
Fysiikkatreenejä 
 

Fysiikkatreeni 1 
 

1. 15-20 min tasavauhtista hölkkää.   

2. 2. 5-10 min kevyttä venyttelyä.  

3. 3. 4x30 m polvennostojuoksua (korkea polvennosto) -kävelypalautukset.   

4. 4. 5 x 30 m spurtteja 90% vauhdilla. Yksi spurtti -kävelypalautus + 15 sekunnin huili ja toinen spurtti 

jne.  

5. 5. 3x50 m kiihdytysjuoksua 90% teholla + kävelypalautus + 15 sekunnin huili.  

6. 6. 15-20 min tasavauhtista hölkkää.  

7. 7. Lihaskunto-osio (esim. kotona) ulkotreenin jälkeen: 3 kierrosta kaikkia liikkeitä, 10 x liikettä 

sarjassa, neljä liikettä a) punnerrukset b) vatsalihas linkkuveitsiliike c) jalat kyykkyliike (90 asteen 

kulmaan) d) selkäliike mahallaan ylävartaloa nostaen e) perusvatsaliike selältään istumaan nousu 

kyynärpää ristikkäiseen polveen.  

Myöhemmin esim. illalla venyttelyt/lihashuolto 15-30 min päälle.  

 

Fysiikkatreeni 2  

 

1. 5 min tasavauhtista juoksua - 5 min juoksua 90 % maksimivauhdista - 5 min rauhallista tasavauhtista 

juoksua + 5 min venyttelyä. 

2. Porrasjuoksu tai ylämäkijuoksu treeni: 10x portaat ylös juoksua tai 10x50 m ylämäkijuoksua. 

Kävelypalautukset + 15 sek. huili.  

3. 3. 15 min juoksua niin että eka 10 min rauhallisesti hölkäten ja viimeiset 5 min juostaan niin noin 90 

% maksimivauhdista.  

4. 4. Kotona lihaskunto-osuus. a) punnerrukset, b vatsaliike linkkuveitsi, c) selkäliike, d) 

haaraperushyppely, e) jalkakyykky, f) selältään ylös seisoma-asentoon + hyppy tasajalkaa ylös, g) 

polvet rintaan hyppy. Tehdään kaikkia liikeitä 10 ja 2x kukin liike. 

5. 5. Myöhemmin 15 hyvät venyttelyt. 

 

Fysiikkatreeni 3 

 

1. 20 min tv juoksua (reipasta hölkkää) 

2. 10×60 m kiihdytysjuoksua 90 % maksiminopeudusta, kävelypalautus + 30 sekunnin huili,  

3. 20 min tv juoksua (reipasta hölkkää) 

4.  lihaskunto-osio kotona (vatsa linkkuveitsi, punnerrukset, jalkakyykky, selältään seisoma-asentoon ja 

hyppy kaikki liikkeet 3x10-15,  

5. 15-20min venyttelyt esim. myöhemmin tai heti treenin jälkeen 

 

Peruskuntopäivä 

 

1. 25 min tasavauhtista juoksua 

2. 8 x100 m nopeuskestäyysjuoksuja 90% maksimista nopeus, kävelypalautus + 15-30 s huili juoksujen 

välillä. 

3. 25 min tasavauhtista juoksua. 

4. Lihaskunto. Tee kaikki liikkeet 3x ripeällä tempolla. Pidä liikkeiden välillä pieni huili. 

a. 10 punnerrusta,  

b. 10 vatsalihasliikettä linkkuveitsi,  

c. selkäliike 10,  

d. jalkakyykky 90 asteen kulmaan 10,  

e. selältään nousu seisoma-asentoon+ hyppy ylös  

Myöhemmin 15-20 perusvenytykset. 

 




