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Johdanto
Salimimmin level up treenisuunnitelma sopii neitokaisille, 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 vuorottelevat lihasmassaa ja vartalon muotoja kehittävät 
muotokaudet ja kiinteyttävät ja rasvaa polttavat voimakestävyyskaudet.

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. 

SALIMIMMIN LEVEL UP 12 KK TREENISUUNNITELMA - ALEKSI HENTILÄ �4



Salimimmin level up 12kk treenisuunnitelma

Tervetuloa suorittamaan Salimimmin level up treenisuunnitelmaa!
Suunnitelma on vuoden mittainen ja se koostuu rasvaa polttavista ja kiinteyttävistä 
harjoitusjaksoista ja kehon muotoja ja lihasmassaa kasvattavista harjoitusjaksoista. 
Viimeiset 15 viikkoa tehdään tehokiinteytystä aerobisen yhdistelmäharjoittelun keinoin.

Harjoitusjaksot ovat 5 – 13 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”.

1. Kiinteytysviikot 1 – 6
2. Muotokausi 1 viikot 7 – 16
3. Kiinteytysviikot 18 – 23
4. Muotokausi 2 viikot 24 – 36
5. Tehokiinteytys viikot 38 – 52

Tulet huomaamaan, että viittaan toisinaan lihaskestävyyteen, voimakestävyyteen, 
perusvoimaan jne. Kyseessä on harjoitusvaikutukseltaan erityyppisistä treenimuodoista 
(voimaportaista), joissa vaihtelevat kuormat, sarjapituudet, palautumisajat jne. 
Treenisuunnitelman edetessä tutustut näihin kyllä tarkemmin.

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: Kiinteytys - Voimakestävyysharjoittelu
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Mitä:
Ensimmäiset viikot 1 – 6 tehdään kiinteyttävää 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 
kehon muotoja parantavia 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 
alavartalo ja vatsat.

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

Harjoitusvaikutus painottuu ohjelmassa ylävartalon osalta olkapäille ja selkään ja 
alavartalossa pakaroihin.

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus käsipainoilla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Penkkidippi (Ojentajat)
• Hauis käsipainoilla (Hauis)
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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=T1EEVoyjGf0
http://www.youtube.com/watch?v=dl8_opV0A0Y
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• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Sumokyykky (Pakarat, etureidet)
• Lonkan ojennus taljassa (Pakarat, suorat selkälihakset)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)
• 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 kaksi treeniä peräkkäin jää 
sellainen tunne, että olisi mennyt yksi tai kaksi toistoa enemmän liikkeen viimeisessä 
sarjassa.

HUOM:

Kun tarkoituksena on pienentää rasvaprosenttia, on päävastuu onnistumisessa 
ruokavaliolla. Voimakestävyyskauden ruokavalio kannattaa suunnitella siten, että saat 
korkeintaan saman verran kaloreita kuin kulutat, tai voit jopa mennä -500 kcal 
kalorivajeella. Sen suurempaa kalorivajetta ei kannata treenatessa pitää.
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http://youtu.be/Z0HTsZEMedA
https://www.youtube.com/watch?v=ICG3ehHONGo
http://youtu.be/gzDawZwDC6Y
https://www.youtube.com/watch?v=AY3pJ6DxQTc
https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/NdNQ51TJPZw
http://youtu.be/1CWNwSnDFCI?t=38s
http://youtu.be/F488k67BTNo
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE
https://www.youtube.com/watch?v=c9B4oRwNhoo
https://www.youtube.com/watch?v=Pfu62AVucJo
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i1.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/12/salimimmin-level-up-12kk-kiinteytysviikot-1-6.png?resize=1000%2C470


Viikot 7-16: Muotokausi 1
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Noniin! Ensimmäinen voimakestävyyskausi takana :)

Tällä seuraavalla harjoitusjaksolla lähdetään hakemaan kehoon muotoja ja lisäämään 
lihasmassaa. Harjoituskausi tehdään perusvoimaharjoitteluna. Älä säikähdä ”tylsän” 
kuuloista nimeä.. :) Perusvoimaharjoittelu vain sattuu olemaan sen voimaportaan nimi, 
jolla harjoitellaan erityisesti lihaksia kasvattavalla tavalla.

Tiedän, että jotkut naiset kammoavat ”isoja lihaksia kasvattavaa harjoittelua”. Totuus on 
kuitenkin se, että vaikkapa kauniiden ja pyöreiden pakaroiden tai terveen ja ryhdikkään 
olemuksen taustalla on nimenomaan hyvin harjoitetut lihakset ja lihasmassa. ”Liian isot” 
lihakset eivät kasva yhtäkkiä, vaan kymmenien vuosien harjoittelun tuloksena.

Lisäksi lisääntynyt aktiivinen lihasmassa kasvattaa aineenvaihduntaa ja kalorien 
lepokulutusta, joten painonhallinta helpottuu jokaisen lisääntynen lihasgramman myötä :)

Mitä:
Viikot 7 – 16 haetaan kehoon muotoja lihasmassaa kasvattavalla perusvoimatreenillä. 
Tähtäimessä ovat erityisesti olkapäät, pakarat ja reidet.

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 
tuntuvat lihaksen maitohappopitoisuuden vuoksi jopa hieman kivuliaalta. (Opit kyllä 
tykkäämään siitä NAUTINNOLLISESTA kivusta ;))

Kun lihakseen saadaan näin aiheutettua mikrovaurioita, korjaa se itsensä levon ja 
ravinnon ansiosta hieman vahvemmaksi, isommaksi ja kauniimmaksi.

Miten:
Viikkojen 7 – 16 treeniohjelma on 3 -jakoinen ja treenit tehdään kolmesti viikossa, ei 
peräkkäisinä päivinä. Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan rinta, olkapäät ja pohkeet. 
Toisessa treenissä harjoitetaan selkä, käsivarret ja vatsat ja kolmannessa reidet, pakarat ja 
alaselkä.
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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 olkapäihin, pakaroihin ja reisiin.

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Vipunostot maaten (Rinta, etuolkapäät)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Ristiveto maaten taljassa (Takaolkapäät)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)

• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ojentajat taljassa (Ojentajat)
• Hauis käsipainoilla (Hauis)
• Lantion nosto matolla (Suorat vatsalihakset  – alaosa)
• Vatsarutistukset taljassa (Suorat vatsalihakset)
• Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)

• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Suorin jaloin maastaveto (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)
• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Hyvää huomenta liike (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)
• Lonkan ojennus taljassa (Pakarat, suorat selkälihakset)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Reiden lähennys taljassa (Reiden lähentäjät)
• Reiden loitonnus taljassa (Reiden loitontajat)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse 
”Tallenna kuva”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pUac_TbaUVM
https://www.youtube.com/watch?v=6-SfBVIgg64
https://www.youtube.com/watch?v=2IDRlpmJ3d4
https://www.youtube.com/watch?v=ICG3ehHONGo
http://youtu.be/Z0HTsZEMedA
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http://youtu.be/-2Bi2RD4qMo
http://youtu.be/7kB914Kv1Xs
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
https://i0.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/12/salimimmin-level-up-12kk-muotokausi-viikot-7-16.png?resize=1000%2C501


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. 
Muotoviikoilla 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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Viikot 18 - 23: Kiinteytys 2 - Voimakestävyysharjoittelu
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Hienoa! Nyt olet suorittanut ensimmäisen lihasmassaa kasvattavan perusvoimakautesi ja 
viettänyt ansaitun lepoviikon :) Seuraavaksi palataan taas voimaportaita pykälä alemmas, 
eli takaisin voimakestävyysportaalle. Refreshataan kroppaa kevyemmillä painoilla ja 
pidemmillä sarjoilla, sekä poltellaan taas ylimääräistä rasvaa vähemmäksi.

Mitä:
Viikot 18 – 23 harjoitellaan taas voimakestävyysportaalla. Sarjat siis taas pitenevät, ja 
käytetyt kuormat ovat taas 40% – 60% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Tokihan 
nämä painot ovat luonnollisesti hieman isommat, kuin aiemmalla 
voimakestävyyskaudella.

Kuorma siis sellaiseksi, että liikkeen viimeinenkin sarja tulee pystyä suorittamaan 
puhtaasti loppuun, vaikkakin hieman hapokkaalta se voi tuntua.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Palautuminen sarjojen välissä on 1 minuutti.

Miksi:
Jotta harjoittely pysyy tehokkaana, ei voida jatkuvasti pysyä esimerkiksi 
perusvoimaportaalla kasvattamassa lihasmassaa. Keho kaipaa vaihtelua ja 
voimakestävyysporras on tervetullutta sellaista.

Kuten edelliseltä voimakestävyyskaudelta muistat, tämän harjoituskauden tarkoitus on 
parantaa lihasten kykyä työskennellä tilanteessa jossa maitohappopitoisuudet ovat suuria 
(muotoja kasvattava bodaustreeni). Lisäksi voimakestävyysharjoittelu on oivallinen tapa 
kiinteytyä ja päästä eroon ylimääräisestä rasvasta, jos sellaista vielä löytyy :)

Miten:
Viikkojen 18 – 23 treeniohjelma on 2 -jakoinen ja treenit tehdään kolmesti viikossa, ei 
peräkkäisinä päivinä. Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan selkä, olkapäät, reidet ja vatsat 
ja toisessa treenissä harjoitetaan rinta, käsivarret, pakarat ja pohkeet.

Kuten huomaat, molemmissa treeneissä harjoitetaan lihaksia ympäri kehoa. Tämän 
tarkoituksena on tehdä treenistä sellaista, että sydän joutuu pumppaamaan hapekasta 
verta monipuolisesti ympäri kehoa. Näin saadaan treenin sykettä korkeammalle ja treenin 
kuntoa kohottava ja kiinteyttävä harjoitusvaikutus on suurempi!

Käytetyt kuormat: 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista
Sarjapalautus: 1 minuutti.
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Harjoitusvaikutus on aikalailla tasavertainen jokaiselle lihasryhmälle, tosin vatsojen osuus 
on hieman suurempi kuin aiemmin.

Käytetyt liikkeet:

• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)
• Lantion nosto matolla (Suorat vatsalihakset – alaosa)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Lonkan ojennus taljassa (Pakarat, suorat selkälihakset)
• Penkkipunnerrus käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Hauiskääntö scott- penkissä (Hauis)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)

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.

HUOM:

Kun tarkoituksena on pienentää rasvaprosenttia, on päävastuu onnistumisessa 
ruokavaliolla. Voimakestävyyskauden ruokavalio kannattaa suunnitella siten, että saat 
korkeintaan saman verran kaloreita kuin kulutat, tai voit jopa mennä -500 kcal 
kalorivajeella. Sen suurempaa kalorivajetta ei kannata treenatessa pitää.  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https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/1CWNwSnDFCI?t=38s
http://youtu.be/hOwZLq1VSRg
http://www.exrx.net/WeightExercises/Brachialis/BBPreacherCurl.html
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i0.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/12/salimimmin-level-up-12kk-kiinteytysviikot-18-23.png?w=978


Viikot 24 - 36: Muotokausi 2
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Tervetuloa viimeiselle muotokaudelle ennen tehokiinteytystä! Tämä harjoitusjakso on 
hyvin samantyyppinen, kuin edellinenkin viikkojen 7 – 16 muotokausi. Treenijako on 
hieman erilainen ja käytetyt liikkeet osittain erilaisia, joten ärsyke lihaksistolle on taas 
uusi ja harjoitusvaikutus säilyy tehokkaana.

Mitä:
Viikot 24 – 36 haetaan taas kehoon muotoja lihasmassaa kasvattavalla 
perusvoimatreenillä. Tähtäimessä ovat erityisesti käsivarret ja pakarat.

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:
Kuten muistat edelliseltä perusvoimakaudelta, silloin kun haluamme kasvattaa lihasta, 
haluamme antaa lihakselle sellaista työtä, johon se ei aivan kykene. Näin se signaalin 
kasvaa entistä suuremmaksi ja kauniimmaksi.

Korostan tässä vielä palautumisen merkitystä. Lihas nimittäin kasvaa ja vahvistuu 
nimenomaan ravinnon ansiosta ja riittävän levon aikana. Muista siis pitää myös niitä 
lepopäiviä!

Miten:
Viikkojen 24 – 36 treeniohjelma on 3 -jakoinen ja treenit tehdään kolmesti viikossa, ei 
peräkkäisinä päivinä. Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan selkä, ojentajat ja olkapäät. 
Toisessa treenissä harjoitetaan jalat ja vatsat ja kolmannessa rinta, hauis, alaselkä ja 
epäkäs.

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 ohjelmassa painottuu käsivarsiin ja pakaroihin.

Käytetyt liikkeet:
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• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Kulmasoutu levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alaspainallus taljassa (Leveä selkälihas)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Ristiveto maaten taljassa (Takaolkapäät)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Ojentajat taljassa (Ojentajat)
• Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Sumokyykky (Pakarat, etureidet)
• Lonkan ojennus taljassa (Pakarat, suorat selkälihakset)
• Suorin jaloin maastaveto (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Jalkojen nostot roikkuen (Suorat vatsalihakset)
• Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)

• Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveä selkälihas)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, etuolkapäät)
• Hauiskääntö levytangolla (Hauis)
• Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)
• Olankohautus käsipainoilla (Epäkäs)
 

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. 
Muotoviikoilla 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.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jr1FGKHt9H4
https://www.youtube.com/watch?v=QC2B5rk4Eh8
https://www.youtube.com/watch?v=UWYqy4cjrAQ
https://www.youtube.com/watch?v=2IDRlpmJ3d4
http://youtu.be/U7tPUEcg9hE
http://youtu.be/hOwZLq1VSRg
https://www.youtube.com/watch?v=uadfsw6MNsA
http://youtu.be/hS82Wlo67O0
https://www.youtube.com/watch?v=CP0oRP5We9c
http://youtu.be/NdNQ51TJPZw
http://youtu.be/1CWNwSnDFCI?t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=D0KtC3KGLus
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
https://www.youtube.com/watch?v=7yEe1lKApGE
https://www.youtube.com/watch?v=MwSsXD8hdZM%3C--
https://www.youtube.com/watch?v=pUac_TbaUVM
http://youtu.be/q0649cV-yxM
https://www.youtube.com/watch?v=8Ongpj33M1A
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=AY3pJ6DxQTc
http://youtu.be/Lkhr7yxatVw
http://www.treeniohjelma.org/liikepankki/
http://i1.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/12/salimimmin-level-up-12kk-muotokausi-2-viikot-24-36.png?resize=1000%2C494


Viikko 37: Lepoviikko
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Viikot 38 - 52: Tehokiinteytys

Salimimmin level up treenisuunnitelman viikoilla 38 – 52 tehdään kolmivaiheinen 
tehokiinteytys.

Mitä on kiinteytyminen?

Rasvaa vähemmäksi, erottuvammat lihakset, sixpack näkyviin, vaatekoko pienemmäksi. 
Kuulostaa melkein samalta kuin laihduttaminen, mutta sillä pienellä erolla, että 
kiinteytyessä pyritään säilyttämään saavutettu lihasmassa, vaikka paino putoaakin.

Tähän tarkoitukseen soveltuu erinomaisesti

Aerobinen yhdistelmäharjoittelu

Aerobinen yhdistelmäharjoittelu on lihaskuntoharjoittelun ja aerobisen harjoittelun 
yhdistämistä samaan harjoituskokonaisuuteen. Jotta lihaskunto-osuus saadaan tukemaan 
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erityisesti kiinteytymistä tavoitteena, suoritetaan se kiertoharjoitteluna ja pitkillä 
sarjapituuksilla.

Kiertoharjoittelussa suoritat useita liikkeitä peräkkäin lähes ilman taukoa. Tässä 
kiinteyttävässä treenissä liikkeet on vielä valittu niin, että ne kuormittavat monipuolisesti 
ja vuorotellen kehosi eri lihasryhmiä. Tästä syystä sydämesi joutuu lyhyessä ajassa 
toimittamaan hapekasta verta eri puolille kehoa, syke nousee ja kaloreita kuluu enemmän. 
Samalla kehittyy yleinen lihaskuntosi ja hapenkuljetuselimistösi.
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Viikot 1 – 5:

Viikoilla 1 – 5 on kaksi salikertaa viikossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 2 – 3 matalasykkeistä 
(”jutteluvauhti”) vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, pyöräily, reipas 
kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia TAI Lepo
Päivä 7: Lepo

Salitreenit voit ladata tästä>>.

Alussa on siis 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet on valittu niin, että peräkkäiset liikkeet kuormittavat lihaksia 
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eri puolilla kehoa, joten sydän joutuu todella hommiin toimittaessaan hapekasta verta 
ympäri kehoa.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.

Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 1-5 on pääosin jaloissa, mutta myös yläselkä, 
käsivarret ja rintalihakset saavat rasitusta.

SALIMIMMIN LEVEL UP 12 KK TREENISUUNNITELMA - ALEKSI HENTILÄ �23



Viikot 6 – 10:

Viikoilla 6 – 10 on edelleen kaksi salikertaa viikossa, mutta ne ovat hieman 
kuormittavampia kuin viikkojen 1-5 treenit. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 2 – 3 
matalasykkeistä (”jutteluvauhti”) vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, 
pyöräily, reipas kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia TAI Lepo
Päivä 7: Lepo

Salitreenit voit ladata tästä>>.
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Alussa on siis 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet on valittu niin, että peräkkäiset liikkeet kuormittavat lihaksia 
eri puolilla kehoa, joten sydän joutuu todella hommiin toimittaessaan hapekasta verta 
ympäri kehoa.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.

Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 6-10 on pääosin pohkeissa, alaselässä ja vatsoissa, 
mutta myös pakarat, etureidet ja hartiat saavat rasitusta.
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Viikot 11-15:

Viikoilla 11 – 15 tulee mukaan kolmas salikerta viikossa. Salitreenin liikkeet ovat nyt isoja 
perusliikkeitä ja niitä tehdään 4 kierrosta, joten liikkeitä ei tarvitse olla niin montaa kuin 
aiemmilla viikoilla. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 2 matalasykkeistä (”jutteluvauhti”) 
vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, pyöräily, reipas kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Salitreeni 3
Päivä 7: Lepo

Salitreenit voit ladata tästä>>.
 

Alussa edelleen 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet ovat isoja perusliikkeitä, joten edelleen kuormitetaan sydäntä ja 
verenkiertoelimistöä monipuolisesti.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.

Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 11-15 on pääosin pakaroissa, mutta isot 
perusliikkeet kuormittavat monipuolisesti lähes kaikkia lihaksia.
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HUOMIOITA TEHOKIINTEYTYSSUUNNITELMASTA

Ravinto
Kun tavoitteena on kiinteytys, on suurin vaikutus onnistumiselle ruokavaliolla. Pidä 
huoli, että vietät tämän 15 viikkoa miinuskaloreilla, n. -500 kcal/ päivä. Suurempi 
miinuskaloreiden määrä ei ole tarpeen. Pyri saamaan kalorivaje aikaan hiilihydraatteja 
karsimalla (pastat, potut, risit -> kasviksiin, ei vaaleaa leipää/sokeria jne).

Matalasykkeinen cardio
Voisi kuvitella, että kun juoksee kieli vyön alla täysiä, olisi lenkki tehokkaampi.. Riippuu 
mitä tavoitellaan, jos nopeuskestävyyttä / maksimikestävyyttä, niin kovavauhtiset lenkit 
ovat ok. MUTTA kun tavoitteena on polttaa rasvaa, on matalasykkeinen lenkki 
tehokkaampi. Matalammalla sykkeellä palaa nimittäin rasvaa enemmän kuin korkealla 
sykkeellä, jolloin energia otetaan pääosin hiilihydraateista.

Sopiva syke on sellainen, jossa pystyt jutella kaverillesi hengästymättä kummemmin. Eli 
reipas kävely / todella rauhallinen lenkkeily.  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Lopuksi

Onnittelut treenisuunnitelman läpikäymisestä! Toivottavasti treeni oli mielekästä ja 
tulokset odotuksiesi mukaisia.

Tämä suunnitelma on laadittu niin, että sen voi suorittaa useammankin kerran peräkkäin, 
suunnitelman sisällä itsessään on jo kehityksen kannalta sopivasti vaihtelua. Joten jos 
sinulla on tarkoitus salitreenejä jatkaa, niin voit hyvin lähteä uudestaan liikkeelle viikolta 
yksi, tosin varmasti hieman suuremmilla kuormilla vain :)
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