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Ideoita polkujuoksulenkille. Kerro asiakkaille tunnin alussa ja mielellään jo ilmoittautumisen 

yhteydessä, jos polkujuoksulenkillä on jokin teema, kuten esteenylitys. Alla listattu 

muutamia teemaideoita. 

 

1. Maastossa juokseminen: Aloittelijan kuin kokeneenkin polkujuoksijan kannattaa 

harjoitella maastossa juoksemisen tekniikkaa. Erityisesti hyötyä on alamäkien ja 

kivikkoisten ja juurakkoisten kohtien harjoittelusta, joissa varsinkin aloittelijat joutuvat 

hidastelemaan. 

Esimerkki. Etsitään sopiva paikka missä on monimuotoista alustaa. Juostaan esim. 30 

metrin matkaa samasta kohtaa ja toistetaan sitä useaan kertaan. Aloita vauhti maltilla, kun 

askelmerkit löytyvät, lisätään vauhtia. Riittävä vauhti auttaa vaihtelemaan askelpituutta ja 

tarvittaessa loikkimaan esteiden yli. 

 

2. Tekniikka: Lenkin alkuvaiheessa pidä vauhti maltillisena ja anna asiakkaille yksi 

tekniikka vinkki, mihin he kiinnittävät huomion sillä hetkellä. Käy koko keho läpi 

(tekniset asiat). Anna asiakkaille aikaa. Voit palata kerrattaviin seikkoihin uudelleen. 

Esimerkki. Keskity juostessa askellukseen. Nilkka on aktiivinen ja pyri ennakoimaan, mihin 

astut. Mahdollisimman tasainen kohta.  

 

3. Koordinaatiot: Lenkin alkupuolella löydä mahdollisimman tasainen suora, missä 

asiakkaat tekevät erilaisia koordinaatioita. Näytä esimerkkiä. Toista yhtä liikettä noin 

20 metriä. Voit tehdä useamman kierroksen samaa liikettä. Jatka lenkkiä normaaliin 

tapaan koordinaatioiden jälkeen. 

Esimerkki 1. Tehdään polvennostokävelyä 20 metriä. Pidä kädet lantiolla ja säilytä lantion 

kannatus. Nilkka on aktiivinen.  

Esimerkki 2. Tehdään merkkiin asti tasajalka hyppelyä. Kädet lantiolla ja nilkat joustaa 

koko liikkeen ajan. Tämä liike valmistaa kehoa ja nilkanympäryslihaksia epätasaiselle 

alustalle juoksuun. 

 

4. Esteen ylitys: Mieti etukäteen lenkkipolulta kohta, missä on esim. kaatunut puu tai 

pieni ylimentävä oja. Alkulämmittelyn jälkeen, jää esteen luokse ja harjoitelkaa 

esteen ylitystä useaan kertaan. Harjoitteen voi tehdä jonossa, mutta pyydä 

asiakkaita jättämään riittävästi väliä seuraavaan. Juostava matka esteineen voi olla 
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esim. 40 metriä. Alkuun vauhti on maltillinen, mutta varmuuden kasvaessa pyydä 

asiakkaita lisäämään vauhtia.  

 

5. Lajinomaista voimaa: Lenkkipolun kaikki ylämäet loikkien tai kävellen pitkällä 

askeleella lonkan ja nilkan ojennusta korostaen. Erilaisia loikkia ja hyppyjä 

kaatuneiden puiden yli, kivien päälle, tai ihan vain polkua eteenpäin. Hyppyihin voi 

lisätä vartalon kiertoja, sillä keskivartalon lihaskunto on polkujuoksussa vähintään 

yhtä tärkeää kuin jalkojen.  

 

6. Intervallit / Vetotreeni: Vetotreenit ryhmässä sujuvat parhaiten, kun lähdetään yhtä 

aikaa, juostaan tietty aika, vedon jälkeen palautellaan päinvastaiseen suuntaan. 

Näin porukka pysyy koossa, vaikka mukana olisi erivauhtisia juoksijoita. Kannattaa 

valita sellainen polku, jota on helppo seurata tai merkkaa juostava veto esim. 

nauhoilla. 

 

7. Ylä- ja alamäkijuoksu: Mieti ennakkoon reitiltä kohta missä on suhteellisen 

esteetön ja turvallisesti edettävä ylämäki. Alkulämmittelyn jälkeen esim. lenkin 

puolessavälissä jää ryhmän kanssa valitulle mäelle tekemään mäkivetoja, teemana 

voi olla joko ylä- tai alamäki. Vetoja voi tehdä 6-10 ajasta ja ryhmän tasosta riippuen. 

Alkuun vahti on maltillinen ja varmuuden kasvaessa, lisää vauhtia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


