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AnnA VirmAjoki, 27, rakensi itselleen viidessä vuodessa maailman  
parhaan bikinivartalon. Miten hän sen teki?
 HANNA JENSEN, KUVAT ARI HEINONEN JA MIKE SIRÉN

Minäkö barbie?

Yksi meistä

Kisoissa bikini-
en pitää peittää 
1/3 pakaroista. 

Pakaroihin sivel-
lään liimaa, jotta 

pöksyt pysyvät 
 paikoillaan.
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Anna ei pidä bikinifitnessiä 
liian ulkonäkökeskeisenä lajina. 
Annan mielestä kaikki lajit ovat 

ulkonäkökeskeisiä. Hän ajattelee 
ulkonäköään vain kisoissa.

O nhan se uskoma-
ton. Hänen varta-
lonsa.

P it uut t a 170 
senttiä, painoa 
62 kiloa. Lihak-

set erottuvat jopa kyynärvarsissa, 
pakarat ja olkapäät ovat pyöreät. 
Vyötärö on käsittämättömän ka-
pea, 59 senttiä.

– En ole poistattanut alimpia 
kylkiluitani, helsinkiläinen Anna 
Virmajoki, 27, huomauttaa ja hei-
lauttaa 55-senttisiä hiustenpiden-
nyksiään.

Hän kävelee verkkareissa ja 
treenitossuissa työpaikallaan, 
Imperial Helath Clubilla, Helsin-
gin Töölössä ja halaa salilla tree-
naavaa asiakasta. Asiakkaat kyl-
lä tietävät, kuka Anna Virmajoki 
on. Hän on Kuusamossa syntynyt 
entinen aerobic-ohjaaja, nykyinen 
bikinifitnessin maailmanmestari.

Bikinivartalon saa, jos elää ku-
rinalaista elämää vuosia. Mutta 
kuka haluaa?

Anna. Voiton jälkeen hänen var-
talostaan täytyy saada vieläkin 
täydellisempi.

ANNA ON HERÄNNYT tänään 
kymmeneltä, kuten joka päivä. 
Sen jälkeen hän on syönyt vähän 
glutamiinilisää eli lihasten poltto-
ainetta ja juonut kupin kahvia. 40 
minuutin aerobisen aamutreenin-
sä hän on tehnyt tyhjällä vatsalla.

Bikinifitness rantautui Suo-
meen Yhdysvalloista vasta vuo-
si sitten. Lajista ei meillä tiedetty 
juuri mitään, ja Annaltakin kysyt-
tiin, mikä barbie hän oikein on.

Bikinifitness on eri asia kuin ke-
honrakennus tai bodyfitness. Li-
hakset eivät saa erottua niin sel-
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keästi kuin bodyfitnessissä.
Vaikka Anna treenaa joka päivä, 

hänen pitää näyttää naiselliselta. 
Lihaksia ei saa olla liikaa. Pohjeli-
hasten pitää olla pyöreät ja vatsa-
lihasten sopusuhtaiset.

Sellainen vartalo on Annankin 
mielestä kaunis, ja sellaiseen hän 
alun perin ihastui.

Anna odottaa kuitenkin, että 
Suomessa aletaan ymmärtää,  että 
kyseessä on urheilulaji, ei kau-
neuskilpailu.

– Se, että me näytetään näteil-
le bikineissä, ei todellakaan riitä, 
Anna sanoo.

Niin, ei todellakaan.

RUOAN PUNNITSEMINEN, se on 
rutiini, jonka Anna tekee joka ker-
ta ennen syöntiä. Lähipiiri tietää, 
että Annalle on turha sanoa ”ota 
nyt edes vähän suklaakakkua”. 
Hän tahtoo olla lavalla puolialas-
tomana viitisen kertaa vuodessa.

Kerran viikossa Anna tekee 
ruoat koko viikolle. Hän paistaa 
kanat ja kalat ja annostelee ateriat 
pieniin minigrip-pusseihin, jotka 
hän sitten pakastaa.

Tavallisena päivänä Anna syö 
päivässä kuusi kertaa, kisaviikol-
la kymmenen.

Tähän tapaan:
Aamupalaksi kaurapuuroa ja 

kananmunan valkuaisia, hedel-
miä ja marjoja. Lounaan aikoihin 
tummaa riisiä, herneitä ja tila-
pia-kalaa. Välipalaksi heraprote-
iinia ja riisikakkuja. Neljänneksi 
ateriaksi taas riisiä, papuja ja ka-
naa. Viides ateria on yllätys, yllä-
tys, kanaa, tummaa pastaa, koo-
kosöljyä ja vihanneksia. Ennen 
nukkumaan menoa Anna syö vie-
lä valkuaisia, hedelmää ja ison pi-
naattisalaatin, jossa on oliiviöljyä 
ja viinietikkaa sekä höyrystettyjä 
vihanneksia.

Mausteena hän käyttää vain 
steviaa ja kanelia. Kanassakin.

Kastiketta tai marinadia ei iki-
nä. Viinietikkaa hän juo joskus 
suoraan pullosta.

Matkoilla Anna varmistaa, et-

tä hotellihuoneessa on jääkaappi 
tai kylpyamme. Viimeksi Puolas-
sa hän täytti kylpyammeen jäillä 
ja työnsi niiden sekaan aina mu-
kana kulkevasta kylmäkassistaan 
minigrip-ruokapussit.

Anna syö mitä ihmeellisemmis-
sä paikoissa, palavereissa ja jopa 
kesken treenien.

– Lentokoneessa säälin vierus-
kaveria, kun järsin vieressä jää-
hileistä tonnikalaa ja juon kahvia 
päälle, hän kertoo.

Lihasmassan ylläpitäminen 
vaatii tietyn proteiinimäärän päi-
vässä. Kananmunan valkuaisia 
Anna saattaa syödä aamiaisella 
raakana neljä. Hänen päivän ate-
rioistaan 40 prosenttia on proteii-
nia, 30 prosenttia hiilihydraatteja 
ja 30 prosenttia rasvaa.

Kerran viikossa Anna syö cheat 
mealin eli huijausaterian, jolloin 
lautasella on mieluiten nachoja tai 
perunagratiinia ja pihvi.

– Heikkouteni ovat myös Dr. 
Pepper ja vadelmavissy, salmiak-
ki ja punaviini. Ja energiajuomat.

Mutta ei hän niitä himoitse.
– Minulle ruoka on polttoainet-

ta ja ravintoa keholle. En juuri vä-
litä mausta.

MITÄ ASKEETTISEMPI hikisali, si-
tä parempi. Mitä vähemmän huo-
miota, sitä parempi. Ei kahvakuu-
lia, vaan äijäpainoja.

Joka ilta kymmeneltä Anna 
treenaa Helsingin Atleettiklubil-
la, ilman meikkiä.

Hän ei voi treenata meikeissä, 
koska hänen nopean aineenvaih-
duntansa takia hiki virtaa mel-
kein jo ennen kuin harjoitus on al-
kanut. Vettä kuluu treenin aikana 
puolitoista litraa, ellei Anna sitten 
tee treeniään hienohelmatyylillä, 
jolloin ei saa tulla kuuma. Mutta 
yleensä hän ei halua. Hien määrä 
on tehokkuuden mittari.

– Hikoilen niin paljon, että ki-
soissa joudun kulkemaan ennen 
lavalle menoa rätit kainaloissa, 
Anna sanoo.

Annan treeni kestää 45 minuut-

tia, ja ohjelma vaihtuu neljän vii-
kon välein. Hän ei käytä suuria 
painoja, koska hänen ei enää tar-
vitse kasvattaa lihaksiaan. Tär-
keintä on pitää reidet ja pakarat 
kunnossa.

Eikä edes se haittaa, että hän 
lopettaa harjoittelun vasta puoli 
kaksitoista yöllä, sillä hän menee 
nukkumaan vasta kahdelta. Vain 
tehdäkseen kaiken seuraavana 
päivänä taas uudestaan.

Mutta Annalla on tuuria. Hänen 
luonnostaan kapeasta vyötärös-
tään ja leveistä hartioistaan syn-
tyy X-muotoisen kehon vaikutel-
ma. Hänen jalkalihaksensa ovat 
vahvat, mikä johtuu kuntosalihar-
joittelun, jääkiekon ja joogan har-
rastamisesta vuosien ajan.

Ainoa asia, johon Annan kal-
taiset fitness-kilpailijat eivät voi 
treenaamalla tai syömällä vai-

kuttaa, ovat rinnat. Ne pienenevät, 
kun kehon rasvaprosentti on pie-
ni. Siksi Annallakin on implantit. 
Lajiarvostelussa tapitetaan sopu-
suhtaisuutta, ja implantit autta-
vat siinä.

– Tosin otin implantit jo vuosia 
ennen kilpailu-urani aloittamista, 
Anna sanoo.

Painonsa suhteen Anna on on-
nekas. Hänen pitää nostaa paino-
aan ennen kisoja. Kun häntä jän-
nittää, hänen kehostaan häviävät 
viimeisetkin nesteet.

– Kehoni on niin herkkä muu-
toksille. Painoni saattaa heitel-
lä puolitoista kiloa parin päivänä 
aikana. Kisaviikolla lähetän joka 
päivä kuvan itsestäni amerikka-
laiselle valmentajalleni, joka sa-
noo, pitääkö minun vähentää vai 
lisätä syömistäni ja treenaamis-
tani, Anna kertoo.

Anna ei käytä suuria 
painoja, koska hänen 
ei tarvitse kasvattaa 
lihaksiaan. Niiden 
ylläpito riittää.

Yksi meistä

Ainoa asia, johon Annan kaltaiset 
fitness-kilpailijat eivät voi treenaamalla 
tai syömällä vaikuttaa, ovat rinnat. 
Siksi Annallakin on implantit. 
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Nyt, kun Annasta on maail-
man mestaruuden jälkeen tullut 
ammattilainen, kilpailujen taso 
on koventunut. Ammattilaisaree-
noilla on vastassa kilpailijoita, joil-
la on vielä pyöreämmät pakarali-
hakset ja vielä paremmat sääret.

Se vain lisää Annan voitontah-
toa.

PEPPU TYÖNTYY aavistuksen 
ulos ja selkä taipuu luonteval-
le kaarelle, kun Anna lähtee liik-
keelle. Hän etenee kymmenen 
sentin korkokengissä ja näyttää, 
miten bikinifitness-kilpailija kä-
velee ja poseeraa. Hän heilauttaa 
kättään hallitusti, jolloin jokai-
nen sormi tietää mitä tekee. Hän 
on harjoitellut poseerauksia mie-
hensä kanssa, joka antaa ennen 
kisoja lopullisen hyväksynnän.

Lantio keinuu puolelta toiselle.

Tätä Anna rakastaa.
– En meinaa pysyä kisoissa pök-

syissäni, kunnes pääsen lavalle. 
Se on niin euforista. Itsevarmuus 
huokuu minusta ja siitä, että nau-
tin. Miksi en nauttisi? Olen val-
mistautunut niin pitkään, hän se-
littää.

Kisalavaposeeraus on kaksi-
osainen. Ensin kävellään yhdessä 
muiden kilpailijoiden kanssa la-
valle ja tehdään pakolliset kään-
nökset. Sen jälkeen jokainen te-
kee oman esityksensä eli presen-
taation. Siinä Anna on erityisen 
hyvä. Hän ei mutrista suutaan pu-
sukalaksi eli duck faceksi, kuten 
ihmiset hänen kauhukseen Face-
bookissa tekevät, eikä hän lähe-
tä lentosuukkoja, kuten jotkut kil-
pailijat tekevät. Ei, Anna pyrkii te-
kemään osuutensa tyylikkäästi ja 
pilaamatta lajinsa mainetta.

Huh huh mitä vetkutusta ja ket-
kutusta ne mammat lavalla piti. 
Vähempi on joskus parempi – sor-
ry vaan leidit. Näin hän kirjoittaa 
Anna’s blog -blogissaan kisojen 
jälkeen.

Anna ei halua tehdä mitään, 
missä hänellä ei ole mahdolli-
suuksia voittaa. Hän ei pelaa edes 
lautapelejä rentoutumismielessä.

Mikä tahansa muu esiintymi-
nen kuin bikinifitness jännittää 
häntä.

Hänen pahin painajaisensa on 
kaatua lavalla.

VIRMAJOEN TUKKAKRIISI! Sel-
lainen uhkaa Annan huoltojouk-
koja jokaisissa kisoissa ja tarkoit-
taa sitä, että yksikin kiehkura voi 
olla väärässä paikassa. Hänen 
tukkansa pitää olla kihara ja ilma-
va. Täydellinen. Onneksi huoltaja-
Jenni kävelee hänen perässään 
hiuslakkapullo ja kampa kädes-
sä. Jenni tietää, että Anna saattaa 
päättää alkukarsintakuvien pe-
rusteella, että tukka laitetaankin 
kisoihin toisella tavalla.

– Olkoon kisakunto mikä ta-
hansa, mutta tukan on oltava hy-
vin, Anna vitsailee.

Oikeastaan kaiken on oltava hy-
vin. Paremmin.

Anna ei pidä häviämisestä.
Hänen matkapuhelimessaan on 

voimalause: Jos et näe itseäsi voit-
tajana, et voi suoriutua kuin voit-
taja. Anna hakee motivaatiota täl-
laisista lausahduksista ja kuvista.

Mutta onko hän barbie?
Hänen blogissaan on kuva bar-

biesta, jonka käsivarret on vaih-
dettu voimamiehen käsiin.

Ei. Anna on urheilija.
Hän ei pidä bikinifitnessiä liian 

ulkonäkökeskeisenä lajina. An-
nan mielestä kaikki lajit ovat ulko-
näkökeskeisiä. Hän ajattelee ulko-
näköään vain kisoissa.

– Minulle tärkeintä on se, että 
jaksan, vaikka en millään jaksai-
si. Että pysyn tietynlaisessa elä-
mäntyylissä ja kunnossa.

Anna aikoo jatkaa kilpailemis-
ta 35-vuotiaaksi. Siihen asti hä-
nenlaisensa pienet tytöt on teh-
ty  Swarovskin kristallien kimal-
luksesta, pienen pienistä bikineis-
tä, Pro Tanin ja hien hajusta, mini-
grip-pusseista, palautusjuomista ja 
periksiantamattomasta asenteesta, 
kuten hän itse kirjoittaa blogissaan.

Ehkäpä kisauran jälkeen voi 
taas syödä mitä haluaa?

– Kyllä minä varmaan senkin 
jälkeen syön minigrip-pusseista, 
Anna arvelee. u

Ammattilaisareenoilla on vastassa 
kilpailijoita, joilla on vielä  

pyöreämmät pakaralihakset ja  
vielä paremmat sääret. 

Anna syö kahden 
tunnin välein Ikean 

lastenhaarukalla 
minigrip-pussi-
ruokaa. Kanaa 

kuluu joskus neljä 
 pakettia päivässä.


