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 vko 26-29 Blokin teema: lajinomainen -ja, 
kilpailukauden harjoittelu Aika (h) Treeniohjeet Muuta huomioitavaa

Vko 26
ma juoksukoulutreenit 1,25 tekniikka + vedot Pirkkola 19.00-20.30
ti lepo ja venyttelyt sekä foam rolling

ke aamu: uinti ohjelma 23  & ilta: plyometria + kestovoima 2

plyometrinen harjoittelu 15min : lämmittele 10min, 3x (5 jännehyppy max korkeus, 5 boxihyppyä, 5 
kirppuhyppyä eteenpäin, 5 luistelijaloikkaa)/"liikkeiden välillä palautus 1min, sarjapalautus 3min+ 
kestovoima:  funktionaalista harjoittelua 30min, esim. kahvakuulalla omatoimisesti tai ohjattu tunti 

to avovesiuinti + juoksu 1,5
avovesiuinti: 45min sis.30min II + 10x100m/pal 15s sprinttivauhtia + juoksu 30min sis. 1-2-3-2-1 min 
vk1 rennon kovaa/pal puolet vedon pituudesta

pe Uinti ohjatusti tai uinti ohjelma 18 1
la juoksu 1,25 juoksu pk1-2 juoksu 75min sis. 5x10s rentoa kiihdytystä 

su pitkä pyörä + juoksu 2,5  pitkä pyöräily pk1-2 lenkki + juoksu 15min rennon kovaa
Yht. 9,5
Vko 27 Kisaan valmistava viikko + kisa

ma omatoiminen juoksu + kuntopiiri/ juoksukoulutreenit 1
juoksu 40min pk sis. 5x200m avaavat rennot vedot +  kuntopiiri 3x[punnerrus/käden ja jalan ojennus 
x 14 + kylkinostot x 15 oik ja vas + uintikierto x20 + jännehyppy x 6]

ti uinti ohjelma 20 1
ke lepo ja venyttelyt sekä foam rolling

to pyöräily + juoksu 1,5

Pyöräily 60min = 30min kevyt PK, 2x5min kovaa (vähintään kisavauhtia) /5min kevyttä, 15min PK + 
Juoksu 30min = 10min TV-reipas (kisavauhti+15-20”/km), 1-2-3-2-1min kisavauhtia/pal.edeltävän 
vedon verran kevyttä, 2min loppuverraa

Kisaan valmistava harjoitus, tee levänneenä ja hyvällä sykkeellä! 
Yhteisharjoitus kuusijärvi

pe pyörä + uinti 1,25

45min kevyttä PK-pyörää, jonka loppuun 2x2min kisavauhtia/2min kevyttä + Uinti järvessä n.20min, 
sis. 3xstartti (startti = startista 10 vetoparia täysillä + 10 vetoparia kovaa + 10 vetoparia 
matkavauhtia)

la Voimarinne perusmatka 3

Kisa: Uinti tehot II+, pyörä 85-90% FTP eli vk2, juoksu vk2- anaerK tai omatoiminen treeni: uinti: 
45 min uintia avovedessä märkäpuvulla (nousevavauhtinen kelaus: 15min I, 15min II, 15min II+) + 
pyörä: 2 t pyöräilyä mahdollisimman paljon aika-ajoasennossa, vauhti PK1-2, aloitus riittävän 
rauhallisesti että pystyy mieluummin hieman kiristämään loppua kohtia +  juoksu: 60 min PK1-2, 
myös juoksu mieluummin nousevavauhtinen kuin hiipuva

Hyvät lämmöt ennen suoritusta. Ui ainakin 15min ennen omaa lähtöä, tee 
muutamia kovempia vetoja siten että hengästyt ja kroppa valmis starttiin

su pyöräily/lepo halutessa kevyt palauttava pyörä 1,5h tarvittaessa lepo
Yht. 7,75
Vko 28
ma juoksukoulutreenit 1,5 Pirkkola 19.00-20.30

ti aamu: uinti ohjelma 20 & ilta: nopeusvoima 2,25 lämmittele pyörä 15min, vomaharjoitus 2 kuntosalilla, painot n.40-50% max/pidempi palautus
Nopeusvoima: pyri nopeisiin ja räjähtäviin suorituksiin. Harjoitus enemmän 
hermottava ja lihaksia herättävä, kun lihasvoimaa kasvattava harjoitus

ke lepo ja venyttelyt sekä foam rolling
to torstaiteho tempo 2 pyöräily tempo 20km + uinti 45min Oittaa 19.00
pe lepo tai kevyt juoksu kevyt juoksu 45min pk1 Märsky 20-21

la Superpäivä: uinti, pyörä + juoksu 4

ap. avovesiuinti: nousevavauhtinen 45min & ip. Pyöräily 2 t = 30min verraa, 3x(6min Aerobisella 
kynnyksellä + 4min kevyttä), 15x(1min kovaa + 1min kevyttä), 30min verraa + Juoksu 60 min = 
35min PK1>2, 20min AerKyn>VK1, 5min loppuverraa

su pyöräily 2,5 2,5h todella kevyt pyörä pelkällä vedellä
12,25

Vko 29 Kisaan valmistava viikko + kisa
ma uinti ohjelma 24 1

ti pyöräily + juoksu 1,5

Pyöräily 75min: muuten kevyt mutta sis. 5-10min maksimituumalla voima-ajoa ja 3x6min: 1.hieman 
alle kisavauhdin/2.kisavauhtia/3.hieman yli kisavauhdin;palautus aina 5min kevyttä väliin + juoksu 
15min kevyesti

ke lepo 1. tankkauspäivä
to pyöräily 1 Pyöräilyä n.60min kevyesti, loppuun 3x2min kisavauhtia 2. tankkauspäivä

pe uinti + juoksu 0,75

Uinti kisapaikalla 20min sis. 3 starttia eli 10 vetoparia täysillä +10 vetoparia kovaa + 10 vetoparia 
matkavauhtia / paluu takaisin kevyttä kelausta, Juoksu kevyt n.20min sis. muutama 
juoksudrilli/dynaaminen venytys ja 4xn.100m avaava veto normi ruokavalio

la Juoksu 5 juoksu:90min pk1-2 mäkisessä maastossa, esim. polkujuoksua
su Pyöräily 2 kevyt pk pyörä nautiskellen

11,25


