
	  

	  

 
 

Hiihto,	  talvi	  5-‐10h	  
	  
Electrofit	  hiihtovalmentaja	  Kalle	  Lassilan	  suunnittelemat	  harjoitusohjelmat	  kuntohiihtäjille.	  

	  

Pyri	  kaikissa	  teho	  ja	  taitoharjoituksissa	  rentoon	  ja	  hallittuun	  suorittamiseen.	  Tavoitteena	  on,	  että	  
lihastyö	  työtä	  tekevien	  lihasryhmien	  osalta	  olisi	  aina	  mahdollisimman	  rento	  ja	  voimakas	  ja	  
rentoutusvaiheessa	  puolestaan	  lihakset	  olisivat	  mahdollisimman	  rennot.	  Aloita	  harjoitukset	  aina	  
erittäin	  rauhallisesti.	  Pidä	  hiihtoasento	  eteenpäin	  hyökkäävänä	  ja	  lantio	  ylhäällä.	  Anna	  suksen	  tehdä	  
työtä	  ja	  liu'u	  rohkeasti	  yhdellä	  suksella	  luistelussa	  ja	  vuorohiihdossa.	  Pidä	  hartiat	  rentoina,	  	  jotta	  
hengittäminen	  on	  vaivattomampaa.	  Haasta	  itseäsi,	  mutta	  älä	  jokaisessa	  harjoituksessa.	  Levossa	  ja	  
rauhallisissa	  harjoituksissa	  malta	  mielesi	  ja	  muista	  huoltaa	  ja	  palauttaa	  elimistöä	  kovempia	  
harjoituksia	  varten.	  	  	  	  

	  

Viikko	  1.	  6.15-‐8h	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   Kevyt	  Juoksu	  30min+	  keskivartalo	  Kuntopiiri	  30min	  

Ke	   H	  P	  60-‐120min	  sis.	  5-‐10x1min	  ”smirnov”	  pal.	  2-‐3min	  

To	   Lepo	  

Pe	   H	  V	  45-‐90min	  sis.	  Tekniikka/ketteryys.	  	  

La	   H	  V	  90min	  sis.	  3x10s	  Max	  vauhti+	  4x4min	  VK	  pal	  3min+	  3x10s	  Max	  

Su	   H	  P	  120+min	  PK1	  

	  

Viikko	  2.	  3.40-‐6.35h	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   Kevyt	  Juoksu	  30min	  sis.	  5x10s	  rennon	  terävät	  kiihdytykset+	  10-‐20min	  keskivartalo	  
	   kuntopiiri	  

Ke	   Lepo	  

To	   HP	  60-‐90min	  sis.	  2x5min	  VK	  pal	  3min+	  TT	  ylämäkeen	  2x5x15s	  Max	  vauhti	  pal	  2min	  /5min	  

Pe	   Lepo	  tai	  palauttava	  juoksu/uinti/pyöräily	  45min	  

La	   H	  V	  60-‐90min	  sis.	  Tekniikka/ketteryys.	  

Su	   H	  V/P	  60-‐120min	  sis.	  2x4min	  VK+	  2x5x30s	  rentoa	  max	  vauhtia.	  



	  

	  

	  

Viikko	  3.	  5.40-‐8.35h	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   H	  P	  60-‐90min	  sis.	  3x30s	  ”smirnov”+	  4x4min	  VK	  3min	  palautus+	  3x30s	  ”smirnov”	  

Ke	   Juoksu	  30-‐60min+	  Keskivartalon	  kuntopiiri	  10-‐20min	  

To	   Lepo	  tai	  palauttava	  juoksu/uinti/pyöräily	  45min	  

Pe	   HV	  60-‐90min	  sis.	  SL	  5x30s	  max	  vauhti+	  2x5x45s	  palautus	  2min/5min	  Rentoa	  kovaa.	  Ei	  
puristamalla!	  

La	   HP	  60-‐90min	  sis.	  2x5x15s	  rento	  max	  vauhti	  (5x	  vuorohiihto+	  5x	  tasatyöntö)	  	  

Su	   HP	  120+min	  PK1	  

	  

Viikko	  4.	  5.10-‐9.05	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   Lepo	  tai	  palauttava	  Juoksu/uinti/pyöräily	  30-‐45min	  

Ke	   H	  P/V	  60-‐120min	  vauhtileikittely.	  

To	   Juoksu	  30-‐60min+	  keskivartalon	  kuntopiiri	  10-‐20min	  

Pe	   H	  P/V	  60-‐120min	  sis.	  (3-‐5x4min	  VK+	  2-‐4x2min	  MK)	  tai	  15min	  VK+	  10min	  MK	  

La	   H	  P	  90	  min	  PK1	  rauhallinen	  

Su	   H	  P/V	  60-‐90min	  vauhtileikittely.	  	  

	  

Viikko	  5.	  5-‐9.15	  	  

Ma	   Lepo	  

Ti	   HV	  60min	  sis.	  Tekniikka/ketteryys	  

Ke	   Lepo	  tai	  Palauttava	  juoksu/uinti/pyöräily	  30-‐45min	  

To	   HP	  60-‐120min	  sis.	  2-‐3x4x30s	  rentoa	  max	  vauhtia.	  

Pe	   Lepo	  tai	  H	  P/V	  60-‐90min	  tasavauhtinen	  PK	  

La	   H	  P/V	  60-‐120min	  sis.	  3x10min	  VK	  

Su	   H	  P	  120+min	  Rauhallinen	  PK1	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

”smirnov”.	  Jalat	  tiukasti	  rinnakkain	  ja	  keskivartalo	  tiukkana	  edetään	  latu-‐urassa	  ainoastaan	  
vuorohiihdon	  sauvatyötä	  käyttäen.	  Vauhti	  mahdollisimman	  nopea,	  kuitenkin	  niin	  että	  jalat	  pysyvät	  
rinnakkain	  ja	  suoritus	  säilyy	  hallittuna.	  

	  

Tekniikka/ketteryys.	  Aloita	  taito-‐osio	  yhdellä	  suksella	  hiihdolla.	  Nosta	  toinen	  suksi	  lumesta	  ilmaan	  
ja	  työnnä	  tasatyönnöllä	  eteenpäin.	  Kokeile	  kuinka	  pitkälle	  pääset.	  Latu-‐urassa	  eteneminen	  on	  
hieman	  helpompaa	  kuin	  luistelubaanalla.	  Seuraavaksi	  hiihdä	  pujottelurataa,	  kahdeksikkoa	  ja	  
ympyrää.	  Et	  välttämättä	  tarvitse	  keiloja	  tai	  muita	  merkkejä,	  kuvitteellinenkin	  rata	  käy.	  Keskity	  siihen,	  
että	  sisempi	  jalka	  tulee	  mutkassa	  kunnolla	  ulomman	  viereen	  ja	  vartalon	  alle.	  Keskity	  myös	  siihen,	  
että	  vaikka	  mutka	  on	  tiukka	  sauvatyöskentely	  säilyy	  ja	  työntö	  tulee	  jokaiselle	  potkulle.	  Kokeile	  
erikokoisia	  ympyröitä/kahdeksikkoja/pujotteluratoja,	  mitä	  pienempi	  kuvio	  ja	  kovempi	  vauhti,	  sitä	  
haastavampaa	  suorittaminen	  on.	  

	  

Vauhtileikittely.	  Tee	  hiihtolenkin	  ohessa	  rentoja	  rytminvaihdoksia.	  Voit	  tehdä	  rytminvaihdoksia	  
alamäkien	  jälkeisiin	  kohtiin	  jolloin	  energiaa	  ei	  kulu	  kiihdyttämiseen	  ja	  saat	  vauhdikasta	  hiihtoa	  
valmiista	  vauhdista.	  Voit	  tehdä	  kiihdytyksiä	  myös	  nousujen	  päälle,	  kohtaan	  jossa	  nousu	  taittuu	  
tasaiseksi.	  Pidä	  kiihdytykset	  erittäin	  rentoina!	  Kiihdytyksiä	  ei	  saa	  tulla	  liikaa	  eikä	  liian	  lyhyellä	  
palautuksella,	  jotta	  harjoitus	  ei	  muutu	  huomaamatta	  tehoharjoitukseksi.	  

	  

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.	  

	  

	  	  



	  

	  

	  


