminnalle.
Nivelen liikkuvuuteen vaikuttaa perimä, nivelen muoto ja sen
tukirakenteet, kuten nivelsiteet, sekä lihasten ja lihaskalvojen
mahdolliset kireydet. Liikkuvuudella on suuri vaikutus ryhtiin,
mahdollisiin virheasentoihin sekä loukkaantumisherkkyyteen.
Liikkuvuusharjoituksia voit lisätä arkeesi milloin vain sinulle
sopii: ennen ja jälkeen lenkkien, työpäivän lomassa tai vaikka
televisiota katsellessa.

Yleisohjeita liikkuvuusharjoitteluun
r

r
r
r
r

Säännöllisyys: Liitä liikkeet liikunta- ja arkirutiineihisi.
Muista, että vähänkin on paljon säännöllisesti
toistuessaan!
Rentous: Kiinnitä huomiota niskan, lantion ja
selkärangan hyvään asentoon.
Kuuntelu: Kuuntele kehoasi, että liike tuntuu siellä
missä pitääkin.
Hengitys: Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti.
Kontrolli: Pidä keskivartalo kontrolloituna. Vedä
alavatsaa kohti selkärankaa, jolloin keskivartalon
hallinta paranee.

Dynaaminen venyttely tarkoittaa liikkuvaa ja aktiivista venyttelyä, jossa pysytään hitaassa liikkeessä periaatteessa koko
ajan ja äärivenytyksessä käydään vain pieni hetki kerrallaan.
Käy venytyksessä kymmenen kertaa hitaasti ja
hallitusti, koko ajan keskivartaloa kannatellen.

HARTIASEUTU
Istu tukevalla tuolilla. Vedä leuka
kaksoisleuka-asentoon. Kallista niskaa
kohti olkapäätä. Pidä venytettävän
puolen kädellä tuolin istuimesta kiinni.

OLKAVARREN OJENTAJAT
Vie käsivarsi koukussa ylös pään
viereen, kyynärpää kohti kattoa. Ota
toisella kädellä kyynärpäästä kiinni
ja venytä kevyesti taaksepäin. Pidä
hartiat ja leuka alhaalla.

ALASELKÄ
Asetu lattialle, pakarat kantapäiden
päälle ja venytä käsiä lattialla pitkälle
eteen. Nouse konttausasentoon ja
laske lantiota rauhallisesti alas ja nouse
käsien varaan. Pidä leuka lähellä rintaa.

LANNERANKA
Käy istumaan tukevalle tuolille ja vie
polvi koukkuun toisen päälle. Vie kädet
ristiin vartalon eteen. Kierrä ylävartaloa
hitaasti päällimmäisen polven suuntaan.
Vaihda jalkojen asento ja toista liike.

YLÄSELKÄ
Asetu istumaan tuolille jalat haaraasennossa, ojenna selkä suoraksi ja
vie kädet niskan taakse. Paina leuka
lähelle rintaa ja kallistu hitaasti alas
vieden kyynärpäitä kohti polvia.

Vaihtoehtoisesti asetu selinmakuulle
ja koukista polvi vatsan päälle. Vie
polvi kevyesti vartalon yli toiselle
puolelle ja anna selän kiertyä vapaasti
vastapuolelle.
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LONKAN KOUKISTAJAT
Asetu toispolviseisontaan, polvi
90 asteen kulmaan. Vie painoa
etummaiselle jalalle työntäen
lantiota samalla eteenpäin. Vedä
vatsa sisään ja jännitä kevyesti
pakaralihaksia. Pidä selkä suorana
ja jalat suorassa linjassa. Aseta
tarvittaessa polven alle tyyny.

RINTALIHAKSET
Asetu seisomaan seinän viereen,
venytettävän puolen jalka edessä. Vie
käsi seinään, kyynärpää noin 90 asteen
kulmaan. Siirrä painoa rauhallisesti jalalta
toiselle.

TAKAREIDET
Asetu selinmakuulle ja koukista venytettävän jalan polvi
vatsan päälle. Toinen jalka on koukussa lattialla. Ojenna
polvea hitaasti suoraksi ja vedä koukkuun. Vaihda jalkojen
asentoa ja toista liike

POHKEET
Nojaa kevyesti seinään jalat
käyntiasennossa, paino
edessä olevalla jalalla. Paina
takana olevan jalan jalkapohja
tiukasti lattiaan ja ojenna polvi
suoraksi. Työnnä kevyesti
lantiota kohti seinää. Vie sitten
paino taakse ja nosta edessä
olevan jalan nilkka koukkuun.
Koukista samalla kevyesti
takana olevan jalan polvea.

ETUREIDET
Asetu lattialle kylkimakuulle ja ota
kiinni päällimmäisen jalan nilkasta.
Ojenna lonkka, työnnä lantiota
kevyesti eteen ja vedä nilkkaa kohti
pakaraa. Pidä selkä suorana.

PAKARAT JA LONKAT
Asetu selinmakuulle ja vie
venytettävän pakaran puoleinen
polvi toisen polven päälle. Koukista
alla oleva jalka vatsan päälle. Vedä
kevyesti jalkaa kohti rintakehää.

Vaihtoehtoisesti asetu
istumaan sohvan tai sängyn
reunalle, venytettävä jalka
suorana. Kurota kohti varpaita.
Koukista ja ojenna nilkkaa.
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Kävely- ja pyörälenkki ja kahvakuula
Viikot 5–8 Lajimaistiaisia ja fiiliksiä
VIIKON TAVOITE
2 × kävelylenkki (30 min)
2 × pyörälenkki (45 min)
2 × kahvakuula

TOTEUTUS
MA

FIILIS

TI

Kahvakuulaharjoittelu on tehokasta ja toiminnallista koko kehon harjoittelua. Varsinaiset
kahvakuulan perusliikkeet tehdään vartalon suurimmilla lihaksilla, keskivartalolla ja jaloilla.
Kahvakuulaharjoittelun avulla voit lisätä voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja tasapainoa.

KE

Sopiva kahvakuula

TO

r Kahvan on oltava paksuudeltaan käteen sopiva ja kuulan pyöreä, jotta kulmat eivät kolhi
harjoittelijaa.
r Kahvan materiaalin tulee olla sileää ja hiertämätöntä. Yleensä paljas metalli toimii parhaiten.

PE
LA
SU

r Aloittelijalle sopiva paino: naiset 4–8 kg, miehet 8–12 kg. Tekniikan kehittyessä ja voimien
lisääntyessä voit siirtyä isompiin kuuliin.
Kahvakuulaharjoittelua voi tehdä kotona tai salilla, mutta myös ulkona pihamaalla tai puistossa.
Monilla paikkakunnilla pyörii kahvakuulatreeniryhmiä, joihin hakeutumalla saa opastusta oikeaan
tekniikkaan.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kahvakuulaharjoitus (rasittava):
Ote kuulasta:
Kun otat kuulasta kiinni, aseta peukalo kuulan toiselle puolelle. Heilautusliikkeissä käsi
kääntyy kevyesti sisäänpäin ala-asennossa
ja peukalo osoittaa lähes taaksepäin. Ranne
on kaikissa liikkeissä aina suorana. Kuulan
onkin tärkeää olla oikeassa otteessa ja asennossa, ettei ranne ylikuormitu.
Ennen kahvakuulatreeniä lämmittele keho.
Reipas kävely, olkapäiden ja ranteiden
pyöritykset sekä rintakehää avaavat liikkeet
ovat hyviä. Varsinaisissa kahvakuulaliikkeissä tee toistoja niin kauan, kunnes tunnet
lihasväsymystä. Tee tarvittaessa toinen
sarja. Keskity hyvään keskivartalotukeen
liikkeiden aikana.

1. Kahvakuulan pyöritys vartalon
ympäri. Kierrä kahvakuulaa vartalosi
ympäri vaihtamalla kuula kädestä toiseen
vartalon edessä ja takana. Vaihda välillä
suuntaa.

Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
retureidet
rtakareidet
rpakarat ja lonkat
ryläselkä
(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

2. Kahvakuulan kierto pään ympäri.
Ota kuulasta sarviote. Seiso tukevassa
seisoma-asennossa ja vie kuula pään
ympäri. Kuulan ollessa pään takana,
kyynärpäät osoittavat kohti kattoa. Tee
kierto molempiin suuntiin.
3. Etuheilautus. Seiso jalat pienessä
haara-asennossa. Pidä kädet rentoina,
kuula käsien jatkeena. Heilauta jalkojen
ja lantion avulla kuula silmien tasolle ja
palauta takaisin jalkojen väliin. Liike on
heilurimainen ja jatkuva.

4. Jalkakyykky. Ota sarviote kuulasta ja
pidä se lähellä rintaa. Jännitä hieman
alavatsalihaksia ja pidä selkä suorana.
Tee kyykistysliike ja nouse takaisin ylös.
Tarkista, että polvet ja varpaat osoittavat
samaan suuntaan.
5. Yhden jalan maastaveto. Pidä
kuulasta kiinni kahdella kädellä ja lähde
laskemaan kuulaa maata kohti selkä
suorana ja tukijalka hieman koukussa.
Nouse napakasti ylös. Vaihda tukijalkaa
vuorotellen.
6. Käsilihakset. Ota kuulasta sarviote. Tee
hauiskääntö ja nosta kuula suorille käsille.
Palauta samaa reittiä alas.
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Porraskävely,
pyörälenkki tai vesijuoksu ja kuntopiiri
Viikot 5–8 Lajimaistiaisia ja fiiliksiä
VIIKON TAVOITE
2 × porraskävely (30 min)
2 × pyörälenkki tai vesijuoksu
(45 min)

Hyödynnä luontoa harjoittelussa. Porraskävely on tehokasta liikuntaa ja antaa uutta puhtia lenkkeilyyn. Jos asuinpaikkasi lähettyvillä ei ole portaita, voit ihan hyvin tehdä harjoituksen kävelemällä
mäkeä ylös–alas. Muista kuitenkin aloittaa lenkki tasamaakävelystä, jotta keho ehtii lämmetä.
Tämä niin kutsuttu intervalliharjoittelu on tehokas keino kehittää kestävyyskuntoa suhteellisen
lyhyellä harjoitusajalla.

2 × kuntopiiri

TOTEUTUS

FIILIS

MA
TI
KE
TO

Ohje porraskävelyharjoitukseen (30 minuuttia)
r Aloita harjoitus 10 minuutin reippaalla tasamaakävelyllä.

PE

r Nouse portaita tehokkaasti käsiä käyttäen ja polvia nostaen 6–8 kertaa
(30–60 sekuntia/nousu).

LA

r Kävele rauhallisesti takaisin.
r Palauttele 1–2 minuuttia ennen uutta nousua.

SU

r Lopeta harjoitus 5 minuutin rauhalliseen kävelyyn.
r Tee harjoituksen päätteeksi ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset: takareidet,
etureidet, pakarat ja lonkat, pohkeet.
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Kuntopiiri (rasittava):

1.

2.

Tee kutakin liikettä 10–15 toistoa, 2–3 kierrosta.
1. Käsi- ja rintalihakset: Punnerra penkkiä tai puuta
vasten. Pidä keskivartalo napakkana ja niska pitkänä.
2. Jalkalihakset: Nouse penkille tai sopivan kiven
päälle askeltavaa jalkaa vaihtaen.
3. Vatsalihakset penkillä tai kivellä istuen: Ota kevyt
käsituki, nosta molemmat jalat ilmaan ja ”pyöräile”
jaloilla.
4. Pakaralihakset: Nouse sivuttain penkin, kiven tai
kannon päälle. Tee sama toisella jalalla.

Tee ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset:
rrintalihakset
retureidet
rpakarat ja lonkat

5. Selkälihakset: Nojaa penkkiin tai kiveen ja nosta
vastakkaiset raajat ylöspäin. Pidä hetki ja tee sama
toisella raajaparilla.

(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

5.

4.

3.
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9

Kävely-hölkkälenkki ja
uinti tai vesijuoksu sekä kuntosali II
Viikot 9–12 Kokeilusta tavaksi
VIIKON TAVOITE

Ohje kävely-hölkkälenkkiin (45 minuuttia):

2 × kävely-hölkkälenkki (45 min)

r Voit tehdä lenkin halutessasi myös sauvakävelynä. Osa matkasta toteutetaan hölkäten.
r Aloita lenkki reippaalla 10 minuutin kävelyllä.

2 × uinti tai vesijuoksu (30 min)

r Jatka sitten hölkkäilemällä 2–3 valopylväsväliä.
r Kävele taas vuorostaan 2–3 pylväsväliä.

2 × kuntosali II

r Jatka tätä kävelyn ja kevyen hölkän vuorottelua
niin pitkään kuin se tuntuu hyvältä.
r Lopeta lenkki 10 minuutin rauhalliseen kävelyyn
hengitystä tasoitellen.

TOTEUTUS
MA
TI
KE
TO
PE
LA
SU

FIILIS

r Tee harjoituksen päätteeksi ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset: pohkeet, etureidet, takareidet,
pakarat ja lonkat.

Hyvä tietää uinnista
r Uinti rentouttaa sekä kehittää kestävyyskuntoa,
lihasvoimaa ja liikkuvuutta.
r Jos ongelmana on niskan jännittyminen tai kipeytyminen tai klooriveden ärsytys, käytä uimalaseja. Rinta- ja krooliuinnissa on hyvä rentouttaa
niska puhaltamalla uloshengitys veteen.
r Mikäli uintitekniikkasi kaipaa hiomista, hakeudu
rohkeasti aikuisten tekniikkakursseille. Eri lajien
uintitekniikoiden opettelu sekä uimahallissa lainattavien välineiden käyttö tuo monipuolisuutta
uintiharjoitteluun.
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Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
ralaselkä
retureidet
rtakareidet
rpakarat ja lonkat
rrintalihakset
(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

1.

Kuntosaliharjoitus II
(rasittava):
Tee kutakin liikettä 2–3 sarjaa, jossa 8–10
toistoa. Vastuskuorma on sopiva, kun
viimeisten toistojen aikana tunnet selkeää
lihasväsymystä.

3.

2.

1. Alkulämmittely ja loppujäähdyttely
kuntopyörällä, crosstrainerillä tai kävellen
juoksumatolla 10 minuuttia.
2. Kulmasoutu käsipainolla: Vedä
käsipaino yläselän lihaksilla kylkeen ja
palauta jarruttaen alas.
3. Pakarat: Laita nilkkaremmi kiinni
vetolaitteeseen. Ojenna jalka taakse ja
palauta eteen koukkuun.

5.

4.

4. Vinot vatsalihakset vetolaitteessa:
Seiso kylki vetolaitteeseen päin, keskivartalo napakasti tuettuna. Ota kiinni
vetokahvasta. Vie kahvaa sivulta eteen
ja palauta jarruttaen takaisin. Tee sama
toisella puolella.

6. Rintalihakset vetotaljalla: Ota
käyntiasento, selkä vetolaitteeseen
päin. Ota kiinni kahvasta ja nosta käsi
kyynärpää koukussa sivulle. Työnnä käsi
suoraksi ja palauta takaisin alkuasentoon.
Tee sama toisella kädellä.

5. Selkälihakset selkäpenkissä: Jännitä
hieman alavatsalihaksia. Nosta vartalo
selkälihaksilla nikama nikamalta suoraan
linjaan ja palauta takaisin alas.

7. Jalkalihakset: Ota 3–5 kilon käsipainot
käteen. Astu vuorotellen askel taakse ja
tuo jalka takaisin toisen viereen.

6.

7.
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10

Sauvarinne, pyörälenkki ja pallojumppa II
Viikot 9–12 Kokeilusta tavaksi
Tällä viikolla ohjelmassa on sauvarinneharjoitus ja
pitkät pyörälenkit. Lihasvoimaa lisätään pallojumpan
avulla. Pyörälenkin voit halutessasi korvata kävelyhölkkälenkillä tai hiihto- tai luistelulenkillä.

VIIKON TAVOITE
Sauvarinne (30 min)
2 × pyörälenkki (1 h)

Ohje sauvarinneharjoitukseen
(30 minuuttia)

2 × pallojumppa II

r Sauvarinneharjoitus on porraskävelyn tavoin
lyhyenäkin harjoituksena tehokas. Se on erityisen
tehokasta käsille ja pakaroille.

TOTEUTUS

FIILIS

r Aloita lenkki 10 minuutin reippaalla tasamaakävelyllä.

MA

r Nouse sitten 6–8 kertaa mäki ylös (30–60 sekuntia/
nousu) tehokkaasti käsillä sauvoja taakse työntäen.

TI

r Kävele rauhallisesti takaisin käsiä ja hartioita samalla
ravistellen. Odota 1–2 minuuttia ennen uutta
nousua.

KE

r Lopeta lenkki 5 minuutin rauhalliseen kävelyyn.

TO

r Tee harjoituksen päätteeksi ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset: pohkeet, lonkan koukistajat,
pakarat ja lonkat ja olkavarren ojentajat.

PE
LA
SU
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Pallojumppa II (rasittava):
Tee kutakin liikettä 10 toistoa, kolme kierrosta. Jos tunnet, että lihasvoimaa
riittää hyvin, lisää toistoja.
1.

1. Alkulämmittely: marssikävelyä, käsillä ”hiihtoliikettä”, kevyttä paikallaan
hölkkää, X-hyppyjä 5 minuuttia.

2.

Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
retureidet
rtakareidet
ralaselkä
rpakarat ja lonkat
rrintalihakset
rolkavarren ojentajat
(ks. oppaan keskiaukeama
s. 16–17)

2. Keskivartalon hallinta: Istu pallon päälle, nosta jalat ilmaan ja yritä pysyä
pallon päällä käsillä tasapainoillen mahdollisimman pitkään.
3. Jalka- ja rintalihakset: Ota pallo käsien väliin. Astu askel eteen ja vie kädet
sivulle. Vaihda eteen astuvaa jalkaa.
4. Vatsalihakset: Käy selinmakuulle pallon päälle, kädet niskan takana. Nosta
ylävartaloa kattoa kohti ja laske takaisin ala-asentoon.
3.

5. Selkälihakset: Asetu mahalleen pallon päälle. Ojenna vastakkainen käsi ja
jalka pitkäksi. Laske alas.

4.

6. Pakara- ja jalkalihakset: Asetu selinmakuulle, pohkeet pallon päällä. Nosta
hieman lantiota, rullaa kantapäillä palloa pakaroita kohti ja ojenna suoraksi.
7. Käsi- ja rintalihakset: Asetu mahalleen pallon päälle. Liiku käsillä kävellen
eteenpäin. Tee punnerrus ja liiku jälleen käsien avulla takaisin alkuasentoon.

5.

6.

7.
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Vesijuoksu ja patikointi sekä
punttijumppa tai kahvakuula
Viikot 9–12 Kokeilusta tavaksi
VIIKON TAVOITE
2 × vesijuoksu (30 min)
Patikointi (90 min)
2 × punttijumppa tai kahvakuula

TOTEUTUS

FIILIS

MA
TI
KE
TO
PE
LA

Hyvä kestävyyskunto auttaa jaksamaan
arjessa paremmin. Sen on todettu vaikuttavan
positiivisesti muun muassa stressinhallintaan. Aina
lenkin ei tarvitse olla hengästyttävä ollakseen
tehokas. Kerran viikossa tehty pidempi patikointi
tai talvisin rauhallinen hiihto- tai luistelulenkki
toimii mainiona kestävyyskuntoa kehittävänä
harjoituksena. Ei muuta kuin reppu selkään, hyvät
eväät mukaan ja menoksi!

SU
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1.

Punttijumppa (rasittava) tai
viikon 7 kahvakuulaharjoitus (rasittava)

2.

3.

Tee kutakin liikettä 10 toistoa, kolme kierrosta. Käytä jumpassa 3–5 kilon
käsipainoja. Jos harjoituksen jälkeen jäi hyvin lihasvoimia jäljelle, valitse
painavammat käsipainot tai lisää toistomääriä.

Tee ainakin nämä
liikkuvuusharjoitukset:
retureidet
rpakarat ja lonkat
rrintalihakset
rhartiaseutu
ralaselkä
(ks. oppaan
keskiaukeama s. 16–17)

7.

1.

Alkulämmittely: Tee käsillä laajoja kahdeksikkoja vartalon vieressä.
Heilauta käsiä sivulta toiselle. Varjonyrkkeile. Jousta liikkeiden aikana
polvista. Tee lämmittelyliikkeitä 5 minuutin ajan.

2.

Keskivartalon hallinta ja käsilihakset: Ota tukeva seisoma-asento,
polvet hieman koukussa. Vie kädet vuorotellen vartalon edestä ylös–alas.

3.

Jalka- ja käsilihakset: Astu toisella jalalla sivulle ja tee käsillä vipunosto
sivulle. Palaa seisomaan ja laske kädet alas. Vaihda sivulle astuvaa jalkaa.

4.

Vatsa- ja käsilihakset: Käy selinmakuulle polvet koukussa. Ota yhden
käsipainon päistä kiinni ja vie kädet rintakehän päälle. Nosta sieltä kädet
kohti kattoa ja nosta samalla ylävartaloa lattiasta. Laske takaisin alustaan.

5.

Selkälihakset: Asetu polvi-istuntaan hieman etunojaan. Ota käsipainon
päistä kiinni. Ojenna kädet suoriksi vartalon jatkoksi ja laske jarruttaen alas.

6.

Pakara- ja rintalihakset: Asetu selinmakuulle polvet koukussa. Ota
käsipainot käsiin sivulle T-asentoon kyynärpäät hieman koukussa. Nosta
lantio ylös ja samalla tuo kädet rintakehän päälle. Laske lantio ja kädet
rauhallisesti takaisin alkuasentoon.

7.

Käsilihakset. Ota seisoma-asento, käsipainot käsissä hartiatasolla. Jousta
polvista ja nosta painot vuorotellen ylös korvan viereen ja laske alas.

4.

5.

6.
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11
12

Kävely-hölkkälenkki,
pyörälenkki ja kuminauhajumppa
Viikot 9–12 Kokeilusta tavaksi
VIIKON TAVOITE
2 × kävely-hölkkälenkki (45 min)
Pyörälenkki (1 h)
2 × kuminauhajumppa

TOTEUTUS
MA

FIILIS

TI

Tällä viikolla ovat vuorossa kävely-hölkkälenkit, jotka tehdään viikon 9 tavoin niin sanottuna
intervalliharjoituksena. Lisäksi on vuorossa pyörälenkki, jonka voit talvella korvata esimerkiksi
hiihto- tai luistelulenkillä. Voimaa hankitaan jumppakuminauhan avulla.

KE

Ohje kävely-hölkkälenkkiin (45 minuuttia)
r Aloita lenkki reippaalla kävelyllä (10 minuuttia).

TO

r Hölkkää neljä pylväsväliä, jonka jälkeen kävele kaksi väliä. Jatka tätä vuorottelua niin
pitkään kuin se tuntuu hyvältä.

PE

r Mikäli hölkkääminen tuntuu sinulle mieluisalta, voit kuntosi mukaan lisätä hölkättävää
matkaa hiljalleen pitemmäksi esimerkiksi viikon välein.

LA

r Jatka kävelyn ja hölkän vuorottelua noin 25 minuutin ajan.
r Lopeta lenkki 10 minuutin rauhalliseen kävelyyn hengitystä tasoitellen.

SU

r Tee harjoituksen päätteeksi ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset: pohkeet, etureidet,
takareidet, pakarat ja lonkat.
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4.

1.

5.

3.

2.

6.

Kuminauhajumppa (hieman rasittava):

7.

Tähän jumppaan tarvitset välineeksi noin 1,5 metriä pitkän jumppakuminauhan. Jumppakuminauhan väri kertoo vastuksen tiukkuudesta: mitä
tummempi kuminauha, sitä tiukempi vastus. Jumppakuminauhoja myydään
esimerkiksi urheiluliikkeissä, tavarataloissa ja terveysliikuntatuotteita myyvissä apteekeissa.
Tee ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset:
rrintalihakset
ryläselkä
rpakarat ja lonkat
retureidet
(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

Tee kutakin liikettä 10 toistoa, kolme kierrosta. Keskity pitämään keskivartalo
hallinnassa ja pidä käsiliikkeiden aikana ranteet suorina.

1.

Alkulämmittely: ”Vuorohiihtoa ja tasatyöntöä”. Tee käsillä laajoja
hiihtoliikkeitä ja jousta polvista.

2.

Rintalihakset: Aseta kuminauha kainaloiden alta selän taakse ja ota
kiinni kuminauhan päistä. Ojenna kädet eteen ristiin ja palauta jarruttaen.

6.

Olkanivelten uloskiertäjät: Aseta kuminauha kaksinkerroin ja kierrä
kämmenten ympäri. Vie molemmat kädet kyynärpäät koukussa ulospäin ja
palauta jarruttaen. Pidä kyynärpäät kiinni vartalossa ja olkapäät paikoillaan.

Vatsalihakset: Käy selinmakuulle, polvet koukkuun. Pujota kuminauha
kainaloiden alta, käsillä ote kuminauhan päistä. Kurkota vuorotellen toisella
kädellä vastakkaista polvea kohti ja palauta alas.

7.

Käsilihakset ja leveä selkälihas: Aseta kuminauha roikkumaan
oven yläosaan (pyyhe kuminauhan alle), istu tuoliin oven eteen ja ota
kuminauhan päistä kiinni. Vedä kuminauhaa alas hartioiden eteen
kyynärpäät sivulle koukistuen ja palauta jarruttaen.

8.

Jalkalihakset: Istu tuolille ja pujota kuminauha nilkkoihin. Ojenna toinen
jalka suoraksi eteen ja palauta jarruttaen. Tee sama toisella jalalla.

3.

4.

Pakaralihakset: Laita kuminauha nilkkoihin. Ota käsillä tukea ja vie
toinen jalka sivulle. Tee sama toisella jalalla.

5.

Yläselän ojentajat: Aseta kuminauha ovenripaan kiinni. Ota kädellä kiinni
kuminauhan päästä. Vie käsi kyynärpää koukussa taakse ja palauta eteen.
Vaihda kättä.

8.
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Kotijumppa II
(hieman rasittava):
Tee kutakin liikettä 10–15 toistoa, 2–3 sarjaa. Varaa
välineiksi tuoli, kevyet käsipainot tai riisipussit ja keppi
(sauva, moppi tms.).

1.

Alkulämmittely: Rytmikästä merimiesmarssia
kädet sivulla heiluen 2–3 minuuttia.

2.

Jalkalihakset: Aseta tuoli seinään kiinni. Seiso
tuolin edessä yhdellä jalalla ja istuudu hitaasti
tuolille. Nouse molemmilla jaloilla ylös.

3.

Vatsalihakset: Käy selinmakuulla. Nosta pohkeet
tuolin päälle ja kädet niskan taakse. Kurkota
kyynärpäillä polvia kohti.

4.

Käsi- ja jalkalihakset: Ota puntit tai riisipussit
käteen. Vie toinen jalka sivulle ja tee samalla
käsillä hauiskääntö. Ponnista jalalla ylös ja ojenna
samalla kädet. Sama toiselle puolelle.

5.

1.

4.

Selkälihakset ja tasapaino: Ota kepistä hartianlevyinen ote. Seiso polvet hieman koukussa ja
selkä suorana etunojassa. Ojenna toinen jalka ja
kädet pitkiksi ja tuo takaisin alkuasentoon. Vaihda
vuorotellen tukijalkaa.

6.

Olkavarren ojentajat: Käy koukkuselinmakuulle
puntit tai riisipussit käsissä. Vie kädet koukussa
pään taakse ja ojenna ylös.

7.

Syvät vatsalihakset: Asetu lankkuasentoon.
Jännitä alavatsalihaksia. Tee 10–15 painonsiirtoa
eteen–taakse.

2.

Tee ainakin nämä liikkuvuusharjoitukset:
rtakareidet
retureidet
rlonkan koukistajat
rolkavarren ojentajat

3.

5.

(ks. oppaan keskiaukeama s. 16–17)

6.

7.
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Vähennä istumista ja jalkauta
arjen toimintoja
Nykypäivänä istuminen
on yleistä ja runsasta
kaikenikäisten arjessa.
Kaikkea arjen istumista ei voi
eikä tarvitsekaan estää, mutta
on hyvä tiedostaa istumisen
riskitekijät ja reagoida niihin.

Arjen valinnat ratkaisevat

Liikunnasta iloa ja hyötyjä
Liikunta kuluttaa energiaa, mutta samalla tuo
sitä. Terveyttä ja mielen hyvinvointia edistävässä liikunnassa avainasioita ovat säännöllisyys ja
arjen aktiivisuus, kuten pihatyöt, nikkarointi sekä
työ- ja kauppamatkojen hoitaminen kävellen tai pyöräillen. Kaikki arjen aktiivisuus on hyväksi terveydellesi.
Löydä itsellesi mielekäs tapa liikkua. Itseä innostavan
ja kiinnostavan lajin parissa jaksaa harrastaa, vaikka
muuten arki väsyttäisikin. Jo pienikin liike on hyväksi ja
liikuntakertoja voi kerätä pienistä määristä päivän aikana.

Helppoa ja terveellistä
syömistä
Ruokailusta ei tarvitse tehdä
vaikeaa. Riittää, kun keskityt
perusasioihin:

Istuminen on fyysistä passiivisuutta
ja useimmille lihaksille lähes täydellinen
lepotila. Istumispainotteisessa arjessa voi pienikin
ylimääräinen energia johtaa huomaamatta liikakilojen
kertymiseen. Istuminen on haitallista myös liikuntaa
harrastavalle henkilölle, jos muu aika vietetään
pääsääntöisesti istuen.
Istumisen haitoista pääsee kuitenkin eroon
yksinkertaisella tavalla: nouse ylös tuolista ja jalkauta
arjen toimintoja. Istumisen tietoinen vähentäminen
vaatii arjen tuttujen tapojen ja tottumusten
muuttamista. Kiinnitä huomiota päivittäisen istumisesi
määrään ja pyri korvaamaan ainakin osa istuen
tapahtuvista toiminnoista seisten.
r

Käytä portaita hissin sijaan.

r

Nouse seisomaan, kun puhut puhelimessa.

r

säännöllinen ateriarytmi

r

Tauota istumista – suosi taukojumppaa.

r

vähintään yksi, mieluiten kaksi kunnon ateriaa päivässä

r

r

syöminen riittävästi oman näläntunteen mukaan

Sähköpostin lähettämisen sijaan käy hoitamassa työasia
kasvotusten työkaverin kanssa.

r

vihanneksia, hedelmiä ja marjoja ainakin puoli kiloa
päivässä

r

Vietä kahvitauko ”pystybaarissa”.

r

Jää bussista yksi pysäkki tavallista aikaisemmin.
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Tervetuloa matkalle hyvään kuntoon!
Käsissäsi on kunto-opas, jonka avulla on helppoa ja turvallista aloittaa
matka kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Matka hyvään kuntoon
-opas on jaettu kolmeen neljä viikkoa kestävään jaksoon. Jaksojen
tavoitteena on, että totuttaudut vähitellen säännölliseen liikkumiseen.
Liikuntaa lisätään arkeen työmatka- ja hyötyliikunnan, erilaisten kotijumppien, kuntosaliharjoittelun ja monipuolisten lajikokeilujen avulla.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on toiminut
vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja
terveysministeriön/RAY:n rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös
liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus.
Ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä aikuisia säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. Ohjelman toteutuksesta
vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
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Kirsti Siekkinen ja Niina Valkama
Toimitus: Anna Suutari
Kuvat: Jiri Halttunen, Studio Juha Sorri
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