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Johdanto
Tämä suunnitelma on sinulle mies, joka koet olevasi hyvinkin aloittelijan tasolla 
lihaskuntoharjoittelussa. Tämä on myös oivallinen suunnitelma painon pudottamiseen, 
koska ensimmäinen puoli vuotta mennään rasvaa polttavilla lihaskestävyys ja 
voimakestävyys voimaportailla.

Nimensä mukaisesti tämä suunnitelma on suunniteltu erityisesti miehille. Alun 
lihaskestävyys treenien jälkeen suunnitelmassa on huomioitu erityisesti ylävartalon 
lihakset.

Tämä on suunnitelma käsittää vain kuntosalilla tapahtuvan harjoittelun. Treenejä on kaksi 
tai kolme kertaa viikossa, joten tilaa muulle liikunnalle jää hyvin. Lenkkeile, pelaa sählyä, 
käy kiipeilemässä jne. Aerobisen liikunnan merkitystä ei sovi missään nimessä unohtaa. 
Huomioi kuitenkin, että kehitys tapahtuu aina loppujen lopuksi levon aikana, joten malta 
pitää kaksi tai vähintään yksi lepopäivä joka viikko.

Kun tavoitteena on pudottaa painoa, on pääpaino ruokavaliolla, jota hyvä treeni tukee. Jos 
tarvitset apua ruokavalion kanssa, tsekkaa Keventäjän Käsikirja.

Mutta mennäänpä jo varsinaiseen asiaan!

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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Sohvalta rantaleijonaksi 12kk treenisuunnitelma

Tervetuloa suorittamaan Sohvalta rantaleijonaksi treenisuunnitelmaa!

Suunnitelma on vuoden mittainen ja se sisältää yhteensä 165 salitreenipäivää. Sulje 
hetkeksi silmäsi ja mieti, mitä 165 treeniä sinussa saa aikaan.. Mitä se tarkoittaa 
henkilökohtaiselle fysiikallesi, tai henkiselle hyvinvoinnillesi ja itsetunnollesi?

Niinpä.. Se saa aikaan ihmeitä! :)

Muista kuitenkin, että varsinkin ensimmäisten päivien ja ehkä viikkojenkin aikana sinulle 
voi tuottaa vaikeuksia pitää mielessä sitä lopullista maalia, joka on vuoden päässä. Alussa 
voi olla hankala startata tarpeeksi hitaasti (KYLLÄ, alussa on vain 2 treeniä viikossa) tai 
salille ja epämukavuusalueelle meneminen tuntuu ylivoimaisen vaikealta, kun tulokset 
eivät näy HETI.

Jos tulokset näkyisivät HETI, olisimme kaikki kuin Spartalaiset elokuvasta 300 :)

Joten, vaikka alussa ensimmäiset treenit tuntuvat haastavilta, muista itsellesi tekemäsi 
lupaus ja taistele ne treenit läpi. Sen on enemmän kuin luonnollista, että ensimmäiset 
treenit voivat tuntua hankalilta, olethan kokonaan uudella alueella elämässäsi. Tiedän 
kuitenkin kokemuksesta, että ensimmäisten kolmen – neljän viikon jälkeen olet pysyvästi 
koukussa ja treenin väliin jättäminen saati suunnitelman keskeyttäminen tuntuu aivan 
naurettavalta ajatukselta :)

Sitäpaitsi, muutokset fiiliksessä huomaat jo muutamassa päivässä ja muutokset peilissä 
näet jo muutamien viikkojen tai kuukausien päästä!

BTW, tässä vaiheessa kannattaa napata itsestä kuva! Sitä on hauska verrata puolen 
vuoden päästä tai vuoden päästä otettuun kuvaan :)

Seuraava vuosi koostuu neljästä erillisestä harjoitusjaksosta:
1. Lihaskestävyys (viikot 1 – 12) kahdessa kuuden viikon jaksossa
2. Voimakestävyys (viikot 13 – 24) kahdessa kuuden viikon jaksossa
3. Bodauskausi (viikot 26 – 37)
4. Tehomassa (viikot 38 – 52) kolmessa viiden viikon jaksossa

Alussa on 24 viikkoa kestovoimaharjoittelua (lihaskestävyys + voimakestävyys) kolmesta 
syystä:

Ensinnäkin kestovoimaharjoittelu on pitkine sarjoineen ja mataline kuormineen 
erinomaista kiinteyttävää ja painonhallintaa tukevaa harjoittelua.
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Toiseksi se luo pohjaa tulevalle lihaskuntoharjoittelulle, koska se parantaa yleiskuntoa, 
ryhtiä ja nimensä mukaisesti lihasten kykyä ylläpitää voimatasoja pidempään.

Kolmanneksi tekniikoiden opettelu on helpompaa matalilla kuormilla, haluammehan että 
harjoittelusi on turvallista nyt ja jatkossakin!

Viikot 26 – 37 tehdään perusvoimaharjoittelua, eli pelkästään lihasmassan kasvuun 
tähtäävää treeniä.

Viimeiset viikot 38 – 52 tehdään tehomassatreeniä, eli edelleen perusvoimaharjoittelua, 
mutta entistä kovempaa erilaisia tehokeinoja hyödyntäen.

Kuten huomaat, 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: Lihaskestävyysharjoittelu - osa1

Mitä:
Ensimmäiset viikot 1 – 12 tehdään harjoittelua lihaskestävyysalueella, kahdessa kuuden 
viikon jaksossa. Tehdään siis pitkiä sarjoja kevyillä kuormilla, jotka ovat max 40% 
arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Kuorma on sellainen, että liikkeen viimeisenkin 
sarjan jälkeen täytyy jäädä sellainen tunne, että olisi mennyt vielä suht. puhtaasti 3 – 5 
toistoa.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>
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Miksi:
Korkeasykkeinen lihaskestävyysharjoittelu polttaa huomattavia määriä ylimääräistä 
rasvaa, parantaa kehon ryhtiä ja peruskuntoa. Lisäksi matalilla painoilla tehtäessä sinun 
on helppoa ja turvallista opetella liikkeiden tekniikkaa ja oikeita liikeratoja.

Miten:
Viikkojen 1 – 6 treeniohjelma on 1 – jakoinen ja ohjelmassa kuormitetaan perusliikkeillä 
kaikkia suuria lihasryhmiä. Näin sydän joutuu pumppaamaan hapekasta verta eri puolille 
kehoa ja syke nousee ja rasva palaa.

Palautuminen sarjojen välissä on vain 30 sekuntia. Tästä saadaan treeniin teho ja syke ei 
pääse missään vaiheessa laskemaan.

Olet suorittanut lihaskestävyysharjoituksen oikein, kun hikoilet voimakkaasti ja 
hengästyt, mutta lihakset eivät juuri ole kipeät treenin jälkeen.

Viikoilla 1 – 3 tehdään vain kaksi salitreeniä viikossa. Vaikka haluaisit mennä salille joka 
päivä, ja sinusta TUNTUISI että jaksaisitkin mennä sinne joka päivä, niin älä. Suurin syy 
sille, miksi kuntosalit tyhjenevät uudenvuodenlupauksen tehneistä tammikuun 
kolmannella viikolla, on se, että aloitetaan liian lujaa. Liikunta luo elimistöön stressitilan, 
ja jos sitä tulee yhtäkkiä liikaa, näkyy se motivaation häviämisenä tai pahimmassa 
tapauksessa ylikuntoon ajautumisena.  
Ensimmäisellä viikolla tehdään treenipäiväkirjasta poiketen vain yksi sarja / liike. 
Toisella viikolla tehdään kaksi sarjaa / liike. Kolmannelta viikolta edetään 
treenipäiväkirjan mukaan.

Muista siis, alussa vain kaksi salitreeniä viikossa ja sarjoja maltillinen määrä, niin nälkä 
treenaamiseen säilyy!  Ja viikolta 4 eteenpäin, ohjelmaan kuuluu jo kolme treeniä viikossa!

Huom: älä tee treenejä peräkkäisinä päivinä. Kehitys tapahtuu lepopäivien aikana!

Viikoilla 1 - 6 käytetyt liikkeet:

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Penkkipunnerrus käsipainoilla (Rinta, ojentaja, etuolkapäät)
• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Ojennus selkäpenkissä (Suora selkälihas, pakarat, takareidet)
• Vatsarutistukset (Suora vatsalihas)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!
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Ruokavaliosta huom: Kun tarkoitus on kiinteityä/laihtua, onnistuminen on pitkälti kiinni 
ruokavaliosta. Vältä sokereita ja pyri n. 500 kcal päivittäiseen kalorivajeeseen. Sen 
suurempaa kalorivajetta EI kannata treenatessa pitää.

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 sarjapainoja kun kaksi treeniä peräkkäin jää 
sellainen tunne, että olisi mennyt vielä 3 – 5 toistoa liikkeen viimeisen sarjan jälkeen.
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Viikot 7-12: Lihaskestävyysharjoittelu - osa 2

Hienoa!
Ensimmäinen 6 viikkoa salitreeniä takana, onnittelut!

Siirrytään suunnitelmassa eteenpäin, voimaporras pysyy samana, mutta liikkeet hieman 
vaihtuvat. Vaihtelu virkistää :)

Mitä:
Viikot 7 – 12 mennään edelleen lihaskestävyysalueella. Tehdään siis pitkiä sarjoja kevyillä 
kuormilla, jotka ovat max 40% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Kuorma on siis 
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sellainen, että liikkeen viimeisenkin sarjan jälkeen täytyy jäädä sellainen tunne, että olisi 
mennyt vielä suht. puhtaasti 3 – 5 toistoa.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Korkeasykkeinen lihaskestävyysharjoittelu polttaa huomattavia määriä ylimääräistä 
rasvaa, parantaa kehon ryhtiä ja peruskuntoa. Lisäksi matalilla painoilla tehtäessä sinun 
on helppoa ja turvallista opetella liikkeiden tekniikkaa ja oikeita liikeratoja.

Miten:
Viikkojen 7 – 12 treeniohjelma on 1 – jakoinen ja ohjelmassa kuormitetaan perusliikkeillä 
kaikkia suuria lihasryhmiä. Näin sydän joutuu pumppaamaan hapekasta verta eri puolille 
kehoa ja syke nousee ja rasva palaa.

Palautuminen sarjojen välissä on vain 30 sekuntia. Tästä saadaan treeniin teho ja syke ei 
pääse missään vaiheessa laskemaan.

Olet suorittanut lihaskestävyysharjoituksen oikein, kun hikoilet voimakkaasti ja 
hengästyt, mutta lihakset eivät juuri ole kipeät treenin jälkeen.

Viikoilla 7 -12 käytetyt liikkeet:

• Kyykky (Pakarat, etureidet), käsipainoilla tai levytangolla.
• Penkkipunnerrukset (Rinta, ojentaja, etuolkapäät) , käsipainoilla tai levytangolla
• Kulmasoutu käsipainoilla tai levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauiskääntö käsipainoilla (Hauikset)
• Ojennus selkäpenkissä (Suora selkälihas, pakarat, takareidet)
• 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 sarjapainoja kun kaksi treeniä peräkkäin jää 
sellainen tunne, että olisi mennyt vielä 3 – 5 toistoa liikkeen viimeisen sarjan jälkeen.

HUOM:
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Kun tarkoituksena on pienentää rasvaprosenttia, on päävastuu onnistumisessa 
ruokavaliolla. Lihaskestävyyskauden 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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Viikot 13-18: Voimakestävyysharjoittelu - osa 1

Onneksi olkoon! Ensimmäinen lihaskestävyyskautesi on nyt suoritettu :) Lyön vetoa että 
huomaat jo selvän eron jaksamisessasi ja hyvin todennäköisesti myös peilissä ja 
puntarilla!
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Seuraavaksi pääset hyppäämään seuraavalle voimaportaalle, eli 
voimakestävyysharjoitteluun. Käytetyt kuormat nousevat ja treenistä tulee 2 – jakoinen. 
Saamme siis yhdellä salikerralla enemmän harjoitusvaikutusta harjoitetuille lihasryhmille.

Mitä:
Viikot 13 – 24 tehdään harjoittelua voimakestävyysalueella, kahdessa erilaisessa kuuden 
viikon jaksossa. Sarjat ovat pääosin 15 toiston mittaisia ja kuormat ovat n. 40 – 60% 
arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Kuorma on siis sellainen, että liikkeen 
viimeinenkin sarja menee puhtaasti, mutta jää sellainen tunne, että juuri yhtään toistoa 
enempää ei olisi jaksanut.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Voimakestävyyskausi parantaa lihasten kykyä ylläpitää voimatasoja sekä kasvattaa myös 
hieman lihaksen poikkipinta-alaa. Toisinsanoen voimakestävyyskausi toimii kehon 
muotoja parantavaan bodausharjoitteluun valmistavana harjoitteluna. Suhteellisen pitkät 
sarjapituudet ja lyhyet palautumisajat pitävät treenin edelleen oivallisena myös rasvan 
polttamiseen.

Miten:
Viikkojen 13 – 18 voimakestävyystreenit tehdään 2 – jakoisena. Toisella treenikerralla 
harjoitetaan rinta, hartiat, vatsat, pakarat ja pohkeet. Toisella treenikerralla harjoitetaan 
puolestaan selkä, käsivarret ja reidet.

Kuten huomaat, molemmilla treenikerroilla harjoitetaan edelleen lihaksia ympäri kehoa, 
joten sydän joutuu pumppaamaan taas verta kehon eri osiin läpi treenin, mikä saa 
sykkeen pysymään korkealla ja edistää treenin rasvaa polttavaa vaikutusta.

Koska kuormat ovat nyt isompia kuin edellisellä lihaskestävyyskaudella, pidetään 
sarjapalautukset puolet pidempinä, minuutin mittaisina. Ehdit siis hetkeksi 
huokaisemaan sarjojen välissä. LYHYEKSI hetkeksi siis..

Harjoitusvaikutus viikoilla 13 – 18 painottuu rintalihaksiin, käsivarsiin ja selkään.

Viikoilla 13 - 18 käytetyt liikkeet:

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Penkkipunnerrus (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vipunostot maaten (Rinta, etuolkapäät)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
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• Vatsarutistus taljassa (Suorat vatsalihakset)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Hauis käsipainoilla (Hauis)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Ojennus selkäpenkissä (Suora selkälihas, pakarat, takareidet)
• Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas, vinot vatsalihakset )
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)

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. Myös 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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Viikot 19 - 24: Voimakestävyysharjoittelu - osa 2

Puolet voimakestävyystreenistä takana, siirrytään jälkimmäisten kuuden viikon pariin. 
Treenissä on edelliseltä jaksolta tutut sarjapituudet ja palautumisajat, liikkeissä hieman 
muutosta.
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Mitä:
Viikot 19 – 24 harjoittellaan edelleen voimakestävyysalueella. Sarjat ovat pääosin 12 – 15 
toiston mittaisia ja kuormat ovat n. 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. 
Kuorma on siis sellainen, että liikkeen viimeinenkin sarja menee puhtaasti, mutta jää 
sellainen tunne, että juuri yhtään toistoa enempää ei olisi jaksanut.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Voimakestävyyskausi parantaa lihasten kykyä ylläpitää voimatasoja sekä kasvattaa myös 
hieman lihaksen poikkipinta-alaa. Toisinsanoen voimakestävyyskausi toimii lihasmassaa 
kasvattavaan bodausharjoitteluun valmistavana harjoitteluna. Suhteellisen pitkät 
sarjapituudet ja lyhyet palautumisajat pitävät treenin edelleen oivallisena myös rasvan 
polttamiseen.

Miten:
Voimakestävyystreenit tehdään 2 – jakoisena. Toisella treenikerralla harjoitetaan rinta, 
hartiat, vatsat, pakarat ja pohkeet. Toisella treenikerralla harjoitetaan puolestaan selkä, 
epäkkäät, käsivarret ja reidet.

Kuten huomaat, molemmilla treenikerroilla harjoitetaan edelleen lihaksia ympäri kehoa, 
joten sydän joutuu pumppaamaan taas verta kehon eri osiin läpi treenin, mikä saa 
sykkeen pysymään korkealla ja edistää treenin rasvaa polttavaa vaikutusta.

Sarjapalautus 1 minuutti.

Harjoitusvaikutus viikoilla 19 – 24 painottuu rintalihaksiin, käsivarsiin ja selkään.

Viikoilla 19 - 24 käytetyt liikkeet:

• Kyykky (Pakarat, etureidet)
• Penkkipunnerrus (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveät selkälihakset)
• Peck-deck (Rinta, etuolkapäät)
• Pystypunnerrus käsipainoilla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Jalan nostot roikkuen (Suorat vatsalihakset)
• Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)

• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Yhden käden kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Hauis käsipainoilla (Hauis)
• Pään yli ojennus taljassa (Ojentajat)
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• Ojennus selkäpenkissä (Suora selkälihas, pakarat, takareidet)
• Olankohautus käsipainoilla (Epäkkään yläosa)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)

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. Myös 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.

Viikko 25: Lepoa! :) 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Bodausviikot 26 - 37: Perusvoimaharjoittelu
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Hienoa! 24 viikkoa kovaa treeniä ja ansaittu lepoviikko takana! Uskoisin, että olet jo 
muodostanut salitreenistä ja urheilullisesta elämäntavasta rutiinin. Voit taputtaa itseäsi 
selkään :)

Seuraavaksi mennään perusvoimaportaalle. Vaikka ko. harjoittelumuodon nimi viittaa 
”voimaan”, on kyseessä kuitenkin erityisesti lihasmassaa kasvattava voimaporras (kansan 
kielellä bodaus). Tosin kyllähän se voimakin kasvaa lihaksen myötä :)

Treeniohjelma on nyt 3 – jakoinen, eli harjoitusvaikutusta saadaan entistä paremmin 
fokusoitua harjoitetuille lihasryhmille. Itse asiassa, nyt treenin tarkoituksena on rikkoa 
lihasta ja saada se kunnolla maitohapoille. Kuulostaa kivuliaalta, mutta siitäkin opit vielä 
tykkäämään ;)

Mitä:
Viikot 26 – 37 tehdään siis harjoittelua perusvoimaportaalla. Sarjat ovat pääosin 10 toiston 
mittaisia ja kuormat ovat n. 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Kuorma on 
siis sellainen, että liikkeen viimeinen sarja voi jäädä vajaaksikin. Pää asia, että saat 
väsytettyä lihaksen niin loppuun kuin se turvallisesti on mahdollista.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Perusvoimaharjoittelu aiheuttaa lihaksiin pieniä mikrovaurioita, jolloin kasvutekijöiden 
määrä soluissa lisääntyy, proteiinisynteesi kiihtyy ja kehon korjatessa vaurioita se 
korjaakin lihaksen hieman isommaksi ja voimakkaammaksi kuin ennen harjoitusta. 
Tapahtuu ns. superkompensaatio.

Huom: Levon ja ravinnon merkitys on tässä ensiarvioisen tärkeä! Perusvoimakaudella 
täytyy ehdottomasti malttaa pitää lepopäivät ja huolehtia riittävästä ravinnon, erityisesti 
proteiinin, saannista. Älä siis diettaa perusvoimakaudella.

Yhden tehokkaasti tehdyn perusvoimaharjoituksen JA levon ja ravinnon vaikutuksesta 
voidaan kasvattaa uutta lihasmassaa arviolta 30 – 50g. Aloittelevilla treenaajilla kasvu voi 
olla vielä nopeampaa, joten seuraavien kymmenen viikona aikana voit saavuttaa useita 
kiloja uutta tiukkaa lihasmassaa. (Viikolta 38 alkavan tehomassatreenin aikana kasvu on 
sitten vielä nopeampaa..)

Lisämotivaatioksi sellainen seikka, että lisääntynyt aktiivinen lihasmassa kasvattaa 
aineenvaihduntaa ja kalorien lepokulutusta, joten painonhallinta helpottuu jokaisen 
lisääntynen lihasgramman myötä :)

Miten:
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Bodaustreenit tehdään 3 – jakoisena kolme kertaa viikossa. Ensimmäisellä treenikerralla 
treenataan rinta, yläselkä ja vatsat. Toisella treenikerralla treenataan jalat ja kolmannella 
käsivarret, hartiat ja selkä.

Kuormat ovat nyt jo 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimistasi, joten 
palautumisaikaa tarvitaan taas hieman enemmän kuin aiemmissa treeneissä. 
Perusvoimakaudella sarjojen välinen palautuminen on 2 minuuttia.

Treeniohjelman painotus rintalihaksilla, käsivarsilla ja hartioilla.

Huomaa että hyvä liikkeiden tempo lihasmassaa hakiessa on 1-0-2. Tämä tarkoittaa 
rivakkaa työvaihetta (esim penkkipunnerruksessa rinnalta ylös työntävä vaihe) ja 
rauhallista palauttavaa vaihetta (penkkipunnerruksessa suorilta käsiltä rinnalle 
palauttava vaihe).

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Peck -deck (Rinta)
• Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Vatsarutistus kiertäen (Vinot vatsalihakset)
• Lantion nosto matolla (Suora vatsalihas)

• Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Lonkan ojennus laitteessa (Pakarat, suora selkälihas)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)

• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas, vinot vatsalihakset)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!
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Ruokavaliosta huom: Lihasmassan kasvuun tähtäävässä treenissä ei kannata enää mennä 
miinuskaloreilla. Tähtää 0  – 500 plussakaloriin sen mukaan, onko sinulla vielä 
ylimääräistä rasvaa vai ei.

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.  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Tehomassatreeni vol 1: viikot 38 - 42

Sinulla on nyt ensimmäinen perusvoimakautesi takana. Tiedät siis suurinpiirtein mitä 
tarkoittaa lihaksen väsyttäminen loppuun asti ja kunnolla maitohapoille. Seuraavan 
viidentoista viikon aikana teemme tämän lihasten väsyttämisen vielä tehokkaammin. 
Ensinnäkin treenejä on nyt neljä kertaa viikossa ja toiseksi ”yllätämme” lihaksistoa 
muuttuvilla sarjapituuksilla ja kuormilla joissakin liikkeissä.

Mitä:
Perusvoimaharjoittelua muuttuvilla sarjapituuksilla ja kuormilla.

Miksi:
Sarjapituuksien ja kuormien muuttaminen antaa lihakselle uuden ja yllättävän 
harjoitusärsykkeen ja tämän myötä myös kasvuärsyke lihakselle on suurempi.

Miten:
Sohvalta rantaleijonaksi treenisuunnitelman viikot 38 – 42 treenataan neljä kertaa viikossa 
4 – jakoisella treeniohjelmalla. Kolme treeniä ovat kehittäviä ja yksi on lihaksistoa 
aktivoiva kevyempi treeni. Käytetyt painot kehittävissä treeneissä ovat 60 – 80 % 
arvioidusta yhden toiston maksimista. Viikon viimeisessä eli kehoa aktivoivassa treenissä 
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käytetään hieman pienempiä painoja kuin kehittävissä treeneissä. Tarkoitus on vain 
aktivoida kehoa ja laittaa veri kiertämään.

Viikko 42 tehdään kevennettynä, eli 10 – 20% pienemmillä kuormilla kuin muut viikot.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

 
Malli muuttuviin sarjapituuksiin ja kuormiin:

Esimerkki penkkipunnerruksesta henkilöllä, jonka penkkimaksimi on 100kg:
Liike merkitty ohjelmaan Penkkipunnerrus 12,10,8
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1. Alkuun pari lämmittelysarjaa
2. Työsarja 1: 12 x 60kg
3. Työsarja 2: 10 x 70 kg
4. Työsarja 3: 8 x 75 kg

Painot siis viitteellisiä, koska kaksi 100 kg penkkaavaa henkilöä voi jaksaa tehdä vaikkapa 
10 toiston sarjan aivan erilaisilla painoilla. Pääasia, että lihas saadaan revittyä rikki ja 
säikäitettyä hieman erilaisilla sarjoilla.

Palautuminen liikkeiden välillä kaikissa treeneissä on 2 minuuttia.

Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas 
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).

Painotus treenissä on hartioilla ja selkälihaksilla.

Käytetyt liikkeet:

• Maastaveto (Suorat selkälihakset, pakarat, etureidet)
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot eteen (Etuolkapäät)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
• Vatsarutistus taljassa (Suorat vatsalihakset)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveä selkälihas)
• Peck -deck (Rinta)
• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Hauiskääntö käsipainolla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)

• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
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• Olankohautus käsipainoilla (Epäkäs)

• Kyykky/jalkaprässi (Pakarat, etureidet)
• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauis scott penkissä (Hauis)
• Vapaavalintainen vatsaliike

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Ruokavaliosta huom: Kuormittavassa massatreenissä on tärkeää syödä ja levätä riittävästi. 
Tähtää 500 – 1000 PLUSSAkaloriin päivässä. Suosi proteiineja. Vaikka syöt paljon, vältä 
silti sokeria ja vaaleaa vehnää.

Muuta kuormittavaa liikuntaa vältettävä jos malttaa. Kaikki mahdollinen energia pitäisi 
saada mielellään lihaskasvuun!

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.  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Tehomassatreeni vol 2: viikot 43 - 47

Nyt on seuraavan tehomassatreenin vaiheen aika!

Edelleen tehdään perusvoimaharjoittelua jossa pääliikkeissä muuttuvat sarjapituudet ja 
kuormat. Tällä kertaa sarjapituudet ja kuormat muuttuvat toiseen suuntaan kuin 
aiemmassa treenissä. Tällä on tarkoitus saada lihaksesi ajattelemaan ”Mitä ihmettä tuo 
hullu taas keksii!?! Pakko kai kasvaa taas varuilta entistä isommaksi ja vahvemmaksi!”

Mitä:
Perusvoimaharjoittelua muuttuvilla sarjapituuksilla ja kuormilla.

Miksi:
Sarjapituuksien ja kuormien muuttaminen antaa lihakselle taas uuden ja yllättävän 
harjoitusärsykkeen ja tämän myötä myös kasvuärsyke lihakselle on suurempi.

Miten:
Sohvalta rantaleijonaksi treenisuunnitelman viikot 43 – 47 treenataan edelleen neljä kertaa 
viikossa 4 – jakoisella treeniohjelmalla. Kolme treeniä ovat kehittäviä ja yksi on lihaksistoa 
aktivoiva kevyempi treeni. Käytetyt painot kehittävissä treeneissä ovat 60 – 80 % 
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arvioidusta yhden toiston maksimista. Viikon viimeisessä eli kehoa aktivoivassa treenissä 
käytetään hieman pienempiä painoja kuin kehittävissä treeneissä. Tarkoitus on vain 
aktivoida kehoa ja laittaa veri kiertämään.

Viikko 47 tehdään kevennettynä, eli 10 – 20% pienemmillä kuormilla kuin muut viikot.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Malli muuttuviin sarjapituuksiin ja kuormiin:
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Esimerkki penkkipunnerruksesta henkilöllä, jonka penkkimaksimi on 100kg:

Liike merkitty ohjelmaan Penkkipunnerrus 8,10,12

1. Alkuun pari lämmittelysarjaa
2. Työsarja 1: 8 x 75kg
3. Työsarja 2: 10 x 70 kg
4. Työsarja 3: 12 x 60 kg
Painot siis viitteellisiä, koska kaksi 100 kg penkkaavaa henkilöä voi jaksaa tehdä vaikkapa 
10 toiston sarjan aivan erilaisilla painoilla. Pääasia, että lihas saadaan revittyä rikki ja 
säikäitettyä hieman erilaisilla sarjoilla.

Palautuminen liikkeiden välillä 2 minuuttia.

Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas 
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).

Painotus treenissä on rintalihaksilla ja käsivarsilla.

Huomioitavaa treenissä: Treenin 1 ja treenin 2 välillä vähintään yksi lepopäivä, koska 
treenissä 1 kuormitettuja hartioita tarvitaan treenin 2 rintalihasliikkeissä. Myös treenin 2 ja 
kolme välille vähintään yksi lepopäivä, koska treenissä 2 kuormitettuja hauiksia tarvitaan 
treenin kolme selkäliikkeissä; ja treenin 2 rintaliikkeissä kuormitettuja ojentajia rasitetaan 
taas treenissä3.

Esimerkki treenikierrosta:

Ma: treeni1
Ti: lepo
Ke: treeni2
To: lepo
Pe: treeni3
La: treeni4
Su: lepo
 

Käytetyt liikkeet:

• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vipunostot maaten (Rinta, etuolkapäät)
• Peck – deck (Rinta)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
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• Alaspainallus taljassa (Leveä selkälihas)
• Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat, takareidet)

• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)
• Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)
• Ojentajat taljassa (Ojentajat)
• Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)
• Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)

• Kyykky/jalkaprässi (Pakarat, etureidet) (Pakarat, etureidet)
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Lantion nosto matolla (Suorat vatsalihakset)
• Vatsarutistus kiertäen (Vinot vatsalihakset)

• Kyykky/jalkaprässi (Pakarat, etureidet) (Pakarat, etureidet)
• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauis scott penkissä (Hauis)
• Vapaa valintainen vatsaliike

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Ruokavaliosta huom: Kuormittavassa massatreenissä on tärkeää syödä ja levätä riittävästi. 
Tähtää 500 – 1000 PLUSSAkaloriin päivässä. Suosi proteiineja. Vaikka syöt paljon, vältä 
silti sokeria ja vaaleaa vehnää.

Muuta kuormittavaa liikuntaa vältettävä jos malttaa. Kaikki mahdollinen energia pitäisi 
saada mielellään lihaskasvuun!

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.  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Tehomassatreeni vol 3: viikot 48 - 52

Viimeistä viedään! Siis tätä treenisuunnitelmaa.. Älä missään nimessä lopeta salitreenejä 
tähän! :)

Viimeinen vaihe tehomassatreenissä mennään edelleen perusvoimaportaalla. Nyt lihas 
yllätetään pääliikkeissä pyramidisarjoilla. Lisäksi treenikertoja on nyt viikossa viisi, joten 
tehdään jo todella kuormittavaa treeniä. Tarkkaile oloasi ja kevennä tarvittaessa!

Mitä:
Perusvoimaharjoittelua, pääliikkeissä pyramidisarjat.

Miksi:
Sarjapituuksien ja kuormien muuttaminen antaa lihakselle taas uuden ja yllättävän 
harjoitusärsykkeen ja tämän myötä myös kasvuärsyke lihakselle on suurempi.

Miten:
Sohvalta rantaleijonaksi treenisuunnitelman viikot 48 – 52 treenataan viisi kertaa viikossa 
5 – jakoisella treeniohjelmalla. Neljä treeniä ovat kehittäviä ja yksi on lihaksistoa aktivoiva 
kevyempi treeni. Käytetyt painot kehittävissä treeneissä ovat 60 – 80 % arvioidusta yhden 
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toiston maksimista. Viikon viimeisessä eli kehoa aktivoivassa treenissä käytetään hieman 
pienempiä painoja kuin kehittävissä treeneissä. Tarkoitus on vain aktivoida kehoa ja 
laittaa veri kiertämään.

Viikko 52 tehdään kevennettynä, eli 10 – 20% pienemmillä kuormilla kuin muut viikot.

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>
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Malli pyramidisarjoihin:
Pääliikkeet tehdään siis 8 – 12 toistoa pitkillä pyramidisarjoilla. Seuraavaksi esimerkki 
pyramidisarjoista henkilöllä, jonka penkkipunnerrusmaksimi on 100kg.

Treenipäiväkirjassa liike on merkitty Penkkipunnerrus 5*

1. Alkuun pari lämmittelysarjaa
2. Työsarja 1: 12 x 60 kg
3. Työsarja 2: 10 x 70 kg
4. Työsarja 3: 8 x 75 kg
5. Työsarja 4: 10 x 70 kg
6. Työsarja 5: 12 x 60 kg
Jos viimeisetkin työsarjat menevät helposti, lisää seuraavaan treeniin painoa jokaiseen 
sarjaan.

Painot siis viitteellisiä, koska kaksi 100 kg penkkaavaa henkilöä voi jaksaa tehdä vaikkapa 
10 toiston sarjan aivan erilaisilla painoilla. Pääasia, että lihas saadaan revittyä rikki ja 
säikäitettyä hieman erilaisilla sarjoilla.

Palautuminen sarjojen välillä kaikissa treeneissä 2 minuuttia.

Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas 
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).

Treenissä ei ole erityistä painotusta, koko kroppa saa yhtä paljon runtua :)

Huomioitavaa treenissä: Treenin 1 ja treenin 2 välillä yksi lepopäivä, koska treenissä 1 
kuormitetaan jo treenissä 2 tarvittavia ojentajia. Myös treenin 3 ja treenin 4 välille 
tarvitaan lepo. Treenissä 3 tulee rasitusta pakaroille ja etureisille, joita tarvitaan treenin 4 
maastavedossa. Treenin 5 on syytä olla TODELLA KEVENNETTY.

Esimerkki treenikierrosta:

Ma: treeni1
Ti: lepo
Ke: treeni2
To: treeni3
Pe: lepo
La: treeni4
Su: treeni 5
 

Käytetyt liikkeet:
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• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveä selkälihas)
• Ristikkäistalja (Rinta)
• Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas, vinot vatsalihakset)

• Penkki kapealla otteella (Ojentajat)
• Ojentajat taljassa (Ojentajat)
• Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)
• Hauiskääntö tangolla (Hauis)
• Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)
• Keskitetty hauiskääntö (Hauis)

• Kyykky/jalkaprässi (Pakarat, etureidet) 
• Polven ojennus laitteessa (Etureidet)
• Polven koukistus laitteessa (Takareidet)
• Pohjeprässi istuen (Pohje – leveä kantalihas)
• Pohjeprässi seisten (Pohje – kaksoiskantalihas)
• Vatsarutistus (Suorat vatsalihakset)
• Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

• Maastaveto (Suorat selkälihakset, pakarat, etureidet)
• Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
• Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)
• Olankohautus käsipainoilla (Epäkäs)

• Kyykky/jalkaprässi (Pakarat, etureidet) 
• Penkkipunnerrus tangolla (Rinta, ojentajat, etuolkapäät)
• Ylätalja/leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis) Jos leuat, käytä lisäpainoja tarpeen 

mukaan
• Pystypunnerrus tangolla (Etuolkapäät, ojentajat)
• Hauis scott penkissä (Hauis)
• Vapaa valintainen vatsaliike

Tsekkaa myös liikkeiden sanalliset suoritusohjeet liikepankista!

Ruokavaliosta huom: Kuormittavassa massatreenissä on tärkeää syödä ja levätä riittävästi. 
Tähtää 500 – 1000 PLUSSAkaloriin päivässä. Suosi proteiineja. Vaikka syöt paljon, vältä 
silti sokeria ja vaaleaa vehnää.

Muuta kuormittavaa liikuntaa vältettävä jos malttaa. Kaikki mahdollinen energia pitäisi 
saada mielellään lihaskasvuun!
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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.

Seuraavaksi: Tämän treenisuunnitelman jälkeen kannattaa suorittaa Salikundin level up 
12kk. Salikundin level upissa liikutaan tästä treenistä tutuilla voimakestävyys ja 
perusvoimaportailla, mutta piipahdetaan lisäksi maksimivoimaa kasvattavalla 
maksimivoimaportaalla.
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