
Juoksukoulu



Läpivienti
Kuntotestit

2.5. klo 8 - 10  
5.5. klo 8 - 10  
  
Polkupyöräergometritesti  
Lihaskuntotesti  
Liikkuvuustestit

Nopeus- ja koordinaatioharjoitus

24.5. klo 8 -10 

Testitulosten läpikäynti 30 min  
Nopeus ja koordinaatioharjoitus

Juoksutreeni + videoklinikka + lihashuolto

7.6. klo 8 - 10

Koordinaatioharjoitus 
Tekniikoiden videointi  
Lihashuolto  
Henkilökohtainen videopalaute

Vauhtikestävyys

20.6. klo 8 - 10  
 
Juoksutekniikka  
Vauhdin kestäminen

Kuntotestit

8.8. klo 8 - 10  
10.8. klo 8 - 10  
  
Polkupyöräergometritesti  
Lihaskuntotesti  
Liikkuvuustestit

Katsaus

15.8. klo 8 - 10

Testitulosten läpikäynti + 1/2 maratoniin 
valmistautuminen

Pitkä juoksu

5.9. klo 8 - 10 Pitkä kaupunkijuoksuharjoitus

Tavoite 

16.9.2017 Rantamaraton



Valittavat matkat 42,2km, 21,1 km tai 10 km

1,5 vkoa tavoitteeseen

Espoon Rantamaraton 16.-17.9.2017



Espoon rantamaraton

Rantapuolikas (21,1km) la 16.9.2017 
Kokoontuminen ja info klo 12.45 Radisson Blue Hotel kabinetissa

Osoite: Otaranta 2, 02150 Espoo
Lähdöt porrastetusti klo 13.45

 
Rantakymppi (10km) su 17.9.2017

Kokoontuminen klo 12.00 Radisson Blue Hotel kabinetissa
Osoite: Otaranta 2, 02150 Espoo

Lähdöt porrastetusti klo 13.00



Kokoonnumme tuntia ennen lähtöä (klo 12.45 lauantaina ja klo 12.00 sunnuntaina) 
Radisson Blue Hotellin kabinettitilassa. Opastus hotellin aulasta. 

Osoite: Otaranta 2, 02150 Espoo

Parkkipaikkoja on rajoitetusti alueella, mutta voitte parkkeerata autonne Hotellin pihaan.

Otaniemeen pääsee julkisilla liikennevälineillä. Oman reittisi löydät helpoiten 
Reittioppaasta http://www.reittiopas.fi Laita päämääräksi Otaranta 2.

Saapuminen Otaniemeen



Noudamme numerolaput ennakkoon, joten teidän ei tule hakea niitä itse vaan saatte ne 
Radisson Blue Hotellin kabinettitilasta infon yhteydessä tuntia ennen lähtöä.

Omat varusteet voitte jättää suorituksen ajaksi Kabinettitilaan.

Muistakaa ottaa myös sisäänajetut juoksukengät ja kelinmukainen juoksuasu 
suoritukseen. Kisan aikana järjestäjiltä saatte juomahuollon, mutta esimerkiksi omia 

geelejä voi ottaa mukaan. 

Kisan jälkeen nähdään viellä kabinettitilassa, jossa mahdollisuus vaihtaa kuivaa vaatetta 
päälle. Peseytymismahdollisuus on tarjottu kisajärjestäjän toimesta Otahallin 

pukukopeissa. Muista oma pyyhe ja vaihtovarusteet.

Varusteet



Rantakymppi (10km)
Lähtöpaikan sijainti
Kaikkien matkojen lähtö on Otarannassa, Laajalahden rannalla. Maali on lähdön 
vieressä Otaniemen urheilukentällä. Kaikki reitit kulkevat pääosin kevyen liikenteen 
väyliä ja mahdollisimman pitkän pätkän Espoon Rantaraittia.

Huolto reitillä
Reitin varrella on seuraavasti huoltopisteitä:

Kymppi: 6km, maali.
Huoltopisteet on merkitty reittikarttaan pisaralla. Juoksijoiden arvioitu 
etenemisaikataulu eri juomapisteillä tulee näkyviin verkkosivuillemme 
tapahtumaviikolla.
Jokaisella pisteellä on tarjolla vettä ja Maxim-urheilujuomaa. Urheilujuoma on 
Urheilujuoma on mukeissa ja vesi tavallisissa, merkittömissä mukeissä.
Maalissa on tarjolla palauttavaa juotavaa ja syötävää. Urheilujuoma on Maxim Orange 
Sports Drink.



Rantapuolikas (21,1km)
Lähtöpaikan sijainti
Kaikkien matkojen lähtö on Otarannassa, Laajalahden rannalla. Maali on 
lähdön vieressä Otaniemen urheilukentällä. Kaikki reitit kulkevat pääosin 
kevyen liikenteen väyliä ja mahdollisimman pitkän pätkän Espoon 
Rantaraittia.

Huolto reitillä
Reitin varrella on seuraavasti huoltopisteitä:

Puolimaraton: 4,1km, 7,5km, 11,6km, 15,2km, 17,9km, 21,1km 
Huoltopisteet on merkitty reittikarttaan pisaralla.
Jokaisella pisteellä on tarjolla vettä ja Maxim-urheilujuomaa. 
Urheilujuoma on mukeissa ja vesi tavallisissa, merkittömissä mukeissä.
Maratonin ja puolimaratonin loppupään pisteillä on myös suolakurkkuja ja 
banaaneja (ei molempia joka pisteellä). Maalissa on tarjolla palauttavaa 
juotavaa ja syötävää.
Urheilujuoma on Maxim Orange Sports Drink.



Harjoittelu ennen tapahtumaa

Tärkeää löytää hyvä vireystila, joten kuunelkaa elimistöä. Pitäkää palauttavia päiviä 
juoksusta ja tehkää myös tavoitevauhdilla juoksulenkkejä. Hieronnat ja isommat 
lihashuollot kannattaa ajoittaa jo kisaviikkoa edeltävälle viikolle. Kipeänä ei saa harjoitella! 
Jos teillä on huolia tai murheita niin saa soitella tai laittaa viestiä.

simo.ojanen@electrofit.fi 
044-5581090



Maanantaina tai tiistai
Valmistava harjoitus 6-10x2 
min kisavauhtisen 
juoksuvedot.
 
To, Pe tai (La 10 km 
juoksijat)
Erittäin kevyt 20-40 min 
juoksu/kävely + muutamat 
reippaat 100m rullaukset.

Kisaviikon harjoitukset
Valmistava harjoitus
Helpottaa juoksuvauhdin löytymistä tapahtumassa ja 
nostaa vireystilaa.

 
Kevyt lenkki
Kun muuten tulee levättyä niin on hyvä pitää 
aineenvaihduntaa yllä kevyellä lenkillä. Lyhyillä vedoilla 
saa avattua paikkoja. Vedot noin 80% teholla ei siis 
täysillä.



Tankkausta vai ei

Ruokavaliossa kisaviikolla kevyt hiilihydraattipainotus ja riittävä 
nesteen nauttiminen riittää!



Tankkaus



-3 päivä ennen kisaa

� Hiilihydraatteja 8-10 g / kg /pv eli 60-kiloisella 480-600 g ja 80-kiloisella 640-800 g, jne.

� Syödään normaalit hiilihydraattipainotteiset ateriat. Esim. aamupalaksi puuroa ja leipää; lounaaksi riisiä/
pastaa; välipalaksi mysliä ja hedelmä; päivälliseksi riisiä/pastaa; ja iltapalaksi leipää. Lisäksi syödään 
normaalisti kanaa/kalaa/lihaa sekä salaattia pääaterioilla, leikkeleitä ja rasvaa leivällä, ruokajuomana 

maitoa/piimää, jne. Ruokiin voi ripauttaa hieman extrasuolaa.



-3 päivä ennen kisaa

� Normaalin ruoan lisäksi nautitaan tarpeen mukaan tankkausvalmistetta, esim. 
maltodekstriinistä (DE6) useimmille sopiva määrä lienee haarukassa 300g (=6dl) – 500 g 

(= 10 dl).
 

� Tämä nautitaan päivän mittaan veteen tai laimeaan mehuun sekoitettuna.

� Tankkauspäivinä juodaan hieman normaalia runsaammin, ei kuitenkaan liioitellusti.



-2 päivä ennen kisaa

� Tankataan kuten edellisenä päivänä.

� Tässä vaiheessa kannattaa alkaa luopua kaikkein kuitupitoisimmista ruoka-aineista, esim. 
siemenistä, kokonaisista jyvistä, leseistä, luumuista, jne.



-1 päivä ennen kisaa

� Syödään normaalit hiilihydraattipitoiset ateriat. Aterioiden annoskoko oman tunteen 
mukaan, että tulee sopivan kylläinen olo.

� Ruoat saavat olla mukavan suolaisia, mutta ei mitään liioittelua tässäkään.

� Lisäksi juodaan päivän mittaan 1,5 l pullo kivennäisvettä.



-1 päivä ennen kisaa

 � Ei enää tankkausvalmisteiden käyttöä, ellei sitten korvaa osaa aterioista tankkausjuomalla.

� Syö mahdollisimman vähän kuitua

� Jos maitotuotteet yhtään ärsyttävät mahaa, ne on viisainta jättää tässä vaiheessa kokonaan pois.



Suorituskyvyn optimointi



Suorituskyvyn optimointi

� Yli 60 min* harjoituksissa tai kisoissa maksimaalinen suoritus
edellyttää lisäenergian nauttimista

� Ns. palautusaterian lisäksi hyödynnä harjoitusta edeltävä aikaikkuna sekä itse harjoitus



Suoritus

• 15 -30 min ennen starttia geeli
• Hakeutukaa lähtöpaikalla hyviin asemiin
• Sykkeet voivat olla lähdössä koholla
• Suoritus kannattaa pilkkoa pätkiin ja tavoitella esimerkiksi juottopisteitä.
• Tehkää nousujohteinen omasuoritus
• Ei ylimääräistä puristamista ylämäkeen
• Kun jalka painaa tai alkaa tuntua raskaalle keskittykää rytmiin ja juoksutekniikkaan. 

Yrittäkää sulkea mielestä pois negatiiviset asiat.



Kilpailuravitsemus

� kisan aikana hh 30-90 g/h

� nestettä pystyy ongelmitta nauttimaan 0,5-1 l / tunti.

� urheilujuomaa tai geelejä+vettä säännöllisesti n.15min välein kohtuullisina kerta-annoksina

� juomista kannattaa harjoitella harjoituksissa, koska elimistö oppii sietämään suurempia nestemääriä



Haasteet urheilun aikana
� Vatsaongelmat

� Nestetasapaino

� Hyponatremia

� Energian riittämättömyys
 

� Krampit



Kilpailuravitsemus

� tärkeää saada onnistumaan oikein, jotta parhaan mahdollisen suorituksen tekeminen on mahdollista

� haasteena on se, että jokaisen pitää löytää itselleen yksilöllisesti sopiva systeemi kilpailunaikaiseen 
ravitsemukseen



Kisapäivä
� Huolehdi, että ruokailu on suoritettu 2,5-3 t ennen starttia

� Vältä kuitua tässä kisa-aamun aamupalalla

� Hyvin herkkämahaisen aamupala voisi koostua myös täydennysravintojuomista, mutta 
tällaiset asiat pitää testata ennen kisaa eikä saa kokeilla mitään uusia juttuja itse 

kisapäivänä.

� Juuri ennen starttia (10-15 min ennen) on hyvä ottaa vielä energiageeli ja pari kulausta 
vettä



Urheiluravitsemus

� Pitkien suoritusten aikana tärkeä huolehtia hiilihydraattienergian riittävyydestä [Matalan 
verensokerin seurauksia: uupuminen, rasitus tuntuu subjektiivisesti kovemmalta, motivaation 

huononeminen, keskittymiskyvyn heikkeneminen, tekniikan huononeminen, katabolia]

� Keskimäärin 60 g hh / tunti

� Mahaa voi treenata [ottamaan vastaan hiilareita urheilun aikana] aivan kuten lihaksia!



Juoksukoulu

www.electrofit.fi/materiaalipankki 

tunnus: sähköpostiosoite  
salasana: rantamaraton21


