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HEI KUNTOSALIHARJOITTELIJA!
Tähän ohjelmapohjaan on koottu lähes kaikkien Petreliuksen
uimahallin 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 vaihtoehdoista tai käytä kaikkia kolmea laitetta.
Säädä satulan korkeus. Kun jalkapohja on polkimen keskellä,
polven tulee jäädä hieman koukkuun. Pyöräile 10-15 min ja
muista venytellä lihaksesi ennen kuntosali- harjoittelua.
Venyttelyohjeet löydät salilla olevasta mapista. Muista myös
harjoittelun lopuksi palauttaa lihakset kevyillä venytyksillä
lepopituuteensa.
 

  
 

ALKULÄMMITTELY: CROSSTRAINER 10-15 min
Laite käynnistyy aloittamalla liike liikuttamalla käsiä ja jalkoja
samanaikaisesti tai QUICK START -painikkeesta. Laite voi
mennä lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan.
 

  
 

ALKULÄMMITTELY: SOUTULAITE 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.
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JALKAPRÄSSI, PAKARA- JA REISILIHAKSET
Valitse haluttu paino. Asetu laitteeseen niin, että jalat ovat 90:n
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__________ ISTUIN__________

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   

  
 

POLVEN OJENNUS, NELIPÄISET REISILIHAKSET
Säädä painot ja selkänoja niin, että polvet ovat laitteen
kiertonivelen kohdalla. Selkänoja liikkuu eteenpäin vetämällä. Voit
vapauttaa tuen vetämällä oikealla olevasta kahvasta. Ojenna
polvet suoraksi ja laske jarruttaen koukkuun.

KG__________ SELKÄNOJA__________

LIIKELAAJUUS__________

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

  
 

HAUISKÄÄNTÖ TALJALLA, HAUISLIHAKSET
Säädä painot ja ta kahvasta kiinni vastaotteella. Pidä hallittu
asento koko liikkeen ajan, polven hieman koukussa ja selkä
suorana. Vedä kahva ylös koukistamalla kyynärpäitä ja laske
takaisin alas. 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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REISIEN KOUKISTUS, REISIEN TAKAOSAT
Säädä painot ja käy päinmakuulle penkille nilkkarullat sopivalla
korkeudella, polvilumpiot jäävät penkin ulkopuolelle. Koukista
polvia niin, että rullat koskettavat pakaroihin, pysy hetki
yläasennossa ja päästä jalat hitaasti lähtöasentoon.

KG__________ RULLIEN KORKEUS__________

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

  
 

VATSARUTISTUS, SUORAT VATSALIHAKSET
(kuva on suuntaa antava)
Säädä painot ja istuimen korkeus niin, että rintatuki on rintalastan
yläosassa. Ota rintatuesta käsillä alakautta kiinni. Tuo rintaa kohti
polvia ja palauta jarruttaen lähtöasentoon. Pyri tekemään liike
puhtaasti vatsalihaksilla.

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

KG__________ ISTUIN__________

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

VATSALIHAKSET, SUORAT JA VINOT
Asetu penkille selinmakuulle jalat tuettuina jalkateristä sopivalle
korkeudelle, polvet koukussa, kädet niskan takana TAI rinnalla
ristissä. Nosta ylävartaloa irti penkistä ja palauta jarruttaen
takaisin. Vältä repäisevää aloitusta ja palaa alkuasentoon
hallitusti. Voit kiertää myös vuoroin oikealle ja vasemmalle, silloin
harjoitat vinoja vatsalihaksia.

JALKATUEN KORKEUS__________

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

  
 

OLKAVARREN OJENTAJALIHAKSET
Säädä painot. Ota molemmilla käsillä kiinni taljasta. Lukitse
olkavarret kylkiin. Punnerra kyynärnivelet suoriksi. Palauta
jarruttaen alkuasentoon. Voit myös seisoa jalat rinnakkain, polvet
vähän koukussa.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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REIDEN LÄHENTÄJÄT, REISIEN SISÄOSAT
Säädä liikelaajuus itsellesi sopivaksi oikealla alhaalla olevalla
vivulla. Säädä samalla paino. Istu niin, että reidet tukien päällä
ovat lattian suuntaiset. Paina jalat yhteen ja palauta hitaasti
sivulle jarruttaen. Varpaiden tulee osoittaa liikkeen aikana
ylöspäin. Lopeta liike ja nosta vipu ylös.

KOKEILE: Liike tehostuu, kun pidät selän irti nojasta. Joudut
jännittämään myös vatsa- ja selkälihaksia.

KG__________ LIIKELAAJUUS________

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

  
 

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.
Voit tehdä liikkeen myös vartalon eteen, jolloin vedä tanko
olkapäiden tasolle.

KG__________

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

  
 

PAKARALAITE, PAKARALIHAKSET
Säädä painot ja liikelaajuus laitteen takaa. Aseta jalkatuki
sopivalle korkeudelle kiertämällä jalkatuen vipua niin, että
lantioluun yläosa tulee lantiotuen yläreunaan ja polvituki tulee
polvitaipeeseen. Ota kiinni käsituista. Pidä vartalo paikallaan ja
ojenna jalka taakse pakaroita jännittäen ja palauta hallitusti
alkuasentoon.
Tee liike myös toisella jalalla.

KG__________ LIIKELAAJUUS__________

JALKATUEN KORKEUS__________

RULLAN ASENTO__________

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

  
 

SELÄN OJENNUS,SUORAT SELKÄLIHAKSET
Säädä lantiotuen korkeus niin, että ylävartalo pääsee putoamaan
rennosti alas, eikä tuki paina. Kädet rinnalla ristissä/pään takana/
reisissä. Ojenna selkää säilyttäen hyvä keskivartalon tuki. Palauta
lähtöasentoon. Voit tehdä selkäliikkeen myös selkä pyöreästi
rullaten.

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

4 of 6 All rights reserved. PTStudio © Copyright



  
 

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   

  
 

REIDEN LOITONTAJAT, REISIEN ULKO-OSAT
Säädä painot. Koukista jalkaterät niin, että varpaat osoittavat
ylöspäin ja reidet ovat lattian suuntaiset. Työnnä jalat sivuille auki
haaraan mahdollisimman kauas. Palauta jarruttaen keskelle.
KOKEILE: Liike tehostuu, kun pidät selän irti nojasta. Joudut
jännittämään myös vatsa- ja selkälihaksia.

KG__________ LIIKELAAJUUS__________

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

  
 

RISTIKKÄISTALJA, RINTALIHAKSET
Säädä painot. Seiso taljan keskellä jalat haara-asennossa, polvet
vähän koukussa. Työnnä kädet alas eteen yhteen, vyötärön
tasolle, kyynärnivelet hieman koukistettuina. Palauta jarruttaen
takaisin.

KG__________

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

  
 

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

KG__________ LIIKELAAJUUS__________

ASETA SELKÄPENKIN RULLA__________

JALKATUKI__________

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

  
 

PENKKIPUNNERRUS,
RINTA- JA KÄSIVARSIEN LIHAKSET
Tee penkkipunnerrusta vain jos osaat tekniikan oikein! Säädä
painot. Käy selinmakuulle penkille jalat haara-asentoon ja
jalkapohjat lattiaan. Ota hartioita leveämpi ote levytangosta ja
nosta se suorille käsille. Laske rauhallisesti jarruttaen
rintakehälle, hengitä sisään. Punnerra tanko ylös samalla
uloshengittäen.

KG__________

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