
Ohjelman merkinnät
V2 = ”varaa 2″ = Valitse kuorma

niin, että viimeiseen sarjaan jää 2
toistoa “varastoon”. Käytännössä

tämä tarkoittaa sitä, että
ensimmäisissä sarjoissa varaa jää

vielä enemmän, kuin kaksi toistoa. 
3×6 = kolme sarjaa ja kuusi toistoa
per sarja. Eli ensimmäinen numero

tarkoittaa sarjojen ja toinen toistojen
määrää.

3’= Palautustauon pituus
minuutteina, eli esim. 3′ = 3

minuutin palautustauko sarjojen
välissä (tämä merkintä löytyy aina
varojen jälkeen liikkeen lopusta)

Käytännössä ohjelmassa
merkinnät menevät seuraavasti:

liikkeen nimi –> sarjat –> toistot –>
varat –> palautustauon pituus



Sopivien kuormien
valinta

Harjoitusohjelmassa liikkeen ja toistojen perään
on aina merkitty niin kutsutut “varat” (V2, V1 tai

*). Näiden on tarkoitus ohjata sopivien
kuormien valintaa.

“Varaa 2” / V2 tarkoittaa sitä, että viimeiseen sarjaan
jää n. 2 toistoa “varastoon”. Eli olisit pystynyt tekemään

viimeisessä sarjassa vielä kaksi toistoa lisää, jos olisit tehnyt
“niin monta toistoa, kuin tulee”. V2 merkintä löytyy kaikista
liikkeistä keskiraskaalta viikolta. Huomaa, ettei V2 tarkoita,
että sarja olisi kevytkään (…jos varaa jää 2 toistoa, on paino

kuitenkin suhteellisen tiukka!). Kuitenkin nimensä
mukaisesti varaa jää tuo kaksi toistoa, eli sarjaa ei tehdä ns.

“failureen”.
“Varaa 1” / V1 tarkoittaa sitä, että viimeiseen sarjaan

jää n. 1 toisto varastoon. Eli olisit pystynyt tekemään
viimeisessä sarjassa vielä yhden toiston lisää, jos olisit

tehnyt “niin monta toistoa, kuin tulee”. V1 merkintä löytyy
kaikista liikkeistä raskaalta viikolta. Sarjat ovat siis jo

tiukkoja, mutta edelleenkään niitä ei tehdä “loppuun asti” –
vaan kovimmalle viikolle jää vielä hieman “kiristysvaraa”.

“Varaa 0” / “*” tarkoittaa tiukkaa sarjaa. Eli nyt varaa ei
jää ollenkaan, vaan toistot tulevat juuri ja juuri. Tähden

(*) löydät liikkeiden ja toistomäärien perästä kaikista
kovimmilla viikoilla. Seuraavassa osiossa käydään kovaa

viikkoa vielä tarkemmin lävitse.



NÄIN LÄHDET ETSIMÄÄN SOPIVIA
PAINOJA HARJOITUSJAKSON
ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA

Kun uusi harjoitusjakso (mesosykli) alkaa, sinun
täytyy ensimmäisissä treeneissä löytää itsellesi
sopivat aloituspainot liikkeisiin. Varaudu siihen,

että alussa sopivien kuormien valinta saattaa
vaatia harjoittelua – mutta luota siihen, että

osaat ja opit kyllä!

PÄÄLIIKKEET: Lähde etsimään sopivaa kuormaa
nousemalla lähestymissarjojen avulla ylöspäin painoissa.

Jos työsarjoina on esimerkiksi kuuden toiston sarjoja,
voit esimerkiksi nousta kuuden toiston
lähestymissarjoilla painoissa ylöspäin. 

Kun ensimmäinen hieman tiukempi sarja tulee vastaan,
voi se hyvin olla ensimmäinen työsarjasi. Arvioi

ensimmäisen sarjan perusteella, haluatko vielä lisätä
hieman painoa seuraavaan työsarjaan, vai jääkö

kyseisellä painolla tehtäessä “oikea määrä varoja” (esim.
V2) viimeiseen sarjaan, jos teet sillä kaikki työsarjat. 

 

APULIIKKEET: Apuliikkeissä sopivien painojen
löytäminen on usein helpompaa. Ensimmäisissä
treeneissä voit ihan hyvin vain reippaasti testailla

muutamia toistoja tekemällä, mikä paino vaikuttaisi
sopivalta. 



ALOITA AINA MIELUMMIN
LIIAN KEVYISTÄ, KUIN LIIAN

RASKAISTA PAINOISTA
Jos et ole ihan varma, mikä paino olisi sopiva (tai

punnitsen kahden eri painon välillä) valitse kevyempi.
Tämä on tärkeää siksi, että nousujohteisuus

harjoitusjakson sisällä toteutuu.
 

Jos aloitat liian raskailla painoilla, voi olla, ettet
pystykään enää nostamaan painoa tulevilla
harjoitusviikoilla – jolloin nousujohteisuus

harjoitusjakson sisällä ei toteudu.
 

Aloita siis mieluummin hieman kevyemmillä painoilla,
jotta sinulle jää “nostovaraa” tuleville viikoille!

 
Seuraavilla viikoilla painojen valinta onkin jo helpompaa,

kun olet merkinnyt ensimmäisellä viikolla
käyttämäsi painot ylös. Toisella viikolla pyrit tekemään

määrätyt sarjat isommilla painoilla (esim. V2 –> V1 –>
V0)!

 
Muista, ettei painoja tarvitse nostaa paljoa

treeniviikkojen välillä – tärkeintä on, että jonkinlainen
(edes pienen pieni!) korotus tapahtuu. Mieluummin liian

pieni, kuin liian suuri. =)



KOVIMMALLA TREENIVIIKOLLA
ON SITTEN AIKA PISTÄÄ 

“KAIKKI PELIIN”

Eli silloin ei tarvitse säästellä!
 

Tällöin lisäät taas kuormaa edelliseen viikkoon
verrattuna – ja tarvittaessa nostat kuormaa

vaikka jokaisella työsarjalla. Pyri kuitenkin aina
siihen, että vaaditut toistot tulevat kasaan
ja tekniikka pysyy mahdollisimman siistinä.
Varoja ei kuitenkaan tarvitse enää kovimmalla

viikolla jäädä ja oletkin valinnut painot hyvin, jos
toistot tulevat kasaan vain juuri ja juuri!

 
JOS viimeisellä viikolla jonkin liikkeen viimeinen

sarja jää hieman vajaaksi tai toistoja tulisi
enemmänkin kuin mitä ohjeessa lukee, ei hätää!

Jokainen treeni on mahdollisuus oppia. =)
Tulevaisuudessa osaat taas arvioida sopivia
treenipainoja entistä paremmin. Aina pystyy

kehittymään ja oppimaan – ja sekös
harjoittelusta kiinnostavaa tekeekin!


