
	  

	  

Juoksu-‐ohjelma	  aloittelijalle	  
	  
Electrofit	  juoksuvalmentaja	  Mari	  Järvenpään	  suunnittelemat	  harjoitusohjelmat	  kuntojuoksijalle.	  

	  

Kevyet harjoitukset on tarkoitus pitää todella kevyinä. Hengityksen on pysyttävä 
rauhallisena koko harjoituksen ajan. Tarvittaessa voit kävellä lenkillä välillä 
muutaman minuutin jaksoja, jotta syke ei nouse liikaa. 

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. 

Lumen ja liukkaiden tullessa voit korvata juoksuharjoittelua esimerkiksi spinningillä, 
juoksumatolla, sisäsoudulla, stepperillä tai hiihdolla. Huomio lajin vaihtuessa, että 
harjoituksen teho ei nouse ohjelmanmukaista tarkoitusta korkeammaksi. 

	  

	  

Viikko	  17.	  	  

Ma	   Kevyt	  juoksu	  30	  min	  +	  koordinaatio	  

Ti	   Lepo	  

Ke	   Kevyt	  juoksu	  30	  min	  +	  kuntopiiri,	  2	  kierrosta	  

To	   ver	  10	  min	  3+2+1	  min	  VK/MK,	  pal	  sama,	  mitä	  veto	  +	  ver	  10	  min	  

Pe	   Lepo	  	  

La	   Lepo	  

Su	   Pitkä	  lenkki	  70	  -‐80	  min	  

	  

	  

	  



	  

	  

Viikko	  18.	  	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   Kevyt	  juoksu	  30	  min	  +	  Kuntopiiri,	  2	  kierrosta	  

Ke	   J	  60	  min	  PK,	  sis.	  5	  min	  VK	  +	  3x2	  min	  täysillä,	  pal.	  1m	  min	  vetojen	  välissä	  

To	   Lepo	  

Pe	   Lepo	  

La	   ver	  10	  min	  +	  10	  min	  VK	  +	  10	  min	  PK	  +	  2,2km	  harjoituskisa,	  kevyt	  ver	  10	  –	  15	  min	  

Su	   Vesijuoksu/kävely	  30	  min	  

	  

Viikko	  19.	  	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   Kevyt	  J	  40	  –	  50	  min	  +	  Koordinaatioharjoitus	  

Ke	   Lepo	  

To	   Ver	  10	  min	  +	  20	  min	  ala	  VK	  +	  2x5x30”	  spurtit	  ylämäkeen,	  pal.	  2’/5’	  +	  ver	  20	  min	  	  

Pe	   Lepo	  

La	   Pitkä	  lenkki	  80	  -‐	  90	  min.	  Sykkeen	  on	  pysyttävä	  PK	  1	  -‐PK	  alueella	  koko	  lenkin.	  Tarvittaessa	  
kävele	  välillä!	  Voit	  tehdä	  lenkin	  esimerkiksi	  myös	  hiihtäen,	  stepperillä	  tai	  kuntopyörällä.	  Tai	  
yhdistelmätreenin	  kahdella	  liikuntamuodolla.	  Pyri	  harjoitusviikkojen	  edetessä	  lisäämään	  
juoksun	  osuutta	  pitkällä	  lenkillä.	  

Su	   Lepo	  

	  

Viikko	  20.	  	  

Ma	   Kevyt	  J	  30	  min	  +	  Koordinaatioharjoitus	  

Ti	   Lepo	  

Ke	   Ver	  15	  min	  +	  10	  min	  ala	  VK	  +	  3	  x	  3	  min	  VK/MK,	  pal	  2	  –	  3	  min	  +	  ver	  15	  min	  

To	   Lepo	  

Pe	   Lepo	  

La	   Ver	  10	  min	  +	  10	  min	  VK	  +	  ver	  10	  min	  

Su	   Vaellus	  tai	  pyöräily	  90	  min	  PK1	  huoltava	  

	  

	  

	  



	  

	  

Viikko	  21.	  	  

	  

Ma	   Kevyt	  J	  30	  min	  +	  10	  min	  VK	  +	  3	  x	  2	  min	  kisavauhdilla	  +	  ver	  10	  min	  

Ti	   Lepo	  

Ke	   Kevyt	  J	  30	  –	  40	  min	  +	  3	  x	  100	  mm	  rullauksia	  

To	   Lepo	  

Pe	   Yritysmaraton,	  	  
Alkuverkka:	  10	  min	  PK	  +	  5	  min	  VK	  +	  10	  min	  PK1	  ennen	  starttia,	  jotta	  kroppa	  käynnistyy	  ja	  
juoksu	  kulkee	  heti	  lähdöstä.	  

La	   Palauttava	  vesijuoksu	  tai	  kävely	  30’	  

Su	   Lepo	  

	  

	  

Koordinaatioharjoitus:	  

	  

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

	  
Liikkeiden	  välissä	  palautus	  2-‐3	  min.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

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.	  

	  

	  


