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Tehotreeni 3 syksy 2018 
 
Saara Hyytiäinen 
 
Kehoa vahvistava ja terveyskuntoa kehittävä ryhmäliikuntatunti, joka sopii jo 
jonkin verran liikkuneille ja aktiiviliikkujille. 
 
Tunnin tavoitteet: 

• hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon parantaminen 
• lihaskunnon kohentaminen  
• luuston kuormittaminen 
• motorisen taidon kehittäminen 
• nivelrakenteiden kuormittaminen ja vahvistaminen 
• kehon ja mielen monipuolinen haastaminen 
• tehokkaan ja sopivan haastavan liikuntakokemuksen tarjoaminen 
• terveyskunnon kohentaminen 

 
Lämmittely  
 
Toistettavat liikkeet: 
Askelviereen ( vuorokädet sivulle ja Alive-kädet ylös) 
Kanta pakaraan 
Polvennostot 
Slide puoleleta toiselle 
 

Musiikkisuositus: 

Alive - Da Buzz 3:25 

 
Toistettavat liikkeet: 
Marssi eteen ja taakse + rintarangan pyöristys ja avaus 
Jalan loitonnusta taakse 
Polvenvetoja viistoon 
 

Musiikkisuositus: 

Pray - Tina Cousins 3:57 

 

 
Syke + Pakarat ja reidet+ Tasapaino 
 
Yhden jalan hyppy, puolelta toiselle x4 + Vaaka 
Kyykky joustolla + X- hyppy ylös 
Nopeat hypyt puolelta toiselle 
 

Musiikkisuositus: 
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New Rules – Dua Lipa 3:29 

 

 
 

Syke+ Koko vartalo 
 
Gorilla Burbee ( 2x askelkyyky+ 1 kyykky+ Burbee+ Hyppy)  30 sek 
Karhupito ( konttausasento, polvet irti lattiasta)  30 sek 
Sammakkohyppy  ( polvien tuonti lähelle käsiä hypyn aikana) 30 sek  
Tauko 30 sek 
 
x3 
 

Musiikkisuositus: 

Nessaja – Scooter 3:27 

How much is the fish -  Scooter 3:46 

 
 

Core  
 
Rullaus lattialla + Istunta veneasennossa, saksausjalat pidossa 
 
Pyöräily, vastakkaiset puolet ja pitkät vipuvarret 

 
Musiikkisuositus: 

Don’t be so shy – Filatov & Karas Remix 
3:10 

 
 

Syke 
 
1. säk  Auki- yhteen- juoksu, liikkuen eteen  x3 + juoksu taakse  x1 (oikea) 
kertosäe Juoksu eteen, kädet ylös alas+ polvennostohypyillä taakse (oikea) 
Bounce paikalla  
2. säk Auki- yhteen- juoksu, liikkuen eteen  x3 + juoksu taakse  x1 (vasen) 
kertosäe Juoksu eteen, kädet ylös alas+ polvennostohypyillä taakse (vasen) 
Bounce paikalla 
3. säk Auki- yhteen- juoksu, liikkuen eteen  x3 + juoksu taakse  x1 (oikea) 
kertosäe Juoksu eteen, kädet ylös alas+ polvennostohypyillä taakse (oikea) 
 

Musiikkisuositus: 

Summer Rain – (Zander Radio Edit) Slinkee Minx 4:09 
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Säkeistöt: Bounce paikalla + Juoksu paikalla+ Jalan heitot eteen vuorotellen 
Kertosäe:Juoksu eteen + x4 haaraperus x4 ( muodosta näistä neliö ) 
 

Musiikkisuositus: 

Careless Whisper - (Radio Edit) ) Slinkee Minx  
4:08 

 
 

Kyljet + Ojentajat 
 
Kylkilankku rutistuksella + Ojentajapunnerrus 
Kylkipito 
 

Musiikkisuositus: 

Instruction - (feat.Demi Lovato& Stefflon Don) 2:45 
 

 
 

Lantion hallinta + Core 
 
Lantion nosto selinmakuulta ja jalan pyöritys lattialla 
Lankk, polvet lattiassa ja käden pyöritys lattialla 
Lentokone 

 
Musiikkisuositus: 

Shape of you - Ed Sheeran 3:54 

 
 
EKSTRA Koko vartalon hallinta 
 
Kottikärrypito pareittain 
 

Musiikkisuositus: 

DJ Snake, Justin Bieber - Let me love you 3:26 

 

 
Jäähdyttely  
 
Kyljet +Takareidet 
Selkä 
Etureidet + Lonkankoukistajat 
Olkapäät + Ojentajat 
Pakarat 
Hartiat 
 

Musiikkisuositus: 

Because you loved me – Celine Dion 4:33 

 


