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ALKUSANAT
Tämä starttiopas on tarkoitettu niille, joiden tavoitteena on saada liikunnasta uusi harrastus
tai elämäntapa. Oheisesta starttioppaasta löydät helpot ja käytännölliset aloitusohjeet
kuntosalille, lenkkipoluille, lihashuoltoon, ravitsemukseen ja mentaaliseen
valmentautumiseen.
Kunnon kehittäminen perustuu siihen, että annat kehollesi säännöllisesti ja nousujohteisesti
enemmän treeniä kuin mihin se on tottunut. Treenikuormituksesta palautuminen ja uudelle
tasolle kehittyminen tulee ravinnon ja levon säestyksellä. Laadukas lopputulos onkin treenin,
ravinnon ja levon summa.
Ennen kuin aloitat, niin käy ensin läpi seuraavat viisi kohtaa:
1. Määritä kuntoilutavoitteesi ja aseta niille aikaraja
2. Pilko kuntoilutavoite pieniin lyhyen aikavälin välitavoitteisiin ja tee niistä sellaisia,
että aina yhden välitavoitteen saavutettuasi olet yhden askeleen lähempänä
päätavoitteen saavuttamista
3. Kirjoita tavoitteet ylös ja päätä, että aloitat tekemään kaikkesi kuntoilutavoitteidesi
saavuttamisen eteen
- Älä selittele tai syyttele muita, ota vastuu itsestäsi
4. Tee suunnitelma kuntoilutavoitteidesi saavuttamiseksi
- Suunnittelemalla ja organisoimalla voit saavuttaa vaikeimmankin tavoitteen
5. Aloita toimimaan suunnitelman mukaan
- Järjestä päiväsi niin että pystyt tekemään treenisi suunnitelman mukaan. Tee treenit
tehokkaasti ja mikä tärkeintä, tee ne kerralla kunnolla. Älä jätä asioita roikkumaan,
vaan tee niin kuin Niken kuuluisa slogan kertoo: ”Just Do It!”
On mahtavaa, että olet tehnyt päätöksen aloittaa säännöllisen harjoittelun. Kaiken olisi voinut
helposti siirtää tulevaisuuteen, mutta jos sitä ei koskaan aloita, ei sitä tule koskaan
saavuttamaan. Olet siis jo nyt yhden askeleen pidemmällä kuin ennen! Haaveilun sijaan
voitkin mennä kohti haavetta, saavuttaa sen ja kokea onnistuneesi! Petrolhead Personal
Trainerin kanssa tulet pääsemään sinne! Tehdään yhdessä haaveistasi totta!

”You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”
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KUNTOSALILLE
Kuntosaliharjoittelussa pääset parhaiten vauhtiin koko vartalon kuntosaliohjelmalla. Tee alla
oleva esimerkkiharjoitus aluksi kerran viikossa. Noin kuukauden kuluttua aloituksesta voit
lisätä toisen lihaskuntoharjoituskerran viikkoon. Näin kehosi tottuu porras portaalta
kasvavaan kuormituksen lisäämiseen ja kuntosi kehittyy parhaiten. Seuraavalla sivulla sama
ohjelma kuvallisena.
Koko vartalon kuntosaliohjelma
Liike
Huomioitavaa
Aerobinen laite
Jalkaprässi
(Jalat)
Polven ojennus laitteessa
(Etureisi)
Polven koukistuslaite
(Takareisi)
Punnerruslaite
(Rintalihas)
Ylätalja
(Yläselkä)
Ojentajat taljassa
(Ojentaja)
Hauis taljassa
(Hauis)
Vatsalihaksia

Alaselkä laitteessa
(Suorat selkälihakset)
Aerobinen laite

Lämmittely
Lapatuki + Alaselkä ryhdikkäänä

Sarja ja
toistomäärät
Noin 10min
3x15-20x__kg

Lapatuki + Rauhallinen tahti

3x15-20x__kg

Lapatuki + Rauhallinen tahti

3x15-20x__kg

Lapatuki + Kyynärpäät suoraan sivulle

3x15-20x__kg

Rintaranka ulos liikkeen lopussa + Ryhdikäs
asento + Tanko rintakehän yläosaan
Lapatuki + Lantio hiukan taakse +
Kiintopiste eteen
Lapatuki + Lonkan ja polven neutraali
asento + Rauhallinen tahti
Voit tehdä esim. seuraavia vatsalihaksia:
1. Lantion nostot
2. Vartalon kierrot istuen
3. Vatsarutistukset
4. Lankkupito
Sarjoja 3x, toistoja MAX
Lapatuki / Alaselkä ryhdikkäästi

3x15-20x__kg

Loppuverryttely

Noin 10min

3x15-20x__kg
3x15-20x__kg
Paljon ja
monipuolisesti

3x15-20x__kg

Kaikkien sarjojen välissä palautusaika on 30s-1min. Ensimmäisten viikkojen aikana
palautusaika voi olla vielä pidempi, että pystyt paremmin keskittymään liiketekniikoihin. Kun
liiketekniikat alkavat tuntua oikeilta ja ne tuntuvat oikeisiin paikkoihin, niin voit alkaa viedä
sarjat ns. ”loppuun asti”. Suurella osalla harjoittelijoista treeneistä saisi tuloksia paljon
nopeammin, jos sarjojen tekemiseen ottaisi kunnon yrityksen ja tekisi sarjat loppuun saakka.
Käytännössä siis jos toistoja menisi enemmän kuin 20, niin lisää seuraavaan sarjaan tai
seuraavalla treenikerralla painoja. Kuntosalilla läpikäytäviä tärkeitä liiketekniikoihin liittyviä
asioita on lapatuki, mutta myös lannerangan ja polvien neutraali asento. Ota yhteyttä
Petrolhead Personal Traineriin varataksesi aika Personal Training –ohjaukseen.

www.petrolhead.fi

tero.puustinen@autourheilu.fi

+358400239632

© Petrolhead Personal Training

Tero Puustinen

KOKO VARTALON KUNTOSALIOHJELMA KUVALLISENA
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LENKKIPOLULLE
Tee lihaskuntoharjoituskertojen välissä kestävyysharjoituksia, niin lihaksiesi ja
keskushermostosi palautuminen optimoituu. Lisäksi kestävyysharjoituksilla on edullisia
vaikutuksia mm. rasvanpolttoon, töissä jaksamiseen ja palautumiseen. Ohessa esimerkkejä
kestävyysharjoituksiin:
Tasavauhtinen peruskestävyys
- Pidä syke koko peruskestävyysharjoituksen ajan 60-70%:n tehon alueella. Tämä tarkoittaa
sitä, että pystyisit puhumaan puuskuttamatta, mutta rytmilliseen hengitykseen ei olisi enää
pitkä matka. Ota yhteyttä Petrolhead Personal Traineriin, niin katsotaan sinulle tarkat
henkilökohtaiset sykealueet. Kesto 45min-1h.
Vauhtileikittely
- Pidä harjoituksen alkuun lämmittelyksi syke noin 10min ajan peruskestävyysalueella.
Tämän jälkeen voit nostaa ja laskea sykettäsi oman mieltymyksesi mukaan jaksoittain
vauhtia vaihdellen noin 30-45min ajan. Vauhtikestävyyden tunnistat siitä kun hengitys
menee rytmilliseksi. Ota yhteyttä Petrolhead Personal Traineriin, niin katsotaan sinun tarkat
henkilökohtaiset sykealueet. Vain mielikuvitus on rajana näiden harjoitusten ideoinnissa ja
toteutuksessa. Viimeistele harjoitus 10min peruskestävyysosuudella. Kesto yhteensä noin
45min-1h.

Intervallikuntoilu
- Aloita intervalli lämmitellen peruskestävyysalueella noin 10min. Intervallissa voit vaihdella
intervallin kestoa ja palautusaikaa. Intervallissa syke nousee vauhtikestävyysalueelle, jonka
huomaat myös rytmillisenä hengityksenä. Palautusajalla voit tuoda sykkeen takaisin
peruskestävyysalueelle, eli alueelle millä voisit jutella normaalisti. Ota yhteyttä Petrolhead
Personal Traineriin, niin katsotaan sinulle tarkat henkilökohtaiset sykealueet. Viimeistele
harjoitus 10min peruskestävyysosuudella. Kesto 45min-1h
Painota kestävyysharjoituksissa tasavauhtista peruskestävyyslenkkiä, jota olisi hyvä olla
kuntoilijalla noin ¾ kestävyysharjoittelusta tai jopa enemmän. Peruskestävyysharjoittelu luo
kestävyyskunnolle pohjan, minkä päälle on hyvä rakentaa kestävyyttä ylemmille sykealueille.
Lisäksi määrällisesti paljon tehty peruskestävyysharjoittelu on rasvanpolton kannalta
toimivaa.
Kestävyysharjoituksen voit tehdä hyvin esim. lenkkipolulla, kuntosalin aerobisella laitteella,
polkupyörällä tai miksei vaikka uiden. Muista, että kestävyysominaisuuksien kehittymiseksi
olennaista on säännöllinen ja nousujohteinen harjoittelu.
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LIHASHUOLTOON
Lihaskunto- ja kestävyysharjoittelun lisäksi on tärkeää huolehtia myös lihashuollosta.
Lihashuollon olennaisin tekijä on säännöllinen ja laadukas yöuni, joka on kestoltaan noin 9h.
Tämän lisäksi suosittelen tekemään päivittäin noin 1-1,5min kestoisia venytyksiä
rintalihaksille, leveille selkälihaksille, lonkan koukistajille ja takareisille, jotka ovat yleisimmät
jumialueet. Venyttelyssä pätee sama säännöllisyyden lainalaisuus kuin muussakin fyysisessä
harjoittelussa, eli mitä säännöllisemmin teet venyttelyjä, sitä paremmin saat niissä tuloksia.
Parhaiten venyttelyt tulee tehtyä, jos teet niistä päivittäisen tavan muiden arkirutiinien
joukkoon.
Venyttelyjen lisäksi suosittelen säännöllistä pilatesrullausta lihaksille. Pilatesrulla on fiksu
investointi, joka on erinomainen väline pitämään lihasjumit poissa kaikista päälihasryhmistä.
Ota yhteyttä Petrolhead Personal Traineriin, niin hän opastaa sinut Pilatesrullan käyttöön.

Lihashuollon kokonaisuuteen kuuluu myös säännöllinen urheiluhieronta. Ajattele
urheiluhierontaa ikään kuin kehon ”määräaikaistarkastuksena”. Jos hieronnassa huomataan,
että lihaksissasi on jumeja mitä ei vielä yhdellä kerralla saatu aukaistua, niin varaa seuraava
aika mahdollisimman lähelle edellistä. Voit varata seuraavan ”määräaikaistarkastuksen” noin
kuukauden päähän, kun lihaksiesi jumit on saatu auki. Hieronta-ajat kannattaa pitää
säännöllisenä, että pysyt parhaiten tietoisena kehosi hyvinvoinnista. Urheiluhieronta-aikoja
voit varata Petrolhead Personal Trainer Terolta.
Hierojan lisäksi älä epäröi käyttää fysioterapeutin, kiropraktikon ja/tai lääkärin palveluita, jos
sinua mietityttää joku elimistöäsi vaivaava ongelma. Ammattilaisten verkoston kautta
ongelmasi saadaan ratkaistua ja olet aina vain entistä ehompi.

”No excuses, just results.”
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HARJOITUKSIEN RYTMITTÄMINEN
Suosittelen rytmittämään harjoitukset seuraavien esimerkkien mukaisesti
Päivä:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Harjoitus
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Kuntosaliharjoitus
Palauttava kävelylenkki ja pitkät venyttelyt
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Kuntosaliharjoitus
Palauttava kävelylenkki ja pitkät venyttelyt
Lepo + Pilatesrullaus

Vaihtoehtoisesti voit sisällyttää viikkoosi myös ryhmäliikuntatunteja:
Päivä:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Harjoitus
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Kuntosaliharjoitus
Kehonhuoltotunti
Bodycombat
Syvävenyttelytunti
Kahvakuulatunti
Lepo

Joskus voi olla enemmänkin kuormittavia viikkoja, jotka sisältää korkeampia sykealueita:
Päivä:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Harjoitus
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Kuntosaliharjoitus
Tasavauhtinen vauhtikestävyyslenkki 1h
Palauttava kävelylenkki ja pitkät venyttelyt
Bodycombat TAI HIIT-harjoitus
Kuntosaliharjoitus
Lepo + Pilatesrullaus

Mutta muista myös pitää säännöllisin väliajoin kevyempiä viikkoja palautumisen
edistämiseksi:
Päivä:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

www.petrolhead.fi

Harjoitus
Palauttava kävelylenkki ja pitkät venyttelyt
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Urheiluhieronta
Kuntosaliharjoitus
Palauttava kävelylenkki ja pitkät venyttelyt
Tasavauhtinen peruskestävyyslenkki 1h
Lepo + Pilatesrullaus
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RAVITSEMUS
Järkevällä ja tavoitteen mukaan suunnitellulla ruokavaliolla ja liikunnalla on mahdollista
pudottaa noin -0,5kg rasvaa viikossa. Tälläisella rauhallisella painonpudotuksella
lihaskudoksen menetys on merkittävästi pienempää kuin pikadieetillä ja tulokset myös ovat
pysyvämpiä. Muista myös yleisohjeena, että suhtaudut syömiseen rennosti, muttet
välinpitämättömästi!
8 vinkkiä ruokavaliosi tueksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Syö säännöllisesti 3-4h välein, niin illalla ei tule syötyä mitä sattuu.
Syö itsesi sopivan kylläiseksi, muttet ähkyyn.
Ruoan kylläisyys muodostuu ruoan määrän, ei kaloreiden mukaan.
Muista juoda pitkin päivää säännöllisesti vettä, yhteensä noin 2-3 litraa. Valitse
kumminkin kalorittomia juomia, koska sokeripitoiset juomat varastoituvat
helposti rasvaksi.
Syö ajatuksella, älä hotki.
Vähennä leivän, pastan, riisin ja perunan käyttöä ja korvaa ne kasviksilla.
Huomioi rasvan laatu, eli vähennä teollisesti tuotettujen rasvaisten tuotteiden
käyttöä ja korvaa ne öljyillä, siemenillä, pähkinöillä ja kasviöljypohjaisilla
levitteillä.
Proteiini luo kylläisyyttä, eli muista sijoittaa jokaiselle aterialle jokin laadukas
proteiininlähde.
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AAMUPALA
Laadukkaasti koostettu aamupala parantaa
syömisen hallintaa lounaalla
• Saa rasvanpoltoon vauhtia
• Virkistää kehoa ja mieltä
• Huomioi aamupalalla proteiinit,
hiilihydraatit ja hyvät rasvat
Esim. Kaurapuuro raejuustolla, marjoilla ja
vähäkalorisella marjakiisselillä

•

•

ILTAPÄIVÄN
VÄLIPALA
• Välipala pitää verensokerit tasaisina ja
helpottaa syömisen hallintaa päivällisellä
• Vältä pitkälle jalostettuja ruokia
• Muista sijoittaa välipalalle hitaasti
imeytyvien hiilihydraattien ja proteiinien
lisäksi myös pieni määrä pehmeitä rasvoja,
eli esim. öljyä, siemeniä, pähkinöitä ja/tai
levitettä
• Esim. Mysliä 50g, jogurttia 2dl, marjoja

ILTAPALA
Kevyt ja ravitseva iltapala parantaa unen
laatua
• Proteiini varmistaa lihaksien
ylläpitämisen myös yön aikana
• Esim. Maitorahka, marjakiisseli, hedelmä
Tai kolmen munan munakas kasviksilla
•

www.petrolhead.fi

LOUNAS
Sijoita päivään riittävän aikaisin, ettei
tule syötyä liikaa
• Muista kämmenen kokoinen annos
proteiinia
• Painota lautasella kasviksia ja salaattia
• Laita salaatin lisukkeeksi
öljyä/siemeniä/pähkinöitä
• Kohtuudella pastaa/riisiä/perunaa
• Esim. Lounas sisältäen jotain
proteiinipitoista, paljon salaattia ja
kasviksia, pastaa/riisiä/perunaa
kohtuudella, 1 ruisleipäsiivu levitteellä
•

PÄIVÄLLINEN
• Laadukas päivällinen vähentää
iltanapostelua
• Suosi maukasta, täyttävää ja ravitsevaa,
mutta vain vähän energiaa sisältävää
ruokaa
• Muista kämmenen kokoinen annos
proteiinia
• Painota lautasella kasviksia ja salaattia
• Laita salaatin lisukkeeksi
öljyä/siemeniä/pähkinöitä
• Kohtuudella pastaa/riisiä/perunaa
• Esim. Päivällinen sisältäen jotain
proteiinipitoista, paljon salaattia ja
kasviksia, pastaa/riisiä/perunaa
kohtuudella, 1 ruisleipäsiivu levitteellä
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MENTAALINEN VALMENTAUTUMINEN
Mentaalisessa valmentautumisessa on kyse siitä, että antaako psyykkisten tekijöiden
vaikuttaa elämäänsä hallitsemattomasti vai opetteleeko niiden säätelykeinoja? Mentaaliset
ominaisuudet kehittyvät siinä missä fyysisetkin ominaisuudet, eli säännöllisellä ja
nousujohteisella harjoittelulla.
Yleisimpiä mentaaliharjoituksia on mielentyhjennysharjoitus. Siinä pyrimme tyhjentämään
mielemme tietoisista ajatuksista ja samalla laskemaan uloshengityksiä. Voit lausua
sisäänhengityksellä luvun ensimmäisen tavun hiljaa mielessäsi ja uloshengityksellä
jälkimmäisen. Mielemme pyrkii helposti vaeltamaan, joten jos huomaat ajatuksesi olevan
muualla kuin hengityksessäsi, niin anna mielesi valua taas takaisin uloshengitysten
laskemiseen. Voit ajatella ajatuksien olevan kuin metroja, jotka saapuvat metroasemalle ja
lähtevät sieltä samantien pois. Siirrä ajatuksesi aina takaisin uloshengityksiesi laskemiseen ja
jatkaa laskemista siitä kohdasta, johon muistat jääneesi. Huomioi kuinka rentouttavalta
uloshengitys tuntuu. Voit jatkaa uloshengitysten laskemista ja mielen pitämistä tyhjänä niin
pitkään kuin hyvältä tuntuu.
Voit myös kokeilla seuraavaa rentoutusharjoitusta:
1.
Anna
silmiesi
sulkeutua
ja
hengityksesi
kulkea
rennon
vapaasti.
2. Tunne kuinka jokainen uloshengitys rentouttaa elimistöäsi aina vain syvemmälle ja
syvemmälle rentouden tilaan.
3. Tunne kuinka ajatukset poistuvat mielestäsi ja mielesi rentoutuu.
4. Kiinnitä huomiosi päälakeen ja tunne kuinka se rentoutuu uloshengityksellä.
5. Vie sitten uloshengityksillä rentouden tunne kasvoihin, niskaan, hartioihin ja sieltä aina
sormenpäihin
saakka.
6. Seuraavilla uloshengityksillä jatka rentouden vientiä rintakehään, keskivartaloon, lantioon
ja sieltä reisien ja säärien kautta varpaanpäihin.
7. Jatka uloshengittämistä ja tunne kuinka kehossasi on rento ja hyvä olla.
8. Voit avata silmäsi ja tuntea olosi miellyväksi, kuin hyvin nukutun yön jälkeen.
Mielentyhjennys- ja rentoutusharjoituksiin pääsee parhaiten sisään säännöllisellä
harjoittelulla. Eihän salillakaan hauis kasva, jos sitä tekee vain kerran? Suosittelenkin
pohtimaan, että onko elämässäsi sellaisia asioita mitä voisit karsia, että sinulla riittää
enemmän aikaa kuntoilu- ja mentaalitavoitteidesi saavuttamiseen? Voisiko vähentää esim. tvja/tai facebook-aikaa? Karsimalla turhia aikasyöppöjä ja optimoimalla ajankäyttöä sinulle jää
enemmän aikaa toimia hyvinvointisi ja unelmiesi eteen.
Loppujen lopuksi olemme itse vastuussa siitä mitä elämässämme saavutamme. Olemme oman
elämämme arkkitehteja. Millaisista paloista haluat rakentaa oman elämäsi? Päätä mitä haluat,
tee toimintasuunnitelma, määritä aikaraja tavoitteiden saavuttamiselle ja ala tekemään
reilusti töitä niiden eteen. Ja mikä tärkeintä, usko itseesi!
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MITÄ JATKOSSA?
Elimistömme tottuu kuormitukseen noin parin/kolmen kuukauden harjoitusten jälkeen.
Tämä tarkoittaa sitä, että sen ajan jälkeen harjoitukset eivät tunnu harjoitusta seuraavina
päivinä enää niin paljon kuin mitä harjoitusohjelman alussa. Tällöin on tärkeää muistaa
harjoittelun nousujohteisuus. Harjoittelua tulisi muuttaa säännöllisin väliajoin hiukan
aiempaa kuormittavammaksi. Näin elimistömme saa aiempaan totuttuun tasoon nähden
enemmän kuormitusta ja fyysinen suorituskyky jatkaa kehittymistään. Jos haluat Petrolhead
Personal
Trainerin
auttamaan
sinua
pääsemään
tavoitteeseesi,
niin
ota
yhteydenottolomakkeella yhteyttä.
Miksi Personal trainer on hyvä valinta tavoitteidesi tueksi:
- Jos haluat tukea elämäntapamuutokseen ja/tai arjen hyviin valintoihin
- Motivaation säilyttäminen helpompaa
- Uusien tavoitteen saavuttamiseen liittyvien asioiden oppiminen
- Pääset nopeammin ja varmemmin tavoitteisiin
Personal Training sopii varsinkin sinulle jos:
- Et tiedä kuinka paljon ja kuinka usein harrastaisit mielilajiasi
- Haluat yhdistää tavoitteellisen liikkumisen ja ruokavalion
- Kärsit kroonisesta ajanpuutteesta ja haluaa käytettävissä olevasta ajasta parhaimman
hyödyn irti
- Kärsit motivaation puutteesta ja tarvitset innoittajaa
- Tarvitset käsijarrua liiallisen liikunnan vähentämiseksi
- Et tiedä mistä aloittaisit harrastuksen
Personal training sopii sinulle jos tavoitteenasi on esim.:
- Painonhallinta ja kehonmuokkaus
- Kiinteytys
- Lihasmassan kasvatus
- Parantaa elämänlaatua ja terveyttä liikunnan avulla
- Ehkäistä tai hoitaa sairautta
- Saada pysyviä elämäntapamuutoksia
- Jossakin urheilulajissa suorituskyvyn kehittäminen
Petrolhead Personal Trainereilla on yli kymmenen vuoden kokemus PT-asiakkaiden
tavoitteiden saavuttamisessa. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä, ovat tavoitteesi sitten
arkikuntoilun tai huippu-urheilun saralla!
Terveisin,

Tero Puustinen
TtM (Liikuntalääketiede)
Liikunnanohjaaja (LPT), Urheiluhieroja
FAF Personal Trainer, FAF Nutrition Coach, Mental Sport Coach
Petrolhead Personal Trainer
+358400239632
tero.puustinen@autourheilu.fi
@petrolheadpersonaltraining / #petrolheadpersonaltraining
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