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VALMENTAJAN ESITTELY
Markku ”Sensei” Tikka on toiminut ammattivalmentajana
vuodesta 2008 lähtien. Hän on 38-vuotias, kahden lapsen
isä ja suorittanut Vierumäen Urheiluopistolla valmentajan
ammattitutkinnon.
treenaajia

kohti

Hän

valmentaa

kovempia

tuloksia

tavoitteellisia
ja

parempaa

kehonkoostumusta vain hieman harjaantuneista aina
ammattilaistasolle asti.
Markku

tunnetaan

enemmän

kehonkoostumuksen

muokkaamiseen erikoistuneena valmentajana, mutta
myös voiman ja suorituskyvyn valmentamiseen löytyy
vahva ammattitaito ja näyttöjä aina SM, EM ja MM-tasoa
myöten. Kestävyyslajien harrastajien ja urheilijoiden kohdalla myös fysiikkavalmennus sekä
ravintovalmennus ovat hänelle hyvin tuttua toimialaa.
Omalla kohdallaan nuoruuden uintiharrastus laajeni triathloniksi, josta jo yli 20 vuotta kestäneen
salitreenitaustan kautta Classic Bodybuilding SM-mitalistiksi sekä useita vuosia kilpailua Klassisessa
Voimanostossa. Nykyäänkin Markku urheilee tosissaan, mutta ei totisesti, monipuolisuuteen
keskittyen maksimikyykyn ja maratonjuoksun vaihteluvälillä.
Personal Training palvelua livenä on tarjolla Turussa, mutta On-Line Valmennettavia etänä löytyy
ympäri Suomea sekä rajojen ulkopuoleltakin. Kyseessä on kattavan kokemuksen omaava oman
toimialansa rautainen ammattilainen, jonka valmennuksessa et varmasti tule pettymään.

SUORAT LINKIT SIVUSTOIHIN
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ESIPUHE JA YLEISET SUORITUSOHJEET
Salitreenaajan venyttelyoppaassa esitellään kaksi valmista venyttelyohjelmaa. Yksi ylävartalolle ja
yksi alavartalolle. Mukana kaikki oleellinen eikä mitään ylimääräistä, koska ohjelmat edustavat sitä
perustasoa, jolla venyttelyn osana tavoitteellisen salitreenaajan lihashuoltoa tulisi vähintään olla.
Toisaalta useimmissa tapauksissa suurimman osan aikaa yhtään enempääkään ei tarvita.
Oikeastaan tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka et yleensä venyttele tai et osaa venytellä tai et
halua venytellä tai ainakin venyttelyssä osana lihashuoltoa on parantamisen varaa. Kuten viisas mies
Albert Einstein aikoinaan on yhden elämänviisauksistaan ilmaissut: ”Kaikki pitäisi tehdä niin
yksinkertaiseksi kuin mahdollista. Mutta ei yksinkertaisemmaksi”.
Jokaiselle lihasryhmälle löytyy muitakin venytyksiä, kuin mitä ohjelmissa esitellään. Sellaisiakin
venytyksiä yksittäisille lihaksille on olemassa, mihin näissä ohjelmissa ei oteta mitään kantaa.
Joillekin esiteltävillekin venytyksille varmasti olisi olemassa vaihtoehtoisiakin tapoja ne suorittaa.
Näissä esiteltävissä ohjelmissa ei kuitenkaan ole yhtään enempää mitään asentoja, koska jokainen
niistä olisi vain yksi syy lisää jättää nämä tärkeimmätkin tekemättä.
Nämä valmiit ohjelmat ovat venyttelylle sitä, mitä kyykky, penkki, maastaveto ja leuanveto ovat
salitreenille. Oleellisimmat perusliikkeet. Lisäksi ennen kaikkea nämä venyttelyrutiinit edustavat sitä
minä olen käytännössä valmennettavilleni suositellut ja opettanut sekä itsekin jo yli 20 vuotta
palauttavana lihashuoltona suorittanut.

Miksi pitäisi venytellä?
Treenin perään suoritettava venyttely palauttaa harjoituksen aikana lyhentyneitä lihaksia takaisin
lepopituuteensa, laukaisee lihasjännitystä, rauhoittaa mieltä, edistää lihasten verenkiertoa ja näin
parantaa niiden aineenvaihduntaa. Happea sekä ravinteita sisään ja kaikenlaista ei-toivottua ulos.
Lyhyesti sanottuna palautuminen lähtee tehokkaammin liikkeelle.
Ennen kovaa salitreeniä ei pidä venytellä. Ei ainakaan staattisia venytyksiä, koska tällöin suoritettuna
se heikentää lihasten voimantuottoa harjoituksen aikana. Varsinainen venyttely tulisikin aina
suorittaa vasta treenin jälkeen. Alkulämmittelyn yhteydessä voi tehdä liikkuvuusharjoitteita ja
suurimmalle osalle tavoitteellisistakin treenaajista riittää erinomaisesti, kunhan vain tekee
päälihasryhmille treeniliikkeitä täydellä tai jopa hieman ylipitkällä liikeradalla, joissa käydään
hetkellisesti varsin pitkissä lihaspituuksissa.
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Palauttavaa venyttelyä ei myöskään pidä rinnastaa venyttelyyn, jolla pyritään lisäämään lihasten ja
sidekudosten elastisuutta. Tosin suurella todennäköisyydellä palauttavakin venyttely sitä tekee, jos
aikaisempaa taustaa aktiivisesti venyttelystä ei ole. Lisääntynyttä liikkuvuutta ja notkeutta voidaan
tällöin pitää positiivisena sivuvaikutuksena.

Mitä käytännössä tehdään?
Ensisijainen suositukseni on suorittaa venyttelyrutiinit pääsääntöisesti sellaisenaan. Venytykset
esitetyssä ja aina samassa järjestyksessä. Myös ohjelmissa kerrotut toissijaiset ei-pakolliset extravenytykset ohjeistetaan niissä kohdissa ohjelmia, missä ne on hyvä tehdä, mikäli ne suoritetaan.
Tällaiset toimintamallit siitä syystä, että se mitä haetaan, on itseään toistavan tutun rutiinin kautta
pysyvän tavan muodostuminen.
Toisaalta, jos samassa treenissä harjoitetaan sekä ylävartaloa että alavartaloa eikä aikaa, halua tai
mielenkiintoa molempien rutiinien suorittamiseen ole, niin yksittäisistä venytysliikkeistä voi
sommitella mieleisensä treeniohjelman lihasryhmäjakoa vastaavan kokonaisuuden. Ehdoton
minimivaatimus onkin venytellä jokaisen salitreenin jälkeen vähintäänkin kyseisessä treenissä
harjoitetut lihasryhmät.
Niin epämuodikasta kuin tavallinen staattinen venyttely onkin, niin sitä nyt tehdään. Ota
venytysasento ohjelmassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Lihaksessa pitää tuntua selvä venytys,
mutta ei varsinaiseen kipuun ja sattumiseen saakka. Asentoa pidetään noin 20 - 40 sekunnin ajan
per venytys. Tuon ajan sisällä voi pidentää venytystä, mikäli se tuntuu melko vaivatta mahdolliselta.
Siihen perään seuraava ohjeistettu venytys tai jos kyseessä oli yksi puoli kerrallaan suoritettava
venytysliike, niin sitten vielä toinen puoli ennen seuraavaan liikkeeseen siirtymistä.
Sekä ylävartalon että alavartalon venyttelyohjelmassa on 7 erilaista ensisijaista venytysliikettä ja
yksi puoli kerrallaan suoritettavat huomioiden kummassakin tehdään 11 yksittäistä venytystä. Jos
jokaista venytystä pitää puoli minuuttia ja siirtymä seuraavaan ottaa kymmenisen sekuntia, niin
yhden kokonaisen venyttelyohjelman suorittamiseen menee aikaa noin 7 minuuttia.
Kyseessä ei siis ole valtaisa ajallinen investointi eikä sellainen vaivannäkökään, etteikö jokaisen edes
jokseenkin tavoitteellisesti tuloksia haluavan ja lihaksistostaan huolta pitävän salitreenaajan
kannattaisi sitä oman kehityksensä eteen toteuttaa.
Markku Tikka
12.7.2021
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YLÄVARTALON VENYTTELYOHJELMA
1. Rintalihasten venyttely

Mene penkillä makaamaan käsipainopunnerrus-asentoon. Lapaluita yhteen, olkapäät alas, selkä
hieman kaarelle, rinta pystyyn, kyynärpäät osoittavat suoraan sivuille. Anna käsipainojen mennä
niin alas kuin venyvyytesi sallii. Pidä siinä. HUOM!! Älä valitse kovin painavia käsipainoja.

2. Selkävenytys nro 1 – Yläselkä ja epäkkäät

Seiso jalat ja jalkaterät yhdessä. Polvet aavistuksen koukussa. Ota käsillä toisistaan kiinni polvien
takaa. Vedä yläselkää pyöreäksi kohti kattoa, kunnes tunnet sopivan venytyksen.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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3. Selkävenytys nro 2 – Leveä selkälihas

Ota yhdellä kädellä kiinni jostakin tukevasti pystyssä pysyvästä tolpasta. Laita tuon saman
venytettävän puolen jalan päkiä tolpan alaosaan kiinni ja nojaa lantiolla taaksepäin, kunnes tunnet
venytyksen leveässä selkälihaksessa. Tukijalan jalkaterä on hyvä pitää suunnilleen venytettävän
puolen jalan polven kohdalla ja vapaa käsi sen polven päällä asentoa tukemassa.

4. Olkapäiden etuosa = Etuhartioiden venytys

Laita tanko tukevasti telineeseen. Sopiva korkeus riippuu venyvyydestäsi. Seiso tangon edessä selkä
siihen päin. Ota tangosta kiinni selkäsi takana hieman hartioita leveämmällä otteella niin, että
kämmenet ovat tangon yläpuolella. Laskeudu hallitusti korkeaan polviasentoon.
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5. Olkapäiden takaosa = Takahartioiden venytys

Laita tanko telineeseen noin hartialinjasi korkeudelle. Seiso kylki kohti tankoa. Jalkaterät ovat
suoraan tangon alapuolella. Venytettävä puoli on kauempana tangosta oleva. Ota tangosta kiinni.
Nojaa sivusuunnassa tangosta poispäin, kunnes tunnet sopivan venytyksen olkapään takaosassa.
Vapaalla kädellä suosittelen ottamaan tukea telineestä tai jopa tangosta.

EXTRA – Olkapäiden sivuosa = Sivuhartioiden venytys

Tämä venytys ei ole osa varsinaista rutiinia, vaan hyvä täydentävä toissijainen. Tanko on
telineessä noin rintalihasten alaosan korkeudella. Käänny selin tankoon ja laita kyynärvarsi tangon
päälle sen suuntaisesti. Vartalolla mennään hieman alas sekä nojataan aavistus venytettävän
olkapään suuntaan. Tällöin venytys osuu olkapäässä eniten nimenomaan sivulohkoon.
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6. Hauislihasten venyttely

Tanko on telineessä noin rintalihasten korkeudella. Venyvyydestä riippuen. Ota siitä kiinni selkäsi
takana yhdellä kädellä ja niin, että kämmen on tangon alapuolella. Ota askel pitkälle eteen ja päästä
venytettävän hauiksen puoleinen olkapää selvästi taakse. Venytyksen voimakkuutta säädetään
menemällä itse etujalan varassa alaspäin tai ylöspäin.

7. Ojentajalihakset, alataljalla tai käsipainolla

Laita alataljaan sopivan kevyesti painoa sekä köysikahva, josta otat vain toisesta päästä yhdellä
kädellä kiinni. Molemmilla käsillä avustamalla pyörähdä kuvien osoittamaan asentoon, jossa
venytettävän ojentajan kyynärpää osoittaa kohti kattoa ja talja vetää kädestä alaspäin. Ensisijaisesti
suosittelen käyttämään tässä alataljaa, mutta onnistuu vaihtoehtoisesti kyllä käsipainollakin.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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EXTRA – Kyynärvarsien venyttely

En pidä kyynärvarsien erikseen venyttelyä lähtökohtaisesti pakollisena. Se kuitenkin tulee
suositeltavaksi, jos tuntee niiden olevan jatkuvasti jumissa ja rasittuneet tai kärsii kyynärpäiden,
kyynärvarsien ja/tai ranteiden vaivoista. Tällöin tulee venyttää sekä kyynärvarsien = ranteiden
ojentajat sekä koukistajat eli kuvien mukaisesti ranne käännettynä ”ulospäin” sekä ”sisäänpäin”.
Joskin olen sitä mieltä, että kyynärvarsien lihakset ovat varsin sitkeitä venytettäväksi tehokkaasti ja
usein muu manuaalinen möyhiminen antaa paremman lopputuloksen, kuten putkirullaus,
lihashuoltovasara tai urheiluhieronta. Jos ei venyttelyä korvaamaan, niin ainakin sen lisäksi.
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ALAVARTALON VENYTTELYOHJELMA
1. Etureidet

Istu polvet koukussa ja hieman ulospäin suunnattuna kantapäidesi päälle tai väliin ja nojaa
ylävartalolla taaksepäin venyvyytesi sallimissa rajoissa. Tätä venytystä saa helpotettua tekemällä
sen yksi jalka kerrallaan, jolloin toinen jalka odottaa vuoroaan suorana edessä.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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2. Pakarat

Istu toinen jalka suorana edessä ja nosta venytettävän pakaran puoleisen jalan jalkaterä suorana
olevan jalan toiselle puolelle / reiden yli. Pyri pitämään tuo jalkaterä lattiassa kiinni. Ota
venytettävän puolen jalasta tukeva syliote yhdellä tai kahdella kädellä ja paina polvi sekä reisi
tiukasti vasten ylävartaloa.

3. Takareidet

Venytettävän takareiden jalka on suorana edessä. Toisen jalan voi kääntää aitajuoksija-asentoon,
kuten kuvissa. Helpompi versio on laittaa toisen jalan jalkapohja venytettävän jalan polvea vasten.
Pidä venytettävän jalan polvi täysin suorana ja nojaa ylävartalolla kohti jalkaterää, kunnes tunnet
sopivan venytyksen takareidessä. Sillä ei sinänsä ole merkitystä onko yläselkä pyöreänä vai suorana.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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4. Reiden lähentäjät / Nivuset

Edelleen istutaan lattialla tai mukavammin jumppamatolla ja laita jalkapohjat vastakkain. Ota
varpaista ja jalkateristä molemmilla käsillä kiinni. Vedä kantapäät venyvyytesi rajoissa sopivan
lähelle kohti nivusia. Paina kyynärpäillä pohkeista reisiä entistä enemmän auki, kunnes tunnet
venytyksen reiden lähentäjissä nivusten alueella.

5. Lonkankoukistajat

Ota pitkä haara-askel eteen. Se mitä tässä venytetään, on taakse jäävän jalan lonkankoukistajat.
Pidä takajalan polvi sekä päkiä kiinni alustassa. Etujalan säären tulisi olla suunnilleen pystysuorassa.
Pidä myös ylävartalo pystyssä. Tukea tähän saa etujalan polvesta. Venytyksestä pystyy tekemään
entistä voimakkaamman kiertämällä ylävartaloa venytettävästä lonkasta poispäin.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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EXTRA – Reiden lähentäjät / Sisäreidet

Jos salitreeni on ainoa kuormittava liikuntamuoto, mitä harrastaa, niin en näe tätä venytystä
lähtökohtaisesti pakollisena. Mutta varsinkin, jos harrastaa juoksua tai jotain lajia, jossa juostaan
paljon, niin tämä venytys on suositeltavaa sisällyttää rutiiniin.
Ota leveä haara-asento. Mene kyykkyyn vain toisen jalan päälle. Tässä venytetään suorana sivulla
olevan jalan reiden lähentäjälihaksia / sisäreisiä. Kädet pystyy laittamaan monella tavalla. Tärkeää
on vain, että niiden avulla saa tasapainon pidettyä. Kyykyssä oleva jalka voi olla vain päkiän varassa
(kuten kuvissa) tai asennon voi hakea niin, että koko jalkapohja pysyy alustassa. Oleellista on, että
suorana olevan jalan jalkaterä on koko sivunsa matkalta kiinni alustassa. Sitä ei päästetä vain
kantapään varaan, koska silloin venytys lähtee kääntymään takareiden suuntaan. Hyvä venytys
sekin, mutta eri venytys kuin mitä tässä tehdään.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi

15

6. Pohkeet

Pohkeet venytetään seisomalla koroke päkiän alla, jolloin kantapää pääsee päkiää alemmas kohti
lattiaa. Pidä polvi suorana tai jopa lukossa, mutta ei yliojennettuna taaksepäin. Voidaan tehdä
korokkeella kehonpainolla yksi jalka kerrallaan, kuten kuvissa. Toinen vaihtoehto on tehdä sama
pohjekoneessa painon alla, jolloin pystyy venyttämään molemmatkin pohkeet yhtä aikaa.

7. Koko takaketju

Akillesjänteet, pohkeet, takareidet, jopa selänojentajat ja yläselkäkin venyvät tässä. Voidaan
suorittaa matolla istuen. Suosittelen tekemään seisten. Seiso suorana lukituin polvin. Pehmeästi
lähde kurottamaan eteen- ja alaspäin niin pitkälle kuin pääset. Saatko sormet lattiaan? Tähän lähes
meditatiiviseen venytykseen on hyvä päättää alavartalon rutiini.
Markku Tikka – www.ProTrainer.fi
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