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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimittaa laadukas jakomateriaali valmentajien ja 
urheilijoiden käyttöön. Tilaus työhön lähti Suomen Fitnessurheilu ry:ltä. Fitnesslajien 
suosio ja harrastajamäärät ovat nousseet räjähdysmäisesti viime vuosina. Lajin suosion 
kasvaminen on asettanut uudenlaisia haasteita. Tarvittiin yhdenmukaista, laadukasta ja 
oikeanlaista valmennustietoutta, jotta voidaan taata terveellinen ja jatkuva lajiharjoittelu 
ja kilpaileminen. Lajiesitteet olivat osana valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämis-
tä. Lajiesitteet toimivat valmennuksellisina tukityökaluina ja mainoksena lajin uusille har-
rastajille. 
Opinnäytetyön ja lajiesitteen suunnittelu lähti liikkeelle työn rakenteen suunnittelusta. 
Työn sisällön painopisteeksi asetettiin lajin ohjelmointi- ja harjoitukselliset tekijät. Proses-
si eteni niin, että työn ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kattava kirjallisuus- ja tutkimus-
katsaus lajista, ravitsemuksesta ja lajissa vaadittavista eri fyysisten osa-alueiden harjoi-
tusmenetelmistä. Lähteenä käytettiin myös alan valmentajien haastatteluja, joita yhdistet-
tiin aiheeseen liittyviin, jo tehtyihin tutkimuksiin, ja kirjallisiin lähteisiin.  Projektin seuraa-
vassa vaiheessa nämä tulokset analysoitiin ja niiden pohjalta luotiin yleiset ravitsemus- 
ja lajiharjoitteluohjeet. 
Kolmannessa vaiheessa laadittiin lajiesitteen sisällysluettelo ja työstettiin työn rakenne. 
Lajiesite sisälsi perusohjeet lajiharjoitteluun ja oikeanlaiseen ravitsemukseen eri kausille. 
Esite sisälsi teoriapohjan ravinnon merkityksestä lihaksen kasvatuksessa sekä kilpailu-
kaudella painoa pudottaessa. Lajiharjoittelun kannalta oleellisimmat asiat, kuten perus-
voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu esimerkein, esiteltiin työssä. Lisäksi esite sisälsi 
lajin kannalta oleelliset tiedot kilpailuun valmistautumisesta ja kilpailun kulusta, lajin 
säännöt, ja ohjeet poseerauksiin. Lajiesitteessä haluttiin myös tuoda esiin lajin terve har-
joittaminen. 
Lopputuloksena syntyi selkeä ja jäsennelty jakomateriaali, jota voidaan käyttää liiton kou-
lutuksissa ja erilaisessa tapahtumissa tukityökaluna. Opinnäytetyö ja sen pohjalta koos-
tettu lajiesite on yksi harvoista aiheesta tehdyistä katsannoista Suomessa tähän men-
nessä. Sitä voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi alalla tehtävissä projekteissa. La-
jiesite on suunniteltu niin, että siitä voidaan jatkossa tuottaa uusi painos vuosittain ja tä-
ten tarjota aina ajanmukainen versio. 
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1 Johdanto      

Fitnesslajien suosio ja harrastajamäärät ovat nousseet räjähdysmäisesti kuluneina 

vuosina. Vuonna 2015 Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailijalisenssejä ostettiin 768 

kappaletta, mikä on 200 kappaletta enemmän kuin vuonna 2014. Lajin suosion 

kasvaminen asettaa uudenlaisia haasteita. Tarvitaan yhdenmukaista, laadukasta ja 

oikeanlaista valmennustietoutta, jotta voidaan taata terveellinen ja jatkuva lajiharjoittelu ja 

kilpaileminen. Laadukkaan ja oikeanlaisen tiedon jakamisen varmistamiseksi Suomen 

Fitnessurheilu ry. yhdenmukaistaa koulutus- ja valmennusjärjestelmäänsä. Lajiesitteet 

ovat osa valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämistä ja toimivat valmennuksellisina 

tukityökaluina. (Suomen Fitnessurheilu ry. 2016.) 

 

Tämä opinnäytetyö ja tuotettu lajiesite käsittelevät bikini fitnessiä lajina. Opinnäytetyössä 

syvennytään bikini fitnessin ravitsemukselliseen ja lajiharjoituksellisiin tekijöihin. 

Lajiesitteen tarkoituksena on toimittaa laadukas jakomateriaali valmentajien ja 

urheilijoiden käyttöön. Esite sisältää lajikuvauksen, kilpailun rakenteen kuvauksen ja 

säännöt, perusohjeet lajin harjoitteluun ja ravitsemukseen sekä ohjeet kilpailuihin 

valmistautumiseen. Lajikuvaus sisältää tiedot lajista ja vaadittavista fyysisistä 

ominaisuuksista sääntöjen puitteissa. Esite sisältää myös perusrungon bikini fitness –har-

joittelusta ja ravinnon koostamisesta eri kausille. Lajiesitteessä kuvataan kilpailun kulku 

sekä kilpailussa käytettävät vertailuasennot. Esite sisältää myös ohjeet kilpailuihin 

valmistautumiseen, kuten esiintymisharjoitteluun. Lisäksi esite toimii lajiesittelynä uusille 

bikini fitness -harrastajille ja lajista kiinnostuneille. Esite sisältää hyödyllistä tietoa lajin 

harrastamisen aloittamisesta ja lajissa kilpailemisesta. Suomen Fitnessurheilu ry. osallistui 

esitteen suunnitteluun ja toteutukseen.      
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2 Bikini fitness lajina 

Bikini fitness on yksi seitsemästä IFBB Fitness lajiliiton alaisesta kilpailulajista. Muita lajeja 

naisille ovat Wellness fitness, Body fitness, Women's Physique ja vapaaohjelma Fitness. 

Miesten lajeja ovat Classic bodybuilding ja Men’s Physique. (Suomen Fitnessurheilu ry. 

2017). Bikini fitness rekisteröitiin viralliseksi IFBB:n alaiseksi lajiksi vuonna 2010. 

Ensimmäinen Bikini fitness -kilpailu käytiin vuonna 2010. (IFBB Official 2016). 

Bikini fitness -urheilija tavoittelee x-mallista vartaloa, eli leveitä hartioita, kapeaa vyötäröä 

ja lihaksikkaita pakaroita sekä reisien lihaksistoa. Bikini fitness -kilpailijoiden ylä- ja 

alavartalon mittasuhteiden tulee olla toisiinsa nähden tasapainossa. (Suomen 

Fitnessurheilu ry. 2017). Bikini fitnessissä kilpaillaan Suomessa yleisessä sarjassa 

seuraavissa pituusluokissa: alle ja tasan 160 cm, alle ja tasan 164cm, alle ja tasan 169 

cm, alle ja tasan 172 cm ja yli 172 cm. (Suomen Fitnessurheilu ry. 2017). Yleisen sarjan 

lisäksi kilpaillaan juniori- sekä Masters-sarjoissa. Juniorisarjat on tarkoitettu 18–23-

vuotiaille ja Masters-sarjat yli 35-vuotiaille. (IFBB Official 2016).  

 

Kilpailusuorituksessa esitetään numerojärjestyksessä viiden kilpailijan ryhmissä neljä 

käännöstä oikealle. Tuomarit vertailevat kilpailijoita toisiinsa seuraavin perustein: kehon 

tasapainoisuus ja muoto sekä kehon kokonaisvaikutelma, jossa otetaan huomioon ihon 

sävy, ryhti, yleisvaikutelma ja kauneus. (Suomen Fitnessurheilu ry. 2017). Kilpailussa 

käydään kolme erilaista kierrosta, jotka ovat eliminaatiokierros, alkukilpailu ja finaali. 

Eliminaatiokierros suoritetaan, jos sarjassa on enemmän kuin 15 kilpailijaa. Viisitoista 

parasta jatkavat eliminaatiokierrokselta kilpailuaan varsinaiseen alkukilpailuun. 

Alkukilpailuista kuusi parasta etenevät finaaliin. (IFBB Official 2016). Finaalissa 

suoritetaan neljänneskäännösten lisäksi I-kävely, jossa kilpailija esittelee fysiikkansa 

parhaita puolia. Esiintyminen finaalissa vaikuttaa kokonaisarvosteluun. Kilpailun voittavat 

parhaimmat kokonaispisteet saanut kilpailija. (Suomen Fitnessurheilu ry. 2017). 
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3 Harjoittelun ohjelmointi 

Kilpaurheiluharjoittelun tulee olla suunnitelmallista ja nojata tieteelliseen näyttöön. (Bompa 

1999, 150). Rhea & Alderman (2004, 456-464) tutkimuksessa on osoitettu ohjelmoinnin eli 

harjoittelun pitkänaikavälin suunnitelmien tekemisen tuottavan parempaa tulosta verrattu-

na ohjelmoimattomaan harjoitteluun. Hyvin ohjelmoitu harjoitusohjelma antaa johdonmu-

kaisen suunnan harjoittelulle, jolla voidaan luoda edellytykset kehittymisen jatkuvuudelle 

ja mahdollisuudet saavuttaa haluttu huippukunto tavoitteiseen mennessä. (Bompa 

1999,150; Häkkinen, Mäkelä & Mero 2007, 267). Harjoittelun ohjelmoinnin tulee olla jous-

tavaa ja tavoitteiden tulee olla muokattavissa urheilijan taitojen ja suorituskyvyn kehityk-

sen mukaan. (Bompa 1999, 150; Bompa 1994, 127). 

 

Harjoittelun tavoitteet tulee ohjelmoida tämän hetken näkökulmasta ja pitkällä aikavälillä 

useammaksi vuodeksi kerrallaan. (Bompa 1999,150; Mero, Nummela, Leskinen & Häkki-

nen 2007, 425). Pitkän aikavälin ohjelmoinnin ja tämän hetken ohjelmointia ohjaavat sa-

mat tavoitteet ja ne toimivat yhtä aikaa rinnakkain tavoitteiden saavuttamiseksi. (Bompa 

1994, 127). Harjoittelun pitkän aikavälin ohjelmoinnissa käytetään vuosisuunnitelmaa, 

joka osoittaa urheilijan harjoittelun vuoden ajalta. (Bompa 1994, 167; Mero, Nummela, 

Leskinen & Häkkinen 2007, 425). Vuosisuunnitelma on pakollinen kehittymisen maksi-

moimiseksi, jotta voidaan luoda edellytykset saavuttaa kilpailukaudelle asetetut menestys- 

ja kehitystavoitteet. (Bompa 1994, 167–169; Mero ym. 2007, 425). Vuosiohjelmointi perus-

tuu jaksottamiseen. (Bompa 1999, 194). Vuosisuunnitelma voidaan jakaa kolmeen jak-

soon: valmistavaan jaksoon, kilpailujaksoon sekä siirtymäjaksoon. (Bompa 1994, 167–

169). Harjoittelun valmistava jakso, kilpailujakso sekä siirtymävaihe on jaettu vielä pie-

nempiin jaksoihin, jotka ovat nimeltään makro-, meso- ja mikrosykli. (Bompa 1994, 167–

169; Hulmi 2016, 50). Mikrosykli osoittaa harjoittelun viikon ajalta. (Bompa 1994, 167–

169). Mesosykli kuvaa harjoittelun viikosta kuukausiin kestävään jaksoon. (Hulmi 2016, 

52). Makrosykli edustaa taas pisintä harjoitussykliä ja sen pituus voi olla muutamasta kuu-

kaudesta useaan vuoteen. (Hulmi 2016, 52). Voidaan todeta, että ei voida antaa yleistä 

kaikille lajeille sopivaa tapaa toteuttaa vuosiohjelmointia ja eri lajien vuosiohjelmoinnit 

poikkeavat toisistaan hyvin selkeästi. (Mero ym. 2007, 425). 

 

Bikini fitnessissä kaudet jaetaan kilpailukauteen, eli dieettiin, ja kilpailukauteen valmista-

vaan kehoa rakentavaan kauteen. (Sandberg 2.7.2017). Kilpailukauteen valmistavan kau-

den tavoite on lihasmassan kasvattaminen ja kehon muokkaaminen kohti lajikriteerejä 

(Isola 18.6.2017). Kilpailukauden tavoite on kehon rasvamassan pienentäminen sekä ke-

hon rasvattoman massan ja lihaskudoksen säilyttäminen. (Isola 18.6.2017). Kausien pi-

tuus riippuu urheilijan lähtötilanteesta: lihasmassan määrästä ja kehonkoostumuksesta. 
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Harjoittelussa tulee varata lihasmassan rakentamiselle riittävä aika, jotta oikeanlainen 

kehitys saadaan aikaiseksi ennen kilpailukaudelle siirtymistä. Painonpudotukselle tulee 

myös varata sopivasti aikaa, jotta saavutetaan oikeanlainen lajin mukainen kisakunto ki-

sapäivään mennessä. Kilpailukausi voi kestää 3-7 kuukautta ja kilpailuun valmistava kausi 

voi kestää 6 kuukaudesta jopa 3 vuoteen. (Sandberg 2.7.2017). 
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4 Bikini fitness -harjoittelu 

Bikini fitness -urheilija edustaa lihaksikasta ja urheilullista kauneutta. Optimaalisessa bi-

kinivartalossa ylä- ja alavartalo ovat oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Bikini fitness –

ur-heilijalla ei saa olla liikaa lihasmassaa eikä lihaserottuvuutta. Kilpailutilanteissa arvoste-

lu perustuu tuomareiden subjektiiviseen näkemykseen oikeanlaisesta lajin mukaisesta 

fysiikasta ja yleisolemuksesta. Kilpailuissa tulokset eivät perustu fyysiseen suorituskykyyn. 

(Isola 18.6.2017). Bikini fitness -lajiharjoittelun päämääränä on saavuttaa lajikriteerien 

mukainen vartalo. Lajikriteerit täyttävä harjoittelu sisältää maltillista lihaskasvuun tähtää-

vää hypertrofista harjoittelua (luku 4.2.2) sekä aerobiseen kuntoon ja kehonkoostumuk-

seen vaikuttavaa peruskestävyysharjoittelua (luku 4.1.4). Harjoittelun painotukseen vaikut-

taa se, missä vaiheessa kautta ollaan menossa. (Sandberg 2.7.2017). Seuraavissa alaot-

sikoissa selostetaan ja perustellaan lajikriteereiden täyttävän harjoittelun osatekijät: aero-

binen peruskestävyysharjoittelu ja lihaskasvuun tähtäävä hypertrofinen harjoittelu. 

 

4.1 Aerobinen harjoittelu 

Kestävyyssuorituskyvyn raamit muodostuvat maksimaalisesta kyvystä tuottaa energiaa 

aerobisesti. Maksimaalista aerobista energiantuottokykyä kuvataan termillä Vo2max. Li-

säksi kestävyyssuorituskykyyn vaikuttaa väsymyksen sietokyky ja pitkäaikainen aerobinen 

kestävyys, joka määräytyy fysiologisten kuntotekijöiden eli aerobisen ja anaerobisen kyn-

nysten ja energiavarastojen eli glykogeenin riittävyyden mukaan. (Mero, Nummela, Keski-

nen & Häkkinen 2007, 333). Kestävyyden lajit voidaan jakaa aerobiseen peruskestävyy-

teen, vauhtikestävyyteen, maksimikestävyyteen ja nopeuskestävyyteen. Kestävyyssuori-

tuskyky on lajispesifinen, ja kestävyyssuorituskykyominaisuuksien painoarvo muuttuu lajin 

suorituksen keston ja tavoitteiden mukaan. (Mero ym. 2007, 333).  Aerobinen harjoittelu 

bikini fitnesissä on tyypillisesti tasavauhtista peruskestävyysharjoittelua tai sykevaihtelua 

sisältävää HIIT-harjoittelua. Aerobinen harjoittelu on todettu vaikuttavan kehon rasvamas-

san vähenemiseen, mikä on edullista dieettikaudella painoa pudottaessa. Kestävyyssuori-

tuskyvyn merkitystä ja painoarvoa bikini fitnessin kohdalla käsitellään tarkemmin kohdas-

sa 4.1.4. 

  

4.1.1  Energiantuottomekanismit 

Lihakset tarvitsevat toimiakseen energiaa ja sitä saadaan adenosiinitrifosfaattiin (ATP) 

lihakseen sitoutuneen vapaan energian kautta. Lihaksen ATP-varastot ovat kuitenkin suh-

teellisen pienet, minkä takia ATP:tä täytyy muodostaa jatkuvasti lisää. ATP:a tuotetaan 

kolmea eri reittiä: kretiinifosfaattivarastoista, glukoosin ja glykogeenin anaerobisen ja ae-

robisen pilkkomisen avulla sekä rasvojen pilkkomisen avulla. (Nummela 2007, 97). ATP:a 
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tuotetaan nopeiden lihaksen kretiinifosfaattivarastoista, mutta varastot ovat suhteellisen 

pienet, ja siksi ATP:n muodostusta tapahtuu yhtä aikaa myös muiden energiantuottosys-

teemien kautta. ATP- ja kreatiinifosfaattivarastot muodostavat yhdessä alaktisen kapasi-

teetin, jonka merkitys on suurin lyhytkestoisissa 10–30 sekunnin suorituksissa. (Nummela 

2007, 97). 

 

Anaerobisesti energiaa tuotetaan hapettamalla glykogeeni ja glukoosi palorypälehapoksi 

ja edelleen maitohapoksi. Anaerobinen glykolyysi on nopea energiantuottotapa, mutta sillä 

saadaan vain osa siitä ATP:n kokonaismäärästä, joka voidaan tuottaa aerobisen hapetta-

misen kautta. Anaerobisen glykolyysin lopputuote palorypälehappo pilkotaan Krebsin sykli 

-nimisessä reaktiosarjassa. Reaktiossa syntyneet vetyatomit hapetetaan, jolloin syntyy 

ATP:a. Tätä reaktioiden sarjaa kutsutaan aerobiseksi energiantuottotavaksi. Aerobisella 

energiantuotolla tuotetaan enemmän ATP:a ja vältytään maitohapon muodostumiselta 

verrattuna anaerobiseen glykolyysiin. (Nummela 2007, 98.) 

 

Rasva eli triglyseridi on varastoitu lihaksiin ja rasvakudoksiin. Trigylserideistä voidaan 

muodostaa energiaa pilkkomalla se glyseroliksi ja rasvahapoiksi. Glyserolia voidaan käyt-

tää energian muodostukseen glykolyysissä ja rasvahappoja B-oksidaatiossa. Näissä reak-

tiosarjoissa voidaan saada 12 kertaa enemmän ATP:a kuin glukoosin pilkkomisen avulla. 

Rasvavarastojen käyttö energianmuodostuksessa on kuitenkin hidasta. (Nummela 2007, 

99.) 

 

Urheilijan suorituskykyyn vaikuttaakin eri energiantuottomekanismien teho ja kapasiteetti. 

Eri energiantuottomekanismien painotus riippuu suorituksen vaatimuksista. Lyhytkestoi-

sissa suorituksissa oleellisempaa on anaerobinen energiantuottonopeus. Suorituksen 

pidentyessä anaerobinen taloudellisuus ja maksimaalinen anaerobinen energiantuottoky-

vyn merkitys kasvaa. Pitkäkestoisissa suorituksissa hyvä suorituskyky edellyttää taas 

suurta aerobista tehoa, suorituksen taloudellisuutta ja energiavarastojen riittävyyttä. 

(Nummela 2007, 97.) 

 

4.1.2 Aerobinen ja anaerobinen kynnys 

Aerobisen ja anaerobisen kynnysten määrittämiseksi tarvitaan tieto maksimisykkeestä. 

Maksimisyke saadaan käyttämällä kaavaa 220-oma ikä (Roberg  & Landwehr  2002, 1-

10). Tutkimuksen Gulati ym. (2010, 130-137) mukaan yleisin maksimisykkeen kaava on 

määritetty miehille ja se antaa liian suuren tuloksen. Maksimisyke naisille saadaan lasket-

tua kaavalla 206 – (0,88). (Gulati ym. 2010, 130-137).  Myös Tanaka, Monahan & Seals 

(2001, 153-156) mukaan maksimisyke vaihtelee iän myötä. Heidän tutkimustulostensa 
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perusteella maksimisykkeen määrittämiseksi saatiin kaava 206,3 - (0.711 x ikä). (Tanaka 

ym. 2001, 153-156). 

 

Aerobinen kynnyssyke voidaan arvioida kaavalla, jossa maksimisykkeestä vähennetään 

40–50 lyöntiä. Alle aerobisen kynnyksen tapahtuva harjoittelussa vaikutus kohdistuu ae-

robiseen energiantuottojärjestelmään sekä rasva-aineenvaihduntaan. Aerobisessa harjoit-

telussa puolet energiasta tuotetaan rasvoista. Harjoitusten teho on matala, niin että veren 

laktaattipitoisuudet eivät kasva lepotasosta. (Nummela, Keskinen & Vuorimaa 2007, 336-

337.) 

 

Anaerobinen kynnys syke määritetään vähentämällä maksimisykkeestä 20 lyöntiä. Alle 

anaerobisen kynnyksen tapahtuva harjoittelu vaikuttaa aerobisen harjoituksen rinnalla 

aerobiseen energiantuottojärjestelmään, rasva-aineenvaihduntaan ja myös hiilihydraatti-

aineenvaihduntaan. Suurin ero aerobiseen harjoitteluun on energiantuotossa: anaerobi-

sessa harjoittelussa energia tuotetaan pääsääntöisesti hiilihydraateista ja vain 30 % ras-

voista. Anaerobisessa harjoittelussa veren laktaattipitoisuudet nousevat hieman lepo-

tasosta. (Nummela ym. 2007, 338-339.) 

 

4.1.3  Aerobisen kunnon harjoittaminen ja rasvanpoltto 

Aerobinen kunto kehittyy, kun hengitys- ja verenkiertoelimistöä järkytetään pois normaalis-

ta tasapainotilasta. Kestävyysharjoittelussa kehon homeostaasiaan vaikutetaan harjoitus-

tehon tai keston avulla. Yksittäinen harjoitus saa aikaan tasapainotilan järkkymisen, johon 

keho pyrkii harjoittelussa sopeutumaan. Usean peräkkäisen harjoituksen jälkeen tapahtuu 

kehossa pysyviä muutoksia. Kehittymisen jatkumisen takaamiseksi tulee harjoituksia 

muuttaa vaativammaksi kunnon parantuessa. (Nummela ym. 2007, 333–335.) 

 

Aerobista kuntoa voidaan kehittää tasavauhtisilla harjoituksilla tai intervalliharjoituksilla, 

jossa harjoituksen tehoa vaihdellaan. (Nummela ym. 2007, 335). Sopiva aerobisen harjoi-

tuksen kesto on noin 30–240 minuuttia kerrallaan. (Nummela ym. 2007, 336). Matalate-

hoisen 50–70% maksimisykkeestä tehtävän aerobisen harjoituksen harjoitusvaikutus koh-

distuu lihasten rasva-aineenvaihduntaan. Aerobinen harjoittelun seurauksesta kehon ras-

vapitoisuus pienenee ja painonhallinta helpottuu. (Esteve-Lanao, Anta & Conzales 2016, 

121). Meta-analyysissa Ballor & Keesey (1991, 717-726) on osoitettu, että aerobisen har-

joittelun seurauksena paino laskee, kehon rasvamassa vähenee ja kehon rasvaprosentti 

pienenee. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta aerobisen harjoittelun olevan edul-

lista bikini fitness-kilpailijalle dieettivaiheessa. Aerobista kunnon harjoitus tapoja ovat esi-

merkiksi kävely, juoksu, luistelu, pyöräily, uinti ja hiihto. Kävely- ja juoksuharjoittelua suosi-
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tellaan sen matalien taitovaatimusten sekä henkilökohtaisen intensiteetin säädettävyyden 

takia. (Esteve-Lanao ym. 2016, 124-125). Elliptisiä laitteita ja steppereitä suositellaan ae-

robisen harjoituksen tekemiseen, koska ne ovat teknisiltä vaatimuksiltaan yksinkertaisia 

eivätkä ne aiheuta iskukuormitusta. Lisäksi elliptiset ja steppityyliset laitteet vahvistavat 

keskivartalon lihaksistoa ja aktivoivat pakara- ja reiden takaosan lihaksistoa. (Esteve-

Lanao ym. 2016, 126-127). 

 

HIIT eli high-intensity interval training -harjoittelun on kehittänyt Arthur Jones 1970-luvulla. 

(Heffernan 2015). Tutkimuksessa Boutcher (2010, 717-726) sekä tutkimuksessa Trapp, 

Chisholm, Freund & Boutcher (2007, 684–691) on osoitettu säännöllisen HIIT-harjoittelun 

kehittävän merkittävästi anaerobista ja aerobista kuntoa. HIIT-tyylisen intervalliharjoittelun 

on todettu myös kehittävän merkittävästi maksimaalista hapenottokykyä. Samoissa tutki-

muksissa Boutcher (2010, 717-726) sekä Trapp ym. (2007, 684-691) on osoitettu HIIT-

intervallityyppisen harjoittelun vaikuttavan ihonalaiseen rasvakudoksen määrän sekä kes-

kivartalon rasvamassan vähenemiseen. Huomioon tulee kuitenkin ottaa henkilökohtainen 

harjoitusvaste ja rasvamassan väheneminen. HIIT-tyyppisen harjoittelun on todettu myös 

vaikuttavan myönteisesti painonhallintaan hillitsemällä ruokahalua ja paljon energiaa sisäl-

tävien ruokien nauttimista. (Trapp ym. 2007, 684-691). Tutkimuksissa Foster ym. (2015) 

on kuitenkin osoitettu, että kumpikaan menetelmä ei kuitenkaan ole ylivertainen toisiinsa 

nähden. Aerobista kuntoa voidaan harjoittaa toimivasti niin tasavauhtisella harjoittelulla 

kuin intervalliharjoittelullakin. 

 

4.1.4  Aerobinen harjoittelu Bikini Fitnessissä 

Aerobinen harjoittelu on tyypillisesti bikini fitnessissä tasavauhtista peruskestävyysharjoit-

telua, myös syke-vaihtelua sisältävää HIIT-intervalliharjoittelua käytetään harjoitusmuoto-

na.(Sandberg 2.7.2017). Tasavauhtisen aerobisen harjoittelun sekä HIIT-

intervalliharjoittelun on todettu vaikuttavan kehon rasvamassan vähenemiseen, joka on 

edullista etenkin dieettikaudella painoa pudottaessa. (Esteve-Lanao ym. 2016, 121; Ballor 

& Keesey 1991, 717-726; Trapp ym. 2007, 684-691). Aerobisen kunnon harjoittelua ja 

vaikutuksia rasvanpolttoon käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.1.3. Aerobisen harjoitte-

lun laatuun ja määrään on tärkeä kiinnittää huomiota niin harjoitus- kuin kilpailukaudella. 

Aerobista harjoittelua tulee tehdä vain tarvittaessa ja liiallista aerobisen harjoittelun mää-

rää tuleekin välttää. Liian suuri viikoittainen aerobisen harjoittelun määrä voi lisätä rasvat-

toman massan ja lihasmassan vähenemistä. (Isola 18.7.2017). Aerobista harjoittelua teh-

dään esimerkiksi reippaalla kävelyllä, pyöräilemällä tai crosstrainer -laitteilla. (Sandberg 

2.7.2017). Aerobinen harjoittelu suositellaan tehtävän esimerkiksi juuri pyöräilemällä, kos-

ka sen on todettu säästävän lihasmassaa paremmin kuin esimerkiksi juosten tehtävät 
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aerobiset harjoitteet. (Hulmi 2016, 174). Tutkimuksessa Hulmi ym. (2017, 689) todettiin 

dieettikaudella yhden HIIT-harjoittelukerran olevan kestoltaan 10-25 minuuttia sisältäen 

15-45 sekunnin intervalleja 30-60 sekunnin palautusjaksoilla. Tasavauhtista aerobista har-

joittelua todettiin tehtävän 30-60 minuutin kestoisina jaksoina kerrallaan. (Hulmi ym. 2017, 

689). Aerobisen harjoittelun viikoittainen minimimäärä suotuisien harjoitusvaikutusten ai-

kaansaamiseksi on todettu olevan 2 harjoituskertaa viikossa. (Sundell 2012, 21). 

 

4.2 Lihasvoimaharjoittelu 

Kyky tuottaa voimaa perustuu hermo-lihasjärjestelmän toimintaan ja se ilmenee monin eri 

tavoin. Voimaharjoittelun tavoitteena on lihasten voimantuoton tai massan kehittäminen. 

(Naclerio & Moody 2016, 85). Voiman lajeja ovat nopeusvoima, maksimivoima ja kesto-

voima. Nopeusvoima voi olla a-syklistä eli kertasuorituksellista tai toistuvina suorituksina 

tehtävää syklistä voimantuottoa. Voimantuottoaika voi olla 0.1 sekunnista muutamaan 

sekuntiin. Yhden toiston maksimi tai maksimaalinen isometrinen supistus mittaa maksimi-

voimaa. Kestovoima on aerobista tai anaerobista pitkäkestoista voiman tuottamista. (Me-

ro, Mäkelä & Häkkinen 2007, 251). Urheilulajien voimantuottotavat eroavat toisistaan. 

Lajin ominaispiirteet määrittävät voiman eri osa-alueiden tarpeellisuuden lajissa. Kaikkia 

voiman ominaisuuksia voidaan kehittää yksilöllisesti räätälöidyn voimaharjoittelun avulla. 

(Hulmi 2016, 15). 

 

4.2.1 Lihassolujakauma 

Motorinen yksikkö vastaa lihaksen sisäisestä toiminnasta. Motorisen yksikön muodostavat 

hermo- ja lihassolut. Motoriset yksiköt voivat olla nopeita tai hitaita yksiköitä. Lihassolun 

solutyypin määrää solua hermottava lihassolu. Samassa motorisessa yksikössä olevat 

lihassolut ovat saman tyyppisiä. Lihaksen sisäinen solusuhde määrää, kuinka nopeasti 

voimaa tuotetaan. (Niemi 2010, 66). Lihassoluja on useita tyyppejä ja ne ovat ominai-

suuksiltaan erilaisia. Lihassoluja on nopeita ja helposti väsyviä tyyppi IIx ja hitaita, väsy-

mystä sietäviä tyyppi I -soluja. Muita tunnettuja lihassolutyyppejä ovat IIa sekä sekatyyp-

pisiä soluja I/IIa. (Nedergaard 2016, 27).  

 

I-tyypin lihassolut ovat hitaita ja kestäviä. Ne ovat erikoistuneet aerobiseen energiantuo-

tantoon eli energian tuottamiseen polttamalla ravintoaineita hapen avulla. I-tyypin lihasso-

luissa on paljon mitokondrioita ja aerobisia entsyymejä. (Niemi 2010, 67). Nopeat tyypin 

IIx-tyypin lihassolut tuottavat energiaa anaerobisesti eli hapettomissa olosuhteissa. Nope-

at lihassolut jakautuvat rakenteensa mukaan kolmeen ryhmään: IIa, IIb ja IIc. II-tyypin 

lihassolut tuottavat voimaa nopeasti, mutta eroavat toisistaan aineenvaihdunnallisilta omi-

naisuuksiltaan. (Niemi 2010, 67). 
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4.2.2 Hypertrofia ja hypertrofinen harjoittelu 

Hypertrofia on lihassolujen eli lihassyiden kasvua. Lihassolut kasvavat, kun lihassolujen 

sisällä olevat pitkittäiset lihassäikeet eli myofibrillien koko ja määrä lihassolussa lisäänty-

vät. Myofibrillit lisääntyvät jakautumalla ollessaan riittävän paksuja jakaantumiselle. Prote-

iinisynteesissä valmistuneita proteiinia lisätään myofibrillien ulkokehälle (Hulmi 2016, 20). 

Hypertrofisella harjoitusmenetelmällä tähdätään hypertrofiaan eli lihasmassan maksimaa-

liseen lisääntymiseen. (Niemi 2010, 116). Lihaksen poikkipinta-ala kasvaa, kun keho saa 

painoharjoittelusta oikeanlaisen ärsykkeen, johon elimistö pyrkii reagoimaan vahvistumal-

la. (Niemi 2010, 116). Vahvistumista kutsutaan superkompensaatioksi. Superkompensaa-

tiota tapahtuu, kun kehon tasapainotilaa järkytetään riittävän suurella harjoitusärsykkeellä 

ja ravintoa ja lepoa on riittävästi saatavilla kehittymisen takaamiseksi. Superkompensaa-

tion seurauksesta keho yli korjaa itseänsä ja kestää harjoitusärsykettä paremmin kuin 

ennen. (Hulmi 2016, 50). Seuraavissa kappaleissa käsitellään tavoitteelliseen lihaskas-

vuun tähtäävän harjoittelun ominaispiirteitä. Alla on esitelty hypertfosien harjoittelun oh-

jelmointia, yksittäisen harjoituksen treenimuuttujia; liikkeiden ja sarjojen määriä, käytettyjä 

harjoituskuormia sekä palautusten kestoa. 

 

Lihaskasvua tukeva ohjelmointitapa on epälineaarinen ohjelmointi. Epälineaarisessa oh-

jelmoinnissa pyritään ylläpitämään tiettyjä ominaisuuksia ja kehittämään useampia omi-

naisuuksia samanaikaisesti harjoituskauden aikana. Yksittäisellä harjoituskerralla hybridi-

mäiset harjoitukset ovat hyvä esimerkki epälineaarisesta ohjelmoinnista. Yhdellä harjoi-

tuskerralla harjoitetaan eri osa-alueita kerrallaan, kuten hypertrofiaa, kestovoimaa ja mak-

simivoimaa. (Hulmi 2016, 59). Lihaskasvuun tähtäävässä harjoittelussa suositaan tyypilli-

sesti monijakoisia ohjelmia, jossa lihasryhmät treenataan jaetusti yhden treenikierron eli 

mikrosyklin aikana. (Hulmi 2016, 52). Treenikierto on tyypillisesti viikon mittainen, mutta se 

voi olla myös 5 päivän tai 10 päivän mittainen. Harjoittelussa mikrosykli sisältää treeni-

muuttujat, kuten volyymin, palautusajat, liikkeet sekä liikkeiden suoritusjärjestyksen. (Hul-

mi 2016, 58). Tutkimuksessa Wolfe, Lemura & Cole (2004, 35-47) on osoitettu, että moni-

jakoisella ohjelmalla saadaan paremmin tuloksia verrattuna yksijakoiseen ohjelmaan. 

Lihaskasvuun tähtäävässä harjoittelussa tehdään tyypillisesti 3-5 harjoitetta yhdelle lihas-

ryhmälle harjoituksessa. (Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 261). Sarjoja per liike tehdään 

tyypillisesti 3-5 (Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 261). Tutkimuksen Krieger (2010, 1150-

1159) mukaan lihasmassaa kehittää parhaiten 3-6 sarjaa per liike. Tutkimuksen Rhea, 

Alvar, Burkett & Ball (2003, 456–464) mukaan optimaalinen sarjojen määrä lihaskasvun 

aikaansaamiseksi per liike on 4 sarjaa. Voidaankin todeta, että yleinen konsensus tehtävi-

en sarjojen välillä on 3-6 sarjan välillä. Oikeanlainen lihasta kasvattava ärsyke saadaan 
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tehdessä 8-12 toistoa sarjaa kohden. (Warren & Glen 1993, 172-178). Myös hieman laa-

jemmalla 6-12 toistoskaalalla on todettu saatavan oikea lihakasvua stimuloiva vaikutus. 

(Kreamer ym. 2002, 364–380).  

Lihasmassan kasvuun tähtäävässä harjoittelussa käytetään tyypillisesti noin 60–85% 

kuormia. (Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 261). Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että 

lihasmassaa voidaan kasvattaa myös suhteellisen pienillä, alle 50–60% yhden toiston 

maksimista tehdyillä kuormilla, kun harjoittelun volyymia eli toistojen määrää ja sarjojen 

määrää per harjoitus nostetaan. (Ogaswara, Loenneke, Thiebaud & Takashi 2013, 114-

121; Schoenfeld, Wilson, Lowery & Krieger 2015, 1-10; Fink, Kikuchi, Yoshida, Terada & 

Nakazato 2016, 698).  Alle 50–60% kuormilla tehdyt sarjat tulee tehdä uupumukseen asti, 

jotta lihasta kasvattava vaikutus saadaan aikaiseksi. (Morton ym. 2016, 129-138; Fink ym. 

2016, 698). Tutkimuksissa on osoitettu, että alle 60% prosentin kuormalla maksimipainos-

ta tehdyt harjoitukset kehittävät lihasmassaa parhaiten harjoittelemattomilla henkilöillä. 

(Rhea & Alderman 2010, 456–464). Tutkimuksen Peterson, Rhea & Alvar (2004, 413-422) 

mukaan urheilijoilla maksimaalisen lihasmassan kehittymiseen on todettu tarvittavan 85% 

kuormia. Useissa tutkimuksissa on osoitettu suurempien kuormien (yli 60%) 1 toiston 

maksimista kehittävän paremmin voimatasoja ja lihasmassaa. (Campos ym. 2002, 50-60; 

Schuenke ym. 2012, 3585-3595). Tutkimukset antavat viitteitä siihen, että harjoittelussa 

voidaan käyttää myös alle 60% kuormia yhden toiston maksimista lihaskasvua tavoitelles-

sa. Tällöin huomioon tulee ottaa harjoituksen riittävä volyymi ja intensiteetti. Missään tut-

kimuksessa ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, että alle 60% kuormien (yhden toiston 

maksimista) olevan parempia lihaskasvun ja voimankasvun kannalta. Näin ollen voidaan-

kin todeta, että lihaskasvua saadaan aikaan yli 60% kuormalla maksimista, mutta erilais-

ten kuormien käyttäminen ja harjoittelun monipuolisuus lihasmassan kehittymisen kannal-

ta on suositeltavaa.  

Lihaskasvuun tähtäävässä harjoittelussa tulee ottaa huomioon riittävän pitkät palautukset, 

jotta välttämättömät energialähteet ehtivät täysin täydentymään ja vältytään väsymykseltä 

ja heikentyneeltä voimantuotolta. (Hulmi 2016, 42). Hypertrofisessa harjoittelussa sarjapa-

lautukset ovat yleensä noin 30–120 sekunnin mittaisia. (Niemi 2010, 116). Tutkimuksen 

Kreamer ym. (2002, 364–380) mukaan riittävä sarjapalautuksen kesto oli 1-2 minuuttia.   

 

4.2.3 Lihasvoimaharjoittelu Bikini Fitnessissä 

Bikini fitness -lihasvoimaharjoittelu on tyypillisesti lihasmassan kasvatukseen tähtäävää 

hypertrofista harjoittelua. Myös kestovoimaharjoittelua käytetään harjoitteluohjelmissa. 

(Sandberg 2.7. 2017). Lihasvoimaharjoittelu on kuntosalilla tehtävää konsentrista, eksent-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoenfeld%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25530577
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ristä ja isometristä harjoittelua. Lihasvoimaharjoittelussa painotetaan lajin kannalta oleelli-

sia lihasryhmiä, kuten reiden lihaksistoa, pakaran lihaksistoa, hartioiden ja yläselän lihak-

sistoa. (Isola 18.6. 2017). Lihasmassan kasvatukseen tähtäävässä harjoittelussa tehdään 

tyypillisesti 3-5 harjoitetta per harjoitus lihasryhmää kohden. Sarjoja per liike tehdään 3-5 

ja toistoja per sarja 6-12. Harjoituskuormina käytetään 60-85% yhden toiston maksimista. 

Yllä olevassa kappaleessa (4.2.2) lihasvoimaharjoittelua käsitellään tarkemmin. 
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5 Ravitsemus   

Käyttämämme energia saadaan nautituista tavallisista elintarvikkeista, jotka sisältävät 

rasvoja, hiilihydraatteja ja proteiineja. (Ilander 2008, 20). Ruokavaliota koostaessa huomi-

oon tulee ottaa ravinnon monipuolisuus ja riittävyys. Tavoitteena on rakentaa ruoka-

aineista kokonaisuus, joista saadaan tarvittava määrä kaikkia ravintoaineita ja toisaalta 

vältetään tiettyjen ravintoaineiden liikasaantia. Joidenkin ravintoaineiden kohdalla lii-

kasaannilla voi olla haitallisia vaikutuksia terveydelle. (Ilander 2008, 20). 

 

5.1 Energiaravintoaineet 

Päivän kokonaisenergiasta suositellaan saatavan 40–50% erilaisista hiilihydraattilähteistä. 

(Borg 2012, 83). Hiilihydraatit voidaan jakaa erilaisiin mono-, di- ja polysakkarideihin. Mo-

nosakkarideja ovat glukoosi (eli rypälesokeri), fruktoosi (eli hedelmäsokeri) sekä dekst-

roosi ja galaktoosi. Disakkarideihin kuuluvat esimerkiksi laktoosi ja polysakkarideihin tärk-

kelys. (Marniemi & Ilander 2008, 61). Ravinnossa tulee kiinnittää huomiota hiilihydraattien 

laatuun. (Männistö, Hietala & Söderdahl 2014,14). Viljavalmisteet ovat hyvä hiilihydraatti-

en lähde, sillä niistä saadaan runsaasti hiilihydraatteja, jotka toimivat liikunnassa lihasten 

tärkeimpänä energianlähteenä. Viljoista tulisi valita täysjyvävalmisteita, joilla on parempi 

ravintoainetiheys ja ravintoarvo. (Pethman & Ilander 2008, 25). Laadukkaita hiilihydraatti-

lähteitä ovat esimerkiksi kaurapuuro, täysjyväriisi, tumma pasta ja ruisleipä. (Pethman & 

Ilander 2008, 25). Viljan rinnalla tulisi varmistaa, että saamme valtaosan hiilihydraateista 

erilaisista kasviksista. (Borg 2007, 95).  

 

Hiilihydraattien sietokyky on yksilöllistä ja tulee määrittää tapauskohtaisesti, jotta vältetään 

turhaa painon nousua. Hiilihydraattien sietokykyä pystyy arvioimaan seuraamalla omaa 

oloansa runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aterian jälkeen. Nälän tunne ja väsymys voi-

vat kertovat siitä, että keho ei käsittele hiilihydraatteja parhaalla mahdollisella tavalla. Hiili-

hydraatteihin liittyy glykeeminen indeksi (GI), joka kuvaa ruoka-aineiden sokeristumista. 

(Männistö ym. 2014, 14-15). Glykeeminen indeksi kertoo hiilihydraattipitoisen ruokien ky-

vystä nostaa verensokeria. Korkeampi glykeeminen luku tarkoittaa suurempaa verensoke-

rin nousua. (Borg 2007, 85). Niin sanotuilla hiilihydraateilla on korkeat glykemialuvut. 

(Männistö ym. 2014, 15). Verensokerin äkillistä nousua ja laskua tulisi välttää, sillä se ai-

heuttaa kylläisyyden laskua ja lisää näläntunnetta. Tämän on katsottu olevan sidoksissa 

painonnousuun. (Borg 2007, 85). Pääasialliseksi hiilihydraattien lähteeksi suositellaan 

matalan glykemiaindeksin omaavia hiilihydraatteja, jotka ovat terveellisempiä ja painon-

hallinnan kannalta suotuisampia. (Borg 2007, 86). Korkean GI:n hiilihydraatteja suositel-
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laan kuitenkin nautittavaksi harjoituksen jälkeen, sillä harjoituksen jälkeen lihasten veren-

sokerin vastaanotto ja käyttö ovat tehostunutta. (Männistö ym. 2014,15).  

 

Proteiinia suositellaan päivittäisestä kokonaisenergiantarpeesta noin 15–25 prosenttia. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan eli VRN:n ravintosuositusten mukaan päivittäinen 

proteiininsaantisuositus on 1,1–1,3 g/kg 18–64 vuotiailla henkilöillä. (Evira 2016). Lihas-

kasvuun tähtäävän voimaharjoittelijan proteiinintarve on korkeampi 1,4–1,8 g/kg. (Hulmi 

2016, 116). Proteiinin liikasaannista ei ole tutkimusten mukaan havaittu olevan hyötyä. 

Ravinnosta saatava ylimääräinen proteiini hapetetaan energiaksi, eikä käytetä proteiini-

synteesiin. (Hulmi 2016, 122).  

 

Proteiinit koostuvat aminohapoista. Aminohappoja on kahdenlaisia: välttämättömiä ja ei-

välttämättömiä. Välttämättömiä aminohappoja tulee saada riittävästi ravinnosta, sillä niitä 

elimistö ei pysty itse valmistamaan. Välttämättömiä aminohappoja sisältäviä ruoka-aineita 

ovat muun muassa maidon proteiinit, liha, kala, kana, kananmuna ja soija. (Männistö ym. 

2014, 22). Proteiinia olisi hyvä saada keskeisistä laadukkaista proteiininlähteistä jokaisella 

aterialla. (Borg 2007, 97). Proteiinit ovat lihaksiston ja luuston tärkein rakennusaine ja 

niillä on tärkeä rooli luiden kehittymisessä ja luukadon estossa. Proteiineilla on monia suo-

tuisia vaikutuksia terveyteen. Proteiinien lisääminen ruokavaliossa on useissa tutkimuk-

sissa parantanut laihdutustulosta vähentämällä koehenkilöiden rasvan määrää ja säästä-

mällä lihaskudosta. (Männistö ym. 2014, 23). 

 

Päivittäisenergiansaannista 25–40% tulisi koostua rasvoista, mikä on noin 1g/kg. (Hulmi 

2016, 157). Tärkeimmät ravinnosta saatavat rasvat ovat välttämättömät rasvahapot eli 

kerta- ja monityydyttymättömät rasvahapot. (Transrasvahapot 2017). Rasvahappoja saa-

daan esimerkiksi kalasta ja kasviöljystä. (Borg 2007, 99). Välttämättömien rasvahappojen 

puute näkyy ihon ja kynsien kunnon heikkenemisenä, mielialan ja yleisen vireystilan las-

kuna, insuliiniresistenssin kasvuna ja verensokerin heittelynä. (Borg 2007, 99). Yleisesti 

ottaen omega-3 -rasvahapot vaikuttavat solukalvojen rasvahappokoostumukseen ja solu-

jen toimintaan myönteisesti. (Männistö ym. 2014, 30).  

 

Transrasvat ja tyydyttyneet rasvat ovat vastaavasti ravinnosta saatavia niin sanottuja ko-

via rasvoja. Rasvaisen maito-, liha ja leivonnaistuotteiden sisältämää kovien rasvojen 

saantia kannattaa rajoittaa. (Borg 2007, 99). Tyydyttynyt eli kova rasva lisää tutkimusten 

mukaan veren kokonaiskolesterolin pitoisuutta ja erityisesti haitallista LDL-kolesterolia 

(Mustajoki 2002, 31; Mensink, Zock, Kester & Katan 2003; Mannonen, Penttilä & Rajala 

2006, 41). Kova rasva heikentää maksan kykyä poistaa kolesterolia verenkierrosta (Man-

nonen ym. 2006, 41). Tyydyttyneitä rasvoja sisältävät ruoka-aineet sisältävät myös hyö-
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dyllisiäkin rasvoja. Maitotuotteissa oleva maitorasva sisältää esimerkiksi runsaasti hyödyl-

listä rasvahappoa CLA:ta. (Männistö ym. 2014, 29). CLA:lla on todettu olevan mahdollista 

vaikutusta syövän riskin pienentämiseen. (Duodecim 2017). Voi on erinomainen rasvan 

lähde, vaikka se sisältääkin tyydyttyneitä rasvoja. Voi sisältää lyhyt- ja pitkäkestoisia ras-

vahappoja, joita pystyttään hyvin käyttämään kehon polttoaineena. Lyhyt- ja pitkäketjuiset 

rasvahapoilla on todettu olevan myös mikrobeja vastustavia ominaisuuksia. (Männistö ym. 

2014, 30). 

 

Tehokas harjoittelu voi aiheuttaa kasvaneen suojaravintoaineiden tarpeen. Ravitsemuksen 

tukemiseen suositellaan vitamiini- ja hivenainetabletteja matalina annoksina. Nykytiedon 

valossa vitamiinien, antioksidanttien ja flavonoidien hyödyt saavat kuitenkin normaalista 

ruuasta, joissa vitamiinit ovat luonnostaan oikeassa suhteessa. (Sundell 2012, 123). Alla 

on esitelty osa näistä tärkeistä vitamiineista.  

 

C-vitamiini eli askorbiinihappoa ihminen ei itse pysty tuottamaan eikä se varastoidu elimis-

töön. Päivittäinen saantisuositus on 60 mg ja optimaalinen päiväannos on 1000 mg. C-

vitamiini on antioksidantti ja sen tärkeimpiä tehtäviä elimistössä on esimerkiksi raskasme-

tallien sitominen ja endorfiinien tuottaminen. C-vitamiinia saa juureksista, vihanneksista 

sekä hedelmistä. C-vitamiinin puoliintumisaika elimistössä on 20 minuuttia, sen vuoksi 

päivittäin C-vitamiinia pitää saada suurina annoksina pitkin päivää. C-vitamiinin puutostila 

voi aiheuttaa muun muassa allergiaa, väsymystä sekä vastustuskyvyn laskua. (Flytlie 

2013, 75).  

 

D-vitamiini on rasvaliukoinen ja varastoituu maksaan. Sen vuoksi ihminen ei tarvitse sitä 

päivittäin. (Hulmi 2016, 133). Lisäravinteena D-vitamiinia suositellaan pimeinä vuodenai-

koina. Päivittäinen saantisuositus on 0-10 ug (Flytlie 2013, 79). D-vitamiini vaikuttaa luus-

toon ja hampaisiin. D-vitamiinin on todettu vaikuttavan myös syöpä-, sydän- ja verisuoni-

tautien sekä diabeteksen syntyyn ja toimivan ennaltaehkäisevänä sairastumisen sekä 

puutostilojen osalta. (Hulmi 2016, 133). Elimistössä D-vitamiini muuntuu hormoniksi, joka 

valvoo kalsiumin imeytymistä ja tekee yhteistyötä kilpirauhasen kanssa. D-vitamiinia on 

muun muassa turskan maksaöljyssä, kalassa, maidossa, munissa, voissa ja juustoissa. 

(Flytlie 2013, 79).  

 

Magnesium on yksi tärkeimmistä kivennäisaineista ja sen puutoksesta aiheutuu lihasten 

kouristelua sekä luiden haurastumista (Hulmi 2016, 133). Normaali ruokavalio sisältää 

keskimäärin 50% päivittäin tarvittavasta magnesiumista, minkä vuoksi sitä suositellaan 

nautittavaksi lisäravinteena tarvittaessa päivittäin keväällä ja syksyllä. Magnesiumia saa 

mm. manteleista, vihreistä kasviksista, täysjyväviljasta, munankeltuaisista sekä kuivatuista 
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luumuista. Päivittäinen saantisuositus on 600 mg ja optimaalinen saantisuositus 700 mg. 

(Flytlie 2013, 95).  

 

Sinkki on sekä erittäin tärkeä antioksidantti että hivenaine ja sillä on säätelevä vaikutus 

monen elintärkeän hormonin tuotannossa. Päivittäinen saantisuositus on 20 mg ja opti-

maalinen 25 mg. Sinkki osallistuu insuliinin tuotantoon ja vaikuttaa myös haavojen paran-

tumiseen. Sinkkiä saa muun muassa vehnästä, auringonkukansiemenistä, palkokasveista, 

lihasta ja kananmunista. Sinkin puutos aiheuttaa muun muassa huonoa vastustuskykyä, 

hiustenlähtöä, muuttunutta haju- ja makuaistia sekä ihottumaa. (Flytlie 2013, 106). 

 

5.2 Ravitsemussuositukset 2014 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta laatii populaatiotason ravintosuositukset. Suomalaisten 

ravitsemussuositusten pohjana käytetään pohjoismaalaisia ravitsemussuosituksia, jotka 

perustuvat laajaan terveyden ja ravitsemuksen väliseen tutkimustietoon. Ravintosuosituk-

set on tarkoitettu hyvän ravitsemuksen tukemiseen ja niiden tehtävä on edistää terveyttä 

ja parantaa ruokavaliota. (Evira 2016). Ravintosuositukset toimivat pohjana monipuolisen 

ruokavalion koostamiselle. Suositukset eivät toimi sellaisenaan ruokavalion suunnittelus-

sa, sillä yksilön ravinnon tarve on henkilökohtainen ja tarve vaihtelee suuresti riippuen 

sukupuolesta, iästä, kehon koostumuksesta ja liikunnan määrästä ja laadusta. Ravitse-

mussuositukset on laadittu terveelle kohtalaisesti liikkuvalle ihmiselle. Suositusten mukai-

nen ruokavalio toimii kuitenkin pohjana urheilijoidenkin ruokavaliota koostaessa. Ravinto-

aineiden tarve tulee kuitenkin arvioida henkilökohtaisesti. (Borg ym. 2008, 12). 

 

Ravitsemussuositusten mukaan hiilihydraattien saanniksi suositellaan 45–60 prosenttia, 

rasvojen saanniksi 25–40 prosenttia ja proteiinin saanniksi 10–20 prosenttia päivän koko-

naisenergiansaannista. Juureksia, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä sekä sieniä suositel-

laan nautittavaksi vähintään 500 g päivässä eli noin 5–6 annosta päivässä. Kasvikset, 

marjat ja hedelmät sisältävät runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita sekä muita 

hyödyllisiä yhdisteitä, kuten useita bioaktiivisia komponentteja, joiden monista kroonisilta 

sairauksilta suojaavista vaikutuksista on saatu viitteitä. (Evira 2016). Maitotaloustuottei-

den, kuten maidon, jogurtin päiväsaanniksi suositellaan 5-6 dl päivää kohden. Maitotalo-

ustuotteissa tulisi suosia rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita.  Maitovalmisteet 

ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja d-vitamiinin lähteitä. (Evira 2016). Kala ja liha ovat 

hyviä proteiinin lähteitä. Kalaa kannattaa nauttia eri kalalajeja vaihdellen 2–3 kertaa vii-

kossa. Kala on myös hyvä monityydyttymättömien rasvojen ja D-vitamiinin lähde (Evira 

2016). Punainen liha (naudan-, lampaan- ja sianliha) sisältää hyvin imeytyvää rautaa. Pu-

naisesta lihasta olisi hyvä valita mahdollisimman vähärasvainen ja vähäsuolainen valmis-
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te. Lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500 g viikossa. (Evira 

2016). Kananmuna on monipuolinen proteiininlähde, mutta sen käyttö on hyvä rajoittaa 

noin 3-4 kappaleeseen viikossa sen sisältämän kolesterolin takia. (Evira 2016). Ravitse-

mussuosituksissa korostetaan täysjyväviljoja, joilla on osoitettu olevan yhteys parempaan 

terveyteen. Täysjyväviljatuotteita suositellaan syötäväksi 6-9 annosta päivässä. Täysjyvä-

viljatuotteisiin kuuluvat esimerkiksi puurot, täysjyväriisit, ja pastat. (Evira 2016). Kovia ras-

voja eli niin sanottuja transrasvoja suositellaan päiväsaantiin enintään 10%. (Sundell 

2012, 107). Ravinnossa tyydyttyneitä rasvoja tulisi korvata tyydyttymättömillä rasvoilla. On 

todettu, että sydän- ja verisuonitautien riski laskee suosimalla tyydyttämättömiä rasvoja. 

(Hulmi 2016, 106). Hyviä kerta- ja monityydyttymättömiä rasvojen lähteitä ovat rasvainen 

kala, pähkinät ja erilaiset kasvisrasvat. (Hulmi 2016, 106). Hyviä kasvisrasvan lähteitä 

ovat kasvirasvapohjaiset levitteet ja kasviöljypohjaiset öljyt, kuten rypsiöljy ja oliiviöljy. 

(Evira 2016). 
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6 Bikini Fitness -kilpailijan ravitsemus 

Ravitsemuksen tehtävä on tukea harjoittelua ja kilpailemista. (Mero 2012, 161). Hyvä fyy-

sinen suorituskyky ja positiiviset vaikutukset terveyden kannalta saavutetaan riittävällä ja 

monipuolisella ravitsemuksella. (Mero 2012,16; Hulmi 2016, 157). Tavoitteena on sujuva 

arkiruokailu, joka ottaa huomioon lajikohtaiset erityisvaatimukset. (Mero 2012, 161).   

 

Verratessa ravitsemussuosituksia bikini fitness -urheilijan ravitsemukseen voidaan todeta, 

että ravitsemussuositukset ovat yleisen tason isolle joukolle suunnattuja suosituksia. Ur-

heilijan ravinnon tarve vaihtelee suuresti peilaten kulutukseen, ravinnon tarpeeseen ja 

kehon koostumukseen. (Hulmi 2016, 107). Ravitsemussuositukset eivät toimi esimerkiksi 

dieettikaudella painoa pudottaessa, jolloin energiansaantia pyritään rajoittamaan. Ravit-

semussuositukset eivät myöskään toimi kehityskaudella, jolloin pyritään hieman kulutusta 

suurempaan energiansaantiin lihaskasvun takaamiseksi. Ravitsemussuositukset on laadit-

tu niin, että energiansaanti vastaa kulutusta. (Hulmi 2016, 104).  Ravitsemussuositukset 

on mielestäni hyvä tuntea ja ne toimivat perustana suunniteltaessa bikini fitness -kilpailijan 

ravitsemusta. 

 

6.1 Kehityskauden ravitsemus 

Kehityskauden tärkein tavoite on kehittää lihaksistoa. (Isola 18.6.2017). Kehityskauden 

ravitsemuksen tulee taata riittävä energian, ravinteiden ja rakennusaineiden saanti, jotta 

kehitys, vastustuskyky ja palautuminen ovat tehokkaimmillaan. (Hulmi 2016,109; Mero 

2012, 165). Ravitsemuksessa tavoitellaan positiivista energiatasapainoa, jolloin kaloreita 

saadaan enemmän kuin kulutetaan. (Hietala 2014, 56). Tavoitellessa optimaalista lihas-

kasvua ja kohtuullista rasvojen kertymistä, makroravinteiden ja ruoka-aineiden laatuun ja 

määrään tulee kiinnittää huomiota. (Hietala 2014, 57; Hulmi 2016, 157). 

 

Lihaskasvua tukeva ruokavalio sisältää runsaasti proteiinia, kohtuullisesti hiilihydraatteja 

ja vähän rasvaa. Ravinnosta proteiinia tulisi saada energiasta 0,8-2,9 g/kg (10–39%), hiili-

hydraatteja 2,8-7,5 g/kg (48-78%) sekä rasvoja 9-124 g/kg (9-35%) naiskisaajilla. (Hulmi 

2016, 110). Voidaan todeta ravinto- aineiden määrien vaihtelevan yksilöstä riippuen ja 

konsensuksen asettuvankin johonkin tähän välille. Runsas ja laadukas proteiinien sekä 

monipuolinen ruokavalio tukee lihaskasvua. (Hulmi 2016, 118). Lihaskasvua tavoittelevan 

voimaharjoittelijan proteiinintarve on 1,4 g/kg-1,8g/kg. (Hulmi 2016, 116). Sopivaksi prote-

iinin saantimääräksi on suositeltu hieman korkeampiakin määriä, noin 2-2,5 g/kg (Hietala 

2014, 56). Oikea määrä asettuu todennäköisesti johonkin tälle välille. Proteiinin kerta-

annoksen määrä riippuu yksilöstä ja aktiivisuudesta ennen ateriaa, mutta hyvä proteiinin 



 

 

22 

kerta-annos on 0,3-0,4g/kg tai 20-40g proteiinia, joka maksimoi lihaksen proteiinisyntee-

siä. (Hulmi 2016, 120). Ylimääräisen proteiinin nauttimisesta päivittäin ei ole lihaksen kas-

vun osalta hyötyä. (Hietala 2014, 56). Tutkimuksessa Pasiakos (2015, 2-7) on osoitettu, 

että proteiinipitoisten lisäravinteiden nauttiminen saattaa tehostaa lihaskasvua ja kehitty-

mistä harjoittelumäärän, keston ja tiheyden lisääntyessä. 

 

Rasvan päivittäiseksi määräksi suositellaan vähintään 1 g/kg ja silloin rasvan laatu on 

tärkein elementti. (Hietala 2014, 56). Urheilijalla rasvansaannin liiallinen rajoittaminen ei 

ole järkevää. (Männistö 2014, 28). Tyydyttyneet ja kertatyydyttymättömät rasvahapot on 

yhdistetty muun muassa korkeampiin testosteronitasoihin, sillä kolesteroli toimii lähtöai-

neena testosteronin tuotannossa. (Männistö 2014, 28). Testosteronin vaikutukset elimis-

tössä ovat anabolisia eli kudoksia kasvattavia. Testosteroni kiihdyttää proteiinisynteesiä 

lihaskudoksessa. (terve.fi 2017). 

 

Hiilihydraatit ovat lihasvoimaharjoittelussa tärkein polttoaine kretiinifosfaattivarastojen li-

säksi. Liian vähäinen hiilihydraattien saanti heikentää voima- ja nopeusominaisuuksia, ja 

vaikuttaa kovan harjoittelun ylläpitämistä ja heikentää kehittymistä. Hiilihydraatit vähentä-

vät lihasproteiinien purkautumista ja lihassoluvaurioita rasituksen aikana. Hiilihydraattien 

nauttiminen yhdessä proteiinin kanssa tehostavat proteiinisynteesiä. Voimaharjoittelussa 

sopivana hiilihydraattien saanti määränä voidaan pitää 5-6 g /kg/vrk. (Ilander & Mursu 

2008, 385-386). 

 

6.2 Kilpailukauden ravitsemus 

Kilpailukauden tavoite on ylimääräisen rasvan vähentäminen kehosta lihaskudosta sääs-

tämällä. (Isola 18.7.2017). Suositeltu terveellinen ja lihasta säästävä painonpudotusvauhti 

on 0,5 kg viikossa ja energiavaje -500 kcal vuorokautta kohden. (Borg 2007, 35–36; Niemi 

2010, 380). Tällä laihtumisnopeudella 90% pudotetusta painosta on rasvaa ja 10% rasva-

tonta kudosta. (Borg 2007, 35–36). Niemi A. mukaan 0,5 painonpudotusvauhdilla 75% 

prosenttia pudotetusta painosta on rasvakudosta ja 25% rasvatonta kudosta. (Niemi 2010, 

380). Voidaankin todeta, että lihaskudoksen menetys on jotakin 10–25% välillä painonpu-

dotusvauhdin ollessa –500 kcal vuorokautta kohden. Painonpudotusvauhdin kasvaessa 

rasvattoman kudoksen menetys lisääntyy. Lihaskudosta säästävän energiavajeen määrit-

tämiseksi painonpudotusnopeus on sopivin mittari. (Niemi 2010, 380). Hidas painonpudo-

tusvauhti, oikeanlainen painoharjoittelu ja ravinnon riittävä proteiinimäärä vaikuttavat li-

hasmassan säilymiseen. (Borg 2007, 35–36). 
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Painonpudotus aloitetaan ruokavalion puhdistamisella turhasta energiasta, kuten lisätystä 

sokerista ja rasvoista. Painonpudotuksen pysähtyessä vähennetään rasva- ja hiilihydraat-

tilähteitä. Hiilihydraattimääriä suositellaan rajoitettavaksi vähintään 40% tai alle päi-

väsaannista. Rasvojen saanti vähennetään 25% tai 0.8 g/kg. Ei kuitenkaan tämän alle, 

koska monet rasvat ovat terveyden kannalta hyödyllisiä. (Hulmi 2016, 168). Proteiinin 

saanti pidetään kehityskauden tasolla tai jopa nostetaan. (Hulmi 2016, 168). Lihasmassaa 

säästävän painonpudotuksen kannalta oleellista on riittävä proteiinin saanti. Energiapitoi-

suuden ollessa kulutusta pienempi, jopa normaalia suositusta 1.4-2 grammaa suurempi 

proteiininsaanti saattaa suojata paremmin lihaskudoksen menetystä. (Männistö ym. 2014, 

98). Korkea proteiinipitoisesta ravinnosta ei ole osoitettu myöskään olevan terveydelle 

haittaa. (Niemi 2010, 337). Ravinnon proteiini tulisi hankkia riittävän monipuolisista läh-

teistä, kuten kala-, liha- ja maitotuotteista sekä kananmunista. (Evira 2016). Ongelmatilan-

teissa, kun painon lasku loppuu hiilihydraatti- ja rasvalähteiden vähentämisen jälkeen, 

voidaan käyttää ketoosidieettiä. Ketoosidieetissä hiilihydraattien saanti lasketaan alle 30 

grammaan vuorokautta kohden. Hiilihydraatit ravitsemuksessa korvataan hyvillä rasvoilla, 

kuten kala- ja kasvisravoilla sekä laadukkailla proteiininlähteillä, kuten munalla, lihalla, 

kalalla ja kanalla. (Sundell 2012, 146). 

 

6.3 Kisaa edeltävä ravitsemus 

Ennen kilpailuja täytetään lihasten tyhjentyneet glykogeenivarastot ja näin saadaan lihak-

set näyttämään täyteläisimmiltä. Tankkaustyylejä on erilaisia. Yksi tapa on aloittaa hiilihyd-

raattien lisääminen ravintoon 1-2 päivää ennen kilpailuja. Tällöin nautitaan 500–600 g 

hiilihydraatteja jaettuna noin 3 tunnin välein nautittavaksi eli 1 x 100g hiilihydraattia aterial-

la. Tankkauksessa suositellaan käytettäväksi helposti imeytyviä hiilihydraatteja, kuten puu-

roa, vaaleaa riisiä ja banaania. Kilpailuviikon alkupuolella vältetään myös suolan nautti-

mista, sillä suola sitoo nestettä kehoon. Nesteisen kunnon välttämiseksi ennen kilpailuja 

ollaan myös vuorokausi ilman nesteitä (Sundell 2012, 147.) 
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7 Lajiesitteen tuottaminen 

 
7.1 Työn tavoite 

Lajin suosion kasvaminen ja harrastajamäärien nousu asetti uudenlaisia haasteita. 

Tarvittiin yhdenmukaista, laadukasta ja oikeanlaista valmennustietoutta, jotta voidaan 

taata terveellinen ja jatkuva lajiharjoittelu ja kilpaileminen. Laadukkaan ja oikeanlaisen 

tiedon jakamisen varmistamiseksi Suomen Fitnessurheilu ry. yhdenmukaisti koulutus- ja 

valmennusjärjestelmäänsä. Lajiesitteet olivat osana valmennus- ja koulutusjärjestelmän 

kehittämistä.  

 

Työn tarkoituksena oli tuottaa laadukas jakomateriaali, joka toimii lajiesittelynä uusille 

bikini fitnessin aloittaville urheilijoille. Lisäksi lajiesitteen tarkoituksena oli toimia 

valmennuksellisena tukityökaluna lajin valmentajille. Esite sisälsi hyödyllistä tietoa lajin 

harrastamisen aloittamisesta ja lajissa kilpailemisesta. Suomen Fitnessurheilu ry osallistui 

esitteen toteuttamiseen. Lajiesitettä on tarkoitus käyttää liiton koulutuksissa 

koulutusmateriaalina, sekä jakaa esitettä alan tapahtumissa, kuten kilpailuissa ja 

messuilla. 

 

7.2 Pohjatietojen kerääminen 

Ensimmäisessä vaiheessa rajattiin työn aihe. Pääpaino lajiesitteen sisällössä oli bikini 

fitnessin lajiharjoituksellisissa tekijöissä. Aiheen valintaan vaikutti opiskeluajan suuntau-
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tumislinja, joka oli valmennus. Työn yhtenä tarkoituksena oli tiivistää ja syventää suuntau-

tumislinjalla opittuja asioita. Seuraavassa vaiheessa tutustuttiin aiheesta tehtyihin tutki-

muksiin. Tutkimuskatsannossa keskityttiin nimenomaan lajiharjoittelun kannalta oleellisiin 

tutkimuksiin: lihasvoimaharjoittelun tutkimuksiin, aerobisen harjoittelun tutkimuksiin sekä 

painonpudotuksellisiin ja ravitsemuksellisiin tutkimuksiin. Tiedonhakupalveluiden avulla 

löydettiin luotettavia sivustoja, joilla oli julkaistu hyvää lähdemateriaalia. Harjoittelusta teh-

tiin myös kattava kirjallisuuskatsauksen alan perusteoksista. 

 

Opinnäytetyötä varten tehtyä kirjallisuus- ja tutkimuskatsauksesta saatuja tietoja käytettiin 

materiaalina lajiesitteen tietopohjassa. Oleellisimmat asiat liittyen bikini fitnessin harjoitte-

luun, ravintoon ja lajissa kilpailemiseen esiteltiin työssä. Tarkoituksena oli pitää lajiesitteen 

sisältö kevyenä ja tiiviinä kokonaisuutena.  

  

7.3 Yhteistyö liiton kanssa 

Suomen Fitnessurheilu ry. antoi työstä toimeksiannon toukokuussa 2016. Toiminnanjohta-

jalta tiedusteltiin keväällä 2016 tarvetta lajiin liittyviin teoksiin. Bikini Fitnessistä oli teetetty 

jo aiemmin lajianalyysi. Hieman kevyemmälle työlle, kuten lajioppaalle tai lajiesitteelle, oli 

liitolla tarvetta. Projektin edetessä oltiin yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan Ville Isolaan, 

joka konsultoi ja antoi palautetta työstä projektin varrella. Palautteen perusteella työtä 

muokattiin. Isolaa haastateltiin myös Bikini Fitness lajiin ja sen harjoitteluun liittyen. Haas-

tattelua on käytetty pohjana lajiharjoittelun teoriaosiossa. 

 

7.4 Materiaalin tuottaminen, julkaisu ja jakelu 

Lajiesitteestä tehtiin PDF-dokumentti, joka on jatkossa saatavilla internetistä. Kirjalliset 

materiaalit ja kuvat lajiesitettä varten toimitettiin ulkoiselle toimijalle, joka vastasi lajiesit-

teen tuottamisesta. Lajiesitteen ilme suunniteltiin yhdessä ammattilaisen kanssa. Esitettä 

muokattiin liitolta ja alan toimijoille teetetyn kyselystä saadun palautteen perusteella. 

 

Suomen Fitness urheilu ry tulee vastaamaan lajiesitteen jakelusta liiton tilaisuuksissa, 

kuten messutapahtumissa, leireillä ja kilpailuissa. Esite tulee yleiseen jakoon internettiin 

pdf-dokumenttina ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2017. 

 

7.5 Lajiesitteestä saatu palaute 

Lajiesitteestä teetettiin pieni kysely alan harrastajille, valmentajille ja alan parissa toimiville 

henkilöille. Joukkoon valittiin myös ihmisiä, ketkä eivät harrasta tai tunne lajia kovin hyvin. 

Näin palautetta saatiin myös lajin ulkopuolelta. Sähköpostikysely lähetettiin kuudelle hen-
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kilölle. Kyselyyn vastasi 5 henkilöä. Kysely oli pieni, mutta saadut vastaukset olivat on-

neksi laajoja ja yksityiskohtaisia. 

 

Yleisesti ottaen palaute lajiesitteestä oli myönteistä. Lajiesite sai kiitosta sen helppolukui-

suudesta, kompaktista ja lajin kannalta hyvin tiivistetystä sisällöstä. Lajiesitteen todettiin 

myös osuvan hyvin kohderyhmälleen eli uusille lajiin mukaan tuleville urheilijoille. Esittees-

tä todettiin olevan hyötyä kohderyhmälleen, eli heille, jotka haluavat tutustua lajiin ja miet-

tivät harrastuksen aloittamista. 

 

Kehittämisehdotuksia tuli graafisen ilmeen sekä tekstin rakenteen muokkaukseen. La-

jiesitteeseen toivottiin enemmän kuvitusta. Myös enemmän konkreettisia esimerkkejä har-

joitteluun ja ravitsemukseen toivottiin. Lajiesitettä muokattiin tämän palautteen perusteella. 

Esitteeseen lisättiin ravitsemusesimerkkejä sekä esimerkkiharjoitusviikkoja eri kausilta. 

Myös esitteen kuvitusta, yleisilmettä ja tekstin rakennetta muokattiin palautteen pohjalta. 

Lajiesite sai palautekyselyssä kokonaisuudessaan hyvän palautteen sen rakenteesta ja 

asiasisällöstä. Esitteen kehuttiin olevan kokonaisuutena toimiva. 

 

7.6 Työn tuotos  

Lopputuloksena syntyi selkeä, moderni ja jäsennelty jakomateriaali liitolle, joka hyödyntää 

moderneja jakelukanavia.  Lajiesitteen tulosteversio on PDF-dokumentti, joka on jakelus-

sa internetin kautta. Lajiesitteessä lähdetään liikkeelle tervehdysosasta ja johdannosta 

aiheeseen. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään Bikini Fitnessiä lajina, lajin harjoittelua 

ja ravitsemuksellisia tekijöitä. Lajiesite sisältää lajin kannalta oleelliset tiedot kilpailuun 

valmistautumisesta ja kilpailun kulusta, lajin säännöistä ja poseerauksista. Lajiesite sisäl-

tää perusohjeet lajiharjoitteluun ja oikeanlaiseen ravitsemuksen koostamiselle eri kausille. 

Lajiharjoittelun kannalta oleellisimmat asiat, kuten perusvoimaharjoittelu sekä aerobisen 

harjoittelu esitellään työssä. Esite sisältää teoriapohjan ravinnon merkityksestä lihaksen 

kasvatuksessa sekä kilpailukaudella painoa pudottaessa. Lajiesitteessä tuodaan esiin 

myös lajin terveellinen harjoittaminen. Lajiesite on yksi harvoista aiheesta tehdyistä kat-

sannoista Suomessa tähän mennessä ja sitä voidaan jatkossa hyödyntää alalla tehtävissä 

projekteissa. Lajiesite on suunniteltu niin, että siitä voidaan jatkossa tuottaa uusi painos 

vuosittain ja täten tarjota aina ajanmukainen versio. 

 

 

 



 

 

27 

8 Pohdinta 

Produktiivisen opintäytetyön tarkoituksena oli syventyä bikini fitnessiin lajina ja sen harjoi-

tuksellisiin tekijöihin eri kausina. Työn tarkoituksena oli tuottaa laadukas jakomateriaali, 

joka toimii lajiesittelynä uusille bikini fitnessin aloittaville urheilijoille. Lisäksi esitteen tarkoi-

tuksena oli toimia valmennuksellisena tukityökaluna lajin valmentajille. Suomen Fitnessur-

heilu ry osallistui opinnäyteyön toteuttamiseen. Lajiesitettä on tarkoitus käyttää liiton kou-

lutuksissa koulutusmateriaalina, sekä jakaa esitettä alan tapahtumissa, kuten kilpailuissa 

ja messuilla. 

Opinnäytetyön painopisteeksi asetettiin lajin ohjelmointi- ja harjoitukselliset tekijät. Pro-

sessi eteni niin, että työn ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin aiheeseeni liittyviin jo teh-

tyihin tutkimuksiin. Harjoittelusta ja ravitsemuksesta tehtiin myös kattava kirjallisuuskatsa-

us alan perusteoksista. Ravitsemus- ja lihasvoimaharjoitteluun liittyvää kirjallisuutta löytyi 

hyvin. Aerobisen harjoittelun tutkimuksia tasavauhtisesta aerobisesta harjoittelusta sekä 

HIIT-intervalliharjoittelusta löytyi kattavasti. Lihaskasvuun tähtäävää harjoittelua oli myös 

tutkittu laajasti ja yksityiskohtaisesti. Treenimuuttujista, kuten lihasvoimaharjoittelussa käy-

tettävissä kuormista oli tehty useampia tutkimuksia. Kokonaisuudessa tiedonhakupalve-

luiden avulla löydettiin luotettavia sivustoja, joilla oli julkaistu hyvää lähdemateriaalia. Tut-

kimukset ja meta-analyysit oli suoritettu isoille joukoille ja ne oli julkaistu luotettavissa ne-

tissä olevissa tieteellisessä julkaisussa. Haasteeksi osoittautui se, että juuri bikini fitness -

lajin harjoituksellisista ja ravitsemuksellisista valmennuksellisista suuntauksista ei ollut 

vielä saatavilla tietoa. Tässä lähteenä käytettiin alan valmentajien haastatteluja, joita linki-

tettiin yhteen asiaan liittyviin jo tehtyihin tutkimukseen ja kirjallisiin lähteisiin. Hyvänä läh-

teenä työhön saatiin juuri tänä vuonna valmistunut Hulmi ym. (2016, 689) tutkimus liittyen 

kilpailudieetin vaikutuksista naiskilpailijoiden hormonitasoihin, voimantuottoon ja kehon-

koostumukseen. 

Projektin seuraavassa vaiheessa nämä tulokset analysoitiin ja niiden pohjalta luotiin ylei-

set ravitsemus- ja lajiharjoitteluohjeet. Kolmannessa vaiheessa laadittiin lajiesitteen sisäl-

lysluettelo ja työstettiin työn rakenne. Lajiesite sisälsi lajin kannalta oleelliset tiedot kilpai-

luun valmistautumisesta ja kilpailun kulusta, lajin säännöt ja ohjeet poseerauksiin. Lähtei-

nä Bikini Fitness lajina -osioon käytettiin Suomen Fitnessurheilu ry:n virallisia kotisivuja 

sekä kattojärjestö IFBB Official:n kotisivuja. Näiltä sivuilta löytyi ajan tasalla olevat ja luo-

tettavat tiedot liittyen lajin sääntöihin, kilpailuihin valmistautumiseen ja kilpailutilanteeseen.  

Lajiesite sisälsi perusohjeet lajiharjoittelulle ja oikeanlaiseen ravitsemuksen koostamiseen 

niin kilpailukaudelle kuin kehityskaudellekin. Esite sisälsi teoriaa ravinnon merkityksestä 

lihaksen kasvatuksessa sekä kilpailukaudella painoa pudottaessa. Lajiesitteen ravitse-
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musosiossa on määritelty yleisiä kehityskauden ravitsemuksellisia tavoitteita. Kehityskau-

den tehtäväksi todetaan lihaksiston kehittäminen, jolloin energiatasapainon tulee olla posi-

tiivista eli ruuasta saadaan enemmän energiaa kuin kulutetaan. (Hulmi 2016,109; Mero 

2012, 165; Hietala 2014, 56). Lähteinä kehityskauden ravitsemuksellisiin tavoitteisiin käy-

tettiin yleisesti luotettavina pidettäviä lihasvoimaharjoittelun ravitsemusta käsitteleviä teok-

sia. Yleisesti luotettavana teoksena voitiin pitää Urheiluvalmennusteosta, joka on useam-

man tekijän kirjoittama moni ammatillinen kokoelmateos. Lisäksi Juha Hulmin Lihastohtori 

(2016) teosta voitiin pitää laadukkaana lähteenä. Kirjan tekijä on lihaskasvusta väitellyt 

liikuntatieteiden tohtori ja liikuntafysiologian dosentti. Juha Hulmi on erikoistunut nimen-

omaan tutkimaan lihaskasvuun liittyviä tekijöitä ja harjoittelua. Näin ollen voidaan olettaa, 

että hänen taustansa takia myös hänen tekemänsä teos on laadukas. 

Lajiesitteessä on määritelty myös eri ravintoaineiden saantisuosituksia kehityskaudelle. 

Runsas ja laadukas proteiinien saanti sekä monipuolinen ruokavalio on todettu Hul-

mi(2016,118) mukaan tukevan lihaskasvua. Lihaskasvua tavoittelevan voimaharjoittelijan 

proteiinintarve on todettu olevan 1,4 g/kg-1,8g/kg. (Hulmi 2016, 116). Sopivaksi proteiinin 

saantimääräksi on suositeltu hieman korkeampiakin määriä, noin 2-2,5 g/kg (Hietala 2014, 

56). Oikea määrä asettuu todennäköisesti johonkin tälle välille. Hulmi (2014, 110) mukaan 

ravinnosta saadaan hiilihydraatteja 2,8–7,5 g/kg tai noin 48–78 % päivittäisenergiansaan-

nista. Rasvan päivittäiseksi määräksi suositellaan vähintään 1 g/kg ja silloin rasvan laatu 

on tärkein elementti. (Hietala 2014, 56). Näiden luotettavaksi todettujen lähteiden pohjalta 

voitiin lajiesitteeseen antaa yleiset viitearvot eri ravintoaineiden päivittäisistä saantisuosi-

tuksista. 

Lajiesitteessä annettiin ohjeet myös kilpailukauden painonpudotukselle. Suositeltu terveel-

linen ja lihasta säästävä painonpudotusvauhti on todettu olevan 0,5 kg viikossa ja ener-

giavaje -500 kilokaloria vuorokautta kohden. (Borg 2007, 35–36; Niemi 2010, 380). Tällä 

laihtumisnopeudella 75–90 % pudotetusta painosta on rasvaa ja 10 % -25 % rasvatonta 

kudosta. (Borg 2007, 35–36; Niemi 2010, 380). Voidaankin todeta, että lihaskudoksen 

menetys on jotakin 10–25% välillä painonpudotusvauhdin ollessa – 500 kcal vuorokautta 

kohden. Lisäksi voidaan todeta, että painonpudotusvauhdin kasvaessa rasvattoman ku-

doksen menetys lisääntyy. (Niemi 2010, 380). Lihasta säästävästä painonpudotuksesta on 

tehty useampia tutkimuksia ja niiden pohjalta teoksiin on voitu antaa yleiset suositukset 

oikeanlaisesta painonpudotusvauhdista kilpailukaudelle.  

Lajiharjoittelun kannalta oleellisin harjoitusmuoto; perusvoimaharjoittelu esimerkein esitel-

tiin työssä. Lajiesitteessä kuvattiin perusvoimaharjoittelussa käytettäviä treenimuuttujia eli 

liikkeiden, sarjojen, toistojen ja käytettyjen kuormien määriä. Lähteinä on käytetty luotetta-

via alan teoksia sekä aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Lihaskasvuun tähtäävässä harjoittelus-
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sa on todettu tehtävän tyypillisesti 3-5 harjoitetta yhdelle lihasryhmälle harjoituksessa 

(Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 261). Lihasmassaa on todettu kehittävän parhaiten, kun 

tehdään 3-6 sarjaa per liike. (Krieger 2010, 1150–1159;Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 

261; Rhea, Alvar, Burkett & Ball 2003, 456–464). Sarjojen määrä vaihteli hieman tutki-

muksista riippuen ja keskiarvon mukaan voitiin esitteeseen luotettavaksi sarjojen määräksi 

laittaa 3-5 sarjaa liikettä kohden. Oikeanlainen lihasta kasvattava ärsyke on todettu saata-

van tehdessä 8-12 toistoa sarjaa kohden. (Warren & Glenn 1993, 172–178). Myös hieman 

laajemmalla 6-12 toistoskaalalla on todettu saatavan oikea lihakasvua stimuloiva vaikutus. 

(Kreamer ym. 2002, 364–380). Näin ollen esitteeseen voitiin luotettavaksi toistoskaalaksi 

laatia 6-12 toistoa sarjaa kohden. 

Lihasmassaan tähtäävässä harjoittelussa on todettu käytettävän tyypillisesti noin 60–85% 

kuormia. (Häkkinen, Mero & Mäkelä 2010, 261). Useissa tutkimuksissa on osoitettu suu-

rempien kuormien (yli 60 %) 1 toiston maksimista kehittävän paremmin voimatasoja ja 

lihasmassaa. (Campos ym. 2002, 50–60; Schuenke ym. 2012, 3585–3595). Missään tut-

kimuksessa ei ole myöskään pystytty osoittamaan, että alle 60 % kuormat (yhden toiston 

maksimista) olevan parempia lihaskasvun ja voimankasvun kannalta. Näin ollen voidaan-

kin todeta, että lihaskasvua saadaan aikaan yli 60 % kuormalla maksimista. Näiden tutki-

mustulosten pohjalta esitteeseen oikeanlaiseksi harjoitusvastukseksi määritettiin 60–85 % 

yhden toiston maksimista. Lajiesitteessä esille on nostettu myös kilpailukauden harjoittelu. 

Oikeanlaisen painoharjoittelu on todettu vaikuttavan lihasmassan säilymiseen. (Borg 

2007, 35–36). Yllä esitettyjen lähteiden mukaan suuremmat kuormat kehittävät paremmin 

voimatasoja ja lihasmassaa. Näin ollen voidaan olettaa, että lihasmassa myös todennä-

köisesti säilyy paremmin, kun lihasvoimaharjoittelu jatketaan kilpailukaudella mahdolli-

simman samanlaisilla vastuksilla kuin kehityskaudellakin. Yleisesti voidaan olettaa, että 

samanlaisia perusvoimaharjoittelun periaatteita voidaan noudattaa harjoittelussa myös 

kilpailukaudella. Näiden tietojen pohjalta esitteeseen voitiin laatia suositukset kilpailukau-

den harjoittelusta. 

 

Lajiesitteessä haluttiin myös tuoda esiin lajin terve harjoittaminen: mitä laji vaatii urheilijal-

ta, miten lajiin tulisi terveesti suhtautua ja miten urheilijaa tulisi valmentaa? Lajin terveelli-

sessä harjoittamisessa esiin nostettiin erityisesti ohjelmoinnin tärkeys. Lajiesitteen ohjel-

mointi kohta perustui muun muassa näihin alla esiteltyihin asioihin liittyen ohjelmointiin. 

Rhea & Alderman (2004, 456–464) tutkimuksessa on osoitettu ohjelmoinnin eli harjoittelun 

pitkänaikavälin suunnitelmien tekemisen tuottavan parempaa tulosta verrattuna ohjelmoi-

mattomaan harjoitteluun. Hyvin ohjelmoitu harjoitusohjelma on todettu antavan johdonmu-

kaisen suunnan harjoittelulle, jolla voidaan luoda edellytykset kehittymisen jatkuvuudelle 
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ja mahdollisuudet saavuttaa haluttu huippukunto tavoitteiseen mennessä. (Bompa 

1999,150; Häkkinen, Mäkelä & Mero 2007, 267). Harjoittelun tavoitteiden on todettu oh-

jelmoitavan tämän hetken näkökulmasta ja pitkällä aikavälillä useammaksi vuodeksi ker-

rallaan. (Bompa 1999,150; Mero, Nummela, Leskinen & Häkkinen 2007, 425). Pitkän ai-

kavälin ohjelmoinnin ja tämän hetken ohjelmointia on todettu ohjaavan samat tavoitteet ja 

ne toimivat yhtä aikaa rinnakkain tavoitteiden saavuttamiseksi. (Bompa 1994, 127). Bikini 

fitness harjoittelun ohjelmointia ohjaavat nämä samat yllä esitellyt ohjelmoinnin lainalai-

suudet. Ohjelmoinnin merkitys Bikini fitnessissä korostuu erityisesti kilpailukauden jälkeen. 

Ohjelmoinnissa on erikseen otettava huomioon palautumisjakso, jonka tarkoitus on pa-

lauttaa kehon toiminnot normaalitilaan kilpailukauden tuoman rasituksen jälkeen. Palau-

tumisjakso on tarpeellinen. Palautumisjakson aikana on todettu mm. kehon hormonitoi-

minta palaavan dieettiä edeltävällä normaalitasolle. (Hulmi 2016, 689). Nimenomaan pa-

lautumisjaksoon vaiheesta liittyen ohjelmointiin kaivataan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia. 

Palautumisjakso osana ohjelmointia voidaan pitää yhtenä tärkeänä tekijänä liittyen lajin 

terveelliseen harrastamiseen. 

Neljännessä vaiheessa suunniteltiin työn graafinen ilme: työn värimaailma, kuvat, tekstien 

rakenne, tekstin ja kuvien paikat. Väriksi valikoitui valkoinen ja sininen liiton värien mukai-

sesti. Työn yleisilmettä elävöittämään valittiin riittävästi aiheeseen sopivia kuvia. Opinnäy-

tetyön toimeksiantaja Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnan johtaja Ville Isola osallistui 

opinnäytetyön prosessiin. Hänen kanssaan suunniteltiin opinnäytetyön rakennetta ja hä-

neltä sai tarvittaessa palautetta ja apua opinnäytetyöhön projektin edetessä. Lajiesitteestä 

teetettiin myös kysely lajin harrastajille, valmentajille ja alan toimijoille. Palautteen pohjalta 

esitettä muokattiin. Esitteeseen lisättiin enemmän kuvitusta, harjoittelu- ja ravitsemuksen 

viikkoesimerkkejä. Lisäksi työn graafista ilmettä ja tekstin rakennetta parannettiin. Vaikein 

päätös lajiesitettä tehdessä oli tiedon tiivistäminen riittävän tiiviiksi. Tavoitteena oli kerätä 

lajiesitteeseen vain lajin kannalta oleellisimmat asiat ja säilyttää lajiesitteen koko kompak-

tina ja helppolukuisena. 

 

Kehittämisehdotuksena voisi luoda Fitness-esitteen myös harrastajaryhmälle. Tämä esite 

on tuotettu lajia kilpailumielessä harrastavalle kohderyhmälle. Kilpailijoille suunnattua esi-

tettä voisi käyttää pohjana harrastajille suunnatun esitteen laatimisessa. Harrastajaryh-

mälle suunnatussa esitteessä aihetta lähestyttäisiin pelkästään lajin harrastamisen näkö-

kulmasta. Näin ollen kilpailunäkökulma jäisi pois. Todennäköisesti myös levikki olisi vielä 

isompi, koska yleisesti ottaen hyvinvointi ja treenaamiseen liittyvät asiat kiinnostavat tänä 

päivänä ihmisiä. Esimerkiksi Koski ym.(2015, 130-143) tutkimuksen mukaan teini-ikäiset 

ja nuoret aikuiset pitivät terveisiin elämäntapoihin liittyviä eri tekijöitä vähintäänkin melko 
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tärkeinä tekijöinä elämässään. Lisäksi liikunnanharrastamisen taustatekijöinä oli tieto lii-

kunnan myönteisesti vaikutuksista terveyteen. (Koski ym. 2015, 130-143). 

 

Lajiesite hyödyntää moderneja jakelukanavia. Tulosteversio on PDF-dokumentti, joka on 

jakelussa internetin kautta. Tämä mahdollistaa ohjelman saatavuuden ja toteutettavuuden 

kaikkialla maailmassa. Opinnäytetyön laatijalla ei ollut graafista osaamista eikä välineistöä 

ulkoasultaan ammattimaisen lajiesitteen tuottamiseen. Lajiesitteen graafisen ilmeen tuot-

taminen ulkoistettiin, jotta esitteestä saatiin ammattimaisen näköinen. Esitteen ilmettä ja 

sisältöä työstettiin yhdessä liiton, alan toimijoiden saadun palautteen ja esitteen laatijan 

kanssa. Lopputuloksena valmistui laadukas ja moderni jakomateriaali liitolle. Valmis la-

jiesite on saatavilla netistä tulostettavana versiona. Lajiesite on tarpeellinen, koska tällais-

ta esitettä ei ollut aikaisemmin tuotettu. Lisäksi kasvava kiinnostus lajiin ja sen mukanaan 

tuoma uudenlainen tilanne kehittää valmennusjärjestelmää loivat tarpeen tällaiselle työlle. 

Opinnäytetyö ja sen pohjalta koostettu lajiesite on yksi harvoista aihealueesta tehdyistä 

katsannoista Suomessa. Lajiesitettä voidaan jatkossa hyödyntää alalla ja sen ulkopuolella 

tehtävissä projekteissa sekä käyttää lajiliiton koulutuksissa ja muissa tapahtumissa. La-

jiesitteellä on myös elinikää niin, että siitä voidaan jatkossa tuottaa uusi painos vuosittain. 
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Liitteet 

Ville Isola Haastattelu 18.6.2017 
 

Millaista on Bikini Fitness harjoittelu? 

 

Bikini Fitness urheilija edustaa lihaksikasta ja urheilullista kauneutta. Optimaalinen bikini 

vartalossa ylä-ja alavartalo on oikeessa suhteessa toisiinsa nähden. Bikini Fitness urheili-

jalla ei saa olla iikaa lihasmassa tai erottuvuutta. Vartalo on urheilullisen ja terveen näköi-

nen.  Lihasten erottuvuus, kehon alhainen rasvmassa ja ihon kunto on tärkeässä roolissa 

lajissa. 

 

Fitness-lajeissa lihasmassan kasvattaminen sekä kehon rasvattomuus ovat tärkeämpää 

kuin fyysinen suorituskyky. Fitness-lajeissa arvostelu perustuu tuomareiden subjektiivi-

seen näkemykseen eikä fyysiseen suorituskykyyn. Bikini fitness - lajiharjoittelun päämää-

ränä on saavuttaa lajikriteerien mukainen vartalo. Bikini fitness urheilijan tulee edustaa 

lihaksikasta ja urheilullista kauneutta sekä esteettistä vartaloa. Urheilullinen kokonaisvai-

kutelma, lihasten erottuvuus, kehon alhainen rasvamassan määrä sekä ihon kunto ovat 

tärkeässä roolissa. Bikini fitness -kilpailijalla ei arvosteta lihasmassaa tai rasvatonta varta-

loa niin paljon kuin esimerkiksi body fitness -kilpailijalla.  

 

Bikini fitness -urheilijalla rasvattoman massan ja lihaskoon säilyttäminen tulee olla tärkein 

tavoite rasvamassan pienentämisen ohella kilpailudieetin aikana. Vastaavasti harjoitus-

kaudella lihasmassan kasvattaminen on tärkein päämäärä. 

 

Voimaharjoittelun ja aerobisen harjoittelun määrään ja laatuun bikini fitness-urheilijan tulee 

kiinnittää erityistä huomiota sekä harjoituskaudella että kilpailukaudella. Liian suuri aerobi-

sen harjoittelun määrää suhteessa voimaharjoitteluun voi lisätä rasvattoman massan ja 

lihaskoon vähenemistä. Aerobista harjoittelua tulisikin sisällyttää ainoastaan tarvittaessa 

fitnessurheilijan harjoitusohjelmaan, esimerkiksi silloin, jos aerobinen kestävyyskunto ei 

ole riittävällä tasolla. Bikini fitness -urheilijan voimaharjoittelu sisältää yleensä kuntosalilla 

tehtävää konsentrista, eksentrista sekä isometristä lihastyötä. Myös poseeraaminen on 

isometristä lihastyötä, jota ei sovi unohtaa vaan sillä on myös tärkeä rooli bikini fitness -

urheilijan harjoittelussa. 

 

2) Millainen on optimaalinen Bikini Fitness vartalo? 
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 Optimaalinen bikini fitness vartalo on sellainen jossa ei ole liikaa lihasmassaa tai -

erottuvuutta. Vartalon tulee olla urheilullisen ja terveen näköinen. Ylä- ja alavartalon tulee 

olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Kokonaisuus on urheilullisen kaunis ja tyyli on 

hänelle sopiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

 

Haastattelu Samu Sandberg 2.7.2017 
 

1. Miten Bikini Fitness harjoittelua ohjelmoidaan? 

 

Bikini fitness harjoittelu ohjelmoidaan kilpailukauteen eli dieettiin ja kilpailuun valmistavaan 

kauteen eli kehoa muokkaavaan ja rakentavaan kauteen (off-seasoniin). Off- seasonilla 

painopiste harjoittelussa on lihasmassan kasvattaminen ja kehon muokkaaminen kohti 

lajikriteerejä. Kilpailuun valmistavalla kaudella lihasmassa pyritään pitämään yllä ja dieet-

taamaan ylimääräinen rasva pois kehosta. Kilpailukauden tavoite on viimeistellä kunto 

kilpailuihin. Kausien pituus riippuu urheilijan lähtötilanteesta. Lihasmassan tulee olla riittä-

vällä tasolla lajikriteereihin nähden, jotta kilpailukaudelle kannattaa siirtyä. Valmistava 

kausi tuleekin ohjelmoida riittävän pitkäksi, että oikeanlainen kehitys saadaan aikaiseksi 

ennen kilpailukaudelle siirtymistä. Ennen kilpailukaudelle siirtymistä huomioon tulee ottaa 

myös kehossa oleva rasvamassan määrä. Painonpudotukselle tulee varata riittävästi ai-

kaa, jotta kaikki ylimääräinen rasvakudos kisakuntoon nähden saadaan poltettua kehosta 

pois ennen kilpailuja Kilpailukausi kestää keskimäärin 3-7 kuukautta ja kilpailuun valmis-

tava kausi voi kestää 6 kuukaudesta 3 vuoteen.  

 

2. Millaista on Bikini Fitness harjoittelu? 

 

Bikini fitness harjoittelu on yhdistelmä hypertofista lihasvoimaharjoittelua ja aerobista har-

joittelua. Painotetun osa-alueen määrittää se, missä vaiheessa kautta ollaan. Bikini fitness 

harjoittelussa ei pyritä saavuttamaan maksimaalista lihasmassaa vaan muokkaamalla 

keho lajinomaiseksi saamalla lihasta lajin kannalta oikeisiin paikkoihin. Aerobisella harjoi-

tellulla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman hyvä rasva-aineenvaihdunta sekä oike-

anlainen kalorinkulutus dieetillä. Tapoja harjoitella bikini fitnestä on monia. Erilaisilla harjoi-

tusmetodeilla voidaan päästä samoihin lopputuloksiin. Yhdistävän tekijänä on kuitenkin 

se, että bikini fitness koostuu kuntosaliharjoittelusta sekä aerobisesta harjoittelusta. 

 

3.Millaista on Bikini Fitness urheilijan lihasvoimaharjoittelu? 

 

Bikini fitness lihasvoimaharjoittelu on pääosin hypertrofista lihasvoimaharjoittelua. Monien 

valmentajien ohjelmissa esiintyy myös kestovoiman harjoittamista. Maksimivoimaa näkee 

harvoin bikini fitness urheilijoiden ohjelmissa. Bikini fitness harjoittelussa painotetaan 

yleensä lajin kannalta tärkeitä lihaksia kuten pakaran lihaksistoa, reiden lihaksistoa ja ol-

kapäitä. Myös selkälihaksistoa täytyy harjoittaa.  
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4. Millaista on Bikini fitness urheilijan aerobinen harjoittelu? 

 

Aerobinen harjoittelu bikini fitneksessä on yleensä tasavauhtista peruskestävyys alueen 

harjoittelua. Monet valmentajat suosivat kuitenkin myös HIIT harjoittelua. Bikini fitness 

kilpailijat suorittavat aerobisen harjoittelunsa yleensä kävelemällä tai kuntosalilla crosst-

rainerilla. 
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Kysely lajiesitteestä 
 

1. Saitko lajiesitteestä riittävästi tietoa aiheesta? 

2. Mikä oli mielestäsi hyvää lajiesitteessä? 

3. Miten kehittäisit lajiesitettä? 

4. Koetko tällaisesta esitteestä olevan hyötyä? 

5. Millainen on mielestäsi laadukas lajiesite? 
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