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Tämä harjoitusohjelma sisältää
5 vaihtelevaa ja helppoa harjoitusta koko keholle. 
Harjoitukset vahvistavat lihaksiasi, kehittävät 
tasapainoasi ja auttavat sinua saavuttamaan 
ryhdikkään ja vahvan kehon. Ohjelman harjoitukset 
voidaan tehdä liikuntakeskuksessa tai kotona, joko 
painojen kanssa tai ilman. Liikkeiden haastavuutta 
on näin helppo muokata omaan tasoon sopivaksi.

Tämä harjoitusohjelma sisältää seuraavat 
harjoitukset: 

• Askelkyykyt – Askel taaksepäin
• Walkout-lankku
• Superwoman/Superman
• Lankku soudulla
• Burpeet



4 Askelkyykyt - Askel tAAksepäin 
HARJOitUsOHJelMA kOkO keHOlle

ASKELKYYKYT 
 ASKEL TAAKSEPÄIN
Harjoitus kehittää reisiä, pakaroita ja tasapainoa.

 ▶ Seiso kapeassa haara-asennossa. 

 ▶ Ota askel taaksepäin samalla kyykistyen, jotta takimmai-
nen jalka laskeutuu lattiaan. 

 ▶ Pidä paino etummaisen jalan kannalla ja takimmaisen 
jalan päkiällä. 

 ▶ Palaa aloitusasentoon painamalla etummaisen jalan 
kantapäätä lattiaan. 

 ▶ Toista liike vastakkaisella jalalla.

 Tee 10 toistoa kummallakin jalalla 3 kertaa



Askelkyykyt - Askel tAAksepäin 5HARJOitUsOHJelMA kOkO keHOlle

1 2

543



6 Walkout-lankku
HaRJoItuSoHJElMa koko kEHollE

WALKOUTLANKKU
Harjoitus kehittää keskivartaloa, rintaa ja kohottaa sykettä.

 ▶ Aloita seisoma-asennosta. 

 ▶ Kumarru eteenpäin ja laske kämmenet lattiaan. 

 ▶ Jännitä vatsaa ja liiku käsillä eteenpäin, kunnes päädyt 
lankkuasentoon. 

 ▶ Palaa aloitusasentoon ottamalla käsillä askel taaksepäin. 

 Tee 510 toistoa 3 kertaa
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8 Superwoman / Superman
HarJoITuSoHJeLma KoKo KeHoLLe

SUPERWOMAN  
/ SUPERMAN
Harjoitus kehittää selkää ja tasapainoa.

 ▶ Makaa vatsallasi kädet suoristettuna pään yläpuolelle.

 ▶ Nosta rintaa ja jalkoja, taivuta käsivarsia ja vedä kyynär-
päitä alas sivuille. 

 ▶ Palaa takaisin aloitusasentoon.  

 Tee 10 toistoa kummallakin käsivarrella/jalalla 3 
kertaa.
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10 Lankku souduLLa
HaRJoITusoHJELMa koko kEHoLLE

LANKKU SOUDULLA
Harjoitus kehittää selkää ja keskivartaloa.

 ▶ Asetu lattialle käsien ja varpaiden varaan. 

 ▶ Käsien on oltava suoraan hartioiden alla. 

 ▶ Lantion on oltava hieman alempana kuin hartioiden. 

 ▶ Vedä toista kyynärpäätä taaksepäin ja tuo se hitaasti 
takaisin.

 ▶ Jännitä pakaroita ja pidä selkä suorassa linjassa. 

 Tee 10 toistoa kummallakin käsivarrella 3 kertaa
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12 Burpeet
HArJOItuSOHJeLMA KOKO KeHOLLe

BURPEET  
Harjoitus kehittää koko kehoa ja kohottaa sykettä.

 ▶ Aloita seisoma-asennosta. 

 ▶ Hyppää ilmaan kädet suoristettuna pään yläpuolelle.  

 ▶ Tuo nyt kädet lattiaan, taivuta polvia ja ponnista taak-
sepäin makuuasentoon. Suorista kädet pään yläpuolelle. 

 ▶ Palaa kyykkyasentoon ja hyppää ilmaan suoristetuin 
käsin.

 Tee 10 toistoa 3 kertaa 
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14 Juoksukauppa.fi
HaRJoiTusoHJELMa koko kEHoLLE

JUOKSUKAUPPA.FI 
Tämän E-kirjan on tehnyt Juoksukauppa.fi

Juoksukauppa.fi 
Brogårdsvej 10 
8370 Hadsten 
www.juoksukauppa.fi
 Juoksukauppa.fi:n yhteystiedot

Kuva, video: Juoksukauppa.fi
Tekstit: Juoksukauppa.fi
Kaikki oikeudet kuuluvat Juoksukauppa.fi:lle

 Löydä lisää inspiraatiota osoitteesta:
www.juoksukauppa.fi/inspiration

http://www.juoksukauppa.fi/asiakaspalvelukeskus#omos
http://www.juoksukauppa.fi/inspiration
http://www.juoksukauppa.fi/inspiration
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OSTA LOOK
Tarvitsetko oikeanlaisen treeniasun?

1. Treenitopit
2. Treenitrikoot
3. Treenikengät
4. Treenivarusteet
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http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/t-paidat-ja-topit.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/housut-ja-shortsit.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/kengat.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/lisatarvikkeet.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/t-paidat-ja-topit.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/housut-ja-shortsit.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/vaatteet-ja-kengat/kengat.html
http://www.juoksukauppa.fi/fitness/lisatarvikkeet.html


Juoksukauppa.fi
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

www.juoksukauppa.fi

 www.instagram.com/juoksukauppa/

http://www.juoksukauppa.fi/
https://www.instagram.com/juoksukauppa/

