
 
RIITTA PITKÄNEN – KUNNON VALINTA MIKKELIN VALTUUSTOON 

Liikunta tekee hyvää! 
 
 

 
www.riittapitkanen.net 

 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Viikonloppu 
Kestävyys 
Ulkoliikuntaa 

Voima 
Kotona tai kuntosalilla 

Lepo ja venyttely Kestävyys 
Ulkoliikuntaa 

Akt. hyötyliikunta ja voima 
Työpaikalla, kotona 

Kestävyys ja koordinaatio 

Aerobista liikuntaa 40-45 
minuuttia.  
Teho 50-60 % HRmax eli 
periaatteessa lenkin aika-
na pitää pystyä puhu-
maan.  
 
Ota kaveri mukaan! 
 
Vaihtoehtoja: 

• kävelyä 
• sauvakävelyä 
• pyöräilyä 
 

Tee lenkkivenyttely n. 10 
minuutin kohdalla ja len-
kin lopuksi. 
Venytys 5-8 sek. 

• pyöritä lantiota 
• kyljet 
• etureisi 
• takareisi 
• pohkeet 
• lonkan koukistaja 

 
 
 
 
Sydän tykkää tästä! 

2-3 x 6-10 kpl /45’’/2’ 
Omavoima kotona 

• kyykkyyn-ylös 
• selkälihasliike 
• vatsalihasliike, suora 
• etunojapunnerrus 
• pohkeet: varpaille nou-

su 
• vatsa sit-ups 
• kädet, takadippi 

Kuntosali: 
• penkille nousu + 2-4 kg 
• pyöröselkä 
• vatsalihas, suora 
• kädet työntöliike 
• pohjelaite tai varpaille 

nousu + 4-8 kg 
• vartalonkiertolaite 
• kädet ylätalja eteen 

 
Ohje: 
Tee kaikkia liikkeitä yksi 
sarja eli 6-10 kpl n. 45 
sekunnin palautusajalla ja 
kierroksen jälkeen on 2 
minuutin palautus. Tee 
kierroksia 2-3 kpl. 
 
Ryhtiä voimaharjoituksella!

Venyttele vaikka 
• aamulla ennen aamu-

palaa 
• jonkun TV-ohjelman 

aikana 
• silloin, kun päätät tehdä 

sen 
 
Venytysmäärät: 
1-3 x 30-45 sek 
 
Venytettävät lihakset: 

• pyöritä lantiota 
• kyljet 
• etureisi 
• takareisi 
• pohkeet 
• lonkan koukistaja 
• niska 
• rintalihakset 
• hauis 
• kyynärvarret 

 
 
 
 
 
Venyttelyllä lihakset kun-
toon! 

Aerobista liikuntaa 30 mi-
nuuttia.  
Teho 60-70 % HRmax eli 
periaatteessa lenkin aika-
na pitää pystyä puhumaan, 
mutta puuskutus sotkee 
puhumista silloin tällöin.  
 
Ota kaveri mukaan! 
 
Vaihtoehtoja: 

• kävelyä 
• sauvakävelyä 
• pyöräilyä 
 

Tee lenkkivenyttely n. 10 
minuutin kohdalla ja lenkin 
lopuksi. 
Venytys 5-8 sek. 

• pyöritä lantiota 
• kyljet 
• etureisi 
• takareisi 
• pohkeet 
• lonkan koukistaja 

 
 
 
Sydän tykkää tästä! 

Hyötyliikunta: 
• työmatka jalan tai pyö-

rällä 
• portaiden käyttö 
• siivous? 
• puutarhatyöt 
• auton parkeeraus kau-

emmaksi kauppareis-
sulla 

 
Saunajumppa: 
Liikepareittain loppuun asti.
Toisen liikkeen palautus 
ajalla toinen liike. 
Määrät: 2-3 x 10-15 /1’ 

• askelkyykky 
• selkä raajojen vuo-

ronosto kontallaan 
 

• vatsa. kierto 
• etunojapunnerrus 

 
• vatsa, kyljet 
• hyppely 10 krt 

 
 
30 minuuttia fyysistä rasit-
tamista päivässä on help-
po homma! 

Kestävyys: 
Liikuntaa, joka kestää yh-
teensä yli tunnin viikonlo-
pun aikana. 

• pyöräily 
• kävelyä 
• juoksuä 
• uintia 
• pallopeliä 

 
Venyttelyt kuten ma ja ti. 
 
Koordinaatio: 
Liikuntaa, jossa korostuvat 
taito ja rytmiikka. 
Kesto vähintään 15 mi-
nuuttia. 

• tanssia kotona tai ra-
vintolassa 

• tasapainoilua lenkin 
yhteydessä 

• pallopeliä 
 
 
 
 
Hyvä koordinaatiokyky 
ehkäisee tapaturmia ja 
vahinkoja. 

 
Voit tutustua lisää kuntoiluun nettiosoitteessa www.protraining.fi Siellä on paljon kuvia ja ohjeita kuntoiluun. Voit myös kysyä ohjeita kuntosaliohjaajilta. 

 
Huomaa! Jos olet sairas tai sinulla on jokin sairaus tai vamma, keskustele ensin lääkärisi kanssa liikunnan aloittamisesta ennen kuin teet tätä ohjelmaa. 

http://www.protraining.fi/

