
Suosittu OAJ-Pääkaupunkiseudun Juoksukoulu jatkuu keväällä 2015!  
  

Juoksukoulu on tarkoitettu juoksuharrastustaan aloittaville kuntoilijoille sekä jo pidempään 

juosseille, uusia haasteita tavoitteleville kuntourheilijoille.   

   

Juoksukoulu harjoittelee torstaisin pääsääntöisesti Pirkkolan urheilupuiston ympäristössä klo 18 

sekä Myllypuron Liikuntamyllyssä klo 19.00.  

 

Harjoituksia vetävät seuraavat valmentajat:  

-luokanopettaja ja kestävyysjuoksija Jussi Makkonen (SM-maraton 5. sija v. 2012) 

-luokanopettaja, elämäntapaurheilija ja ex-maratoonari Sanna Kullberg (SM-maraton 1. sija v. 

2010). 

- juoksija ja pyöräilijä Teemu Planting 

   

Juoksukouluun ilmoittautuessaan jokainen osallistuja valitsee kumpaan treeniryhmään osallistuu.    

 

ILMOITTAUDU www.hoay.fi 

 ->tapahtumat -> nettikauppa 11.1.2015 mennessä. Osallistumismaksu tulee maksaa 

ilmoittautumisen yhteydessä nettipankin kautta. 

   

Kuntoilijat: Yhteisiä harjoituksia 1krt/ joka toinen viikko, yht. 9 kevään aikana. Tavoitteena oman 

sisäisen juoksijan löytäminen, juoksutekniikan oppiminen sekä juoksusta nauttiminen. 

Omaehtoista harjoittelua juosten 2-3 kertaa viikossa harjoitusten kestoa ja määrää vähitellen 

lisäten. Sokerina pohjalla mahdollinen puolimaraton tai muu juoksutapahtuma omaan 

tavoiteaikaan keväällä/kesällä 2015.    

 

Hinta: 80 €/kevät  

   

   

Karpaasit: Yhteisiä harjoituksia 1 krt/viikko, yhteensä 17 kevään aikana. Tavoitteena maaginen 

kahden tunnin alitus puolimaratonilla tai kenties 4 tunnin alitus kuninkuusmatkalla, maratonilla. 

Omaehtoista harjoittelua 3-5 kertaa viikossa.  

     

Hinta: 120 €/kevät 

 

Juoksukoulu sisältää valmentajien ohjaamat harjoitukset alla olevan ohjelman mukaisesti, 

kuukausittain muuttuvan harjoitusohjelman sekä jäsenyyden OAJ-pääkaupunkiseudun 

nimenhuuto.com-sivulla. 

 

Lisätietoja: 

Jussi Makkonen 

jussi.makkonen@edu.hel.fi 

 

http://www.hoay.fi/


KEVÄÄN ALUSTAVA OHJELMA 

 

pvm. ryhmä paikka ja aika aihe 

15.1. Kaikki Pirkkola klo 18 Kinkut kankuilta. Peruslenkkiä ja kuntojumppaa kuusien 
keskellä. 

22.1. Karpaasit Pirkkola/Myllypuro klo 19 Hankijuoksua. 

29.1. Kaikki Myllypuro klo 19 Tekniikkatorstai. "Katsokaa, miten kauniisti minä 
juoksen!" 

5.2. Karpaasit Myllypuro klo 19 Voimatreeniä ja nopeuskestävyyttä. 

12.2. Kaikki Paloheinä klo 18 Hankijuoksua tai hiihtotreeni. "Minä hiihtelen hankia 
hiljakseen"  

26.2. Karpaasit Myllypuro klo 19 Pitkiä vetoja ja tekniikkaa. 

5.3.  Kaikki Pirkkola/Myllypuro klo 19  "Vetovastuu". Vetotreeniä oman vauhdin mukaan. 

12.3. Karpaasit Pirkkola klo 18 Peruskestävyys-lenkki kiihtyvästi. 

19.3.   Kaikki Herttoniemi klo 18 Porrasjuoksua Herttoniemessä."Kohti pilviä näin." 

26.3.  Karpaasit Pirkkola klo 18 Vetoharjoitus, tavoitteena kisakunnon virittäminen. 

2.4.  Kaikki Pirkkolan uimahalli klo 18 Vesijuoksua. "Voiko vesijuoksussa tulla hiki? - vetoja 
vesijuosten." 

9.4. Karpaasit Pirkkola klo 18 3 km testilenkki. 

16.4.  Kaikki Pirkkola/Myllypuro klo 18 "Joku raja".  Omien vauhtirajojen löytäminen - 
peruslenkki, kova lenkki, kisa. Yritä itsesi testilenkki. 

23.4.  Karpaasit Pirkkola klo 18 Vauhtikestävyyttä pidemmän kaavan kautta. 

29.4.  Kaikki Pirkkola/Myllypuro klo 18 "Rasva sanoo tiritiri". Pitkä lenkki. 

7.5.  Karpaasit Pirkkola klo 18 Kisavauhtiin kevään tavoitteen mukaan. 

14.5.  Kaikki Pirkkola/Myllypuro klo 18 "Mitä tuli tehtyä?" - kerro oma lempitreenisi, niistä 

kootaan viimeisen kerran treenit. 

 


