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Tervetuloa 
jumppaamaan!
Heippa! Onpa mahtavaa saada sinut 
jumppakaverikseni tällä viikolla!

Tällä viikolla ohjelmassa on piukkojen vatsojen ja 
pakaroiden treeni, reipas, punan poskille tuova 
lihaskuntotreeni ja rentoa venyttelyä.

Treenien aikana annan vaihtoehtoja joihinkin 
liikkeisiin, joiden mukaan voit muokata treenejä 
itsellesi sopivaksi. Jos edellisestä liikuntakerrasta 
on aikaa, ota alkuun rauhassa ja kuulostellen, jos 
taas olet jo aktiivinen jumppaaja ja kaipaat lisää 
haastetta, voit halutessasi tehdä treeniliikkeitä 
kierroksen tai kaksi lisää.

Treenikalenteri on suunniteltu maanantaista 
sunnuntaihin, mutta jos latasit kalenterin keskellä 
viikkoa, ei tarvitse odottaa ensi viikkoon, vaan 
voit aloittaa treenit heti. Tärkeintä on, että muistat 
pitää myös lepopäiviä välissä ja pyhittää aikaa 
kehonhuollolle.

Lataa seuraavalta sivulta itsellesi treenikalenteri ja 
kiinnitä se jääkaapin oveen tai muuhun näkyvään 
paikkaan muistuttamaan viikon treeneistä.

Treeni-iloa!

Terveisin,
Valmentajasi Elisa
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 TIISTAI  
Lenkki 20-30 min

Tänään pistetään lenkkarit jalkaan ja lähdetään ylös, ulos ja 
lenkille!

Jo 20-30 min lenkki riittää tänään. Jos haluat, voit toki kävellä 
tai hölkätä pidempäänkin. Muista lenkin aikana hengitellä 
syviä ja rauhallisia hengityksiä ja pidä huolta ryhdistäsi: selkä 
suorana ja hartiat sivuilla!

Testaapa lenkin aikana seuraavaa kiitollisuusharjoitusta!

Kiitollisuusharjoitus
�� mieti lenkin aikana vähintään viisi syytä olla kiitollinen 

juuri nyt, juuri tässä hetkessä (esim. auringon pilkahdus, 

lenkkiseura, pidät huolta kunnostasi…)

�� pysähdy hetkeksi miettimään jokaista näistä ja sano 

mielessäsi kiitos

MAANANTAI  
Vatsa-pakaratreeni

Jihuu, tänään päästään ensimmäisen treenin kimppuun! 
Luvassa on jumppa, joka saa keskivartalon ja pakarat 
sanomaan kiiiitoooos!

Aikaa tarvitset vain 10 minuuttia.

Tee ensin muutama lämmittävä liike. Toista jokaista vähintään 
5 kertaa.

�� taivuta vartalo alas kohti varpaita, sitten ylös kohti kattoa

�� pyöritä lantiota molempiin suuntiin

�� kierrä ylävartaloa vasemmalta oikealle

�� nappaa kiinni säärestä ja vedä polvea ylös kohti rintaa

Vatsa-pakaratreenivideon löydät tämän linkin takaa: 

Tsemppiä treeniin!

www.elisamattila.com/treeniviikko-osa1

https://www.elisamattila.com/treeniviikko-osa1/


 KESKIVIIKKO  

Lepo
Tänään on aika levätä ja antaa kehon palautua edellisten 
päivien treeneistä.

Jos haluat, voit tehdä kevyttä venyttelyä, muutoin, ota tänään 
rennosti. Mitä parhain lepopäivän aktiviteetti on keksiä 
sellaista tekemistä, joka rauhoittaa, rentouttaa ja saa sykkeen 
laskemaan.

Mikä sinulle on parasta toimintaa latautumiseen?

 TORSTAI  
Energiatreeni

Taas mennään! Pistä trikoot jalkaan ja hyppää kanssani 
treenaamaan!

Vuorossa on 15 minuutin treeni, joka kohottaa punan poskille. 
Luvassa on koko kehon reipasta lihaskuntotreeniä ja sykkeen 
nostoa.

Tee ensin 2-3 minuuttia lämmittäviä liikkeitä:

�� pyöritä käsiä isoissa ympyröissä eteen ja taakse

�� kurkota molemmilla käsillä kohti kattoa, tule sitten 

kyykkyyn ja kosketa käsillä lattiaa

�� tuo polvia vuorotellen kohti rintaa, tee halutessasi välissä 

pieni hyppy

�� tuo polvia kohti pakaroita, tee halutessasi välissä pieni 

hyppy

Energiatreenivideon löydät  
tämän linkin takaa: 

Tsemppiä treeniin!

www.elisamattila.com/treeniviikko-osa2

https://www.elisamattila.com/treeniviikko-osa2/


 PERJANTAI  
Venyttely

Tänään ohjelmassa on venyttelyä.

Niin tärkeää kuin treenaaminen onkin, on venyttely ja 
lihashuolto vähintään yhtä tärkeää. Venyttely auttaa 
kasvattamaan liikeratoja, helpottaa kehon jumitiloja, pistää 
veren kiertämään lihaksissa ja toki myös rentouttaa. Pistä siis 
mukavat vaatteet päälle ja tule mukaan venyttelemään.

Venyttelyn löydät tämän linkin takaa:

 

Rentoja hetkiä venyttelyn parissa!

 LAUANTAI  

Lepo
Tänään on aika levätä ja antaa kehon palautua edellisten 
päivien treeneistä.

Jos haluat, voit tehdä kevyttä venyttelyä, muutoin, ota tänään 
rennosti. Mitä parhain lepopäivän aktiviteetti on keksiä 
sellaista tekemistä, joka rauhoittaa, rentouttaa ja saa sykkeen 
laskemaan.

Mikä sinulle on parasta toimintaa latautumiseen?

www.elisamattila.com/treeniviikko-osa3

https://www.elisamattila.com/treeniviikko-osa3/


 SUNNUNTAI  
Lenkki 30-45 min

Tänään on lenkin vuoro!

Tee 30-45 minuutin lenkki. Jos haluat, voit toki pistellä 
menemään pidempäänkin. Muista lenkin aikana hengitellä 
syviä ja rauhallisia hengityksiä ja pidä huolta ryhdistäsi: selkä 
suorana ja hartiat sivuilla!

Testaapa lenkin aikana seuraavaa unelmaharjoitusta!

Unelmaharjoitus

Mieti lenkin aikana vastaukset seuraaviin kolmeen 
kysymykseen. Muista, että ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, 
anna siis mielikuvituksesi lentää!

1. Jos ihan mikä tahansa olisi mahdollista, mitä terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvää haluaisit lisää elämääsi? Mikä voisi 
olla paremmin kuin nyt?

2. Mikä estää sinua saavuttamasta näitä tavoitteita?

3. Mitä konkreettista voisit tehdä jo tänään, joka veisi sinua 
askeleen lähemmäs tavoitettasi?

Kun lenkki on ohi, toteuta päättämäsi konkreettinen juttu heti 
tai jos kyse on isommasta asiasta niin tee ainakin jotain pientä, 
mikä vie asiaa eteenpäin.



www.kuningattarenkuntosali.fi

MITÄ 
SEURAAVAKSI?

Jos tykkäsit näistä, voisin lyödä vetoa, että suorastaan 
rrrrrakastat Kuningattaren kuntosalia!

Kuningattaren kuntosali on verkkokurssi, jonka avulla voit 
sanoa hyvästit nuutuneelle ololle ja luot itsellesi liikunnallisen 
elämäntavan–liikut missä vain, milloin vain ja juuri silloin kun 
itse haluat.

Kuningattaren kuntosali kutsuu ylös sohvalta, tekee 
aloittamisesta helppoa ja on varsinainen motivaatiopaketti 
energiseen oloon. Ulospäin se saa sinut säteilemään ja 
sisäisesti voimaan hyvin.

Olisi ihana saada sinut mukaan energiseen 
treeniporukkaamme!

Katso lisätiedot ja liity mukaan:
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