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Triathlonkilpailuihin valmistavan kauden   

KESÄN TEHOKURSSI 2020 
 

Kilpailuun valmistavan kauden kesän tehokurssi on 

suunnattu kokeneemmille ja tavoitteellisesti 

harjoitteleville triathlonisteille. Kurssi on suunnattu 

erityisesti niille, joilla on tavoitteena triathlonin ½- tai 

täysmatka loppukesällä tai syksyllä 2020. Osallistujien 

oletetut tavoiteajat ovat puolimatkalla 4 h 40 min – 5,5 h 

tai täysmatkalla 10,5 – 12 h. 

Tulemme tekemään vaihtelevia ja kehittäviä harjoituksia. 

Kurssi pidetään Vantaan Kuusijärvellä. Tule mukaan 

hyvään porukkaan hakemaan oppia ja monipuolisuutta 

treeneihisi! Kurssilla on 8 harjoituskertaa. Halukkaille 

voidaan järjestää heinäkuussa jatkokurssi. 

Valmentajana kesäkuun TEHOkurssilla on Tero Knuutila. Tero on HelTrin pitkäaikainen ja pidetty valmentaja. Hän on 

arvostettu valmentaja triathlonistien, kuntoilijoiden ja kilpakuntojuoksijoiden parissa. Teron vahvuutena on monipuolisen 

harjoitusosaamisen lisäksi, vahva osaaminen yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tero pitää huolta siitä, että 

yksilön kokonaiskuormitus huomioidaan harjoittelussa ja Tero opastaa ohjattaviaan säännöllisesti myös siitä, että 

onnistuneiden suoritusten edellytyksenä ovat riittävä lepo ja palautuminen sekä terveellinen ja monipuolinen ravitsemus.  

Paikka: Kuusijärven ulkoilualue, Vantaa. Harjoitusaika ti ja to klo 18.00-20.00 

Päivämäärä  Ohjelma  

ti 2.6.  Pyörä 100 min, sisältäen n. 5-6 kpl á 3 min hieman kovempaa vetoa + juoksu 20 min 
to 4.6.  Uinti 25-30 min + juoksu, juoksussa määräintervalli, eli suhteellisen reipasta mutta rentoa juoksua 

lyhyin kävelypalautuksin + pk-juoksua 
ti 9.6.  Pyörä, muuten tasavauhtinen kevyt 90 min, mutta sisältää lyhyitä voimakkaita kiihdytyksiä 

matkalla 6-8 x n. 40-75 s/veto + juoksu 30 min 
to 11.6.  Uinti 30 min + Pyörä 70 min sisältäen tempoajoa 2 x 20 min + juoksu 20-30 min 

ti 16.6.  Pyörä 90-100 min sisältäen 3-4 x 5 km tempovedot + juoksu 20-30 min 

to 18.6.  Uinti + juoksu -yhdistelmätreeni, jossa keskipitkä uinti teho-osioin ja tietyin avovesiuinnin 
tekniikkaharjoituksin + juoksu pk-painotuksella, tietyin tekniikkafokuksin 

ti 23.6.  
to 25.6. 

Pyörä 100 min, sisältäen tempovedot 3-4 x 5 km + juoksu 20-30 min 

Uinti 40-50 min, avovesiuinnin tekniikkafokuksin + juoksu kiihtyvävauhtinen 60-70 min 
 

 Kurssin hinta on 109 €/hlö sisältäen yllämainitut ohjatut harjoitukset.  

 Kesäkurssit ovat avoimia kaikille triathlonisteille. Osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä.  

 Valmentaja: Tero Knuutila, tero.knuutila@icloud.com, 040 706 1104 

 Treeneissä säävaraus siten, että esim. kovalla sateella voidaan pyöräily vaihtaa juoksuksi 

 Ryhmään otetaan enintään 15 osallistujaa. Ryhmä toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 8. 

 Harjoituksiin osallistuminen edellyttää, että osallistuja on harjoitukseen tullessaan täysin terve. 

Harjoituksissa huolehditaan turvaväleistä. 

Ilmoittautuminen kesäkuun TEHOkurssille: https://heltri.myclub.fi/flow/events/2063146 

https://helsinkitriathlonry047-my.sharepoint.com/personal/tj_heltri_fi/Documents/ONEDRIVE%20-%20HELTRI%20HELSINKI/KURSSIT/VALMISTAVAN%20KAUDEN%20KES%C4KURSSI%202018/tj@heltri.fi
https://helsinkitriathlonry047-my.sharepoint.com/personal/tj_heltri_fi/Documents/ONEDRIVE%20-%20HELTRI%20HELSINKI/KURSSIT/VALMISTAVAN%20KAUDEN%20KES%C4KURSSI%202018/tj@heltri.fi


 

Helsinki Triathlon pidättää oikeudet muutoksiin.  
Lisätietoja: tj Päivi Steffen, tj@heltri.fi, 040 7038845   

Toukokuu 2020 

  

https://helsinkitriathlonry047-my.sharepoint.com/personal/tj_heltri_fi/Documents/ONEDRIVE%20-%20HELTRI%20HELSINKI/KURSSIT/VALMISTAVAN%20KAUDEN%20KES%C4KURSSI%202018/tj@heltri.fi
https://helsinkitriathlonry047-my.sharepoint.com/personal/tj_heltri_fi/Documents/ONEDRIVE%20-%20HELTRI%20HELSINKI/KURSSIT/VALMISTAVAN%20KAUDEN%20KES%C4KURSSI%202018/tj@heltri.fi

