
	

	

Juoksu-ohjelma:		Kokenut	juoksija	
	
Electrofit	juoksuvalmentaja	Mari	Järvenpään	suunnittelemat	harjoitusohjelmat	kuntojuoksijalle.	

	

Kevyet harjoitukset on tarkoitus pitää todella kevyinä. Hengityksen on pysyttävä 
rauhallisena koko harjoituksen ajan. 

Kovemmissa harjoituksissa (VK tai MK) pääsee nostamaan juoksuvauhteja ja tehoja. 

Harjoitusten järjestystä voi tarvittaessa vaihtaa. Älä kuitenkaan tee kahta 
tehoharjoitusta peräkkäisillä harjoituskerroilla. 

Jos haluat harjoitella enemmän, mitä ohjelmassa on, lisää kevyitä, palauttavia 
harjoituksia. 

Kirjaa ylös harjoituksesi. Tämä motivoi lähtemään lenkille ja toisaalta muistat mitä on 
tullut tehtyä. 

Huonommalla kelillä voit korvata juoksuharjoittelua esimerkiksi spinningillä, 
juoksumatolla, sisäsoudulla tai stepperillä. Huomio lajin vaihtuessa, että harjoituksen 
teho ei nouse ohjelmanmukaista tarkoitusta korkeammaksi. 

	

	

Viikko	26.	 26.6.-2.7.	

Ma	 Lepo	

Ti	 Kevyt	juoksu	60	min	

Ke	 Ver	20	min	+	kuntopiiri,	3	kierrosta		

To	 Lepo	

Pe	 Ver	10		min	+	30	min	ala	VK	+	ver	10	min		

La	 Kevyt	50	–	60	min	+	4	x	100	m	rullauksia	

Su	 Pitkä	lenkki	70	–	75	min	

	

	

	

	



	

	

Viikko	27.		 3.-9.7.	

Ma	 Kevyt	40		+	koordiaatioharjoitus	

Ti	 Lepo	

Ke	 Kevyt	20	–	30		+	voimaharjoitus		

To	 Lepo	

Pe	 Ver	10	min	+	40	min	VK	+	ver	10	min	

La	 ver	20	–	30	min	+	kuntopiiri,	3	kierrosta	

Su	 Pitkä	lenkki	80	-	100	min.	

	

Viikko	28.		 10.-16.7.	

Ma	 ver	20	min	+	voimaharjoitus	

Ti	 Lepo	

Ke	 kevyt	50	–	60	min	+	4	x	100	m	rullauksia	

To	 ver	10	min	+	2	x	20	min	VK	+	2	x	5	min	MK,	pal	2	–	3	min,	ver	15	min	

Pe	 Ver	20	min	+	kuntopiiri,	3	kierrosta	

La	 Lepo	

Su	 Pitkä	lenkki	80	–	100	min.		

	

Viikko	29.	 17.-23.7.	

Ma	 Kevyt	50	–	60	min	

Ti	 Lepo	

Ke	 ver	20	min	+	voimaharjoitus	

To	 Lepo	

Pe	 Kevyt	45	min	+	4	x	100	m	rullauksia	

La	 	ver	10	min	+	20		min	ala	VK	+	2	x	15	min	VK,	pal	2	–	3	min	+	ver	10	min	

Su	 Pitkä	lenkki	100	-	120	min.		

Koordinaatioharjoitus:	

- Polvennostojuoksu	3	x	50	m	
- Pakarajuoksu	3	x	50	m	
- Kuopasuvuorohyppely	3	x	50	m	
- Saksijuoksu	3	x	50	m	

Liikkeiden	välissä	palautus	2-3	min.	



	

	

	

Voimaharjoitus:	

1.Yhden	jalan	askelkyykky	vapaalla	painolla	tai	ohjatulla	tangolla:	4	x	12	x	molemmat	jalat.	Paino	
haastava,	eli	viimeiset	toistot	saavat	olla	melko	tiukkoja.	(Naisilla		esim	20	–	40	kg)	

2.	Punnerrus	4	x	15-20	

3.	Jalkaprässi	4	x	12	x	haastava	paino	

4.	vatsat:	linkkari	tai	puolilinkkari	20	x	

5.	Yhden	jalan	maastaveto	4	x12	x	haastava	paino	(naisilla	esim	tanko)	

6.	Dippi	4	x	8-12,	omalla	painolla	tai	kevennettynä	

7.	Vatsalankku	4	x	1	min	

8.	Selkälihakset	rullaten	selkäpenkissä	(aloita	alhaalta	pyöreälläselällä	ja	rullaa	selkä	kaarelle	ylös	
noustessa)	4	x	20	

	

Kuntopiiri:	

1. askelkyykky 12 askelparia, halutessaan 10-20 kg:n lisäpainolla (tanko tai käsipainot) 

2. vatsalankku  60 sek (kyynärnojassa ja varvaskosketuksella, vartalo suorassa linjassa) 

3. punnerrus x 20 (naisten punnerrukset tarvittaessa),  

4. pakara: selinmakuulla polvet 90 asetetta koukussa, jalkapohjat maassa. Lantion nosto 
(olkapäiden varassa) reisien kanssa samaan linjaan. Ojenna yläasennossa vuorotellen 
toinen jalka suoraksi.  20 toistoa. 

5. päkiöille nousu 20 x (kahdella jalalla),  

6. selkälihakset x 25 (päinmakuulla, vastakkainen jalka ja käsi nostetaan suorana alustasta),  

7. kyykky omalla painolla x 25 (pieni haara-asento, ylös noustaan pakaroilla, laskeudutaan 
vaakatasoon, sääri ei saa liikkua eteenpäin) 

8. vatsalihakset 25 paria: selinmakuulla, kädet niskan taakse. Vastakkainen kyynärpää ja 
polvi  koskettavat (koukistuu) toisiaan vatsan päällä. Vapaana oleva jalka on suorana 
edessä, irti alustasta jos mahdollista. Pidä alaselkä alustassa koko liikkeen ajan. 

9. dippi x 20 (kädet penkin reunalle tai vastaavalle, jalat joko maassa koukussa/suorana tai 
korokkeella)  

10. penkille nousu 12 askelparia (tukeva penkki, vuorojaloin penkille nousu, nosto pakaralla) 
halutessaan 10-20 kg:n lisäpaino, tanko tai käsipainot 

11. kyljet: toinen jalkaterän ulkosyrjä maassa, saman puolen kyynärvarsi maahan (kylki 
kohti maata) lantion nosto vartalon kanssa suoraan linjaan 10 x molemmat kyljet 

	

	



	

	

	

Tehoalueet.		

	

PK1	 Todella	rauhallinen	vauhti.	Ei	saa	merkittävästi	hengästyä	eikä	liikkuminen	saa	olla	
lihastyön	osalta	puristavaa.	Pue	reilusti	vaatetta	päälle,	jotta	hikoilet	rauhallisesta	vauhdista	
huolimatta.	Pitkillä	lenkeillä	anna	ajan	tehdä	tehtävänsä,	älä	haasta	itseäsi	vauhdilla.	

PK	 Ns.	normaali	lenkkivauhti.	Muista	vanha	”Pitää	pystyä	puhumaan	puuskuttamatta”	sääntö.	

VK	 Vauhtikestävyys.	Hallittu	rennon	reipas	vauhti.	Saat	olla	hengästynyt,	mutta	ei	saa	
alkaa	”hapottamaan”.	Lyhyemmissä	4-5	minuutin	vauhtikestävyys	intervalleissa	pidä	vauhti	
sellaisena,	että	pystyisit	ylläpitämään	samaa	vauhtia	vielä	kymmenenkin	minuuttia.	Tee	jokainen	
intervalli	nousujohteisena.	Aloita	mieluummin	liian	rauhallisesti	kuin	liian	kovaa.	

MK	 Maksimikestävyys.	Tässä	harjoituksessa	pääset	haastamaan	itseäsi.	Tavoittele	
maksimaalista	hengitystä	ja	sykettä.	Tee	tämäkin	harjoitus	nousujohteisena,	jotta	hapotus	ei	nouse	
alussa	liian	kovaksi	ja	vauhti	hyydy	ennen	aikojaan.	

15s-45s	intervallit	 Lyhyet	nopeus-	ja	määräintervallit.	Pyri	aina	mahdollisimman	rentoon	ja	
voimakkaaseen	suorittamiseen.	Palautus	on	2-3min	jonka	tarkoituksena	on,	että	hapotus	ja	
kuormitus	ei	lähde	kasaantumaan	harjoituksen	jatkuessa.	Viimeinen	intervalli	ei	saa	hapottaa	
enempää	kuin	ensimmäinenkään.	

	

	


