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una sa seda raamatut loed, võib vist julgelt öelda, et tahad õppida, kuidas
keharaskuse abil treenides jõudu juurde saada ja kehalist vormi parandada. Kui nii, siis on suurepärane! Oled õiges kohas.
Viimased 20 aastat pole ma jõutreeningus kunagi rohkem kui paar päeva vahet
pidanud. Olen treeninud sadades imeheades jõusaalides, kuid sageli olen pidanud
läbi ajama sellega, mis on olnud käepärast mu majas, korteris või hotellitoas. Kui
ma 15-aastaselt lisaraskustega treenimist alustasin, polnud mul aimu, mida teen.
Mäletan, et tundsin end paljude harjutuste tegemisel kohmakalt, ebamugavalt ja
koordinatsioonitult. Vältisin enamikku mitut liigest kaasavatest harjutustest, sest
mulle tundus, et need ei ole sama tõhusad kui isoleerivad harjutused. Tagasi
vaadates mõistan, et olin kõhetu ja nõrguke nooruk, kelle keskkeha oli äärmiselt
ebastabiilne, ühel jalal seistes tasakaal olematu ja kes ei valitsenud oma liigutusi.
Uitasin jõusaalis lihtsalt sihitult, plaanita ringi, liikudes suvaliselt ühe harjutuse
juurest teise juurde.
Kätekõverdusi ei suutnud ma algul teha ega vaevunud sellepärast üritamagi.
Tõtt-öelda ei suutnud ma teha ka lõuatõmbeid, rööbaspuudel surumisi ega selili
ülestõmbeid.
Kahtlustan, et kui oleksin üritanud teha keharaskusega täiskükki, oleks mu
selg kumerdunud ja põlved sissepoole vajunud, sest tuharalihased olid uskumatult nõrgad ja ma ei tundnud õiget tehnikat. Keharaskusega lõuatõmbeid ja
rööbaspuudel surumisi suutsin teha alles viie aasta pärast.
Viimase 20 aasta jooksul olen püüdnud inimkeha kohta võimalikult palju jõu- ja
üldkehalise treeninguga seonduvat teada saada. Kui oleksin tollal teadnud seda,
mida nüüdseks tean, oleksin korralikust harjutuste progresseerumise süsteemist ja
treeningukavast kinni pidamisega oma tulemusi mitme aasta võrra kiirendanud.
Söandan oletada, et kui mul oleks olnud õige arusaamine tehnikast, harjutuste
progresseerumisest ja treeningukava koostamisest, oleksin suutnud teha lõuatõmbeid ja selili ülestõmbeid juba esimesel treeninguaastal. Tahan minna ajas tagasi,
et aidata nooremat, segaduses olevat (kuid otsusekindlat) iseennast. Soovin, et
mu praegune mina saaks endist juhendada ja talle näidata, kuidas asjad käivad.
Kiire hüpe ajas 20 aastat edasi. Mu enesetunne on suurepärane, liigesed on
silmapaistvalt terved, lihasjõud hästi välja arenenud ja lihaste valitsemine ülihea.
Nüüd suudan hämmastavalt tõhusalt treenida vaid iseenda keharaskuse ja lihtsa
koduse mööbli abil. Tuharalihaste treenimiseks toetan turja diivanile. Selja ja
jalgade treenimiseks ripun laudade ja toolide küljes. Ning rinna-, õla-, jala- ja
keskkeha lihaste treenimiseks vajan vaid lapikest põrandapinda.
Minu arvates peaksid kõik jõutreeninguga tegelejad enne vabade raskuste ja
teiste treeningusüsteemide juurde edasi liikumist suutma valitseda vastupanuna
iseenda keharaskust. Keharaskusega harjutused rajavad vundamendi edasiseks
edukaks treenimiseks. Et neid õigesti sooritada, peavad täpses vahekorras kokku
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sulanduma liikuvus, stabiilsus ja motoorne kontroll ehk liigutuste valitsemine.
Sedamööda, kuidas sa edasi arened ja jõudu juurde saad, on keharaskusega treenides võimalik end üha rohkem pingutada, et panna lihased pidevalt proovile
ja muutuda üha sprotlikumaks. Kuid harjutused tuleb selgeks õppida ja sul on
tarvis teejuhiseid, mis aitavad sul sinnani jõuda.
„Keharaskusega jõutreeningu anatoomiat“ kirjutades pidasin silmas mitut
sihtrühma:
• algajad, kellel on vaja õppida keharaskusega treenimise põhitõdesid.
Kätekõverdusi ja kükke teab igaüks, aga puusatõsteid, lisapingutusega
küünartoenglamangut ja selili ülestõmbeid kõik ei tea. Need harjutused
peaksid kuuluma iga jõutreeninguhuvilise põhiharjutuste hulka;
• inimesed, kes tahavad olla heas vormis, aga ei armasta jõusaalis käia.
Kui see käib sinu kohta, võin sulle kinnitada, et keharaskusega saad alati
uskumatult tõhusalt treenida, kus sa ka ei viibiks;
• trennitegijad, kes reisivad palju. Muidugi on tore, kui on võimalik kasutada
sadade tuhandete eurode väärtuses jõutreeninguvarustust, aga kui reisid
sageli, siis tead, et alati seda võimalust ei ole;
• kõik jõutreeningu huvilised. Ükskõik, kas oled pühapäeva- või tegevsportlane, jõutõstja, treener või arst – kui su tegevus on seotud kehalise vormi
arendamisega, on sul tarvis teadmisi keharaskusega jõutreeningust.
Jõutreeningu huvilistel võivad olla kindlad eesmärgid, näiteks suurendada
funktsionaalset jõudu, kasvatada lihaseid, kaotada rasva või parandada
rühti. Keharaskusega treenimine aitab neil kõigil oma eesmärke saavutada.
Raamatu olen üles ehitanud järgmiselt. Esimene peatükk tutvustab keharaskusega treenimist. Teisest üheksanda peatükini käsitlen eri kehaosade talitlusanatoomiat, kirjeldan selle tähtsust spordis ja inimese välimuses ning toon ära
parimad keharaskusega harjutused vastavale lihasrühmale: kätele, kaelale ja
õlgadele, rinnale, keskkehale, seljale, reitele, tuharatele ning säärtele. 10. peatükis vaatlen kogu keha harjutusi ja selgitan nende eesmärki. Ning lõpuks, 11.
ja kõige tähtsamas peatükis õpetan treeningukava koostamise põhitõdesid ja
toon ära mitu näidis-treeningukava. „Keharaskusega jõutreeningu anatoomiast“
leiad umbes 150 harjutuse joonised, juhised ja kirjeldused. Sedamööda, kuidas
su jõud areneb, suudad liikuda harjutuste lihtsamatelt variantidelt raskematele.
Harjutuste raskusaste on näidatud järgmiselt:
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Edasijõudnule

„Keharaskusega jõutreeningu anatoomia“ eripäraks on üksikasjalikud pildid,
mis näitavad, milliseid lihasrühmi ja lihase osi harjutus koormab. Uuringud on
näidanud, et harjutust on võimalik suunata lihase konkreetsele piirkonnale,
kuid selleks on tarvis lihast tunda. Et aidata sul luua harjutusi tehes mõtteseost
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konkreetse lihasega, on iga harjutuse juures olevatel anatoomilistel illustratsioonidel värvikoodidega näidatud harjutuse põhiteostajad ja abistavad lihased.
Põhiteostajad

Abistavad lihased

Pärast „Keharaskusega jõutreeningu anatoomia“ läbi lugemist on sul hea
ettekujutus inimkeha lihasrühmadest ja sa tead rohkesti harjutusi, millega iga
liigutusmustrit ja lihast treenida. Oskad teha õigesti keharaskusega harjutusi, mis
on su edasiseks arenguks ülitähtsad. Mõistad, millest tuleb alustada ja kuidas
edasi liikuda, et treenida pidevaks edasiarenemiseks vajalikku painduvust ja
jõudu. Sa tead, milliseid tähtsaid rolle mängivad põhiliigutustes keskkeha stabiilsus ja tuharalihaste tugevus, ning oskad koostada enda eripärast ja eelistustest
lähtuvaid tõhusaid treeningukavasid. Ja lõpetuseks, pärast raamatuga tutvumist
hakkad märksa rohkem väärtustama keharaskusega treeningut – kõige mugavamat jõutreeningu vormi.
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R

äägi ükskõik millise teismelise poisiga, kes alles alustab jõutreeninguga, ja
suure tõenäosusega küsib ta sinult esimese asjana käte treenimise kohta.
Hästiarenenud biitseps ja triitseps (õlavarre kakspea- ja kolmpealihas) on meeste kõige ihaldatumad lihased. See on ka igati loogiline. Need on keha kõige vähem kaetud suured lihased. Enamikku kerest ja jalgadest varjavad särgid, pikad
või lühikesed püksid ja sokid, aga käed on tavaliselt kõigile näha.
Sul läheks raskeks leida lihaseid, mida pingutatakse kõikjal maailma vannitubades rohkem kui käelihaseid, sest iga hetk võtavad ilmselt tuhanded mehed
peeglite ees topeltbiitsepsi poose. Kui sul on pilbaspeenikesed õlavarred, teeksid
ükskõik mida, et täita särgivarrukad uhkelt pungitavate lihastega. Kogu au saavad
endale biitsepsid, aga käte välimuse huvides on vaja õigesti arendada ka käte
tagaküljel asuvaid triitsepseid.
Käte harjutused pole ainult meestele. Need on tähtsad ka naistele. USA
presidendiproua Michelle Obama kutsus oma lihaseliste kätega esile rohkesti
meediakära. Räägi peatse pruudi või pruutneitsiga, kes hakkab pulmas kandma
õlapaelteta kleiti, ja ta ütleb sulle, kui väga ta ihkab hästivormitud käelihaseid.
Paljud naised pole rahul just oma triitsepsite välimusega ja püüavad selle piirkonna lihaskasvu spetsiaalsete triitsepsiharjutustega suurendada.

KÄTE LIHASED
Et paremini mõista, kuidas käelihaseid kõige tulemuslikumalt treenida, sukeldugem kõigepealt anatoomia põhitõdedesse. Õlavarte eesmisel poolel paiknevad
küünarvarre painutajad. Küünarvarre painutamine tähendab käe painutamist
selliselt, et ranne liigub õla suunas. Põhiline küünarvarre painutaja on õlavarrekakspealihas ehk biitseps, mis algab pika- ja lühikese peana (joonis 2.1). Teised
küünarvarre painutajad, mida peaksid teadma, on õlavarrelihas ja õlavarre-kodarluu lihas. Need lihased aitavad küünarvarre painutamisele erineval määral kaasa,
olenevalt sellest, kuidas harjutust sooritatakse. Üldiselt saab õlavarre-kakspealihas
suurima koormuse althaarde korral (peopesad ülespoole), õlavarre-kodarluu lihas
neutraalse haarde korral (peopesad vastamisi) ja õlavarrelihas pealthaarde korral
(peopesad allapoole). Seda sellepärast, et eri asendites ja eri liigutusulatustes
peab iga lihas tekitama erineval määral jõudu.
Õlavarre tagakülje moodustavad küünarvarre sirutajad. Küünarvarre sirutamine
tähendab randme viimist õlast eemale, kuni käsi jääb õlast randmeni samale
5
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keharaskusega jõutreeningu anatoomia

Õlavarrekolmpealihas
(külgmine pea)
Õlavarrekakspealihas
(pikk pea)
Õlavarrekakspealihas
(lühike pea)

Õlavarrelihas

Õlavarrekodarluu lihas

Joonis 2.1 Õlavarre-kakspealihas,
õlavarrelihas ja õlavarre-kodarluu lihas.

Õlavarrekolmpealihas
(pikk pea)
Õlavarrekolmpealihas
(keskmine pea)

Joonis 2.2 Õlavarre-kolmpealihas.

sirgjoonele. Peamine küünarvarre sirutaja on õlavarre-kolmpealihas ehk triitseps,
mis algab kolme peana – pikk, keskmine ja külgmine (joonis 2.2).
Kätel on tähtis roll paljudes sportlikes liikumistes. Küünarvarre sirutajad tõmbuvad jõuliselt kokku pesapallikurikat või golfikeppi viibutades, Ameerika jalgpallis vastast sirge käega tõugates, võrkpallis ründelööki sooritades või pesapallis
või Ameerika jalgpallis ülalt söötes. Need lihased on tugevasti töös korvpallis
rinnaltsöötu andes, poksis vasak- või paremsirget sooritades või kergejõustikus
kuuli tõugates.
Küünarvarre painutajad kannavad energiat üle tennises eeskäelööki või poksis
haaki sooritades, sportlikus vabavõitluses vastast haardes hoides või käelukustusega alistust üritades või vältides, Ameerika jalgpallis vastast maha murdes
ja kaljuronimises keha üles tõmmates. Peale selle on nad töös rammumeeste
võistlustel raskeid esemeid keha ees kandes ja sõudespordis.

käed

KÄTE TREENIMINE
Käed saavad tugeva koormuse ülakehaharjutustes, milles liikumine toimub
korraga kahes või enamas liigeses. Küünarvarre painutajaid treenivad piisavalt
igasugused lõuatõmbe- ja sõudeliigutused, küünarvarre sirutajaid aga erinevad
kätekõverdused ja toengus surumised.
Sellepärast treenid rinna-, õla- ja seljalihaste harjutusi tehes alati tingimata
ka käsi.
Keharaskusega treenimise seisukohast on eriti tähtis käelihaste osalemine mitut
liigest kaasavates liigutustes. Vabade raskuste või trossidega on lihtne treenida
käelihaseid eraldi. Lihtsalt haara vahendist ja painuta või siruta käsi. Olukord
muutub aga märksa keerulisemaks, kui püüad kasutada tõstekangina oma keha.
Keha on raske ümber küünarliigese liigutada. See ei tähenda siiski, nagu polekski
mõtet püüda treenida käelihaseid üheainsa liigese osalusega harjutustega. Väga
tähtis on aga mõista, et mitut liigest töösse haaravad harjutused on summaarse
lihastöö mõttes kõige tulemuslikumad.
Käte harjutusi tehes keskendu just nende lihaste pingutamisele, millele harjutus
on suunatud, ja ära lase teistel lihastel tööd ära teha. Arnold Schwarzeneggeril oli
kombeks enne raskeid küünarvarte kõverduste seeriaid ette kujutada, kuidas ta
biitsepsid kasvavad mäesuuruseks. Et tekiks soovitud liigutus, keskendu kokku
tõmbuvate käelihaste tunnetamisele. Atleetvõimlejad nimetavad seda meele ja
lihase ühenduseks, ja niisuguste närvi-lihase ühendusteede piisav väljaarendamine võtab aega. Sportlikel ja funktsionaalsetel eesmärkidel treenimine seisneb
eekõige liigutuste treenimises, kehakuju ja välimuse nimel aga treenitakse eelkõige lihaseid. Sellepärast mõtle käte treenimisest kui lihaste kokkutõmbamisest
vastupanu ületamiseks. See aitab sul maksimaalselt pingutada lihaseid, millele
harjutus on suunatud.
Ka küünarvarred on käte osad, aga neid treenivad haardega seljalihaste harjutused, näiteks lõuatõmbed ja muud tõmbeliigutused (vt 6. peatükki).
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KÜÜNARVARTE SIRUTUSED

ÕlavarreTriceps
kolmpealihas
brachii

KÄED

Suur
Gluteus
tuharalihas
maximus

Kõhusirglihas
Rectus
abdominis

Turvanõuanne

Vali stabiilne ja tugev
laud või tool.

Sooritamine
1. Toeta käed laua või tooli servale ja lasku toenglamangusse.
2. Hoia sirge keha sirgete jalgadega samal joonel, käed sirged, raskus varvastel ning kõhu- ja tuharalihased pinges. Langeta keha, kõverdades käed
küünarliigesest.
3. Tõsta keha, sirutades käed triitsepsite jõul.

Osalevad lihased
Põhiteostajad: õlavarre-kolmpealihas e triitseps
Abistavad lihased: kõhusirglihas, suur tuharalihas

Märkused
Küünarvarte sirutused on üks väheseid harjutusi, mis treenib just õlavarre-kolmpealihast. Seda sellepärast, et keha liigub antud harjutuse korral peaaegu ainult
küünarliigese sirutuse abil. Võta sisse stabiilne asend, toetades päkad kindlalt
maha ning kontraheerides kõhu- ja tuharalihased, et keha püsiks peast kandadeni ühel sirgjoonel. Püsi selles asendis kogu harjutuse jooksul. Kui puusad alla
8

vajuvad, on asend mitte üksnes ebasportlik, vaid võib ka kahjustada alaselga.
Ära lase õlaliigesel palju liikuda ja püüa jälgida, et enamik liikumisest toimuks
küünarliigeses. Kasuta keha tõstmiseks ja langetamiseks õlavarre-kolmpealihast.
Harjutuse raskusastet saad muuta, valides erineva kõrgusega tooli või laua. Et
teha harjutus lihtsamaks, kasuta kõrgemat tooli või lauda. Ja vastupidi, madalamal
toolil või laual on harjutus raskem.
2

Va r i a n t

1

3
4
KÄED

Küünarvarte sirutused põlvedel
Kui liigutus tundub raske, võib sooritada seda põlvedel, et tõsta tuleks väiksemat
suhtosa keharaskusest. Kasuta harjutuses tugevat tooli või kohvilauda, tavaline
laud on liiga kõrge.
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SELILI ALTHAARDEGA
LÕUATÕMBED

3
4

KÄED

Õlavarre-kakspealihas
Kõhusirglihas

Õlavarrelihas

Suur tuharalihas

Turvanõuanne

Vali tugev laud või tool. Tee harjutust pehmel
pinnal, näiteks vaibal.

Sooritamine
1. Lama selili tugeva laua või kõrge tooli all ja haara kätega laua või tooli
servast, peopesad allapoole.
2. Hoides keha ja reied samal joonel, kaela neutraalses asendis, põlved täisnurga all kõverdatud, keharaskuse kandadel ning kõhu- ja tuharalihased
pinges, painuta käed küünarliigesest, nii et keha tõuseb põrandaga paralleelseks. (Kaela asend on neutraalne, kui pea ega kael pole ette ega taha
kallutatud, vaid püsivad loomulikus asendis.)
3. Langeta keha kontrollitud liigutusega tagasi lähteasendisse, liikudes põhiliselt küünarliigesest, mitte õlgadest.
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