
TEHOTREENI -kotijumppaohjeet

Kotijumpan pystyt kätevästi toteuttamaan kotioloissa. 
Et tarvitse välineitä. Alustana käy joko jumppamatto tai 

olohuoneen matto. Mukavia treenihetkiä!



Kevyet venyttelyt 5 minuuttia

• Hartian pyöritykset

• Käsien pyörittelyt suorana, molemmat suunnat

• Nyrkkeily eteenpäin

• Nyrkkeily ristiin kohti sivuseiniä

• Kyykky ja ojennus ylös kädet kohti kattoa

• Mittarimato: taivu eteenpäin ja laske kädet lattiaan, kävele käsien avulla punnerrusasentoon ja palaa 
samaa reittiä ylös

• Hölkkä/marssi paikallaan

• Polvennosto/ -juoksu paikallaan

• Reiden sisäosat: leveässä haarassa vie painoa jalalta toiselle

• Reiden takaosa: jalat suorana kurkota sormenpäillä kohti varpaita ja sitten ojenna vartalo ylös

• Lonkankoukistaja: astu pitkä askel taakse, käännä napa kohti kattoa. Vuoropuolin.

• Rintalihas: ota käsistä kiinni vartalon takana ja ojenna rintakehä eteen

Alkulämmittely 10 minuuttia



Lihaskunto-osuus

• Liikkeitä on 10, tee jokaista liikettä ilmoitettu määrä ja siirry 
seuraavaan liikkeeseen

• Tee kolme kierrosta, pidä kierrosten välissä 2min juomatauko

• Tarvittaessa sovella liikkeitä itsellesi sopiviksi 
(huomioithan omat rajoitteesi ja kuntosi)



1. SYKE:
Vauhdikas nyrkkeily 
45 sekuntia

2. Jalat:
Kyykky + jalan loitonnus 
sivulle, vuoropuolin.
10x/puoli



4. SYKE
Askelkyykkyhyppy: 
Vaihda jalkojen paikkaa hypyllä 
(yht. 15 hyppyä)

3. Tasapaino: 
Kädet yhteen+auki
(rutista lapaluut 
yhteen kun nostat 
kädet) 10x/jalka. 



6. Selkä:
Nosta kädet ja jalat 
ylös ja vedä 
koukkuun 10x

5. Vatsat:
Avaa ja sulje 15x



7. Lankussa käden 
avaus vuoropuolin.
10x/puoli

8. Jalan nosto 
taakse 15 x/puoli



10. SYKE
Vatsamakuulta 
suorista kädet, 
ponnista kyykkyyn ja 
hyppää ylös 
10-15x

Pidä juomatauko ennen uutta kierrosta!

9. Kyljet ja hartiat:
Kallista vartaloa 
puolelta toiselle. 
15x/puoli



Loppujäähdyttely ja venyttely 5-10min

• Kevyet potkut eteen vuoropuolin

• Vartalon kierrot, heiluta käsiä vaakatasossa puolelta toiselle

• Leveässä haarassa vie painoa jalalta toiselle, pysy matalalla (venytys: reiden sisäosa)

• Rullaa pyöreällä selällä alas käsiä kohti lattiaa ja rullaa ylös (venytys: reiden takaosa)

• Vuoronperään astu pitkä askel taakse, käännä napa kohti kattoa (venytys: 
lonkankoukistaja)

• Ota sormista kiinni vartalon takana ja ojenna rintakehä eteen (venytys: rintalihas)

• Kallista pää sivulle vuoropuolin (venytys: kaula, hartiat)

• Pyöritä hartioita

KIITOS!


