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Johdanto
Salikundin level up treenisuunnitelma sopii miehille, jotka ovat käyneet salilla jo 
useampia vuosia, mutta joilta ehkä on puuttunut treenistä kunnollinen tavoitteellisuus ja 
joiden tulokset eivät ole olleet aivan salilla käytetyn ajan mukaisia.

Suunnitelman tarkoitus on viedä treeniä tavoitteellisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. 
Treenisuunnitelmassa tehdään kaksi samantyyppistä puolen vuoden harjoituskautta, 
joiden tarkoituksena on sekä kasvattaa lihasmassaa, että jalostaa hankittua lihasmassaa 
voimaksi.

Yksi harjoituskausi koostuu voimakestävyys -> perusvoima -> maksimivoima syklistä.

HUOM: Tässä dokumentissa on kuvia eri vaiheiden treenipäiväkirjoista. Koska kyseessä on pdf dokumentti, 
et voi ladata kuvaa suoraan klikkaamalla sitä. Löydät treenipäiväkirjat ladattavassa muodossa 
dokumentissa olevien linkkien takaa. 
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Salikundin level up 12kk treenisuunnitelma

Tervetuloa suorittamaan Salikundin level up treenisuunnitelmaa! Suunnitelma on vuoden 
mittainen ja sen aikana tehdään kaksi samantyyppistä puolen vuoden harjoituskautta.

Yksi harjoituskausi koostuu voimakestävyys -> perusvoima -> maksimivoima syklistä.

Voimakestävyysharjoittelu kehittää nimensä mukaisesti voimaa ja kestävyyttä. Sillä 
parannetaan lihassolujen työtehoa ja kykyä sietää maitohappoja. Tiivistäen 
voimakestävyysharjoittelu valmistaa kehoa harjoitteluun raskaammilla kuormilla, joita 
tarvitaan lihasmassan kasvatuksessa eli bodauksessa ja maksimivoimaharjoittelussa.

Lisäksi voimakestävyysharjoittelu on painonhallinnallisia tavoitteita tukevaa, koska se on 
pitkine sarjoineen ja lyhyine palautumisaikoineen hyvin korkeasykkeistä ja rasvaa 
polttavaa treeniä.

Perusvoimakausilla teetetään lihaksilla sellaista työtä, johon se ei aivan pysty. Eli tehdään 
sarjat aivan loppuun asti, kunnolla maitohapoille. Näin lihas saa signaalin kasvaa 
isommaksi, voimakkaammaksi ja kauniimmaksi.

Maksimivoimakausilla viedään suoritustasoa astetta korkeammalle. Ts. pyritään 
kasvattamaan lihaksen kykyä tuottaa voimaa tahdonalaisen hermotuksen kehittymisen 
myötä.

Harjoituskaudet ovat 6 – 10 viikon mittaisia ja sisällöltään vaihtelevia, joten tylsää sinulla 
ei tule olemaan ja kehosi saa jatkuvasti uudenlaisia ärsykkeitä. Uudellainen ärsyke 
tarkoittaa lihaksille aina uudenlaista shokkia, joten harjoitusvaikutuksen suhteen ei pääse 
syntymään ”tasannevaihetta”.

Vuoden treenisuunnitelma on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:
1. Voimakestävyys 1 (viikot 1 – 6)
2. Bodauskausi 1 (viikot 7 – 16)
3. Maksimivoimakausi 1 (viikot 18 – 26)
4. Voimakestävyys 2 (viikot 27 – 32)
5. Bodauskausi 2 (viikot 33 – 42)
6. Maksimivoimakausi 2 (viikot 44 – 52)

Kuten huomaat, viittaan toisinaan lihaskestävyyteen, voimakestävyyteen, perusvoimaan, 
maksimivoimaan jne. Kyseessä on harjoitusvaikutukseltaan erityyppisistä 
treenimuodoista (voimaportaista), joissa vaihtelevat kuormat, sarjapituudet, 
palautumisajat jne. Treenisuunnitelman edetessä tutustut näihin kyllä tarkemmin.
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Aina uuteen vaiheeseen siirtyessä tulen kertomaan sinulle Mitä, Miksi ja Miten. Tiedän 
että motivaatiosi säilyy huomattavasti paremmin, kun tiedät tarkoin miksi treenaat miten 
treenaat ja mitä vaikutuksia treenillä on.

Ok, valmis?

Aloitetaan!
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Viikot 1 - 6: Voimakestävyysharjoittelu
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Mitä:
Ensimmäiset viikot 1 – 6 tehdään voimakestävyystreeniä. Voimakestävyystreenissä 
sarjapituudet ovat suhteellisen pitkiä, 12 – 15 toiston luokkaa. Käytetyt kuormat ovat n. 
40% – 60% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Sarjat tulee siis pystyä suorittamaan 
puhtaasti loppuun asti, mutta hieman hapokkaalta saavat liikkeen viimeisen sarjan 
viimeiset toistot tuntua.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Palautuminen sarjojen välissä on 1 minuutti.

Miksi:
Voimakestävyysharjoittelu kehittää nimensä mukaisesti lihasvoimaa ja kestävyyttä. 
Harjoittelun tavoite on kehittää lihaksen kykyä toimia tilanteissa, joissa 
maitohappopitoisuus on suuri, eli voimakestävyysharjoittelu valmistaa kehoa tulevia 
lihasta ja voimaa kasvattavia treenejä varten.

Lisäksi voimakestävyysharjoittelu on pitkine sarjoineen ja lyhyine palautumisaikoineen 
luonteeltaan erittäin hyvin kiinteyttävää ja rasvaa polttavaa.

Saadaan siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla: valmistautumista bodaustreeniin ja liikoja 
kiloja vähemmäksi :)

Miten:
Viikkojen 1 – 6 treeniohjelma on 2 -jakoinen ja treenit tehdään kolmesti viikossa, ei 
peräkkäisinä päivinä. Toisessa treenissä harjoitetaan ylävartalon lihakset ja toisessa jalat ja 
vatsat.

Käytetyt kuormat: 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista
Sarjapalautus: 1 minuutti.

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus käsipainoilla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus levytangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Hauis levytangolla (Hauis)
• Olankohautus käsipainoilla (Epäkäs)
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http://www.treeniohjelma.org/nain-lasket-arvioidun-yhden-toiston-maksimisi/
https://www.bodybuilding.com/exercises/main/popup/name/dumbbell-bench-press
https://www.youtube.com/watch?v=Jr1FGKHt9H4
https://www.youtube.com/watch?v=QC2B5rk4Eh8
https://www.youtube.com/watch?v=3SuxweFmWV8
http://youtu.be/hOwZLq1VSRg
https://www.youtube.com/watch?v=a0kOQRWiGGw
http://youtu.be/Lkhr7yxatVw


• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Vatsarutistukset taljassa (Suorat vatsalihakset)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)
• Ojennus selkäpenkissä (Suora selkälihas, pakarat, takareidet)
• Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas, vinot vatsalihakset)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
”Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä. Lisää kuormaa, kun kaksi treeniä peräkkäin jää 
sellainen tunne, että olisi mennyt yksi tai kaksi toistoa enemmän liikkeen viimeisessä 
sarjassa.  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http://youtu.be/F488k67BTNo
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE
https://www.youtube.com/watch?v=xyFGYx5kNPY
https://www.youtube.com/watch?v=Pfu62AVucJo
https://www.youtube.com/watch?v=AY3pJ6DxQTc
https://www.youtube.com/watch?v=zVx3SXV6si0
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i2.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2015/01/Salikundin-level-up-12kk-voimakest%C3%A4vyysviikot-1-6.png?w=1023


Viikot 7-16: Bodauskausi
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Noniin! Ensimmäinen voimakestävyyskausi takana :)

Tällä seuraavalla harjoitusjaksolla lähdetään hakemaan lisää lihasmassaa. Harjoituskausi 
tehdään perusvoimaharjoitteluna. Vaikka nimi viittaa ”voimaan”, niin 
perusvoimaharjoittelu on voimaporras, jolla harjoiteltaessa keskitytään nimenomaan 
lihasmassan kasvattamiseen.

Mitä:
Viikot 7 – 16 haetaan kehoon muotoja lihasmassaa kasvattavalla perusvoimatreenillä. 
Tähtäimessä ovat erityisesti yläselän lihakset ja keskivartalo.

Perusvoimatreenissä käytettävät kuormat ovat 60 – 80% arvioidusta yhden toiston 
maksimista. Liikkeen viimeinen sarja voi siis jäädä vajaaksikin, pää asia että lihakset 
saadaan revittyä kunnolla hapoille.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Palautuminen sarjojen välissä on 2 minuuttia.

Miksi:
Kun halutaan antaa lihakselle kasvuärsyke, täytyy sillä teettää sellaista työtä, johon se ei 
aivan pysty. Tällä harjoituskaudella tehdään liikkeet ns. loppuun asti, eli viimeiset toistot 
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tuntuvat lihaksen maitohappopitoisuuden vuoksi jopa hieman kivuliaalta. (Tiedän että 
NAUTIT siitä kivusta ;))

Kun lihakseen saadaan näin aiheutettua mikrovaurioita, korjaa se itsensä levon ja 
ravinnon ansiosta hieman vahvemmaksi, isommaksi ja kauniimmaksi. Älä siis laiminlyö 
lepopäiviä ja riittävää ravintoa!

Miten:
Viikkojen 7 – 16 treeniohjelma on 3 -jakoinen ja treenit tehdään kolmesti viikossa, ei 
peräkkäisinä päivinä. Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan selkä ja hartiat. Toisessa 
treenissä harjoitetaan rinta ja käsivarret ja kolmannessa jalat, vatsat ja alaselkä.

Käytetyt kuormat: 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimista
Sarjapalautus: 2 minuuttia.

Kiinnitä huomiota myös liikkeiden tempoon. Lihasmassaa hakiessa sopiva tempo on 
1-0-2, eli rivakka työvaihe ja hidas ja rauhallinen palauttava vaihe.

Harjoitusvaikutus painottuu ohjelmassa yläselän lihaksiin ja keskivartaloon.

Käytetyt liikkeet:

• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos menee leukoja helposti 3 x 10, käytä 

lisäpainoja. Jos taas ei mene kymmentä leukaa, tee ylätaljalla.
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alaspainallus taljassa (Leveä selkälihas)
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)

• Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveä selkälihas)
• Peck-deck (Rinta)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)
• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
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https://www.youtube.com/watch?v=QC2B5rk4Eh8
https://www.youtube.com/watch?v=Jr1FGKHt9H4
https://www.youtube.com/watch?v=NBZs1CLb3HA
https://www.youtube.com/watch?v=T1EEVoyjGf0
https://www.youtube.com/watch?v=UWYqy4cjrAQ
https://www.youtube.com/watch?v=3SuxweFmWV8
http://youtu.be/gzDawZwDC6Y
https://www.youtube.com/watch?v=ICG3ehHONGo
http://youtu.be/Z0HTsZEMedA
https://www.youtube.com/watch?v=pUac_TbaUVM
http://youtu.be/q0649cV-yxM
https://www.youtube.com/watch?v=oOvlcTa3Rqk
http://youtu.be/hOwZLq1VSRg
http://youtu.be/hS82Wlo67O0
https://www.youtube.com/watch?v=a0kOQRWiGGw
https://www.youtube.com/watch?v=3z3eiXgIemI
https://www.youtube.com/watch?v=SkoregZVmv4
https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/F488k67BTNo


• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje  – kaksoiskantalihas)
• Hyvää huomenta liike (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)
• Jalkojen nosto roikkuen (Suorat vatsalihakset)
• Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)
• Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)
 

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
”Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä. Lisää kuormaa, kun saat kaksi treeniä peräkkäin 
liikkeen viimeisenkin sarjan suoritettua puhtaasti loppuun saakka.

Huom:

Kun tavoitellaan lihaskasvua ja kehon muodokkuutta, tarvitaan myös ravintoa. 
Bodausviikoilla ei kannata missään nimessä mennä miinuskaloreilla, vaan mieluummin 
jopa syödä hieman yli kulutuksen, jotta lihaksille riittää energiaa kasvuun. Myös 
proteiinin riittävä saanti on ensiarvoisen tärkeää.

Viikko 17: Lepoviikko
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http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE
http://youtu.be/Iycq-kJann0
https://www.youtube.com/watch?v=MwSsXD8hdZM%3C--
https://www.youtube.com/watch?v=c9B4oRwNhoo
https://www.youtube.com/watch?v=Pfu62AVucJo
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i0.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2015/01/Salikundin-level-up-12kk-bodauskausi-1-viikot-7-16-1.png?resize=1000%2C582


Viikot 18 -26: Maksimivoimakausi 1
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Ja näin on myös ensimmäinen perusvoimakausi ja viikko ansaittua lepoa takana. Aika siis 
jalostaa juuri hankittua lihasmassaa VOIMAKSI! Veikkaanpa että tämä vaihe on treeniäsi 
eniten eteenpäin vievä vaihe.

Mitä:
Salikundin level up treenisuunnitelman viikoilla 18 – 26 tehdään 
maksimivoimaharjoittelua hermostollisella alueella. Hermostollisen 
maksimivoimaharjoittelun tavoitteena on rekrytoida uusia lihassoluja suoritukseen ja 
treenissä käytetyt kuormat ovat todella lähellä yhden toiston maksimia ja sarjat 
pääliikkeissä ovat lyhyitä 1 – 4 toiston mittaisia.

Miksi:
Kun lihas joutuu työskentelemään kuormilla, jotka lähentelevät sen maksimaalista 
suorituskykyä, herää keho sytyttämään enemmän motorisia yksiköitä mukaan 
ponnistukseen. Toisin sanoen olemassa olevasta lihasmassasta saadaan enemmän tehoja 
irti. Tämä mahdollistaa jatkossa bodaustyyppisen (lihasmassaa lisäävä 
perusvoimaharjoittelu) harjoittelun tekemisen entistä suuremmilla painoilla -> 
suuremmilla harjoitusvaikutuksilla.

Miten:
Treeniohjelma on 3 – jakoinen ja treenejä tehdään kolme viikossa. Jokaisessa treenissä on 
yksi pääliike ja muutama apuliike. Apuliikkeet tehdään sellaisilla kuormilla, että sarjat 
menevät suht kevyesti ja puhtaasti loppuun saakka.

Pääliikkeet:
Treeni 1: Penkkipunnerrus
Treeni 2: Leuanveto leveällä myötäotteella
Treeni 3: Kyykky

Käytetyt kuormat pääliikkeissä: n. 90 – 100% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Käytetyt kuormat apuliikkeissä: n. 50 – 70% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Palautuminen pääliikkeissä: 4 – 5 minuuttia, eli täydellinen palautuminen
Palautuminen apuliikkeissä: 2 minuuttia.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Pääliikkeet tehdään pyramidisarjoilla.

Esimerkki pyramidisarjasta henkilöllä, jonka penkkipunnerrusmaksimi on 100 kg.
Treeniohjelmaan liike on merkitty penkkipunnerrus 5*
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Alkuun pari lämmittelysarjaa
Työsarja 1: 4 x 90 kg
Työsarja 2: 2-3 x 95 kg
Työsarja 3: 1 x 100 kg
Työsarja 4: 2-3 x 95 kg
Työsarja 5: 4 x 90 kg
Työsarjoissa on hyvä olla joku varmistamassa! Kun sarjat alkavat mennä puhtaasti, voit 
lisätä kiloja joihinkin työsarjoihin, mutta älä kerralla kaikkiin.

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)

• Ylätalja / leuanveto (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Käytä lisäpainoja tai tee taljalla, 
tasostasi riippuen.

• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus levytangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauiskääntö levytangolla (Hauis)

• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
“Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä.  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https://www.youtube.com/watch?v=pUac_TbaUVM
https://www.youtube.com/watch?v=8Ongpj33M1A
https://www.youtube.com/watch?v=pYcpY20QaE8
https://www.youtube.com/watch?v=c9B4oRwNhoo
https://www.youtube.com/watch?v=Jr1FGKHt9H4
https://www.youtube.com/watch?v=NBZs1CLb3HA
https://www.youtube.com/watch?v=T1EEVoyjGf0
https://www.youtube.com/watch?v=3SuxweFmWV8
https://www.youtube.com/watch?v=a0kOQRWiGGw
https://www.youtube.com/watch?v=AFUaeNmPocM
https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/F488k67BTNo
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i1.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2015/01/Salikundin-level-up-12kk-maksimivoimakausi-1-viikot-18-261.png?w=977


Viikot 27 - 32: Voimakestävyysharjoittelu
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Ensimmäinen maksimivoimakausi done! Nyt on siis aika palata muutamaksi viikoksi 
voimakestävyysportaalle palauttelemaan kroppaa hermostoa kuormittavasta 
maksimivoimatreenistä.

Mitä:
Salikundin level up – treenisuunnitelman viikot 27 – 32 refreshataan kroppaa, eli 
piipahdetaan taas voimakestävyys voimaportaalla.

Tehdään siis pidempiä 12 – 15 toiston sarjoja, ja vastaavasti kuormat ovat taas pienempiä, 
n. 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista. Sarjat tulee siis pystyä suorittamaan 
puhtaasti loppuun asti, mutta hieman hapokkaalta saavat viimeiset toistot tuntua.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Palautuminen sarjojen välissä on 1 minuutti.
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Miksi:
Voimakestävyysharjoittelu parantaa hitaiden ja nopeiden solujen työtehoa ja tehostaa 
elimistön paikallista maitohaponsietokykyä.

Näin ollen voimakestävyystreeni on hyvä tapa toisaalta refreshata kroppaa hermostoa 
kuormittavan maksimivoimaharjoittelun jälkeen ja toisaalta valmistaa taas kehoa tulevaa 
perusvoimaharjoittelua varten.

Miten:
Voimakestävyysohjelma on nyt 1 – jakoinen Arnold’ Golden Sixin muunnelma. Eroa 
perinteiseen Arskan kutoseen on siinä, että sarjapituudet ovat pidempiä 12 – 15 toiston 
sarjoja, ja vastaavasti kuormat pienempiä, n. 40 – 60% arvioidusta yhden toiston 
maksimista.

Toinen ero perinteiseen Arnoldin kutoseen on siinä, että ensimmäisenä liikkeenä 
vuorotellaan kyykkyä ja maastavetoa. Eli joka toinen treenikerta kyykky ja joka toinen 
treenikerta mave.

Treenit edelleen kolme kertaa viikossa.

Käytetyt kuormat: 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Sarjapalautus: 1 minuutti.

Käytetyt liikkeet:

• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Maastaveto (Suorat selkälihakset, etureidet, pakarat)
• Penkkipunnerrus käsipainoilla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus levytangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauis levytangolla (Hauis)
• Vatsarutistukset taljassa (Suorat vatsalihakset)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
”Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä. Lisää kuormaa, kun kaksi treeniä peräkkäin jää 
sellainen tunne, että olisi mennyt yksi tai kaksi toistoa enemmän liikkeen viimeisessä 
sarjassa.  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https://www.youtube.com/watch?v=AFUaeNmPocM
https://www.youtube.com/watch?v=r90llRkDiek
https://www.bodybuilding.com/exercises/main/popup/name/dumbbell-bench-press
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http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
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Viikot 33 - 42: Bodauskausi 2
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Toinen bodauskausi on kuormittavampi kuin ensimmäinen, sillä nyt tehdään 4 salitreeniä 
viikossa 4 – jakoisella ohjelmalla. Saadaan siis entistä spesifimmin uuvutettua treenattava 
lihasryhmä loppuun ja näin lisättyä treenistä aiheutuvaa kasvuärsykettä lihakselle.

Mitä:
Viikot 33 – 42 tehdään toinen jakso lihasmassaa kasvattavaa perusvoimatreeniä eli 
bodausta. Tähtäimessä ovat erityisesti rintalihakset.

Perusvoimatreenissä käytettävät kuormat ovat 60 – 80% arvioidusta yhden toiston 
maksimista. Liikkeen viimeinen sarja voi siis jäädä vajaaksikin, pää asia että lihakset 
saadaan revittyä kunnolla hapoille.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Palautuminen sarjojen välissä on 2 minuttia.

Miksi:
Kertaus on opintojen äiti, joten:

SALIKUNDIN LEVEL UP 12 KK TREENISUUNNITELMA - ALEKSI HENTILÄ �21

http://www.treeniohjelma.org/nain-lasket-arvioidun-yhden-toiston-maksimisi/


Kun halutaan antaa lihakselle kasvuärsyke, täytyy sillä teettää sellaista työtä, johon se ei 
aivan pysty. Taas siis tehdään liikkeet ns. loppuun asti, eli viimeiset toistot tuntuvat 
lihaksen maitohappopitoisuuden vuoksi jopa hieman kivuliaalta.

Koska treeniohjelma on 4 – jakoinen, saahan yhtä lihasryhmää uuvutettua entistä 
enemmän ja näin aiheutettua siihen mikrovaurioita. Tämän jälkeen elimistö korjaa 
lihaksen taas riittävän levon aikana ja riittävän ravinnon ansiosta entistä isommaksi, 
vahvemmaksi ja kauniimmaksi. Älä siis laiminlyö lepopäiviä ja riittävää ravintoa!

Miten:
Viikkojen 33 – 42 treeniohjelma on 4 – jakoinen ja treenit tehdään neljästi viikossa. 
Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan rinta, hauis ja suorat vatsalihakset ja toisessa 
treenissä jalat. Kolmannessa treenissä vuorossa ovat selkä ja olkapäät ja neljännessä 
ojentajat, rinta ja vinot vatsalihakset.

Kuten huomaat sekä treenissä 1 että treenissä 4 tulee suoraa rasitusta rintalihaksille, joten 
niiden välillä täytyy olla yksi lepopäivä.

Kiinnitä huomiota myös liikkeiden tempoon. Lihasmassaa hakiessa sopiva tempo on 
1-0-2, eli rivakka työvaihe ja hidas ja rauhallinen palauttava vaihe.

Käytetyt kuormat: 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Sarjapalautus: 2 minuuttia.

Harjoitusvaikutus painottuu ohjelmassa rintalihaksiin.

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveä selkälihas)
• Ristitalja (Rinta)
• Peck – deck (Rinta)
• Hauis käsipainoilla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)
• Vatsarutistus (Suorat vatsalihakset)
• Lantion nosto matolla (Suorat vatsalihakset)

• Jalkakyykky (Pakarat, etureidet)
• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje  – kaksoiskantalihas)
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https://www.youtube.com/watch?v=pUac_TbaUVM
https://www.youtube.com/watch?v=8Ongpj33M1A
http://youtu.be/q0649cV-yxM
https://www.youtube.com/watch?v=Iwe6AmxVf7o
https://www.youtube.com/watch?v=oOvlcTa3Rqk
https://www.youtube.com/watch?v=3z3eiXgIemI
https://www.youtube.com/watch?v=SkoregZVmv4
https://www.youtube.com/watch?v=c9B4oRwNhoo
https://www.youtube.com/watch?v=SaZddxf8qrk
https://www.youtube.com/watch?v=AFUaeNmPocM
https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/F488k67BTNo
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE


• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Penkkidippi (Ojentajat)
• Ojentajat taljassa (Ojentajat)
• Vipunostot maaten (Rinta, etuolkapäät)
• Ristitalja (Rinta)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
”Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä.  Lisää kuormaa, kun saat kaksi treeniä peräkkäin 
liikkeen viimeisenkin sarjan suoritettua puhtaasti loppuun saakka.

Huom:

Kun tavoitellaan lihaskasvua ja kehon muodokkuutta, tarvitaan myös ravintoa. 
Bodausviikoilla ei kannata missään nimessä mennä miinuskaloreilla, vaan mieluummin 
jopa syödä hieman yli kulutuksen, jotta lihaksille riittää energiaa kasvuun. Myös 
proteiinin riittävä saanti on ensiarvoisen tärkeää.

Viikko 43: Lepoviikko
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https://www.youtube.com/watch?v=QC2B5rk4Eh8
https://www.youtube.com/watch?v=T1EEVoyjGf0
https://www.youtube.com/watch?v=pYcpY20QaE8
https://www.youtube.com/watch?v=3SuxweFmWV8
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https://www.youtube.com/watch?v=AY3pJ6DxQTc
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https://www.youtube.com/watch?v=Pfu62AVucJo
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i0.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2015/01/Salikundin-level-up-12kk-bodauskausi-2-viikot-33-42.png?resize=1000%2C654


Viikot 44 - 52: Maksimivoimakausi 2
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Viimeisen maksimivoimakauden aika! (Siis tämän treenisuunnitelman viimeisen..)

Tämä maksimivoimakausi on rakenteeltaan hyvin samantyyppinen kuin 
ensimmäinenkin. Pääliikket vain vaihtuvat kahdessa treenissä.

Mitä:
Salikundin level up treenisuunnitelman viimeisillä viikoilla 44 – 52 tehdään taas 
maksimivoimaharjoittelua hermostollisella alueella. Hermostollisen 
maksimivoimaharjoittelun tavoitteena on rekrytoida uusia lihassoluja suoritukseen ja 
treenissä käytetyt kuormat ovat todella lähellä yhden toiston maksimia ja sarjat ovat 1 – 4 
toiston mittaisia.

Miksi:
Kertauksena taas:

Kun lihas joutuu työskentelemään kuormilla, jotka lähentelevät sen maksimaalista 
suorituskykyä, herää keho sytyttämään enemmän motorisia yksiköitä mukaan 
ponnistukseen. Toisin sanoen olemassa olevasta lihasmassasta saadaan enemmän tehoja 
irti. Tämä mahdollistaa jatkossa bodaustyyppisen (lihasmassaa lisäävä 
perusvoimaharjoittelu) harjoittelun tekemisen entistä suuremmilla painoilla -> 
suuremmilla harjoitusvaikutuksilla.

Miten:
Treeniohjelma on 3 – jakoinen ja treenejä tehdään kolme viikossa. Jokaisessa treenissä on 
yksi pääliike ja muutama apuliike. Apuliikkeet tehdään sellaisilla kuormilla, että sarjat 
menevät suht kevyesti ja puhtaasti loppuun saakka.

Pääliikkeet:
Treeni 1: Pystypunnerrus
Treeni 2: Leuanveto kapealla myötäotteella (Enemmän kehitystä hauiksille)
Treeni 3: Kyykky

Käytetyt kuormat pääliikkeissä: n. 90 – 100% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Käytetyt kuormat apuliikkeissä: n. 50 – 70% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Palautuminen pääliikkeissä: 4 – 5 minuuttia, eli täydellinen palautuminen
Palautuminen apuliikkeissä: 2 minuuttia.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Pääliikkeet tehdään taas pyramidisarjoilla.
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Esimerkki pyramidisarjasta henkilöllä, jonka pystypunnerrusmaksimi on 50 kg.
Treeniohjelmaan liike on merkitty pystypunnerrus 5*

Alkuun pari lämmittelysarjaa
Työsarja 1: 4 x 45 kg
Työsarja 2: 2-3 x 47,5 kg
Työsarja 3: 1 x 50 kg
Työsarja 4: 2-3 x 47,5kg
Työsarja 5: 4 x 45 kg
Työsarjoissa on hyvä olla joku varmistamassa! Kun sarjat alkavat mennä puhtaasti, voit 
lisätä kiloja joihinkin työsarjoihin, mutta älä kerralla kaikkiin.

Käytetyt liikkeet:

• Pystypunnerrus levytangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Dippi (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)

• Ylätalja / leuanveto kapealla vastaotteella (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Käytä 
lisäpainoja tai tee taljalla, tasostasi riippuen.

• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Ojennukset selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laittessa (Takareidet)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
“Tallenna kuva”. 
Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot, tämä helpottaa edistymisen seuraamista 
ja sopivien painojen löytymistä.
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https://www.youtube.com/watch?v=3SuxweFmWV8
https://www.youtube.com/watch?v=iaaOoi8BzhA
https://www.youtube.com/watch?v=a0kOQRWiGGw
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Lopuksi

Onnittelut treenisuunnitelman läpikäynnistä! Toivottavasti treeni oli mielekästä ja tulokset 
odotustesi mukaisia.

Seuraavaksi voit käydä suunnitelman läpi uudestaan, toki taas hieman korkeammilla 
kuormilla.  Voit myös tutustua Supermassa 6kk tai Ylävartalon voimannosto 6kk 
ohjelmiin. Ensimmäinen on maksimaaliseen lihaskasvuun tähtäävä ohjelma, 
jälkimmäinen kehittää erityisesti ylävartalon lihasten maksimivoimaominaisuuksia, toki 
jalkojen treeniä unohtamatta.
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