
 
 

ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS 

 
 



 

Aluksi 

Hienoa, että päätit ottaa askeleen kohti terveellisempää elämää. Jotta 

voit aloittaa liikunnan mielekkäästi, on tärkeää että pystyt 

määrittelemään rehellisesti lähtötasosi. Liian suuren määrän liikunnan 

lisääminen liian lyhyessä ajassa voi aiheuttaa ikäviä loukkaantumisia. 

Liikunta voi olla erittäin mukavaa ja antoisaa, mutta aina voi sattua 

loukkaantumisia tai tapaturmia. On suositeltavaa käydä ammattilaisen 

luona keskustelemassa liikunnan aloittamisesta, jos haluat 

henkilökohtaisempaa ja todellista tietoa omasta terveydentilastasi tai 

kartoittaa mahdollisia riskitekijöistä.  

Tämän kuntosalioppaan tarkoitus on perehdyttää kävijä 

kuntosaliharjoittelun maailmaan. Tässä oppaassa on yleisimpiä 

harjoitteita, mitä kuntosalilla voi tehdä. Huomioithan, että olet itse 

vastuussa omasta terveydestäsi toteuttaessasi Joroisten kunnan 

aloittelijan kuntosaliopasta. 

Turvallisen harjoittelun periaatteet ovat oikeanlaiset tekniikat, hyvät 

varusteet, turvalliset välineet ja tilat. On tärkeää oppia kuuntelemaan 

omaa kehoaan ja tunnistamaan, mikä sopii sinulle parhaiten. Jos jokin 

liike ei toimi halutulla tavalla sinun kohdallasi, vaihda liike toiseen.  

Tämä ohjelma on yksijakoinen kuntosaliohjelma, eli yhdellä 

harjoituskerralla harjoitellaan mahdollisimman kattavasti kaikki vartalon 

lihakset. Aloita kerran viikossa, ja halutessasi, tee ohjelma kaksi kertaa 

viikossa.  

 

 

 

 

 



Yleistä kuntosaliharjoittelusta 

Kuntosaliharjoittelun tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kehon 

toimintakykyä. Lihaksia tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Lihaksien 

merkitys huomataan vasta silloin, kun lihastemme toimintakyky katoaa. 

Hyvinvointi perustuu kolmesta eri asiasta: levosta, ravinnosta sekä 

fyysisesti aktiivisuudesta. Fyysiseen aktiivisuuteen luetaan kaikki, mitä 

teet kehollasi, esim. kävely, siivoaminen, pallopelit ja kuntosalilla käynti. 

Jokainen osa-alue tulee ottaa huomioon, eikä mitään osa-aluetta saa 

väheksyä. 

Kuntosaliharjoittelun vaikutus on vain väliaikaista. Valitse sellaisia 

liikuntamuotoja, joita sinä itse pystyt noudattamaan ja ota ne osaksi 

elämäntapojasi. Aloita siis kevyesti ja pienin askelin. Muista myös olla 

aktiivinen kuntosalin ulkopuolella, esim. vähentämällä istumista, 

käymällä kävelyllä tai pyöräilemässä 

Muista: 

 Aseta itselleni selkeä tavoite 

 Perehdy lihaskuntoharjoittelun vaikutuksiin lihaksiin 

 Aloita maltillisesti, jotta innostus säilyy 

 Juo vettä säännöllisesti harjoituksen aikana 

 Muista alkulämmittely ja loppujäähdyttely – myös venyttely! 

 Laatu ennen määrää – tee laadullisesti hyviä toistoja 

 Opettele liikkeet huolella, jotta voit harjoitella turvallisesti 

 

 

 



Lämmittely  

Kuntosaliharjoittelu aloitetaan aina lämmittelyllä. Näin keho 

valmistautuu tulevaan kuormitukseen, vältytään loukkaantumisilta sekä 

vammoilta ja taataan miellyttävä treenikokemus. 

Mitä suurempia lihasryhmiä lämmittely kuormittaa, sen parempi. Ennen 

venyttelyä lihakset tulisi lämmitellä huolellisesti.  

Lämmittelyn tavoitteena on lievän hengästyminen ja hikoilun 

aikaansaaminen. Lämmittelyn kesto on noin 5 – 20 minuuttia, jonka 

jälkeen voidaan venytellä kevyesti. Jos tavoite on painon pudottaminen 

tai kestävyyden kehittäminen, voi lämmittely olla hieman pidempi, 15 – 

30 minuutin mittainen aerobinen suoritus.  

Lämmittele ehdottomasti ne lihasryhmät mitä aiot harjoitella. Parasta 

on, että lämmittelet koko vartalon, huolimatta siitä harjoitteletko ylä- 

tai alavartalon lihaksia. 

Hyviä lämmittelymuotoja: 

- Pyöräily 

- Soutulaite 

- Juoksumatto 

- Keppijumppa 

- Vastuskuminauha 

- Kahvakuula 

- Omalla keholla tehtäviä lihaskuntoharjoitteita 

Valitse yksi, kaksi tai tee useampi! Esim. 10 min pyöräilyä, 10 min 

soutua ja 10 min hiihtoa.  

  



Kuntosalilaitteet ja välineet 

Kuntosaleilla on tarjolla monenlaisia laitetta – kuntosalilaitteita, 

levytankoja ja käsipainoja. Lihas ei tunnista, harjoitteletko vapailla 

painoilla vai kuntosalilaitteetta. Jos harjoittelet oikein ja tarpeeksi usein, 

haluttu lopputulos on sama. Tärkeintä kuntosaliharjoittelussa on 

monipuolisuus.  

Kuntosalilaitteissa liike on rajattu ja laitteella voi tehdä vain yhtä liikettä. 

Vapailla painoilla sen sijaan vaihtoehdot ovat rajattomat ja tekniikkaa 

voi säätää yksilöllisesti.  Aloita kuntosaliharjoittelut kevyillä painoilla ja 

lisää tarvittaessa.  

Toistot ja sarjat 

Toisto tarkoittaa yksittäistä liikesuoritusta. Sarja muodostuu yhdestä 

tai useammasta toistoista. Sarjojen välissä on tauko, 1-2 min. Alla 

esimerkki: 

Kolme sarjaa, 12 toistoa 10 kilon painolla tai 3 x 12 x 10kg 

Painojen valitsiminen 

Valitse paino mikä tuntuu sinulle sopivalta. Jos tavoitteenasi on: 

Kestävyyden parantaminen: kevyt painot, 3 – 5 sarjaa ja 12 - 25 toistoa 

Lihasten kasvu: keskiraskaat painot, 3 – 5 sarjaa, 7- 12 toistoa 

Voiman kehittäminen: raskaat painot, 1 – 5 sarjaa, 1-7 toistoa 

Hyvä muistisääntö: Valitse paino sen mukaan, jotta jaksat tehdä 

toistojen jälkeen vielä yhden lisätoiston. 

 

  



Ylätalja 
Harjoitettavat lihakset: leveä selkälihas, 

kaksipäinen olkalihas 

 

1. Istu laitetta päin reidet reisituen 

alla. Ota leveä myötäote tangosta 

 

2. Vedä tankoa kohti rintakehän yläosaa, vie selkää aavistuksen 

verran notkolle ja tuo kyynärpäät taakse. Hengitä samalla sisään.  

 

3. Palauta liike rauhallisesti hengittäen samalla ulos. 

 

 

Helppo:  

tee 3 sarjaa ja 12 

toistoa 

3 x 15, kevyellä painolla 

 

Vaativampi:  

tee 3 sarjaa ja 8 toistoa 

3 x 10, keskiraskailla 

painolla 

 

Painot (kg):  

___________ 



JALKAPRÄSSI  
Harjoitettavat lihakset: suora reisilihas, 

iso pakaralihas 

 

Laita painot telineisiin. Aseta jalat lantion 

levyiseen haaraan.  

Polvet ja varpaat liikkuvat samansuuntaisesti.  

Liike alkaa polvien ollessa koukussa.  

 

1. Koukista polvet hitaasti, hengittäen samalla sisään.  

2. Ojenna jalat melkein suoriksi hengittäen samalla ulos. 

Helppo: 3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi: 3 x 10, keskiraskaalla painolla 

 

Painot (kg): ___________ 



HAUISKÄÄNTÖ JA 

PYSTYPUNNERRUS 

KAHVAKUULALLA 
Harjoitettavat lihakset: hartialihas, 

kaksipäinen ja kolmipäinen olkalihas 

Istu penkille tai seiso ryhdikkäästi. 

Liikkeen voi tehdä myös levy- tai käsipainoilla.  

1. Koukista kädet tuoden painon leuan alle 

2. Punnerra paino ylös.  

3. Palauta liike rauhallisesti alas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Paino (kg): ___________ 



JALKOJEN 

KOUKISTUS 
Harjoitettavat lihakset: kaksipäinen 

reisilihas ns. ”takareisi”, 

kaksoiskantalihas ns. ”pohkeet” 

 

Istu laitteeseen jalat suorina, pohkeiden alaosa tuen päällä. Aseta 

sopiva paino.  

1. Koukista polvet ja vie kantapäät penkin alle. Hengitä samalla 

syvään. 

2. Palauta liike rauhallisesti. Hengitä samalla ulos. 

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Painot (kg): ___________ 



KULMASOUTU 
Harjoitettavat lihakset: leveä selkälihas, 

kaksipäinen olkalihas, hartialihas 

Aseta sopivat painot, istu laitteeseen.  

 

1. Vedä kahvat lähelle vartaloasi, 

hengitä sisään. 

2. Palauta liike rauhallisesti, hengitä samalla ulos. 

 

Rintakehätuki tukee vartaloasi, joka vähentää keskivartalon käyttö 

liikkeen aikana.  

 

 

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Painot (kg): ___________ 



JALKOJEN 

OJENNUS 
Harjoitettavat lihakset: suora 

reisilihas 

Istu laitteeseen. Aseta painot. Ota 

kiinni kahvoista. Koukista polvet ja aseta jalat nilkkatuen taakse. 

1. Ojenna polvet melkein suoriksi. Hengitä liikkeen aikaan sisään 

2. Palauta liike hitaasti hengittäen samalla ulos 

 

Erinomainen liike aloittelijoille kehittää lihasvoimaa ennen siirtymistä 

vaativimpiin liikkeisiin.  

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Painot (kg): ___________ 



Vartalon kierto 

laitteessa 
Harjoitettavat lihakset: vatsalihakset 

Istu laitteeseen, aseta painot. Ota kiinni 

kahvoista ja paina rintakehä 

pehmusteeseen.  

1. Kierrä ylävartaloa laitteen keskustaan kohti pitäen jalat kokoajan 

paikallaan. Vain ylävartalo tekee töitä. 

2. Palauta liikkeet rauhallisesti.  

Muista tehdä myös toiselle puolelle. Parhaat tulokset saavutat 

tekemällä pitkiä sarjoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Painot (kg): ___________ 



VATSARUTISTUS 

LAITTEESSA 
Harjoitettavat lihakset: Suoravatsalihakset, 

nelipäinen reisilihas 

Istu laitteeseen, ota ote kahvoista ja vie jalat nilkkatuen alle 

1. Kumarru eteenpäin ja liikuta rintakehää kohti reisiä. Keskivartalon 

tulisi supistua liikkeen aikana. Hengitä ulos liikkeen aikana 

2. Palauta liike hitaasti liikkeen, hengitä samalla sisään. 

Parhaat tulokset saavutat tekemällä pitkiä sarjoja. Aloita kevyillä 

painoilla. 

Helppo:   3 x 15, kevyellä painolla 

Vaativampi:  3 x 10, keskiraskaalla painolla 

Painot (kg): ___________ 



Loppujäähdyttely, venyttelyä ja lihashuoltoa 

Loppujäähdyttelyn tavoitteena on harjoituksen aikana elimistön 

kertyneiden kuona-aineiden poistaminen ja palauttamisen 

nopeuttaminen. 

Voit tehdä loppujäähdyttelyn kuntopyörällä, juoksumatolla tai vaikkapa 

soutulaitteella. Hyvänä loppujäähdyttelynä sopii salimatkan taittaminen 

jalan, pyörällä tai rullaluistimilla.  

Toteuta loppujäähdyttely kevyillä vastuksilla tai leppoisalla tempolla. 

Mitä kovempi harjoitus, sitä tärkeämpää loppujäähdyttely on. 

Venyttely ennaltaehkäisee lihakipuja ja rasitusvammoja sekä toimii 

liikehoitona kivuissa ja kolotuksissa. Harjoituksen jälkeinen venyttely 

tarkoitus on lihasten lepopituuden palauttaminen. Venyttele vähän 

kerrallaan ja usein.  

Ennen harjoituksia on hyvä tehdä lyhyitä venytyksiä (5-10s) ja 

harjoituksen jälkeen keskipitkiä (20-30s). Venyttely kannattaakin 

yhdistää johonkin päivittäin toistuvaan tekemiseen kuten TV:n 

seuraamiseen tai lehden lukemiseen.  

Terveenä pysymisen olennaiset asiat ovat myös syödä monipuolisesti ja 

nukkua riittävästi. Tarkoituksena on, että jokainen kuntoilija löytää 

hänelle sopivat liikuntamuodot ja luomaan rutiinit, joita pystyy 

noudattamaan. Joskus enemmän ei ole parempi. Jos jokin lihas tai nivel 

tuntuu kipeältä, vähennä tai lopeta harjoittelu ja tarvittaessa käy 

ammattilaisen luona.  

  



KUNTOSALIPÄIVÄKIRJA 

Merkitse päiväkirjaan päivämäärä ja tuntemukset kuntosalikerran 

jälkeen.  

Päivämäärä Tuntemukset 
1.12. Hyvä harjoituskerta, jäi hyvä fiilis! 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  



 

 

Laatija: Joroisten kunnan liikunnanohjaaja Esa Pietikäinen 

esa.pietikainen@joroinen.fi / 040 715 3880 

 

versio: 3/2018 


