
Kevään aurinkoisin massahiihtotapahtuma 
Vuokatin upeissa hiihtomaastoissa.

Lumivarmuus, toimivat järjestelyt sekä vaaramaisemat takaavat
hiihtoelämyksen, joka pysyy mielessä pitkään!
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JAKSO 2 – ENSILUMEN HARJOITTELU 4.12. - 14.1.
Isossa osassa suomea on jo hiihtokelit luonnonlumella ja Etelä-Suomessakin on jo useita ensilumenlatuja auki. Tämän harjoitus-
jakson tavoitteena on totutteleminen lumihiihtoon. Tärkeää kuitenkin on muistaa edelleen monipuolisuus harjoittelussa, jotta 
pelkkä yksipuolinen hiihtoharjoittelu ei aiheuta epätoivottuja kuormitusoireita elimistöön, jotka voivat näkyä rasitusvammoina. 
Muista siis käyttää molempia hiihtotyylejä sekä sisällyttää edelleen viikkoharjoitteluun yksi voimaharjoitus, jossa on mukana 
kevyt juoksu-osio vaikka juoksumatolla. Lisäksi muista kehonhuolto, eli venyttelyä säännöllisesti!
Harjoittelu jaksottuu edelleen kevyeen ja kovempaan viikkoon vuoroviikoin molemmilla tasoryhmillä.

Ohjelmia on tarjolla kahden tasoisia:

Aktiivikuntoilijaohjelma, harjoituksia viikossa 4-5. Tavoitteena on kunnon systemaattinen kehittäminen ja Vuokatti Hiihdon 
tuloksen parantaminen
Kuntoilijaohjelma, harjoituksia viikossa 2-3. Tavoitteena on oman kunnon kohentaminen ja Vuokatti Hiihdosta nautiskelu

Termistöä:
PK Peruskestävyys: Kevyt harjoitusteho, jossa pitää pystyä puhumaan lenkkikaverille helposti
VK Vauhtikestävyys: Keskikova harjoitusteho, jossa hengästyttää jo kohtalaisesti, puhe ”katkonaista” hengästyksen takia
MK Maksimikestävyys: Kova tai erittäin kova harjoitusteho, jossa ollaan erittäin hengästyneitä, ei pysty puhumaan. 
H Hiihto
P Perinteinen
V Vapaa

JAKSO 4 – VIIMEISTELY VUOKATTI HIIHTOON 5.3 – 17.3.
Viimeinen harjoitusjakso kohti Vuokatti Hiihtoa alkaa. Nyt kun olet toteuttanut harjoitusohjelmaa jo usean kuukauden ajan on aika alkaa nauttia 
työn hedelmistä. Viimeinen kaksi viikkoa menee suurimmalta osalta levon ja palautuksen merkeissä. Tällä jaksolla voi liialla harjoittelulla ainoas-
taan pilata suoritusta kauden päätapahtumassa. Harjoitusjaksolla harjoittelumäärä tippuu noin puoleen edeltäneiden harjoitusviikkojen määristä. 
Aktiivikuntoilijan ja kuntoilijan ohjelmat eivät poikkea tällä jaksolla juurikaan toisistaan, ainoastaan määrät ovat hiukan pienemmät kuntoilijaryhmäl-
lä.
Ravintoon ja tankkaukseen on hyvä kiinnittää huomiota ennen pitkää hiihtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyri syömään ennen kilpailua keskiviikon 
ja torstain aikana normaalia enemmän erityisesti hiilihydraatteja (pastaa, riisiä jne..). Perjantaipäivä ennen kilpailua tulisi pitää ravinnon suhteen 
normaalina, tankkausta silloin ei enää tarvitse tehdä. Itse kilpailusuorituksen aikana kannattaa hyödyntää kaikki huoltopisteet, joita on tasaisin 
välimatkoin. Huoltopisteillä on hyvä juoda urheilujuomaa ja tarvittaessa syödä kiinteätä ravintoa (rusinat ja banaanit). 
Pääasia kuitenkin on että lähdet nauttimaan kevään aurinkoisimmasta hiihtotapahtumasta! Onnea matkaan!

Ohjelmia on tarjolla kahden tasoisia:

Aktiivikuntoilijaohjelma, harjoituksia viikossa 4-5. Tavoitteena on kunnon systemaattinen kehittäminen ja Vuokatti Hiihdon tuloksen parantami-
nen
Kuntoilijaohjelma, harjoituksia viikossa 3-4. Tavoitteena on oman kunnon kohentaminen ja Vuokatti Hiihdosta nautiskelu hyvässä kunnossa

Termistöä:
PK Peruskestävyys: Kevyt harjoitusteho, jossa pitää pystyä puhumaan lenkkikaverille helposti
VK Vauhtikestävyys: Keskikova harjoitusteho, jossa hengästyttää jo kohtalaisesti, puhe ”katkonaista” hengästyksen takia
MK Maksimikestävyys: Kova tai erittäin kova harjoitusteho, jossa ollaan erittäin hengästyneitä, ei pysty puhumaan. 
H Hiihto
P Perinteinen
V Vapaa
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20 viikko (vk 10), palauttelua edellisviikon kovasta 
kisasta/harjoituksesta, 4h

Ma: Lepo
Ti: Lepo
Ke: Hiihto P 1h
• Kevyt peruskestävyysharjoitus

To: Lepo
Pe:  Voimaharjoitus kuntopiirinä juoksuverryttelyllä, 1 h
• Juoksuverryttely ulkona tai juoksumatolla 15 min
• Liikkeinä etunojapunnerrus, istumaannousu/linkkari, dippi tai 
leuan veto, selkäliike (kädet ja jalat yhtä aikaa) ja lankkupito. Tee harjoitus 
kiertokuntopiirinä, jossa kutakin liikettä tehdään noin 20 kertaa (lankkupitoa 
45 sekuntia) ja vaihda suoraan seuraavaan liikkeeseen. Tee 3-4 kierrosta ja 
pidä kierrosten välissä 2-3 minuuttia taukoa. Voit tehdä harjoituksen myös 
kuntosalilla.
La: Lepo
Su Hiihto P, 2:00
• Peruskestävyysharjoitus
• Tasatyöntöpainotus

21 viikko (vk 11), Vuokatti Hiihto, 5h

Ma: Lepo
Ti: Hiihto V, 1:00 h
• Peruskestävyysharjoitus
Ke:  Voimaharjoitus kuntopiirinä juoksuverryttelyllä, 1 h
• Juoksuverryttely ulkona tai juoksumatolla 15 min
• Liikkeinä etunojapunnerrus, istumaannousu/linkkari, dippi tai 
leuan veto, selkäliike (kädet ja jalat yhtä aikaa) ja lankkupito. Tee harjoitus 
kiertokuntopiirinä, jossa kutakin liikettä tehdään noin 20 kertaa (lankkupitoa 
60 sekuntia) ja vaihda suoraan seuraavaan liikkeeseen. Tee 3-4 kierrosta ja 
pidä kierrosten välissä 2-3 minuuttia taukoa. Voit tehdä harjoituksen myös 
kuntosalilla.
To: Lepo
Pe: Hiihto 0:45-1:00 h
• Kevyt tutustuminen latuihin matkustuksen jälkeen
La:  Vuokatti Hiihto
Su: Lepo

Aktiivikuntoilijan ohjelma 
(4-5 harjoituskertaa viikossa)
Pyri rakentamaan aikataulusi niin että pystyt harjoittelemaan tiistai, keskiviikko, torstai, lau-
antai ja sunnuntaipäivinä. Sitten maanantait ja perjantait ovat lepopäiviä. Näin harjoittelu 
rytmittyy hyvin ja kehittyminen on optimaalista. Viikolla harjoitukset ovat hiukan lyhyempiä 
ja viikonloppuna pitempiä PK-harjoituksia. Tämä pätee normaalia toimistoaikaa noudattaville 
henkilöille, jos työrytmisi on erilainen pyri sopeuttamaan harjoitusohjelmasi omaan työrytmii-
si. Muista edelleen että riittävä harjoitustiheys on tärkeää, pidä säännöllisestä harjoittelusta 
kiinni vaikka lyhentämällä harjoituksen pituutta.

20 viikko (vk 10), palauttelua edellisviikon kovasta 
kisasta/harjoituksesta, 3h

Ma: Lepo
Ti: Lepo
Ke: Hiihto P 45 min
• Kevyt peruskestävyysharjoitus

To: Lepo
Pe:  Voimaharjoitus kuntopiirinä juoksuverryttelyllä, 1 h
• Juoksuverryttely ulkona tai juoksumatolla 15 min
• Liikkeinä etunojapunnerrus, istumaannousu/linkkari, dippi tai 
leuan veto, selkäliike (kädet ja jalat yhtä aikaa) ja lankkupito. Tee harjoitus 
kiertokuntopiirinä, jossa kutakin liikettä tehdään noin 15 kertaa (lankkupitoa 
45 sekuntia) ja vaihda suoraan seuraavaan liikkeeseen. Tee 3-4 kierrosta ja 
pidä kierrosten välissä 2-3 minuuttia taukoa. Voit tehdä harjoituksen myös 
kuntosalilla.
La: Lepo
Su Hiihto P, 1-1:30h
• Kevyt peruskestävyysharjoitus

21 viikko (vk 11), Vuokatti Hiihto, 4h

Ma: Lepo
Ti: Hiihto V, 45 min
• Kevyt peruskestävyysharjoitus
Ke:  Voimaharjoitus kuntopiirinä juoksuverryttelyllä, 1 h
• Juoksuverryttely ulkona tai juoksumatolla 15 min
• Liikkeinä etunojapunnerrus, istumaannousu/linkkari, dippi tai 
leuan veto, selkäliike (kädet ja jalat yhtä aikaa) ja lankkupito. Tee harjoitus 
kiertokuntopiirinä, jossa kutakin liikettä tehdään noin 15 kertaa (lankkupitoa 
45 sekuntia) ja vaihda suoraan seuraavaan liikkeeseen. Tee 3-4 kierrosta ja 
pidä kierrosten välissä 2-3 minuuttia taukoa. Voit tehdä harjoituksen myös 
kuntosalilla.
To: Lepo
Pe: Hiihto 0:30-0:45 h
• Kevyt tutustuminen latuihin matkustuksen jälkeen
La: Vuokatti Hiihto
Su: Lepo

Kuntoilijan ohjelma 
(3-4 harjoituskertaa viikossa)


