
Bodaus    I   45

T
ervetuloa seuraamaan matkaani vuoden 2013 Fitness 
Expon kisalavoille, Fitnessmalli-kilpailuun.
Olen Senni Mäkinen, 23-vuotias vantaalainen lastentar-
hanopettaja/promoottori sekä 3-vuotiaan pienen pojan 

äiti. Kilpaurheilu- tai kuntosalitaustaa ei ennestään löydy, joten 
kaikki informaatio ja sen myötä tulevat elämänmuutokset tulevat 
todellakin konkretisoitumaan projektini edetessä!

Bodaus-lehdessä olevassa blogissani pääsette kärpäsenä katossa 
seuraamaan koko pitkän matkani kisoihin: treenaamisen ylä- ja 
alamäet, kauneuteen liittyvät asiat, ruokavalion suunnittelun, 
kisasparrauksen yms.

Ajatukseni kilpailuun lähtemisestä nousi itsekin fitnessmaailmas-
sa mainetta niittäneen Sonja Färlingin kannustavista sanoista.

Koska kuntosaliharjoittelu ei ole tähän mennessä kuulunut 
aktiivisesti urheiluharrastuksiini, jouduin suorittamaan pienen 
pohdiskelun ja muutaman konsultointipuhelun, ennen kuin 
homma lyötiin lukkoon sillä tasolla, että sitä kehtaa täällä teille 
lukijoillekin tulla huutelemaan!

Senni Mäkisen matkassa
Fitness Expon kisalavalle

Kuva: MarKo SorSa.
MeiKKi ja hiuKSet: KaSper vähä-ojala/
Salon pepe ÅhMan
KuvauSvaatteet: 
lorna jane Finland.
KuvauSpaiKKa: 
naiSten KuntoKlubi FitneSSpa

Tästä se 
lähtee!

Päätöksen teon jälkeen ensimmäinen hoidettava asia oli sopivan 
kuntosalin löytäminen.

Keravalla sijaitseva oma treenimekkani, naisten kuntosali Fit-
nesspa, lähti innolla projektiini mukaan kuntosalisponsorin osas-
sa. Aiemmin enemmän ryhmäliikunta- ja tankotanssitunneilla 
viihtyneenä minun täytyy myöntää, että nyt on kyllä tämä tyttö 
täysin hurahtanut salitreenaukseen! Keho ja mieli kiittävät näin 
talvea lähestyttäessä hyvin kulkeneen treenin ja vaikkapa suih-
kurusketuksen jälkeen.

Seuraava konkreettinen kilpailuun osallistumiseen liittyvä asia 
oli kuvaukset valokuvaaja Marko Sorsan kanssa. Päivä sujui 
varsin sutjakasti, kun linssin toisella puolella oli henkilö, jonka 
ammattitaitoon pystyi todella luottamaan.

Myös ehostuspuoli oli tarkkaan harkittu. Luottokampaamosta-
ni, Salon Pepe Åhmanista, kiitollisen Sennin hiukset sekä mei-
kin saapui kuvauksiin loihtimaan Kasper vähä-ojala. Hiusten 
ja meikin ollessa viimeisen päälle kunnossa, tuntui kameral-
le poseeraaminen luontevalta. Treenivaatteet kuvauksiin sain 
vastikään Suomeen rantautuneelta Lorna Jane -naisten treeni-
vaatemerkiltä. Ensimmäisen edustustehtäväni I Love Me 2012 
-messuilla Lorna Janen osastolla suoritettuani voin todeta, että 
Lornan mallisto on loistava piristysruiske herkkuväreineen pi-
menevien syysiltojen lenkeille!

Matka kohti päämäärääni, eli Fitness Expon kisalavalle pääse-
mistä tulee olemaan pitkä ja mielenkiintoinen. Projektini taus-
talla ainakin häärii loistoporukka! Suurkiitoksen saavat Son-
ja Färling, Salon Pepe Åhman, Lorna Jane Finland, kuntosali 
Fitnesspa, Gitta hägg, valokuvaajat Marko Sorsa ja petri laine 
sekä tietysti Bodaus-lehti. ”Hartiavoimat” ainakin ovat näiden 
tahojen ansiosta kunnossa!

Seuraavassa Bodaus-lehden numerossa kirjoitan lisää kilpai-
luasian konkretisoitumista. Luvassa on tehokas infopläjäys per-
sonal trainer -valinnasta sekä minulle räätälöidystä treeniohjel-
masta ja ruokavaliosta. Viimeistään niiden myötä otetaan tytöltä 
luulot pois.

Kaikki tsempit ovat tervetulleita. Tästä se lähtee! ◆

Senni Mäkinen

pS.
Lähtötilanteeni ennen yhtäkään systemaattisen 
treenaamisen harjoituskertaa oli tämä: 
Luusto-lihasprosentti 33,9. Rasvaprosentti 22,3.

Senni Mäkinen valmistautuu 
kampaajansa käsittelyssä tämän 
ensimmäisen Bodaus-lehdessä olevan 
blogisarjansa jutun kuvauksiin.
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