Supermassa 6kk
treenisuunnitelma
Jos ainoa tavoitteesi on kasvattaa lihasta, tämä on suunnitelmasi.
Ei aloittelijoille!
Aleksi Hentilä - Trainer4You Personal Trainer
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Johdanto
Tämä suunnitelma sopii vain todella hyvän peruskunnon ja useamman vuoden
salitaustan omaaville treenaajille. Piste.
Viisi treeniä viikossa, tehokeinoilla maustettuna. Lihakset ja hermosto joutuvat
melkoiseen rääkkiin, joten muista todella levätä lepopäivinä ja nukkua ja syödä hyvin!
Ohjelman voi toki suorittaa pidemmälläkin treenikierrolla, eli tehdä seitsemälle päivälle
merkatut treenit vaikka aina yhdeksän päivän aikana.
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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Supermassa 6kk treenisuunnitelma
Tervetuloa suorittamaan Supermassa 6kk treenisuunnitelmaa!
Ennen kuin mennään eteenpäin, suosittelen tekemään seuraavan asin. Ota kamera, etsi
lähin peili ja nappaa kuva tai video itsestäsi.
Lisäksi kannattaa ottaa ympärysmitat seuraavista:
Hartiat, hauis, rinta, vatsa, lantio, reisi ja pohje.
Puolen vuoden päästä voit toistaa prosessin ja ihailla tuloksia. Kehitystä ei nimittäin
huomaa niin selkeästi pelkästään päivittäin peilistä katsomalla, koska vertaat siinä itseäsi
eiliseen peilikuvaan, et siihen alkuperäiseen ennen treeniä näkemääsi versioon itsestäsi.
Tässä allekirjoittaneen tulokset Supermassa 6kk suunnitelmalla>
Sitten asiaan!
Seuraava puolivuotinen on todella voimakkaasti lihaksistoa ja hermostoa kuormittavaa
treeniä, joten painotan tähän alkuun heti kaksi asiaa:
a) tämä suunnitelma on tarkoitettu harjaantuneille lihaskuntoharjoittelijoille, sinulla
täytyy olla mielellään yli 3 vuoden kokemus säännöllisestä harjoittelusta.
b) MUISTA syödä PALJON ja levätä riittävästi. Kun treenit ovat perusvoimakausilla 5
kertaa viikossa, riittävä lepo tarkoittaa sitä, että 2 päivää viikossa on totaalista lepoa. Et
saa nostaa mitään maitopurkkia painavampaa saatikka ottaa juoksuaskelia.
Toki tämä puolivuotinen ei ole alusta loppuun täyttä tykitystä, vaan säännöllisin väliajoin
tehdään lihaksistoa ja hermostoa palauttelevaa voimakestävyysharjoittelua.
1. Perusvoima 1 (viikot 1 – 5)
2. Voimakestävyys 1 (viikot 6 – 7)
3. Perusvoima 2 (viikot 8 – 12)
4. Voimakestävyys 2 (viikko 14)
5. Perusvoima 3 (viikot 15 – 19)
6. Voimakestävyys 3 (viikot 20 – 21)
7. Perusvoima 4 (viikot 22 – 26)
Puolen vuoden aikana tulee siis neljä keskenään erilaista lihasmassaa kasvattavaa
perusvoimakautta. Sen lisäksi että treenijaot ovat kausien välissä erilaisia, niin niissä
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käytettävät tehokeinot vaihtelevat. Näin saadaan varmistettua se, että lihaksisto saadaan
yllätettyä yhä uudelleen ja sen saama kasvuärsyke on maksimaalinen.
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 - 5: Perusvoimakausi 1

SUPERMASSA 6 KK TREENISUUNNITELMA - ALEKSI HENTILÄ

7

Mitä:
Supermassa 6kk treenisuunnitelman ensimmäiset 5 viikkoa treenataan viisi kertaa
viikossa 5 – jakoisella treeniohjelmalla. Neljä kertaa viikossa tehdään kehittävä treeni ja
kerran viikossa koko kroppaa aktivoiva Arnoldin Golden Six kevennettynä.
Harjoittelu tehdään perusvoimaportaalla, joten käytetyt painot kehittävissä treeneissä
ovat 60 – 80 % arvioidusta yhden toiston maksimista ja sarjapituudet 10 – 12 toiston
luokkaa. Kuormat ovat siis sellaisia, että liikkeen viimeinen sarja voi jäädä vajaaksikin.
Palautuminen liikkeiden välillä 2 minuuttia.

SUPERMASSA 6 KK TREENISUUNNITELMA - ALEKSI HENTILÄ

8

Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Vaikkakin perusvoimaharjoittelu viittaa ”voimaan”, on kyseessä sellainen
harjoittelutyyppi, joka nimenomaan kasvattaa lihasta. ”Perusvoima” sattuu vain olemaan
sen voimaportaan nimi, jolla harjoitellaan n. 10 toiston loppuun asti tehdyillä sarjoilla.
Kun viikon neljässä kehittävässä treenissä sarjat tehdään loppuun asti kunnolla
maitohapoille, aiheutuu lihaksiin pieniä mikrovaurioita, jolloin kasvutekijöiden määrä
soluissa lisääntyy, proteiinisynteesi kiihtyy ja kehon korjatessa vaurioita se korjaakin
lihaksen hieman isommaksi, kauniimmaksi ja voimakkaammaksi kuin ennen harjoitusta.
Tapahtuu ns. positiivinen superkompensaatio.
Knoppitietona: Tutkimusten mukaan huolellisesti tehdyn perusvoimaharjoituksen ja
levon ja ravinnon yhteisvaikutuksesta yhdellä treenikerralla voi kasvattaa lihasmassaa
30g – 50g. Parissa viikossa siis aina jauhelihapaketin verran lisää lihasta!
Kevennetty Arnold Golden Six on mukana ja KEVENNETTY, koska heti alkuun ei ole
järkevää paukuttaa viittä kovaa kehittävää treeniä viikkoon. Jos aiemmin olet näin tehnyt,
voit yllättyä, nimittäin keventämällä treeniä hieman voit saada jopa parempia tuloksia,
koska lihaksilla on hieman enemmän aikaa palautua ja kasvaa.
Miten:
Viisi treeniä viikossa 5 – jakoisella treenillä. Neljän kehittävän treenin treenijako on
seuraavanlainen. Ensimmäisessä treenissä harjoitetaan rinta ja hauis ja toisessa treenissä
jalat, vatsat ja ranteet. Kolmannessa treenissä vuorossa ovat selkä ja ojentajat ja
neljännessä puolestaan taas jalat, olkapäät ja epäkäs. Viikon viimeinen treeni on sitten se
kevennetty Arnoldin Golden Six.
Ensimmäisen perusvoimakauden kehittävät treenit mennään perinteisillä 3 – 4 x 10
toiston sarjoilla pääliikkeissä.
Kuormat kehittävissä treeneissä: 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Kuormat kevennetyssä Golden sixissä: 50 – 70% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Palautuminen sarjojen välissä: 2 minuuttia.
Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).
Painotus treenissä on käsivarsilla, rintalihaksilla ja hartioilla.
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Liikkeet treenissä 1:
•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Vinopenkki käsipainoilla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Päänyliveto käsipainolla (Rinta, leveät selkälihakset)

•

Vipunostot maaten (Rinta)

•

Peck - deck (Rinta)

•

Hauiskääntö levytangolla (Hauis)

•

Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)

•

Keskitetty hauiskääntö (Hauis)

Liikkeet treenissä 2:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Lonkan ojennus taljassa (Pakarat)

•

Polven ojennus laittessa (Etureidet)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Vatsarutistus (Suorat vatsailhakset)

•

Vatsarutistus kiertäen (Vinot vatsalihakset)

•

Rannekääntö (Forkut)

Liikkeet treenissä 3:
•

Kulmasoutu (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Leuat / Ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)

•

Penkkidippi (Ojentajat, rinta)

•

Ojentajat taljassa (Ojentajat)

Liikkeet treenissä 4:
•

Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)

•

Polven koukistus laitteessa (Takareidet)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Pystypunnerrus tangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Vipunostot eteen (Etuolkapäät)

•

Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)

•

Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)

•

Olankohautus käsipainoilla (Epäkäs - yläosa)
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Liikkeet treenissä 5:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, olkapäät, ojentajat)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, hauis, epäkäs)

•

Pystypunnerrus tangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Jalan nostot roikkuen (Suorat vatsalihakset, lonkan koukistajat)

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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Viikot 6-7: Voimakestävyys 1
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Hienoa! Ensimmäinen perusvoimakausi takana, toivottavasti olet vielä elossa ja
terveenä :)
Nyt on aika hengähtää pari viikkoa ja tehdä palauttelevaa voimakestävyysharjoittelua.
Mitä:
Viikoilla 6 ja 7 treenataan voimakestävyyttä, eli refreshataan kroppaa hieman ennen
seuraavaa perusvoimakautta. Voimakestävyystreeni tehdään kolmesti viikossa kahdella
erilaisella 1 – jakoisella ohjelmalla.
Käytetyt painot 40 – 60 % arvioidusta yhden toiston maksimista. Sarjat ( 12 – 20 toistoa)
täytyy siis saada suoritettua puhtaasti loppuun, hieman hapokkaalta voi tuntua.
Palautuminen sarjojen välissä minuutti.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
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Pitkäaikainen yhtäjaksoinen harjoittelu yhdellä voimaportaalla lakkaa vaikuttamasta
jossain vaiheessa. Lisäksi 5 kertaa viikossa 5 viikon ajan on melkoinen kuormitus
elimistölle, joten välillä pitää höllätä ja vaihtaa harjoittelun tyyppiä elimistöä huoltavaan
suuntaan.
Parin viikon voimakestävyysharjoittelun tarkoituksena refreshata kroppaa.
Voimakestävyysharjoittelu laittaa veret ja kuonaineet kiertämään, parantaa lihasten
paikallista maitohaponsietokykyä ja kasvattaa lihassolujen työtehoa. Lisäksi
voimakestävyysharjoittelu on pitkine sarjoineen ja lyhyine palautumisaikoineen oivallista
treeniä painonhallinnan kannalta: syke pysyy koko treenin korkealla ja ylimääräinen
rasva palaa.
Miten:
Viikkojen 6 – 7 voimakestävyystreeni tehdään siis kahdella keskenään erilaisella 1 –
jakoisella treenillä, kolme kertaa viikossa ei peräkkäisinä päivinä. Molemmissa treeneissä
on mukana sekä jalkoja että ylävartaloa, joten sydän joutuu pumppaamaan hapekasta
verta ympäri kehoa koko treenin ajan. Tämä tehostaa treenin peruskuntoa parantavaa ja
rasvaa polttavaa vaikutusta.
Käytetyt kuormat: 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista.
Palautuminen sarjojen välissä: 1 minuutti.
Käytetyt liikkeet Treeni 1:
•

Maastaveto (Pakarat, suorat selkälihakset, etureidet)

•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, olkapäät, ojentajat)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus levytangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Vatsarutistus (Suorat vatsalihakset)

•

Lantion nosto matolla (Vatsalihasten alaosa)

Käytetyt liikkeet Treeni 2:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Vinopenkki levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Kulmasoutu levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus käsipainoilla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Vatsarutistus kiertäen (Vinot vatsalihakset)
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•

Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

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. Tosin lyhyen 2 viikon treenijakson aikana tuskin tarvitsee kuormia kasvatella.
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Viikot 8 - 12: Perusvoimakausi 2
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Nyt on treenisuunnitelman ensimmäinen voimakestävyyskausi takana. Saattoiko jopa olla
ensimmäinen visiittisi voimakestävyysportaalla, nostelemassa naisten painoja? ;)
Huomaat ”kevyemmän” ja palauttavan treenin hyödyt kun siirryt seuraavalle
perusvoimakaudelle. Treenit ovat taas 5 kertaa viikossa ja KAIKKI viisi treeniä ovat
kehittäviä. Tarkkaile omaa oloasi ja höllennä tahtia, jos alkaa tuntua pahalta.
Mitä:
Supermassa 6kk treenisuunnitelman viikot 8 – 12 treenataan jälleen viisi kertaa viikossa 5
– jakoisella treeniohjelmalla. Nyt tehdään jokaisella treenikerralla kehittävä treeni.
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Käytetyt painot kehittävissä treeneissä ovat 60 – 80 % arvioidusta yhden toiston
maksimista. Pääliikkeissä käytetään muuttuvia kuormia ja toistomääriä sarjojen välillä.
Palautuminen sarjojen välissä 2 minuuttia.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Kuten muistat edeltävältä perusvoimakaudelta, tarkoitus on taas rikkoa lihas ja antaa sille
vinkki vinkki että kasvappa taas isommaksi että pärjäät!
Nyt pääliikkeissä käytetään muuttuvia sarjapituuksia ja kuormia siltä varalta, että joku
lihassoluistasi vielä muistaa mitä oli perusvoimaharjoittelu ja luulee pärjäävänsä ilman
kasvua.
Uudenlainen ärsyke siis säikäyttää nämä ”laiskemmatkin” lihassolut kasvuun.
Miten:
Viisi kertaa viikossa, 5 – jakoisella treenillä. Ensimmäisessä treenissä treenataan selkä ja
kyljet, toisessa jalat ja vatsat ja kolmannessa rinta, hauis, ranteet ja epäkäs. Neljännessä
treenissä ovat vuorossa olkapäät ja ojentajat ja viidennessä taas jalat ja vinot vatsalihakset.
Treenien pääliikkeissä käytetään muuttuvia kuormia ja sarjapituuksia seuraavasti.
Esimerkki penkkipunnerruksesta henkilöllä, jonka penkkimaksimi on 100kg:
Liike merkitty ohjelmaan Penkkipunnerrus 10,8,6
Alkuun pari lämmittelysarjaa
Työsarja 1: 10 x 70kg
Työsarja 2: 8 x 75 kg
Työsarja 3: 6 x 80 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.
Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).
Painotus treenissä on jaloissa, selässä ja vatsoilla.
Liikkeet Treeni 1:
•

Maastaveto levytangolla (Pakarat, suorat selkälihakset, etureidet)
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•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Kulmasoutu levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Alatalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Ojennus selkäpenkissä (Suorat selkälihakset, pakarat)

•

Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas)

Liikkeet Treeni 2:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Polven koukistus laitteessa (Takareidet)

•

Polven ojennus laitteessa (Etureidet)

•

Lonkan ojennus taljassa (Pakarat)

•

Vatsarutistus (Suorat vatsalihakset)

•

Lantion nosto matolla (Vatsalihasten alaosa)

•

Jalkojen nosto roikkuen (Suorat vatsalihakset, lonkan koukistajat)

Liikkeet Treeni 3:
•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Ristitalja (Rinta)

•

Peck-deck (Rinta)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Rannekääntö (Forkut)

•

Olankohautus käsipainoilla (Epäkkään yläosa)

Liikkeet Treeni 4:
•

Pystypunnerrus tangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Pystysoutu (Sivuolkapäät)

•

Vipunostot eteen (Etuolkapäät)

•

Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)

•

Penkki kapealla otteella (Ojentajat, rinta)

•

Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)

•

Ojentajat taljassa (Ojentajat)

Liikkeet Treeni 5:
•

Etukyykky (Pakarat, etureidet)

•

Suorin jaloin maastaveto (Pakarat, suorat selkälihakset)
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•

Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Vinot vatsarutistukset (Vinot vatsalihakset)

•

Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

HUOM:
Treenatessani itse tällä suunnitelmalla, vähensin tuntuvasti jalkojen painotusta ja
lisäsin hauisten. Jos haluat tehdä samoin, korvaa Treenin 5 Etukyykky liike Hauis
myötäotteella liikkeellä (Saadaan vähän Brachii lihastakin aktivoitua) ja SJMV korvataan
Hammer käännöillä. Toistomäärän voi pitää samana.
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.

Viikko 13: Lepo
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Viikko 14: Voimakestävyys 2
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Hienoa! Sinulla on nyt 12 viikkoa kovaa treeniä ja ansaittu viikon lepo takana! Palataan
levon jälkeen taas arkeen ja jatketaan treeniä, tosin kevyellä viikolla, jolla tehdään vain
kaksi voimakestävyys treeniä. Näin herätellään kroppaa seuraavaa viiden viikon kovaa
rutistusta varten.
Mitä:
Supermassa 6kk:n viikolla 14 treenataan voimakestävyyttä, eli refreshataan kroppaa
hieman ennen seuraavaa perusvoimakautta. Voimakestävyystreeni tehdään kahdesti
viikon aikana. Treeninä Arnold Golden Six, mutta voimakestävyyspainoilla ja
sarjapituuksilla (12 – 15 toistoa).
Käytetyt painot 40 – 60 % arvioidusta yhden toiston maksimista. Sarjat täytyy siis saada
suoritettua puhtaasti loppuun, hieman hapokkaalta voi tuntua. Palautuminen sarjojen
välissä minuutti.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>
Miksi:
Kuten tuli aiemmin sanottua, herätellää kroppaa lepoviikolta vastaanottamaan tulevan
viisiviikkoisen kovat treenit.
Miten:
1 – jakoinen treeni, eli Arnoldin Golden Six kevennettynä kahdesti viikossa, ei
peräkkäisinä päivinä. Kevennettynä tarkoitta sitä, että tehdään treeni kuormilla, jotka ovat
40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimista. Sarjapituudet ovat 12 – 15 toistoa ja
palautuminen 1 minuutti.
Käytetyt liikkeet:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus levytangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Vatsarutistus taljassa (Suorat vatsalihakset)

Voit ladata treenipäiväkirjan tästä>>. Klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitse
“Tallenna kuva”. Merkitse tyhjiin soluihin käyttämäsi sarjapainot.
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Viikot 15 - 19: Perusvoimakausi 3
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Tervetuloa kolmannelle perusvoimakaudelle! Taas treenataan viisi kertaa viikossa, mutta
tietenkin eri tavalla kuin edellisillä perusvoimakausilla. Sinulla ei tule tylsää ja lihaksesi
pysyvät varpaillaan..
Mitä:
Viikot 15 – 19 tehdään perusvoimaharjoittelua viisi kertaa viikossa 5 – jakoisella
ohjelmalla. Kolme treeneistä on kehittäviä, eli ne tehdään tuttuun tapaan kuormilla, jotka
ovat 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimistasi. Kehittävien treenien pääliikkeitä
tehdään nyt 5 sarjaa, muuttuvilla sarjapituuksilla kuormilla. Koska pääliikkeissä on
suurempi määrä sarjoja, apuliikkeitä ei tehdä niin montaa kuin aikaisemmin.
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Lisäksi viikossa tehdään kaksi lihaksia aktivoivaa treeniä. Pidetään kuormat sellaisina,
että sarjat menevät suht puhtaasti ja kevyesti loppuun. Eli aktivoivissa treeneissä ei ole
tarkoitus treenata lihaksia aivan loppuun asti.
Miksi:
Treenijakoa ja liikkeiden suoritustapaa muutettiin taas siksi, että keho saa uudenlaista
kasvuärsykettä.
Miten:
Viisi treeniä viikossa, 5 -jakoisella treenijaolla. Kehittävät treenit menevät niin, että
ensimmäisessä harjotetaan selkä ja ojentajat, toisessa jalat ja vatsat ja kolmannessa rinta,
hauis ja olkapäät. Aktivoivat treenit on jaettu kahteen niin, että ensin tehdään alavartaloa
ja epäkästä aktivoiva treeni, ja toisena ylävartaloa aktivoiva treeni.
Käytetyt kuormat treeneissä: 60 – 80% arvioidusta yhden toiston maksimistasi.
(Kehittävissä lähempänä 80%:ia kuin aktivoivissa treeneissä.)
Palautuminen sarjojen välissä: 2 minuuttia.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>
Pääliikkeissä käytetään muuttuvia kuormia ja toistomääriä sarjojen välillä seuraavasti.
Esimerkki penkkipunnerruksesta henkilöllä, jonka penkkimaksimi on 100kg:
Liike merkitty ohjelmaan Penkkipunnerrus 6,7,8,10,12
Alkuun pari lämmittelysarjaa
Työsarja 1: 6 x 80kg
Työsarja 2: 7 x 77,5 kg
Työsarja 3: 8 x 75 kg
Työsarja 4: 10 x 70kg
Työsarja 5: 12 x 65 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.
Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).
Painotus treenissä on käsivarsilla ja selässä.
Huomaa, että treenin 5 ja treenin 1 välissä tulee olla yksi lepopäivä.
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Käytetyt liikkeet Treeni 1:
•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Alaspainallus taljassa (Leveä selkälihas)

•

Penkki kapealla otteella (Ojentajat)

•

Päänyliojennus taljassa (Ojentajat)

•

Ojentajapunnerrus taljassa (Ojentajat)

Käytetyt liikkeet Treeni 2:
•

Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)

•

Suorin jaloin maastaveto (Pakarat, takareidet, suorat selkälihakset)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Jalkojen nosto roikkuen (Suorat vatsalihakset)

•

Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

Käytetyt liikkeet Treeni 3:
•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Peck - deck (Rinta)

•

Pystypunnerrus tangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)

Käytetyt liikkeet Treeni 4:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Polven ojennus laitteessa (Etureidet)

•

Polven koukistus laitteessa (Takareidet)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Olankohautus käsipainoilla (Epäkkään yläosa)

•

Ojennus selkäpenkissä (Pakarat, suorat selkälihakset, takareidet)

Käytetyt liikkeet Treeni 5:
•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus käsipainoilla (Olkapäät, ojentajat)
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•

Hauiskääntö scott- penkissä (Hauis)

•

Sivutaivutus käsipainolla (Nelikulmainen lannelihas)

•

Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)

•

Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)

HUOM:
Kuten edellisellä bodauskaudella, itse treeniä suorittaessani modasin treenistä
vähemmän jalkapainotteista, tällä kertaa lisäsin volyymia sen sijaan olkapäille. Jos haluat
tehdä samoin, korvaa Treenistä 2 Jalkaprässi vipunostoilla sivuille 4 x 10 ja SJMV
Vipunostoihin taakse 4 x 10. Tällä sain ainakin itse kovaa kasvua olkapäille tämän
treenijakson aikana.
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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Viikot 20 - 21: Voimakestävyys 3
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Nyt alkaa tämän treenisuunnitelman viimeinen voimakestävyyskausi. Se palauttelee
kehoasi edellisestä perusvoimakaudesta ja valmistelee sitä viimeistä ja haastavinta viiden
viikon rypistystä varten.
Mitä:
Viikoilla 20 ja 21 treenataan voimakestävyyttä kolmesti viikossa kahdella erilaisella 1 –
jakoisella ohjelmalla. Molemmissa treeneissä siis kuormitetaan koko kroppaa mutta
keskenään hieman erilaisilla liikkeillä.
Käytetyt painot 40 – 60 % arvioidusta yhden toiston maksimista. Sarjat täytyy siis saada
suoritettua puhtaasti loppuun, hieman hapokkaalta voi tuntua. Palautuminen sarjojen
välissä minuutti.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>

Miksi:
Luultavasti tässä vaiheessa jo tiedät miksi välillä käydään voimakestävyysportaalla :)
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Miten:
Treeni tehdään kolmesti viikossa kahdella 1 – jakoisella treeniohjelmalla.
Käytetyt kuormat: 40 – 60% arvioidusta yhden toiston maksimistasi.
Palautuminen sarjojen välissä: 1 minuutti.
Käytetyt liikkeet treeni 1:
•

Maastaveto levytangolla (Pakarat, suorat selkälihakset, etureidet)

•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus levytangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Ranskalainen punnerrus (Ojentajat)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Vatsarutistus (Suorat vatsalihakset)

•

Lantion nosto matolla (Vatsalihasten alaosa)

Käytetyt liikkeet treeni 2:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Vinopenkki levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Kulmasoutu levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus käsipainoilla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö tangolla (Hauis)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet)

•

Vatsarutistus kiertäen (Vinot vatsalihakset)

•

Vartalon kierto paino sylissä (Vinot vatsalihakset)

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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Viikot 22 - 26: Perusvoimakausi 4
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On tullut aika viimeisen ja haastavimman perusvoimakauden! Erityisen haastavan tästä
viimeisestä viisi viikkoisesta tekee treeneissä käytetty tehokeino rest – pause, joka oikein
tehtynä vie yhden liikesarjan intensiteetin aivan uudelle tasolle ja antaa lihakselle taas
aivan uudenlaisen haasteen ja kasvuärsykkeen.
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Muista ottaa jakson päätteeksi itsestäsi taas kuva tai video sekä mitat ja vertaa niitä
alkutilanteeseen. Jos koet, että ne ovat jakamisen arvoiset, lähetä minulle viestiä
osoitteeseen info@treeniohjelma.org, kerro myös jos ne saa laittaa näkyviin sivustolla.
Mitä:
Supermassa 6kk treenisuunnitelman viikot 22 – 26 tehdään jälleen perusvoimaharjoittelua
viisi kertaa viikossa 5 – jakoisella treeniohjelmalla. Viikossa on neljä kehittävää treeniä ja
yksi koko kroppaa aktivoiva treeni. Treeneissä käytetään päälikkeiden yhteydessä rest –
pause tehokeinoa.
Miksi:
Tiedät kyllä jo :)
Miten:
Treenataan siis viisi kertaa viikossa, 5 – jakoisella ohjelmalla. Neljä ensimmäistä treeniä
ovat kehittäviä ja viides on aktivoiva kevennetty Arnold Golden Sixin muunnelma, jossa
tehdään kyykyn sijasta mave.
Kehittävien treenien pääliikkeissä käytetään rest – pause tehokeinoa. Rest – pause
tarkoittaa sitä, että valitaan liikkeeseen kuorma, joka on enemmän kuin 10 toiston
maksimi. Tällä kuormalla tehdään 15 toistoa niin, että ensin esim. 8 toistoa, sitten tanko
telineeseen ja 15 sekunnin lepo, sitten esim. 5 toistoa ja 15 sekunnin lepo ja sitten viimeiset
2 toistoa. Ennen rest – pause sarjaa liikettä tehdään pari sarjaa 60 – 70% kuormalla.
Esimerkki rest – pause tekniikasta penkkipunnerruksessa henkilöllä, jonka
penkkimaksimi on 100kg:
Liike merkitty ohjelmaan Penkkipunnerrus 3*
Alkuun pari lämmittelysarjaa
• Työsarja 1: 10 x 70 kg
• Työsarja 2: 10 x 70 kg
• Työsarja 3 (rest – pause):
• Kuorma = 80 kg.
• 8 toistoa
• 15 sec lepo
• 5 toistoa
• 15 sec lepo
• 2 toistoa
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.
•

Käytetyt painot kehittävissä treeneissä (muissa kuin rest – pause liikkeissä) ovat 60 – 80 %
arvioidusta yhden toiston maksimista.
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Aktivoivassa Arnold Golden Sixissä sellaiset kuormat, että sarjat menevät suht kevyesti ja
puhtaasti loppuun.
Palautuminen sarjojen välissä: 2 minuuttia.
Näin lasket arvioidun yhden toiston maksimisi>>
Huom: Liikkeiden tempo 1-0-2, eli napakka työvaihe (konsentrinen vaihe) ja hidas
laskuvaihe (eksentrinen vaihe).
Painotus treenissä on rintalihaksella, hartioilla ja pakaroilla.
Käytetyt liikkeet Treeni 1:
•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Vinopenkki levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapäät)

•

Dippi (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Ristitalja (Rinta)

•

Peck - deck (Rinta)

•

Hauiskääntö levytangolla (Hauis)

•

Hauiskääntö käsipainoilla (Hauis)

Käytetyt liikkeet Treeni 2:
•

Jalkaprässi (Pakarat, etureidet)

•

Polven koukistus laitteessa (Takareidet)

•

Polven ojennus laitteessa (Etureidet)

•

Lonkan ojennus taljassa (Pakarat)

•

Ojennus selkäpenkissä (Pakarat, suorat selkälihakset, takareidet)

•

Vatsarutistus taljassa (Suorat vatsalihakset)

•

Vatsarutistukset kiertäen (Vinot vatsalihakset)

Käytetyt liikkeet Treeni 3:
•

Kulmasoutu levytangolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Ylätalja / leuat (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Kulmasoutu käsipainolla (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus tangolla (Olkapäät, ojentajat)

•

Vipunostot sivuille (Sivuolkapäät)

•

Vipunostot eteen (Etuolkapäät)

•

Vipunostot kulmassa (Takaolkapäät)
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Käytetyt liikkeet Treeni 4:
•

Kyykky (Pakarat, etureidet)

•

Pohjeprässi istuen (Pohkeet - leveä kantalihas)

•

Pohjeprässi seisten (Pohkeet - kaksoiskantalihas)

•

Penkki kapealla otteella (Ojentajat, rinta)

•

Penkkidippi (Ojentajat)

•

Ojentajapunnerrus taljassa (Ojentajat)

Käytetyt liikkeet Treeni 5:
•

Maastaveto levytangolla (Pakarat, suorat selkälihakset, etureidet)

•

Penkkipunnerrus levytangolla (Rinta, ojentaja, olkapää)

•

Leuat / ylätalja (Leveä selkälihas, epäkäs, hauis)

•

Pystypunnerrus käsipainoilla (Olkapäät, ojentajat)

•

Hauiskääntö levytangolla (Hauis)

•

Vatsarutistukset (Suorat vatsalihakset)

HUOM:
Kuten ehkä jo arvasitkin, tein muutamia muutoksia omaan treenini tähänkin jaksoon.
Treenissä 4 vaihdoin Kyykyn Hauiskääntöihin myötäotteella 3 x 10, taas hieman
harjoitusta Brachii lihakselle. Treenissä 2 voit vaihtaa jalkaprässin kyykkyyn niin tulee
niitäkin tähän jaksoon.
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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Lopuksi
Onnittelut treenisuunnitelman läpikäymisestä! Toivottavasti treeni oli mielekästä ja
tulokset odotuksiesi mukaisia.
Seuraavaksi kannattaa kokeilla Ylävartalon voimannosto 6kk suunnitelmaa tai Salikundin
level up 12kk suunnitelmaa.
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