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HEI KUNTOSALIHARJOITTELIJA!
Tähän ohjelmapohjaan on koottu lähes kaikkien Pansion
kuntosalin laitteiden ohjeet. Kun harjoittelet salilla, kokoa näistä
itsellesi sopiva ohjelma. Tarkoitus on, että aloittelija treenaa
yhden harjoituskerran aikana kaikkia lihasryhmiä, 8-10 liikettä.
Kaikkia laitteita ei tarvitse käydä läpi.
 

  
 

ALKULÄMMITTELY: KUNTOPYÖRÄ
Valitse joku tai käytä useampaa laitetta. Pyöräile 10-15 min ja
muista venytellä lihaksesi ennen kuntosaliharjoittelua.
Venyttelyohjeet löydät salin seinällä olevasta taulusta. Muista
myös harjottelun lopuksi palauttaa lihakset kevyillä venytyksillä
lepopituuteensa.
 

  
 

ALKULÄMMITTELY: JUOKSUMATTO
Kävele tai juokse 10-15 min. Muista
"klipsu"vyötäröllesi. Laite käynnistyy QUICK START-
painikkeesta.
 

  
 

ALKULÄMMITTELY: STEPPERI
Askella 10-15 min
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ALKULÄMMITTELY: SOUTU
Souda 10-15 min. Istu hyvässä ryhdissä, polvet hieman
koukussa. Vedä kahva rintakehän alaosaa kohti vieden samalla
olkapäitä taakse ja lapoja yhteen. Päästä kädet takaisin suoriksi
olkapäät eteen sekä polvet ja lonkat koukkuun. Älä päästä
rintarankaa pyöristymään.
Muista venytellä lihaksesi ennen kuntosaliharjoittelua.
Venyttelyohjeet löydät salin seinällä olevasta mapista tai taulusta.
Muista myös harjoittelun lopuksi palauttaa lihakset kevyillä
venytyksillä lepopituuteensa.
 

  
 

JALKAPRÄSSI, PAKARA- JA REISILIHAKSET
Säädä painot. Asetu laitteeseen niin, että jalat ovat 90 asteen
kulmassa, olkapäiden leveydellä, varpaat hieman ulospäin. Koko
jalkapohjan tulee olla tukevasti kiinni alustassa. Tartu penkin
sivulla oleviin kahvoihin. Ojenna molemmat jalat suoriksi ja
palauta jarruttaen alkuasentoon. Loppuasennossa jalat jäävät
hieman koukkuun. Pidä polvet jalkaterien suuntaisesti koko
suorituksen ajan.

KG________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
  
 

SOUTULIIKE, LEVEÄT SELKÄLIHAKSET
Säädä painot. Istu hyvässä ryhdissä, polvet hieman koukussa.
Vedä talja rintakehän alaosaa kohti vieden samalla olkapäitä
taakse ja lapoja yhteen. Päästä kädet jarruttaen takaisin suoriksi
ja olkapäät eteen. Älä päästä rintarankaa pyöristymään. Pidä
vatsalihakset tiukkoina liikkeen aikana. Käytä koko liikerata.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

HAUISKÄÄNTÖ TALJALLA, HAUISLIHAKSET
Ota kahvasta kiinni vastaotteella. Tuo kyynärnivelet koukkuun ja
laske takaisin. Pidä kädet lähellä vartaloa. Säilytä olkapäiden
keskiasento. Voit tehdä liikkeen myös käsipainoilla.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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OLKAVARREN OJENTAJALIHAKSET
Ota molemmilla käsillä kiinni taljasta. Punnerra kyynärnivelet
suoriksi. Voit myös seisoa jalat rinnakkain, polvet vähän
koukussa.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

VATSARUTISTUS, SUORAT VATSALIHAKSET
Säädä painot. Tuo rintaa kohti polvia ja palauta jarruttaen
alkuasentoon. Pyri tekemään liike puhtaasti vatsalihaksilla.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

SELÄN OJENNUS, SUORAT SELKÄLIHAKSET
Istu laitteeseen, molemmat pakarat pysyvät kiinni tukityynyssä.
Säädä painot, liikerata ja rullan sijainti oikealla olevasta
säätönupista. Ojenna ylävartalo taaksepäin, alas mentäessä
paina leuka kiinni rintakehään. Älä käytä käsiä tai jalkoja liikkeen
suorittamiseen.

VAIHTOEHTO: Voit tehdä liikkeen myös penkillä, katso seuraava
liike.

KG__________ LIIKELAAJUUS__________

SELKÄPENKIN RULLA__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

SELÄN OJENNUS, SUORAT SELKÄLIHAKSET
Kädet rinnalla ristissä tai pään takana. Ojenna selkää säilyttäen
hyvä keskivartalon tuki. Palauta lähtöasentoon.

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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YLÄTALJA, LEVEÄT SELKÄLIHAKSET
Säädä painot. Ota tangosta hieman hartioita leveämpi ote ja
kallista ylävartaloa eteenpäin. Jännitä lapoja yhteen ja alaspäin ja
vedä tanko niskan taakse. Palauta tanko jarruttaen takaisin ylös.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

VARTALON KIERTO, VINOT VATSALIHAKSET
Säädä painot. Siirrä polvet niin kauas sivulle, että liikelaajuus
tuntuu hyvältä. Lukitse laite vetämällä lukitusvipua polvia kohti.
Tartu käsitukiin ja ja käänny vatsalihasten avulla toiselle puolelle.
Palauta jarruttaen alkuasentoon ja toista liike. Valitse toinen
liikesuunta ja toista liike. Paina polvia tiukasti tyynyjä vasten, jotta
lantio pysyy paikallaan. Vapauta lukitus lopuksi, selkätuen
asteluku 0.

KG __________ LIIKELAAJUUS________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
  
 

PAKARALAITE/PAKARALIHAKSET
Säädä painot ja teline sellaiselle korkeudelle, että liikettä
suorittavan jalan jalkapohja ei osu alustalle. Aseta tukijalka
riittävän sivulle, varpaat suunnattuna eteenpäin, polvi suorana,
mutta ei yliojennettuna. Nosta laitteen puoleinen jalka rullan
päälle ja suorista jalka työntämällä kantapäätä taaksepäin.
Palauta jarruttaen. Tee liike myös toisella jalalla. Ylävartalo pysyy
paikallaan. Rullan saa käännettyä toiselle puolelle alakautta.

KG__________ RULLA__________

TELINEEN KORKEUS__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

JALAN KOUKISTUS, REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET
Säädä painot laitteen takaa. Asetu istumaan laitteeseen ja säädä
selkänoja niin, että laitteen kiertonivel on polvien tasolla ja nilkat
ovat rullien päällä. Laske teline alas reisien päälle. Koukista jalat
ja palauta liike jarruttaen.

KG__________ SELKÄNOJA__________

REISITUKI__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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JALAN OJENNUS, REIDEN ETUOSAN LIHAKSET
Säädä painot laitteen takaa. Asetu istumaan laitteeseen ja säädä
selkänoja niin, että laitteen kiertonivel on polvien tasolla. Ojenna
jalat ja palauta liike jarruttaen.

KG__________ SELKÄNOJA__________

NILKKARULLA__________LIIKELAAJUUS__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

REIDEN LÄHENTÄJÄT, REISIEN SISÄOSAT
Säädä painot. Istu laitteeseen ja laita jalat tukien päälle. Vapauta
oikealla oleva vipu painamalla se alas. Purista jalat yhteen ja
palauta jarruttaen lähtöasentoon. Varpaiden tulee osoittaa
liikkeen aikana ylöspäin. Lopeta liike keskelle ja nosta vipu ylös.

KG__________ LIIKELAAJUUS__________

SELKÄNOJA__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
  
 

REIDEN LOITONTAJAT, REISIEN ULKO-OSAT
Säädä painot. Istu laitteeseen ja laita jalat tukien päälle. Työnnä
jalat sivuille auki mahdollisimman kauas ja palauta jarruttaen
lähtöasentoon. Varpaiden tulee osoittaa liikkeen aikana ylöspäin.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

PEC DECK, RINTALIHAKSET
Säädä painot ja istuin niin, että kädensijat ovat hartioiden
korkeudella. Istu selkä kiinni selkänojassa. Aseta kädensijat
leveimpään asentoon. Punnerra kädensijat yhteen pitäen
kyynärnivelet hieman koukussa. Voit keventää liikkeen alkua
oikealla puolella olevan vivun avulla.

KG__________ ISTUIN_________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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DIPPI, OLKAVARREN OJENTAJAT
Kuva on suuntaa antava
Laskeudu rauhallisesti alas suorilta käsiltä. Punnerra takaisin
ylös. Pidä kädet vartalon vieressä liikkeen aikana.

VATSALIHAKSET
Selkä kiinni pehmusteeseen , kädet kahvoihin. Ojenna jalat
suoriksi ja nosta molemmat yhtä aikaa ylös koukkuun. Laske
hallitusti alas. Pidä hartiat alhaalla.

Sarjat: 2-3 Toistot: 1-- Tauko: 1-2   

  
 

PENKKIPUNNERRUS, RINTA- JA KÄSIVARSIEN LIHAKSET
Käy selinmakuulle penkille jalat haara-asentoon ja jalkapohjat
lattiaan. Ota hartioita leveämpi ote levytangosta ja nosta se
suorille käsille. Laske rauhallisesti rintakehälle, hengitä sisään.
Punnerra tanko ylös samalla uloshengittäen.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 8-12 Tauko: 1-2   

  
 

JALKAKYYKKY, PAKARA- JA REISILIHAKSET
Ota hartioiden levyinen haara-asento ja tanko niskan taakse.
Mene rauhallisesti kyykkyyn 90:n asteen kulmaan ja palaa
lähtöasentoon. Pidä selkä suorana sekä polvien linjaus samaan
suuntaan varpaiden kanssa. Voit laittaa pari pientä levypainoa
kantapäiden alle.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 8-12 Tauko: 1-2   
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