Aika treenata
kahdestaan
Näin kesäaikaan auringon paistaessa ulkona neljän
seinän sisällä treenaaminen ei välttämättä
houkuttele. Sen takia suunnittelin omalla
kehonpainolla tehtävän treenin, jonka voit suorittaa
kaverisi, puolisosi tai treenituttusi kanssa missä vain
ja ilman välineitä !

Ohjeet
Lämmitelkää hyvin ennen varsinaisen treenin aloittamista.
Treeni suoritetaan kuntopiirinä, jolloin siirrytte liikkeestä liikkeeseen ilman taukoa.
Toistoja tehdään 10-12/liike; poikkeuksena liike nro 7, jota tehdään 30 sekunnin ajan.
Kun olette tehneet kaikki liikkeet, levätkää 1-2 minuuttia, toistakaa liikkeet 2-3 kertaan.
Muistakaa rauhallinen loppuverryttely treenin päätteeksi.
Treeni-iloa!

1. Kyykky

1. Asettukaa parisi kanssa vastakkain ja tarttukaa toisianne käsistä. Aktivoikaa keskivartalo.

2. Kuvitelkaa istuutuvanne takana olevalle penkille ja lähtekää laskeutumaan alas, kunnes
polvet ovat n. 90 asteen kulmassa. Työntäkää itsenne takaisin ylös.

2. Käänteinen veto

1. Toinen pareista käy selinmakuulle jalat koukussa ja toinen pareista asettuu seisomaan noin
lantion kohdalle. Aktivoikaa keskivartalo ja tarttukaa toisianne käsistä kiinni.

2. Selinmakuulla oleva pari aktivoi ensimmäisenä lavat ja lähtee tämän jälkeen selän- ja käsien
lihaksien avulla kohottamaan itseään irti maasta. Selän tulee pysyä suorana koko liikkeen ajan.
Pyri saamaan tuntuma mahdollisimman paljon selän puolelle.
Tehkää vaadittu toistomäärä ja vaihtakaa osia.

Haaste: Voitte tehdä liikkeestä haastavamman, ja suorittaa liikkeen jalat suorana.
A) Alkuasento.

B) Loppuasento.

3. Vinot vatsalihakset

1. Käykää selinmakuulle, jalat ovat lomittain. Aktivoikaa keskivartalo ja lähtekää hallitusti
nostamaan itseänne ylöspäin vatsalihasten avulla.

2. Istumaan nousun jälkeen kierrä voimakkaasti kohti vastakkaista olkapäätä ja kosketa sitä.
Kierrä takaisin keskelle, ja palaa lähtöasentoon. Toista kierto toiseen suuntaan.

4. Punnerrus

1. Asettukaa punnerrus asentoon. Jättäkää riittävästi tilaa väliinne, jotta sovitte tekemään
liikkeen ilman, että päänne osuvat yhteen.
Muistakaa hyvä lapa- ja keskivartalo tuki. Leveämpi haara-asento auttaa ylläpitämään
tasapainoa. Helpotetussa versiossa voitte pitää polvet maassa.

2. Lähtekää laskeutumaan alas; kyynärpäihin tulisi muodostua 90 asteen kulma.

3. Kun olette punnertaneet itsenne takaisin lähtöasentoon, ojentakaa oikean puoleiset kätenne
ja koskettakaa toistenne käsiä ennen seuraavaa punnerrusta. Seuraavan punnerruksen jälkeen
ojennatte vuorostaan vasemmat kätenne, ja jatkatte vuorottelua sarjan ajan.
Keskittykää pitämään lantionne paikallaan!

5. Lankku läpsyllä

1. Asettukaa parinne kanssa suorin käsin lankkuasentoon: keskivartalo tiukkana, hyvä lapatuki.
Jättäkää väliä sen verran, että pystytte nostamaan kätenne suorana irti maasta. Jalat voivat olla
normaalia asentoa hieman leveämmällä, näin saatte apua tasapainon ylläpitämiseen.

2. Lähtekää nostamaan molemmat oikeat kädet irti maasta ja koskettakaa toistenne kämmeniä
ilmassa. Laskekaan sen jälkeen kädet hallitusti maahan ja toistakaa toiselle puolelle. Keskittykää
siihen, että lantio pysyy mahdollisimman paikallaan.

6. Sivulankku

1. Asettukaa sivulankkuasentoon selkä selkää vasten. Tarkastakaa, että olkapää ja ranne ovat
allekkain, keskivartalossa ja lavoissa on hyvä tuki. Pyrkikää pitämään kylki ja lantio
mahdollisimman ylhäällä koko liikkeen ajan. Aloitusasennossa molempien vapaana olevat kädet
ovat suorana ylöspäin, kämmenselät vastakkain. Voitte pitää jalkojanne joko peräkkäin tai
päällekkäin (kuvassa peräkkäin).

2. Lähtekää laskemaan käsiänne yhtä aikaa alaspäin; liikkeessä tapahtuu pientä kiertoliikettä,
mutta pitäkää lantionne edelleen ylhäällä. Kiertäkää sen verran, että saatte kosketettua
käsiänne vartaloidenne alapuolelle. Kosketuksen jälkeen kiertäkää takaisin lähtöasentoon.
Tehkää vaadittu toistomäärä ja vaihtakaa puolia.

7. Kottikärrykävely

1. Toinen pari käy suorin käsin lankkuasentoon; aktivoi keskivartalo ja tarkasta olkapää- ranne
linja. Toinen pari käy seisomaan lankussa olevan parin taakse ja ottaa yksi jalka kerrallaan
nilkoista kiinni.

2. Lankussa oleva pari siirtää kämmen kerrallaan käsiään eteenpäin. Muista hyvä lapa- ja
keskivartalon tuki! Nilkoista kiinni pitävä kaveri myötäilee toisen parin liikkeitä ja liikkuu samalla
eteenpäin. Ensimmäinen pari kävelee käsillään 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen vaihtakaa osia.

Lisähaaste: punnerrus ja kyykky

Toinen pari käy suorin käsin lankkuasentoon; aktivoi keskivartalo ja tarkasta olkapää-ranne
linja. Toinen pari käy seisomaan lankussa olevan parin taakse ja ottaa yksi jalka kerrallaan
nilkoista kiinni. Asento muistuttaa nyt kottikärrykävely-liikkeen ensimmäistä vaihetta. Kun
lankussa oleva pari lähtee tekemään punnerrusta, lähtee samaan aikaan jaloista pitävä pari
kyykistymään (keskivartalo tiukkana, selkä neutraalissa asennossa). Palatkaa takaisin
lähtöasentoon.
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