Liikukko nää
O U L U L A I S T E N T E R V E Y S L I I K U N N A N O PA S

Esipuhe

T

ämä opas on suunnattu jokaiselle oululaiselle. Opas ohjaa aktiivisuuteen arjessa
ja innostaa ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan. Se tarjoaa kansantajuiset ohjeet
arkiliikuntaan sekä turvalliseen liikunnan harrastamiseen. Opas sisältää myös selkeät
liikuntaohjeet ja vinkit merkittävimpien sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Oikein annosteltuna ja järkevästi toteutettuna liikunnalla voidaan ehkäistä, hoitaa ja
kuntouttaa monia sairauksia. Jo istumisen välttämisellä sekä arkiaskareilla on monia terveysvaikutuksia, joiden tehoa täydennetään sydäntä ja verenkiertoelimistöä huoltavalla
liikunnalla sekä tuki- ja liikuntaelimistöä vahvistavalla lihaskuntoharjoittelulla. Myös
ravitsemuksen rooli terveyden edistämisessä on kiistaton.
Tämä opas on omistettu meille oululaisille. Erityisesti se auttaa jokaista, joka haluaa
parantaa terveyttään omilla valinnoillaan. Tarjoamme oppaalla oivalluksia, oppia ja
konkreettisia ohjeita oululaisten hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi ja terveysliikunnan
toteuttamiseksi.
Opasta on saatavissa Oulun liikuntaneuvontapisteistä, hyvinvointikeskuksista ja -pisteistä sekä eri asukastuvilta. Lisää vinkkejä ja hyödyllistä sisältöä löydät Oulun kaupungin
verkkopalvelusta liikuntapalveluiden alta.
Toivotamme Sinulle aktiivisia sekä terveyttä edistäviä hetkiä oppaan ja etenkin liikunnan
sekä arkiaskareiden parissa!
Liikuttavin terveisin,
Niina Epäilys
Liikuntajohtaja
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ST
KE

2 h 30 min
viikossa

Kävely
Sauvakävely

2 krt
viikossa

Vauhdikkaat
liikuntaleikit

Kuntopiiri, kuntosali, kahvakuula,
jumpat, pallopelit, luistelu,
venyttely, tanssi,
tasapainoharjoittelu

Kuntouinti,
kahvakuula,
vesiliikunta,
sauva-, porras- ja
ylämäkikävely

RAS

1 h 15 min
viikossa

STI

Marjastus
Kalastus
Metsästys

Arki-, hyötyja työmatkaliikunta

LIHASKUNTO JA
LIIKEHALLINTA

Raskaat kotija pihatyöt

Liiku viikossa
joko 2 h 30 min
reippaasti
tai 1 h 15 min
rasittavasti.
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Pyöräily
(alle 20 km/h)

OA

RE

Viikon suositeltava liikunta-annos
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ÄV Y Y S K U N T

Pyöräily, juoksu,
maastohiihto,
maila-, juoksuja pallopelit
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Liike on lääke

– se ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa

O

let ehkä kuullut suomalaisista
terveysliikuntasuosituksista. Jos
terminologia harhauttaa, niin ”puoli tuntia
päivässä” on monelle tutumpi ohje. Tärkeintä on, että jokainen meistä luo oman
liikuntapiirakkansa omien mieltymysten,
nykyisen kunnon ja oman asuinalueensa
harrastusmahdollisuuksien näkökulmasta.
Liikunta ei vaadi aina erityistä suorittamista, vaan pienet teot ovat ensimmäinen
askel. Olivat ne sitten oululaisten suosimaa työpaikkapyöräilyä, kävelyä, lenkkeilyä tai vaikkapa kotijumppaa.

Kestävyysliikunta
Kestävyysliikunta on hengästymistä
aiheuttavaa yhtäjaksoista liikkumista. Riittävä viikottainen määrä voidaan kerätä
osissa, minimissään 10 minuutin annoksina ja vähintään kolmella liikuntakerralla.

Valitse oma lajisi
Hyviä kestävyysliikuntalajeja ovat mm.
kävely, sauvakävely, pyöräily tai kohtalaisen raskaat ruumiilliset kotityöt. Kuntoilija
tai jo kokenut liikkuja voi harrastaa myös
vaativampia lajeja, kuten rullaluistelua,
hiihtoa, maastopyöräilyä tai uintia.

Lihaskuntoharjoittelu
Lihaskuntoa tulisi harjoittaa ainakin kahdesti viikossa. Kuntosalin lisäksi lihaskuntoa voidaan treenata omalla keholla
tai pienvälineillä (kahvakuula, gymstick,
käsipainot, jumppapallo). Muista hyödyntää lihaskuntotreeninä myös pihatyöt ja
muut ruumiilliset työt.

Hyvä muistaa
Lihaskunnon lisäksi huolehditaan myös
liikehallinnasta sekä tasapainosta.
Nämä ominaisuudet jäävät usein vähemmälle huomiolle.
Suosi lihaskuntoliikkeitä, joissa laitteet
eivät ohjaa liikettä, vaan liikkeen hallinnasta vastaa harjoittelija itse. Myös kestävyyskuntoa kehittävät lajit (hiihto, rullaluistelu)
voivat kehittää liikehallintaa ja tasapainoa.

Tärkeintä
on liike!
Puoli
tuntia
päivässä!
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Toimistotyöntekijä
istuu yli 10 tuntia
päivässä.

Oululainen
hyvinvointiaktiivisuus

– Vähemmän istumista, enemmän askelia

T

ehokaskaan kuntoliikunta ei yksin
riitä terveystavoitteiden saavuttamiseen. Tarvitaan myös aktivoitumista
arjessa – hyötyliikuntaa, aktiivisia siirtymisiä sekä terveellisempiä ravitsemustottumuksia.

Istukko nää liikaa?
Passiivisen arjen aiheuttamia ongelmia
ei korjata edes päivittäisellä kuntoilulla.
Jos istut lähes kahdeksan tuntia päivässä
työtuolissasi ja keskimääräiset 3,5 tuntia
televisiovastaanottimen ääressä, ei tunnin
päivittäinen kuntoilu riitä ylläpitämään
toiminta- ja suorituskykyäsi.

Oululaisen hyvinvointiaktiivisuuden vinkit
• Hyödynnä työ- ja kauppamatkojasi pyöräillen ja kävellen
• Tauota työtäsi jaloitellen - nouse penkistä 30 min välein!
• Tee pieni taukoliikuntatuokio silloin tällöin
• Vietä aktiivista vapaa-aikaa
• Venyttele televisiota katsoessasi
• Istu lattialla, älä sohvalla

VINKKEJÄ VAPAA-AJALLE

VINKKEJÄ TYÖPÄIVÄN LOMAAN

Harrasta niska-hartiaseudun lihaksia vetreyttäviä liikuntalajeja kuten sauvakävelyä, kuntonyrkkeilyä, hiihtoa, uintia, soutua/
melontaa sekä kuntosaliharjoittelua.

Istu työtuolissasi ryhdikkäästi, selkä suorana ja hartiat rentoina alhaalla. Kun tunnet
jännitystä hartioissasi, nosta hartiat muutaman kerran korviin ja päästä ne rentoina alas.

Suosi kuntosalilla seuraavia liikkeitä:
pystysoutu, ylätaljaveto, soutuliikkeet, vipunostot sivulle, vipunostot kulmassa.

Säädä työtason korkeus siten, että voit
työskennellä hartiat rentoina, kyynärpäät
lähellä vartaloa ja kyynärvarret tuettuna
vaakatasoon.

Tee liikkeet salilla kevyehköillä painoilla ja
pumppaavalla rytmillä. Tee liikkeet laajalla
liikeradalla, aina hyvästä venytyksestä
kunnon supistukseen saakka.

Sijoita näyttö siten, että ensimmäinen tekstirivi on vaakasuoran katseen tason alapuolella. Katseen tulisi suuntautua noin 20–25
astetta alaviistoon.

Vältä tangon kannattelua niskan takana
sekä niskan taakse vetoja (ylätalja) ja niskan
takaa punerruksia tangolla.

Sijoita hiiri mahdollisimman lähellä näppäimistön reunaa ja varaa kädelle riittävästi
tukipintaa hiiren vierestä.

Vältä lihasten jatkuvaa jännittämistä
vaativia lihaskuntoliikkeitä ja venytyksiä sekä
hengityksen pidättämistä liikkuessasi.

Venytä työn lomassa kireyteen taipuvaisia
niskan ja kaulan lihaksia sekä tee laajoja
rintakehää avaavia ja rintalihaksia venyttäviä
liikkeitä.

Lue lisää taukoliikuntavinkkejä ja harjoitusohjeita Oulun kaupungin verkkopalvelusta: www.ouka.fi/liikuntasuositukset
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Ainoa ase rapistumista vastaan on
aktiivisuus, jonka eteen voi tehdä pieniä
valintoja pitkin päivää.
Oulu on arkiaktiivisen unelma: pyöräteitä on runsaasti, kauniita puistoja ulkoiluun on paljon ja meren läheisyys kutsuu
liikkumaan. Oululainen hyvinvointiaktiivisuus lähtee kuitenkin jo kotisohvalta tai
toimistopöydän takaa. Taukoliikunta ja
kotijumppa voivat olla ensimmäiset askeleesi.

Muista myös levätä
Riittävä ja rauhallinen yöuni on levon sekä
palautumisen kannalta korvaamattoman
tärkeää. Muita tärkeitä palautumisen edistämisen keinoja ovat mm. työn tauottaminen, venyttely, hieronta sekä tietenkin
ravitsemus.

Kun istut, istu oikein!
Pidä työn lomassa pieniä taukoja ja
rentoudu keinuttelemalla, nostamalla
jalat pöydälle ja liikkumalla
• Puhelimeen puhuessa voi nousta seisomaan.
• On parempi vaihtaa väärästä asennosta
toiseen kuin istua työpäivä liikkumatta.
Pidä kädet lähellä vartaloa
• Käsien loitontuminen kasvattaa olkapäiden ja lapojen lihasten kuormitusta, sillä
ne joutuvat kannattelemaan käsiä niiden
ollessa kauempana vartalosta.
• Hyödynnä työtuolisi käsinojia.

Muista
tauottaa istumista
nousemalla ylös penkistä
30 minuutin välein.

TU!

IS
ÄLÄ

Arkiaktiivisuus on
pieniä tekoja

Vedä aika-ajoin myös niskaa taaksepäin
• Niskan taakseveto saa aikaan ylärintarangan ja alakaularangan ojentumisen sekä
yläniskan koukistumisen.

Vapauta istuessasi lantio
pystyasentoon
• Anna lannerangan pysyä luonnollisella
notkolla.
• Nojaa yläselkä ja takaraivo selkä- sekä
niskatukeen ja pidä leuka hieman sisässä.
• Älä päästä leukaa työntymään eteen.

Ojenna selkää aika-ajoin taakse taivutukseen

Tärkeintä istuessa on tukea selkä hyvin,
nojaamalla reilusti selkätukeen tai
työtasoon
• Istuttaessa selkälihakset joutuvat työhön.
Mitä enemmän kumarrut eteenpäin, sitä
voimakkaammin ne jännittyvät.
• Eteenpäin nojatessa päätä voi tukea
kädellä.

Istu tuolissa joskus myös jalat harallaan
• Istuttaessa lonkkanivelet hieman
loitonnettuina, kääntyy lantio selvästi
pystympään asentoon ja alaselän luonnollinen notko on huomattavasti helpompi
säilyttää.

Lue lisää arkiaktiivisuudesta
www.ouka.fi/arkiaktiivisuus
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Lisää
hyötyliikuntaa arkeesi:
Aktiiviset siirtymiset,
hyötypuuhastelu sekä
työmatkaliikunta kehittävät
hapenottokykyä ja pitävät
kehon solakkana.

Hengityselinsairaudet

O

ikeanlainen liikunta auttaa hengityselinsairauksien, kuten astman ja
keuhkoahtaumataudin oireiden hoidossa
lääkityksen lisäksi.
Maltillinen ja säännöllinen kestävyys- ja
lihaskuntotyyppinen liikunta vähentää rasituksen aiheuttamia hengitysoireita ja lisää rasituksen sietokykyä. Lisäksi liikunta
lisää ja ylläpitää suorituskykyä ja voi vähentää lääkityksen tarvetta. Liikkuvuuden lisääntyminen ylävartalossa helpottaa
hengittämistä.

Sopiva liikunta
Parhaita liikuntamuotoja ovat kohtuutehoiset, suuria lihasryhmiä kuormittavat lajit:
• reipas kävely
• sauvakävely
• hiihto
• uinti
• pyöräily
• hölkkä
• soutu
• vesijuoksu

Hengityselinsairaudet ja liikunta
pähkinänkuoressa
• Opettele tunnistamaan hengästymisen ja ahdistuksen välinen ero.
• Suosi hengästyttävää liikuntaa lihasharjoittelua ja
venyttelyä unohtamatta.
• Tee paljon kiertoja (kepillä) ja avaavia liikkeitä rintakehälle.
• Älä harrasta ulkoliikuntaa yli 15 asteen pakkasella ja
pahimpaan siitepöly- ja katupölyaikaan.
• Lisää liikunnan määrää ja tehoa maltillisesti.
• Verryttely ja jäähdyttele huolellisesti liikuntaa harrastaessasi.
• Juo nestettä tasaisesti liikuntasuorituksen aikana.

Liikunnan tehoksi suositellaan hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa noin 60–85 %:n teholla maksimisykkeestä.

Liikunnan annostelu
Harrasta rauhallista kestävyysliikuntaa vähintään 2 h 30
minuuttia viikossa useammalle päivälle jaettuna. Liikunnan pitäisi tuntua alkuun kevyeltä ja kunnon kohotessa
saa hengästyä, hikoilla ja liikkuakin enemmän. Liikunnan
voi jakaa pienempiin 15–30 minuutin pätkiin.
Lihaskuntoharjoittelun tulisi olla suuria lihasryhmiä
kevyen pumppaavasti kuormittavaa. Valitse 6–7 suuria lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä, niin että joka toinen on
kevyempi ja joka toinen raskaampi liike.
Niska-hartiaseudun, kaulan sekä rintakehän lihakset
ovat astmaatikolla ja keuhkoahtaumapotilaalle kireyteen
ja ylikuormitukseen taipuvaisia.
Venyttele jokaisen liikuntakerran jälkeen huolellisesti edellä mainitut lihakset. Tee myös lihaskuntoliikkeet
mahdollisimman isoin liikeradoin, jolloin nekin osaltaan
ylläpitävät ja parantavat liikkuvuutta.

ESIMERKKIVIIKKO
Viikoittainen liikunta-annos määräytyy henkilön
lähtötason perusteella.
Tavoitetasona on:

Kestävyysliikuntaa
• Kevyellä teholla 2 h 30
min viikossa tai tehokkaammin hengästyen ja
hikoillen jaksottaista liikuntaa 1 h 15 min viikossa.
• Tehokkaamman liikunnan
jaksottainen vaihtoehto: 3
minuuttia tehokkaammin
ja 2 minuuttia rauhallisemmin, 3–5 jaksoa,
muista hyvä alkulämmittely ja loppuverryttely.

Lihaskuntoharjoittelua
• 1–2 kertaa viikossa kiertoharjoittelua eli laitteesta
ja liikkeestä toiseen.
• 2–4 kierrosta, kierroksessa 6–8 liikettä, joissa
12–20 toistoa/liike.
• Joka toinen liike raskaampi, joka toinen kevyempi.
www.ouka.fi/
liikuntasuositukset

Arvioi
maksimisykkeesi:
220 - ikä
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Liikunta
tehostaa insuliinin
vaikutusta.

Tyypin 2 diabetes

J

o pienillä terveystottumusten muutoksilla ja liikunnan lisäämisellä
voidaan saada aikaan huomattavia tuloksia niin diabeteksen ennaltaehkäisyssä
kuin hoidossakin.
Lähes poikkeuksetta tyypin 2 diabetekseen liittyy myös muita sairauksia tai
riskitekijöitä, jolloin puhutaan metabolisesta oireyhtymästä eli aineenvaihduntasyndroomasta. Siihen liittyviä tekijöitä ovat
vyötärölihavuus, korkea verenpaine sekä
rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt.

Liikunnan terveysvaikutus
Liikunta ehkäisee tyypin 2 diabetesta,
vaikuttaen juuri sairauden syntymekanismiin. Liikunta on täsmälääke, vastaten tehokasta lääkehoitoa tyypin 2 diabeetikolle,
jolloin verensokerin tasapaino saattaa
parantua.

Terveysliikunnan minimimääräkin pienentää sairausriskiä kolmanneksella, mutta mitä enemmän ja tehokkaammin liikut,
sitä suurempi hyöty saavutetaan. Liikunta
pienentää myös merkittävien liitännäissairauksien (sydän- ja verisuonitautien) riskiä,
lisäksi painonhallinta helpottuu.

Kestävyysliikunnan annostelu
Kestävyysliikuntalajeista hyviä valintoja
ovat reipas kävely, sauvakävely, vesijuoksu, uinti, hiihto ja pyöräily.
Diagnoosin saaneen tyypin 2 diabeetikon olisi hyvä suorittaa rasituskoe ennen
liikunnan aloittamista tai ainakin on suositeltavaa alkukartoituksen pohjalta ohjata
yksilöllinen liikuntasuunnitelma.

Lihaskuntoharjoittelu

ESIMERKKIVIIKKO

Lihaskuntoharjoittelun tulisi olla suuria lihasryhmiä kuormittavaa. Aloita lihaskuntoharjoittelu yhdellä viikoittaisella harjoituskerralla ja pyri jatkossa kahteen säännölliseen
harjoituskertaan.

Viikoittainen liikunta-annos määräytyy lähtötason
perusteella. Tavoitetasona
viikkoannos:

• Valitse alkuun 6–7 isoja lihasryhmiä kuormittavaa
liikettä.
•Toteuta harjoitus ns. kiertoharjoituksena, jossa etenet
liikkeestä toiseen n. 30–60 sekunnin mittaisen palautuksen aikana.
• Tee kaikki liikkeet läpi ennen pidempää, noin 2–5
minuutin mittaista huilia.
• Tee aluksi harjoituksessa kaksi kierrosta ja 12–20
toistoa kussakin sarjassa.

Huomioitavaa

Kestävyysliikuntaa
• Hengästyen ja hikoillen
3–5 kertaa viikossa, 1 h 30
min – 5 h per viikko
• Voit koota annoksen
vähintään 15 minuutin
kerta-annoksista

Lihaskuntoharjoittelua
• 1–2 kertaa viikossa
• Rauhallinen alkulämmittely ja loppuverryttely n.
10 min
• 6–8 liikettä, 12–20 toistoa. Aluksi 2, myöhemmin
3–4 kierrosta tai sarjaa.

Huomioi diabetekseen liittyvät mahdolliset muut sairaudet ja oireet. Esimerkiksi jos henkilöllä on diagnosoitu
silmänpohjamuutoksia, ei raskasta voimaharjoittelua
suositella.
www.ouka.fi/
Diabeetikon aloittaessa liikunnan on hyvä seurata
liikuntasuositukset
veren sokeritason muutoksia ja sitä, että se ei liikunnan
vaikutuksesta laske liian alhaiseksi.
Neuropatian eli hermomuutosten ja tuntohäiriöiden
esiintyminen tulee ottaa huomioon lajivalinnoissa. Neuropatian seurauksena henkilö saattaa nyrjäyttää nilkkansa
esimerkiksi nopeissa palopeleissä (sulkapallo, sähly) sekä
epätasaisessa maastossa liikkuessaan (suunnistus, maastojuoksu).
Munuaissairautta eli diabeettista nefropatiaa sairastavan ei tulisi myöskään harrastaa teholtaan kovinkaan rasittavaa liikuntaa. Teholiikunnan
seurauksena valkuaisen eritys virtsaan liLiikunta on
sääntyy, jolla on munuaisia kuormittava
täsmälääke, joka
vaikutus.

vastaa tehokasta
lääkehoitoa tyypin 2
diabeetikolle.
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Liikunnalla ei
voida vaikuttaa
nivelrikon etenemiseen,
mutta sen avulla
ympäröivät kudokset
voidaan hoitaa
kuntoon.

Nivelrikko ja muut
liikuntaelinsairaudet

N

ivelrikko on sairaus, jonka johdosta
nivelrusto rappeutuu ja nivelväli
kaventuu. Sairauden edetessä nivelen
liikkuvuus heikkenee, lihakset kiristynyt ja
nivel kipeytyy. Ellei nivelrikko ole vaikea,
on kohtuullisen liikunnan osoitettu
hidastavan nivelrikon kehitystä. Myös
sormien nivelrikossa on säännöllisen
nivelten harjoittelun osoitettu ylläpitävän
nivelten toimintaa.
Nivelreuma voi rajoittaa liikuntakykyä
jo varhain nuoruudessa. Liikehoidon tulisi
kuulua reumaatikon päiväohjelmaan liikkuvuus-, lihaskunto- sekä kestävyysharjoitusten muodossa.

Liikkeet tehdään rauhallisesti täydellä
liikeradalla, jolloin saadaan paras hyöty
myös liikeratojen säilymisen näkökulmasta.

Liikettä niveliin
Liikkuvuusharjoittelulla voidaan ylläpitää
tai parantaa nivelten sekä lihasten liikkuvuutta. Liikkuvuusharjoittelu toteutetaan
venyttelyn, keppijumpan tai erilaisten
voimisteluliikkeiden keinoin. Myös jooga
ja pilates ovat liikkuvuutta, kehonhallintaa
sekä staattista lihasvoimaa parantavia
liikuntamuotoja.

Tukea lihasvoimasta

ESIMERKKIVIIKKO

Lihaskuntoharjoittelulla parannetaan lihasten voimaa,
kestävyyttä sekä hallintaa. Lihasten vahvistuessa niiden
tarjoama tuki selkärangalle sekä muille tukikudoksille
paranee. Lihastasapainon sekä ryhdin kehittymisen myötä
myös tukirangan kuormitus vähenee.
Liikkeiden kontrolli säilyy parhaiten kun ne tehdään
pienillä painoilla ja rauhallisella liiketempolla. Vesi on hyvä elementti liikkumiseen, sillä noste keventää tukirangan
kuormitusta, mutta veden vastus liikkeiden suorittamisessa on tehokas, pehmeä ja turvallinen.

Viikoittainen liikunta-annos määräytyy lähtötason
perusteella. Tavoitetasona
seuraava viikkoannos:

Happi kulkemaan kestävyystreenillä
Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville, etenkin reumaatikoilla, on tavallisesti huonompi kestävyyskunto kuin
heidän terveillä ikätovereillaan. Syynä lienee ainakin osaltaan alentunut aktiivisuustaso, kipu ja liikkumisen varovaisuus. Huonosta hapenkuljetuselimistön kunnosta saattaa
johtua myös väsymys, joka on tyypillistä reumasairaille.
Nivelrikkoisen on hyvä valita etenkin alkuun lajeja, joissa ei tule iskuja nivelille, kuten pyöräily, uinti, vesijuoksu. Kun em. lajit toteutuvat kivutta, voit kokeilla
reippaampaa kävelyä tai sauvakävelyä. Nivelrikkoisen liikunnan suunnittelu ja aloitus tulee olla ainakin alussa
ammattilaisen ohjaamaa. Kovia niveliin kohdistuvia iskuja
ja vääntöjä aiheuttavia lajeja tulee välttää.

Kestävyysliikuntaa
• Hengästyen ja hikoillen
3–5 kertaa viikossa 1 h 30
min–5 h viikossa
• Voit koota annoksen
vähintään 15 minuutin
kerta-annoksista

Lihaskuntoharjoittelua
• 1–2 kertaa viikossa
• Rauhallinen alkulämmittely ja loppuverryttely n.
10 min
• 6–8 liikettä kerrallaan,
12–20 toistoa per sarja
• aluksi 2 kierrosta tai
sarjaa, myöhemmin 3–4
kierrosta tai sarjaa

Lisää suosituksia
nivelreuman sekä selkä-,
niska- ja hartiaseudun
kipujen hoitoon löydät
Oulun kaupungin verkkopalvelusta.

Venytellessä on oleellista
kuulostella kehon tuntemuksia.
Liikkeet tehdään kivun sallimissa
rajoissa. Suorituksen aikana kannattaa välttää muun kehon
liiallista kuormittumista.

www.ouka.fi/
liikuntasuositukset
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Sydän ja verenkierto

K

ohonneessa verenpaineessa valtimoiden sisäinen paine on suurentunut, jonka seurauksena sydän joutuu
työskentelemään tehokkaammin. Pitkittyessään tilanne johtaa sydänlihaksen
massan kasvuun ja lisää aivohalvauksen
sekä muiden lisäsairauksien (sepelvaltimotauti, munuaissairaudet, silmänpohjamuutokset) riskiä.
Verenpaineen normaaliarvona pidetään
lukemaa, joka on pienempi kuin 130/85
mmHg. Lukemista ensimmäinen eli systolinen paine kertoo paineesta pumppausvaiheessa, kun taas jälkimmäinen, diastolinen lukema on painearvo lepovaiheessa.

VERENPAINEEN ERI TASOT
Luokka

Systolinen

Diastolinen

Normaali

< 130

< 85

Tyydyttävä

130-139

85-89

Lievästi
kohonnut

140-159

90-99

Kohtalaisesti
kohonnut

160-179

100-109

Huomattavasti
kohonnut

> 180

> 110

Apua terveystottumusten muuttamisesta

ESIMERKKIVIIKKO

Kohonneeseen verenpaineeseen liittyy usein myös muita
terveydellisiä riskitekijöitä. Näitä ovat mm. ylipaino, korkea
kolesteroli, vähäinen liikunta-aktiivisuus, runsas suolan
ja alkoholin käyttö sekä psyykkinen stressi. Tästä johtuen
elämäntapamuutoksilla on mahdollista aikaansaada huomattavia terveydellisiä etuja niin korkean verenpaineen
ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin.
Säännöllisellä liikunnalla voidaan alentaa verenpainelukemia (sekä systolinen että diastolinen) keskimäärin
noin 5 mmHg. ”Hoitovaste” on lähes samansuuruinen verenpainelääkitykseen verrattuna.

Viikoittainen liikunta-annos
määräytyy henkilön lähtötason perusteella. Hyvänä
tavoitetasona on seuraava
viikkoannos:

Ravinto
Ravitsemuksen rooli korkean verenpaineen ennaltaehkäisyssä on merkittävä. Ravitsemuksen kulmakiviä
ovat mm:
• suolan saannin vähentäminen (erityisesti natrium ja
kalium)
• runsaasti hedelmiä ja kasviksia (tavoite n. ½ kiloa
vuorokaudessa)
• rasvan laadun parantaminen (tyydyttyneiden tilalle
omega3-rasvoja)

Liikuntalääkettä aamuin illoin
Jo hyvinkin matalatehoinen liikunta riittää alentamaan lepoverenpainetta (noin 50 % maksimaalisesta suorituskyvystä). Kevyen liikunnan vaikutukset lepoverenpaineessa
voidaan havaita jo noin kahden kuukauden harjoitusjakson jälkeen.
Liikuntasuorituksen jälkeen verenpaine saattaakin pysyä alhaalla jopa noin 16 tuntia.

Kestävyysliikuntaa
• Kevyellä teholla 2 h 30
min viikossa tai hengästyen ja hikoillen 1 h 15 min
viikossa.
• Voit koota annoksen
vähintään 15 minuutin
kerta-annoksista.

Lihaskuntoharjoittelu
• 1–2 kertaa viikossa
• Harjoitusmuotona kiertoharjoittelu, jossa tehdään
tietty määrä liikkeitä
peräkkäin.
• Rauhallinen alkulämmittely n. 10 min
• 6–8 liikettä kerrallaan,
12–20 toistoa per sarja
• aluksi kaksi kierrosta,
myöhemmin 3–4 kierrosta
www.ouka.fi/
liikuntasuositukset

Vältä
• liikkeitä, joissa pää on sydämen tason alapuolella
• jalat ovat sydämen tason yläpuolella
• molemmilla käsillä samanaikaisesti toteutettavia punnerrusliikkeitä
• suuria painoja
• voimakkaita kertaponnistuksia
• hengityksen pidättämistä

Liikunnalla ja
arkiaktiivisuudella on
huomattavat vaikutukset
kohonneen verenpaineen
ehkäisyssä ja
hoidossa.
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Ravinto ja
arkiaktiivisuus ovat
merkittävät tekijät
laihduttamisessa.

Ylipaino ja painonhallinta

L

aihduttamisessa ruokavaliolla on
ehdottomasti suurin merkitys. Hallittu
energiavaje tarkoittaa sopivaa ateriarytmiä
ja riittävää päivittäistä energiamäärää, eli
syöt vähemmän kuin kulutat. Suositeltava painonpudotustahti on noin 0,5 kg
viikossa, jolloin laihtuminen on edelleen
laadukasta ja aktiivista lihaskudosta
menetetään suhteellisen vähän. Nopeassa laihdutustahdissa menetetään paljon
lihasmassaa, jonka seurauksena perusaineenvaihdunta hidastuu ja laihtuminen on
jatkossa kovemman työn takana.
Jos päivittäinen kalorivajeesi on noin
250 kcal, laihdut teoriassa noin 200
g viikossa. Viidensadan kilokalorin
energiavaje johtaa vajaan puolen kilon
painon putoamiseen ja 1000 kilokalorin vajeella pääset eroon yhdestä
painokilosta viikossa.

Sohvan välttäminen avainasemassa
Kun ihminen kuluttaa sohvalla maatessaan noin yhden kilokalorin painokiloa
kohden tunnissa, kuluu leppoisissa
arkiaskareissa jo tuplamäärä energiaa.
Kävellessä energiankulutus kolminkertaistuu, sauvakävellessä nelinkertaistuu
ja kuntosalilla kiertoharjoiteltaessa tai
pyöräiltäessä kuluu energiaa jo kuusinkertainen määrä löhöilyyn verrattuna.
Olemalla arjessa aktiivinen keräät kasaan melkoisen määrän liikuntaminuutteja verrattuna pariin kolmeen jumppaan
tai muuhun teholiikuntasuoritukseen verrattuna viikkotasolla. Työmatkat, ruohonleikkuu, halonhakkuu, aktiiviset siirtymiset,
marjastus, sienestys sekä muut arjen askareet tarjoavat oivan mahdollisuuden painonhallintaa edistävään reippailuun.

Liikunnan terveysvaikutukset

ESIMERKKIVIIKKO

Liikunta tarjoaa mahdollisuuden ehkäistä lihomista,
laihduttaa ja edistää laihduttamisella saavutetun tuloksen
säilymistä.
Kestävyysliikunta on suuressa roolissa energiankulutuksen lisäämisessä. Lihaskuntoharjoittelu on kuitenkin
suositeltavaa, jotta lihasmassa ei vähenisi painon tippuessa. Liikunta vähentää sairauksien aineenvaihdunnallisia riskitekijöitä myös riippumatta painossa näkyvistä vaikutuksista.
Parhaita liikuntamuotoja laihduttajalle ovat reipas
kävely, sauvakävely, pyöräily, hiihto, uinti, vesijuoksu
sekä kuntosaliharjoittelu. Ylipainoisen kannattaa suosia
etenkin sellaisia lajeja, joissa tärähtely ei kuormita niveliä
eikä kehon kuormaa tarvitse liikutella ainoastaan omalla
lihastyöllä (pyöräily, hiihto, rullaluistelu, uinti).

Oleellista on kokonaisaktiivisuuden maltillinen
lisääminen, tehon pitäminen kevyenä - kohtuurasitteisena sekä harjoittelun
monipuolisuus.

Ravinto
Laihdut kun syöt vähemmän kuin kulutat. Kiinnitä
huomiota ruokailutottumuksiin ja myös liikunnan sekä
arkiaktiivisuuden määrään.

Ravitsemuksessa olennaista on:
• aterioinnin säännöllisyys ja terveellisyys
• annoskoon pienentäminen sekä kasvisten, hedelmien ja
marjojen lisääminen ruokavalioon
• runsasenergisten herkkujen vähentäminen

Kestävyysliikuntaa
• Lähes päivittäin, 60–90
min päivässä (voit koota
annoksen aluksi 10–20
min pätkistä)
• Suositeltavia lajeja: Reipas
kävely, sauvakävely, pyöräily, hiihto, uinti ja kuntosalin
aerobiset laitteet
• Teho kevyt – kohtuurasitteinen
• Suosi vesiliikuntaa (uinti,
vesijuoksu, vesijumppa)
huoltavan vaikutuksensa
vuoksi

Lihaskuntoharjoittelu
• 1–2 kertaa viikossa
• Pitkä ja rauhallinen alkulämmittely ja loppuverryttely n. 10–20 min
• Suosi aluksi kuntosalilaitteita, myöhemmin perusliikkeitä vapailla painoilla
(käsipainot, painotangot)
www.ouka.fi/
liikuntasuositukset

Laihdut, kun
syöt vähemmän
kuin kulutat.
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Mielenvireys

E

lämä on välillä stressaavaa. Asioiden
viime tippaan jättäminen, huono
valmistautuminen ja liian tiukat aikataulut
nostavat stressikäyrää, lisäävät huolimattomuutta, unohtelua sekä aiheuttavat
turhaa painetta ja kiirettä.
Suunnittelemalla aikataulut niin työn,
vapaa-ajan kuin lomienkin osalta jo hyvissä ajoin, voi välttää stressiä aiheuttavat päällekkäisvaraukset, myöhästymiset ja organisointiongelmat. Sopiva
rutiini ja aikatauluttaminen helpottaa
muistamista sekä ajankäyttöä, kunhan se
mahdollistaa joustamisen sekä riittävän
vaihtelun.

Säännölliset
hengitysharjoitukset
virkistävät ja
rentouttavat.

Rentoutuksella elämään virtaa
Rentoutusharjoitusten päätavoite on
normaalin rentoutuneisuuden oppiminen
ja kehon sekä mielen palauttaminen ”lepotilaan”. Tuolloin stressioireet lieventyvät,
vireys sekä energisyys lisääntyy ja jännityskierre katkeaa. Säännöllisen harjoittelun
avulla rento ja vapautunut olotila voidaan
saavuttaa nopeammin ja vaikeammissakin
olosuhteissa.

Rentoutuksssa käytetyimpiä menetelmiä ovat aktiiviset jännitys-rentous- ja
venytys-rentousharjoitukset sekä passiivisemmat mielikuvaharjoitukset.

Alussa voi olla helpompaa saavuttaa rentoutunut olotila
aktiivisilla menetelmillä. Lihasten tahdonalainen jännittäminen ja rentouttaminen auttavat tiedostamaan, miltä
jännittäminen tuntuu.

Liikunta virkistää
Liikunta tuo säännöllisyyttä ja rytmiä myös muuhun
elämään. Se tuo tavoitteita, päämääriä, onnistumisia ja
epäonnistumisiakin, mutta myös sosiaalisia kontakteja ja
ystävyyssuhteita.
Liikunnasta ei kuitenkaan tulisi ottaa uutta stressinaiheuttajaa elämäänsä. On muistettava, että jos henkistä puolta kuormitetaan ylenpalttisesti, ei kehoa saisi enää
rääkätä kovatehoisilla liikuntaharjoituksilla.

Liikuntavinkit vireään mieleen
Säännöllisesti liikkuvilla on todettu olevan vähemmän
ahdistuneisuutta kuin liikunnallisesti passiivisilla. Liikunta
tuottaa mielihyvää sekä opettaa kehon sietämään
erilaista rasitusta ja stressiä paremmin.
Kestävyysliikuntalajeista hyviä valintoja ovat esimerkiksi reipas kävely, sauvakävely, vesijuoksu, rintauinti, perinteinen hiihto ja pyöräily. Lihaskuntoharjoittelun tulisi olla
luonteeltaan kevyttä, pumppaavaa sekä suuria lihasryhmiä kuormittavaa.

O

EI

pettele myös sanomaan
,
sillä liian kiivas aikataulu ja
virikepaljous ei anna aikaa luovuudelle
eikä uuden oppimiselle.

ESIMERKKIVIIKKO
Viikoittainen liikunta-annos
määräytyy henkilön lähtötason perusteella. Hyvänä
tavoitetasona on seuraava
viikkoannos:

Kestävyysliikuntaa
• Kevyellä teholla 2 h 30
min viikossa (esim 6 x 30
min viikossa) tai
• Hengästyen ja hikoillen
1 h 15 min viikossa (esim 2
x30 min + 15 min viikossa)
• Voit koota annoksen
vähintään 15 minuutin
kerta-annoksista, pyri
kuitenkin 30–60 minuutin
annoksiin

Lihaskuntoharjoittelua
• 1–2 kertaa viikossa
• Harjoitusmuotona kiertoharjoittelu, jossa tehdään
tietty määrä liikkeitä
peräkkäin
• Rauhallinen alkulämmittely n. 10 min
• 6–8 liikettä kerrallaan,
12–20 toistoa per sarja
• aluksi 2 kierrosta, myöhemmin 3–4 kierrosta
Venyttele ainakin ne lihasryhmät jotka ovat harjoittelukerralla kuormittuneet.
www.ouka.fi/
liikuntasuositukset
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Liikunta raskauden aikana

R

askausajan liikunnan tavoitteena
on suorituskyvyn ylläpitäminen.
Liikuntaa vähemmän harrastanut voi toki
jopa parantaa kuntoaan raskausaikana,
mutta aloittamisessa kannattaa konsultoida lääkäriä sekä liikunnan ammattilaista.
Sikiö tottuu liikkumiseen jo kohdussa,
joten liikuntakasvatus kannattaa aloittaa
jo hyvissä ajoin.

Raskauden aikaisen ja
synnytyksen jälkeisen liikunnan
tavoitteet
1. Raskausaika: kuntoa ylläpitävää
liikuntaa tuttuja lajeja harrastaen.
2. Synnytyksen jälkeen: kuntouttavaa liikuntaa vauvan ja äidin voinnin
ehdoilla.
3. Vauva-aikana: suorituskykyä kehittävää ja painonhallintaa tukevaa liikuntaa
sekä liikunnallista yhdessäoloa vauvan
kanssa.

Huomioi raskauden aiheuttamat
muutokset kehossasi
Raskausajan kuntoilua suunniteltaessa
on hyvä muistaa, että kun kehon paino
nousee ja kohtu kasvaa, joutuvat kehon
tukirakenteet väistämättä mukautumaan
asennon muutoksiin.
On hyvä muuttaa kuntoilutottumuksiaan sekä lajia ja liikkeitä tilanteen mukaan. Myös vireys ja kiinnostus liikuntaan
voivat vaihdella suuresti yhdeksän kuukauden aikana.

Muutokset
hapenkuljetuselimistössä
Raskauden vaikutuksesta hengitystilavuus kasvaa ja hapenottokyky lisääntyy rintojen ja kohdun kasvaessa sekä
sydämen ja hengityselinten lisääntyneen
työtaakan vuoksi. Happea tarvitaan
raskauden aikana 15 % enemmän kuin
normaalisti. Tästä määrästä noin puolet
menee sikiölle ja puolet äidin käyttöön.

Lantionpohjan lihakset

ESIMERKKIVIIKKO

Lantionpohjalihaksiston harjoittamisen tulisi kuulua
jokaisen naisen terveydenhoitoon ja seksuaaliterveyteen. Muista harjoittaa lantionpohjan lihaksia säännöllisesti. Ohjeet harjoituksiin löydät netistä:
www.ouka.fi/liikuntasuositukset

Kestävyysliikuntaa

Liikunnan terveysvaikutus
Liikunta raskauden aikana ehkäisee voimakasta painonnousua sekä voi pienentää raskausdiabeteksen ja mahdollisesti myös raskausmyrkytyksen riskiä. Määrältään
ja kuormittavuudeltaan kohtalainen liikunta ei aiheuta
raskaudesta johtuvia riskejä tai haittoja terveelle odottavalle naiselle eikä vaikuta synnytyksen jälkeen haitallisesti imetykseen eikä maitoon.

Yleisohjeita raskausajan liikuntaan
Terveille raskaana oleville naisille suositellaan kohtalaisesti kuormittavaa aerobista liikuntaa vähintään 2
tuntia 30 minuuttia viikossa, jakautuneena koko viikon
ajalle.
• Asennoidu harrastamaan liikuntaa kunnon ylläpitomielessä.
• Pysy liikkuessasi ”mukavuusalueella”.
• Lenkkeillessä tavoittele hikoilun ja lievän hengästymisen tunnetta (sykemittarin avulla 60–75 % maksimisykkeestä).
• Pidä mukanasi pientä välipalaa verensokeritason
ylläpitämiseksi ja juomapulloa nestetasapainon säilyttämiseksi.
• Lihaskuntoa harjoitellessasi tee laajoja liikeratoja ja
kohdista harjoittelu tasapuolisesti kaikille lihasryhmille.

Lue lisää raskauden ajan ja synnytyksen jälkeisestä liikunnasta ja harjoitusohjelmista Oulun kaupungin verkkopalvelusta: www.ouka.fi/liikuntasuositukset

Viikoittainen liikunta-annos
määräytyy henkilön lähtötason perusteella.

• Kohtuurasitteista kestävyysliikuntaa lähes päivittäin 30–60 min kerrallaan.
• Vältettävä lajeja, joissa on
suuri kaatumis- ja tapaturmariski sekä tärähtelyä
ja nopeita suunnanmuutoksia.

Lihaskuntoharjoittelua
• 1–2 kertaa viikossa,
niska-hartiaseudun sekä
alaselän lihaksia painottaen.
• Vältettävä liikkeitä, joissa
kohtu joutuu puristuksiin ja
liikkeitä vatsamakuulla.
• Muista pumppaava suoritustempo ja vapautunut
hengitys.
• Vältettävä myös hengityksen pidättämistä, staattisia liikkeitä sekä suuria
voimanponnistuksia.

Venyttely
• Ainakin liikuntakertojen
yhteydessä niska-hartiaseutuun sekä selän
lihaksiin painottuen.
• Vältettävä voimakkaita
venytyksiä etenkin lantionseudun lihaksille sekä
hengityksen pidättämistä
venyttelyn yhteydessä.

Liikunta tuottaa iloa ja onnistumisia.
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Liikunta ja ikääntyminen

S

enioriliikunnan tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää toimintakyvyn
säilyttämistä mahdollisimman pitkään.
Se mahdollistaa jaksamisen, vireyden sekä
itsenäisyyden säilymisen ja luo edellytykset täysipainoiselle elämälle.
Liikunta tarjoaa fyysisen kuormituksen
lisäksi myös iloa ja virkistystä, onnistumisia, stressin purkua ja rentoutumista. Sosiaaliset kontaktit varsinkin liikuntaryhmissä
ehkäisevät senioria eristäytymästä muista
ikätovereista ja mahdollistavat ystävyyssuhteiden luomisen ja ylläpitämisen. Monelle seniorille yhteinen liikuntatuokio onkin yksi viikon kohokohdista.

Liikkumalla lisää vuosia elämään ja
hyvää elämää vuosiin
Liikunta tuo parhaimmillaan elämään suuren lisäarvon. Liikunnan motiivit saattavat
vaihdella suuresti. Joku nauttii liikunnasta
luonnossa, toinen kuntosalilla ja kolmas
altaassa.
Jollekulle tärkeintä on liikunnan suoma ilo ja virkistys, toinen nauttii vauhdista ja kolmas kokee liikunnan tärkeimmäksi
merkitykseksi kunnon sekä terveyden ylläpitämisen.

Koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa liikuntaa
Mitä myöhemmälle iälle aloittaminen on
siirtynyt, sitä huolellisemmin startti on teh-

tävä. Yli 50-vuotiaan, liikuntaa harrastamattoman, pitkään liikkumattoman tai
sairastelleen henkilön kannattaa käydä
asianmukaisissa kuntotesteissä. Lisäksi
kannattaa keskustella lääkärin kanssa sopivista liikuntamuodoista, liikunnan viikkoja kerta-annoksesta sekä tehosta.
Liikunta- tai terveydenhoitoalan ammattilaisen suunnittelemalla harjoitusohjelmalla pääsee turvallisesti liikkeelle.
Tärkeintä on aloittaa varovasti ja lisätä liikunta-annosta pikku hiljaa.

1. Paikallaan marssi
tuolilla istuen
Kohdistus: Lantionseudun,
alaraajojen ja keskivartalon lihakset
Suoritusohje:
Istu tuolilla ryhdikkäästi
molemmat jalkapohjat
maassa ja selkä irti selkänojasta. Marssi reippaasti
kuten kävellessä. Ota
kädet mukaan vauhdittamaan ja tehostamaan
marssia.

Seniorijumppa
Jokaisesta kodista löytyy tuolijumppaan
soveltuva tuoli, penkki tai jakkara. Pääasia
on että tuoli on tukeva, eikä se keiku tai
karkaa alta liikkeitä tehtäessä. Käsinojat
lisäävät liikkeiden turvallisuutta ja niistä
voidaan ottaa tukea tarvittaessa. Mikäli
tasapainosi on hyvä, on parempi jumpata
käsinojattomalla tuolilla, sillä ne saattavat
olla tiellä joissain liikkeissä.
Katso koko jumppa netistä:
www.ouka.fi/liikuntasuositukset.

2. Pakarakeinunta
Kohdistus: Lantionseudun
ja keskivartalon lihakset

3. Nyrkkeily istuen
Kohdistus: Lantionseudun
ja keskivartalon lihakset

Suoritusohje:
Istu tuolilla ryhdikkäästi
molemmat jalkapohjat
maassa ja selkä irti selkänojasta. Siirrä vartalon
painoa pakaran puolelta toiselle. Vapaa jalka
nousee irti alustasta.
Voit ojentaa vapaan jalan
suoraksi eteen, jolloin
reiden etuosan lihakset
aktivoituvat.

Suoritusohje:
Istu tuolilla ryhdikkäästi
molemmat jalkapohjat
maassa ja selkä irti selkänojasta. Nyrkkeile käsilläsi
vuorotahtiin hartiatasossa
suoraan eteenpäin. Vaihda
liikkeen suunta halutessasi ylöspäin tai vartalon
sivuille.
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Ravitsemus ja terveys

Terveellinen
ravinto on
monipuolista.

R

avitsemuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti niin terveyteen,
vireyteen kuin suorituskykyynkin. Terveellinen ravitsemus vaikuttaa myönteisesti
verenpaineeseen ja kolesteroliarvoihin,
ehkäisee riskiä sairastua kakkostyypin
diabetekseen, moniin suolistosairauksiin,
osteoporoosiin sekä pitää vartalon linjakkaana ja painon kurissa.
Säännöllisellä aterioinnilla verensokerija ravinnepitoisuudet pysyvät tasaisina, jolloin virtaa ja keskittymiskykyä riittää päivän askareisiin.

Valitettavasti ravitsemuksella on myös
täysin päinvastaisetkin puolensa. Huono, runsasrasvainen ja -suolainen sekä alkoholilla kyllästetty ruokavalio saa aikaan
täysin päinvastaiset vaikutukset.
Muita huonon ravitsemuksen tunnusmerkkejä ovat epäsäännöllisyys,
kohtuuttoman suuret annoskoot, yksipuolisuus, värittömyys sekä iltapainotteisuus. Kiireessä nautittu ateria täyttää
hyvin usein monet edellä mainituista huonon ravitsemuksen tunnusmerkeistä.

Syö kasviksia ja hedelmiä puoli kiloa päivässä!

Malta pureskella
ruoka huolellisesti ja
anna ruoan makujen päästä
oikeuksiinsa.
Rytmiä ruokailuihin

Terveellisen ravitsemuksen
kulmakiviä
Terveellinen ravinto on monipuolista ja
maittavaa. Sen määrä on kohtuullinen ja
oikein annosteltu suhteessa kulutukseen.
Pienet herkuttelut ja yksittäiset ruoka-aineet eivät kokonaisuutta pilaa, jos
perusta on vankalla pohjalla.

Aloita aamusi hyvällä ja ravitsevalla
aamupalalla. Aamupala antaa potkua
päivään ja kykenet vastustamaan aamupalaverin korvapuustilautasta, eikä työpaikkalounas kasva tolkuttomaksi vuoreksi.
Aamun välipalaksi käy hyvin vaikkapa
tumma leipä kahvin sekä hedelmän saattelemana. Ylipainoisten ruokavaliolle on
usein tyypillistä iltapainotteisuus, joka johtuu siitä, että päivällä ei syödä tarpeeksi.
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Lounaalla noudatetaan lautasmallia ja
syödään riittävästi.
Syö iltapäivällä täysipainoinen välipala sekä juo riittävästi nestettä.
Jos käyt treenaamassa, niin muista välitön välipala harjoituksen jälkeen. Se
käynnistää palautumisen ja pitää nälän
loitolla ennen päivällispöytään ehtimistä.
Välipala voi olla ravintolisäjuoma, esimerkiksi sopivassa suhteessa hiilihydraatteja ja proteiineja sisältävä palautusvalmiste
tai yhtä hyvin hedelmä, leipä ja vähärasvainen jogurtti.
Päivällinen on päivän viimeinen iso
ateria. Iltaa kohti hiilihydraattien osuutta
annoksissa on hyvä hieman rajoittaa. Leivän, pastan, riisin ja perunan osuutta korvataan kasviksilla, hedelmillä, vähärasvaisella lihalla, kanalla, kananmunalla ja
maitovalmisteilla. Myös annoskokoon on
syytä kiinnittää vielä enemmän huomiota.
Nukkumaan ei kannata mennä nälkäisenä, jolloin unen saanti ja laatu kärsii. Kasviksia (kuituja) ja proteiineja suosimalla
saavutat kylläisyyden tunteen vähemmällä energian tankkaamisella iltapalaa nauttiessasi.

Vältä tyhjiä kaloreita
Sitä, mitä kaapista ei löydy, ei voi syödä!
Vältä herkkujen hankkimista vierasvaraksi ja pakastimen täyttämistä
jäätelöllä ja leivonnaisilla. Älä myöskään
laadi ostoslistaa tai mene ruokaostoksille
nälkäisenä, vaan pyri tekemään edelliset
toimenpiteet kylläisenä, kun malttia ja
itsehillintää on vielä jäljellä.
Suunnittelu auttaa välttämään repsahduksia. Kun kauppalappu on tehty kylläisenä, pysyvät valinnat
helpommin laadukkaina. Seuraavassa ohjeita ostoslistan
kokoamista varten.

Koosta ateriat oikein
Hyvän aterian mallissa eli lautasmallissa
puolet lautasesta on täytetty kasviksilla. Vihannekset ja juurekset voivat olla
salaattina, raastettuina tai keitettyinä.
Neljännes lautasesta on varattu perunalle,
riisille tai pastalle ja viimeinen neljännes
kalasta, kanasta tai lihasta valmistetulle
pääruoalle. Lisäksi aterian täydentävät
1-2 viipaletta leipää ja ruokajuomana
lasi rasvatonta maitoa, piimää tai vettä.
Jälkiruoaksi voi nauttia marjoja, hedelmiä
ja kupin kahvia.

Kiinnitä
huomiota
annoskokoihin.

Vinkit kauppareissulle
• Älä mene kauppaan nälkäisenä. Jos edellisestä ateriasta on ehtinyt vierähtää tovi, niin nauti pieni välipala ennen
lähtöä.
• Aloita kauppalapun laadinta hedelmä- ja kasvisosastosta.
Tarkista ensimmäiseksi, mitä kuuluu jääkaapin kasvishyllylle
ja hedelmävadille. Mieti, mitkä hedelmät ja kasvikset ovat nyt
parhaimmillaan ja edullisimmillaan.
• Tarkista seuraavaksi viljavarastosi eli leipä-, puuro-, riisi- ja
pastahyllyt. Näitä voi ostaa reilummin, koska ne säilyvät hyvin. Leipä kannattaa pakastaa myöhempää käyttöä varten.
• Jääkaapin ovesta tarkistetaan ruoanvalmistukseen käytettävät rasvat. Kuittaa tämä kohta kasvi- tai oliiviöljyllä sekä
juoksevilla rasvoilla. Leivän päälle valitaan margariinia.
• Maitotuotteista lappuun kirjataan rasvattomat maitotuotteet, kuten maito, jogurtti, raejuusto sekä rahkavalmisteet.
• Eläinkunnan tuotteista valitaan vähärasvaiset lihavalmisteet
(kana, kala, naudanliha) sekä kananmunat. Muista kuitenkin
tarkastaa ”parasta ennen” päivämäärä.
• Kiinnitä huomiota tuotteiden säilyvyyteen sekä valmistuksen helppouteen.
• Muista lisätä listalle myös seuraavan päivän välipalat.
• Kerää kaupassa ensin listalla olevat välttämättömät tuotteet ja sen jälkeen vasta mahdolliset ”heräteostokset”.
• Jos listalla ei ole paljon ostettavaa, valitse kaupassa
mieluummin kori kuin kärryt. Näin epäterveelliset vaihtoehdot eivät sujahda ostoksiisi.
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Ateriakohtainen malli auttaa
alkuun
Seuraava ateriarytmitysmalli auttaa löytämään sopivan rytmin päivän ruokailuihin.
Kannattaa pyrkiä siihen, ettei yksikään
ateria jää väliin, mutta toisaalta myös ettei
napostella liiaksi varsinaisten aterioiden
välissä. Naposteluluonteinen syöminen
voi kerryttää keskivartaloon vuosirenkaita.
Myös ruokahalu kärsii ja vitamiinien sekä
suojaravinteiden saanti voi jäädä tarvetta
niukemmaksi.

Klo

Ruokailu

07.00

herätys

07.15

aamupala

09.00

välipala

11.30

lounas

15.00

välipala

16.00

liikuntasuoritus

18.00

päivällinen

21.00

iltapala

Täytä puolet
lautasesta
kasviksilla!

LISÄÄ

VAIHDA

VÄHENNÄ

Kasvikset (erityisesti juurekset), palkokasvit (herneet,
pavut, linssit)

Vaaleat viljavalmisteet täysjyväviljavalmisteisiin

Lihavalmisteet, punainen liha

Marjat, hedelmät

Voi kasviöljyihin

Lisättyä sokeria sisältävät
ruoat ja juomat

Kalat ja äyriäiset

Rasvaiset maitovalmisteet
vähärasvaisiin/rasvattomiin

Suola

Pähkinät ja siemenet

Alkoholi

Ateriarytmitysmalli
Aamupala ( n. 07.00)
Aamupala on yksi päivän pääaterioista. Se käynnistää
sekä päivän että aineenvaihdunnan ja katkaisee pitkän
syömättömyyden täydentäen yön aikana huvenneet
hiilihydraatti- ja proteiinivarastot. Aamupalan tulisi sisältää runsaasti hiilihydraatteja, sillä edessä on aktiivinen
ja energiaa kuluttava päivä. Puuro, kuitumurot, mysli,
runsaskuituiset leivät ja kiisselit ovat aamupalan peruspilareita, joita voidaan täydentää vähärasvaisilla maitovalmisteilla.

Välipala (n. 09.00)
Aamupäivän välipala pitää ateriarytmin tiiviinä ja täyttää
osaltaan tyhjentyneitä hiilihydraattivarastoja. Sen ansiosta annoskoko lounaalla pysyy kohtuullisena.

Lounas (n. 11.30)
Myös lounaalla hiilihydraatit näyttelevät pääosaa. Riisiä,
pastaa, perunaa ja leipää voidaan syödä reilusti, sillä päivän treeni siintää vielä edessäpäin. Lautasmallin mukainen määrä hiilihydraattilähteitä, neljännes vähärasvaista
lihaa, kalaa tai kanaa sekä riittävä määrä vitamiinien
ja kuitujen lähteinä toimivia kasviksia varmistavat
proteiinien sekä suojaravinteiden saannin. Pieni jälkiruoka
esimerkiksi marja- tai hedelmäkiisselin muodossa saa
aikaan insuliinin voimakkaamman erityksen sekä energian
tehokkaamman kuljetuksen varastoihinsa.

Välipala (n. 14.30)
Iltapäivän välipala mahdollistaa energisen ja tehokkaan
liikuntasuorituksen alkuillasta. Muista nauttia välipala
noin 1–2 tuntia ennen mahdollista kuntoiluhetkeä.
Hyviä valintoja ovat hedelmät, täysjyvätuotteet sekä
vähärasvaiset maitovalmisteet. Proteiinienkin saannista
kannattaa pitää huolta.
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Päivällinen (n. 18.00)
Päivällinen on kolmas päivän pääaterioista. Oleellista on
nauttia jokin verran hiilihydraatteja ja mielellään runsaammin proteiineja palautumisen varmistamiseksi.
Runsasrasvainen päivällinen saattaa verottaa hiilihydraattien ja proteiinien saantia sekä tavaksi juurtuessaan näkyä
henkilön painossa ja kehon koostumuksessa.

Iltapala (n. 21.00)
Iltapala on sekin oleellinen osa tiivistä ateriaketjua.
Se lyhentää alkupäästä yön aiheuttamaa pitkää syömättömyysjaksoa. Illalla kannattaa painottaa selvemmin
proteiinien, kuitujen ja hyvien rasvahappojen saantia.

Unta palloon (n. 22.00)
Yö tarjoaa elimistölle aikaa uusien solujen muodostamiselle ja korjaustoimille sekä palautumiselle. Pitkät
yöunet johtavat kuitenkin pidempään paastoon, joten
nukkumistakaan ei kannata suotta liioitella.

Muista juoda vettä!
Sopiva määrä
päivän aikana
on 1–1,5 litraa.

Tavallinen kuntoilija
tai painonpudottaja
ei tarvitse palautusvalmisteita,
mutta niiden hyöty saattaa
konkretisoitua tiiviin
ateriarytmin ylläpitämisessä.

Kolme vaihtoehtoa päivän jokaiselle aterialle
Ateria

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 3

Aamiainen n. 7.00

puuro (maitoon),
höystettynä 1 tl
hunajaa ja 1-2 tl
hyviä rasvoja tai
pähkinöitä, ruisleipä
vähärasvaisella
leikkeleellä

1 dl mysliä, 2 dl vähärasvaista jogurttia,
1 hedelmä tai 1,5 dl
marjoja, ruisleipä
vähärasvaisella
leikkeleellä

2 dl täysjyvämuroja,
2,5 dl rasvatonta
maitoa, 1 hedelmä,
6 pientä pähkinää
tai 4 isoa pähkinää,
ruisleipä vähärasvaisella leikkeleellä

Välipala n. 9.00

kalkkunafileruisleipä
tomaatin ja salaatin
kera sekä vähärasvainen jogurtti

1 iso hedelmä tai 3
pientä, kourallinen
pähkinöitä, maitokahvijuoma

0,5 purkkia rahkaa,
ananasta (0,5-1
purkkia), salaatilla ja
kasviksilla päällystetty ruisleipä

Lounas n. 11.30

pienehkö nahaton broilerin file,
kourallinen keitettyä
täysjyväpastaa,
tomaattikastiketta,
runsaasti kasviksia

70-100 g kalaa, 1,5
dl keitettyä riisiä
(tumma), 2-3 tl hyvää
rasvaa, reilusti raakoja tai kypsennettyjä
kasviksia

70 g vähärasvaista
lihaa salaattipedillä,
jälkiruoaksi kiisseliä
tai sorbettia

Välipala n. 14.30

iso omena, ja vähärasvainen jogurtti

hedelmä + proteiinipatukka

vähärasvainen
hedelmä- tai marjarahka, ruisleipä
kasviksilla ja kinkulla

Päivällinen n. 18.00

tonnikala- (vedessä)
tai katkarapusalaattia, jossa on runsaasti kasviksia ja 2 tl
oliiviöljyä, jälkiruoaksi hedelmäsalaatti
tai kiisseli

kanarisotto tai
-wokki, runsaasti
kasviksia, täysjyväriisi, raejuusto
(2 rkl), jälkiruoaksi
hedelmäsalaatti tai
kiisseli

tomaatti- tai
kasvissosekeitto, 2
palaa täysjyväleipää
keittokinkulla, 2 lasia
rasvatonta maitoa
tai piimää, jälkiruoaksi hedelmäsalaatti tai kiisseli

Iltapala n. 21.00

teen kanssa täysjyväleipä päällystettynä siivulla vähärasvaista juustoa, paljon
kasviksia, kaksi omega3-kapselia

hedelmä- tai marjarahka (0,5 purkkia),
runsaasti kasviksia,
kaksi omega3-kapselia

mysli 1 dl (sokeriton),
vähärasvainen viili
tai jogurtti 2 dl, 1 iso
hedelmä tai 3 pientä
(esim. luumu)

Energiaa yht.

n. 1750–2250 kcal

n. 1750–2250 kcal

n. 1750–2250 kcal

Tutustu esimerkkiaterioihin Oulun kaupungin verkkopalvelussa:
www.ouka.fi/ravitsemus
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Oma liikuntasuunnitelma

T

ämä opas toimii Sinulle karttana ja
kompassina kohti parempaa kuntoa
sekä oloa. Itse matkanteon onnistuminen
on paljolti kiinni itsestäsi.
Hyvään kuntoon pääseminen vaatii sitoutumista säännölliseen liikkumiseen,
liikkumista itsellesi järkevällä teholla ja
ennen kaikkea itseäsi miellyttävällä tavalla. Liikunnan tulee olla hauskaa.
Maailma on täynnä erilaisia, mielenkiintoisia liikuntalajeja, joista löytyy varmasti juuri Sinulle sopiva tapa liikkua. Kokeile
ennakkoluulottomasti erilaisia lajeja ja valitse niistä itsellesi sopiva.

Liikuntapassi
Seuraavalla aukeamalla on Liikuntapassi,
josta saat esimerkin liikuntapäiväkirjan
pitämiseen. Passin tarkoituksena on ensisijaisesti motivoida Sinua liikkumaan, joten
ole merkinnöissä rehellinen itsellesi.
Jokainen vähintään 30 minuutin kestoinen liikuntasuoritus, jossa selvästi hengästyt ja hikoilet, on yhden pisteen arvoinen.
Vähintään kahden pisteen viikkovauhdilla tiedät eteneväsi matkalla kohti parempaa kuntoa. Kolmesta neljään pisteen viikkovauhti vie Sinut jo selvästi ripeämpää
vauhtia kohti päämäärääsi.
Saavuttuasi päämäärääsi, valitse itsellesi uusi päämäärä. Pidä itsesi liikkeessä loppuelämäsi ja nauti matkasta!

Tavoitemittari
Kirjaa tähän taulukkoon testituloksesi myöhempää vertailua varten. Käytä aina samaa
testaustapaa ja laitetta vertailukelpoisuuden vuoksi. Rasvaprosenttia pihdeillä mitattaessa tulee laitteen lisäksi myös testaajan olla sama. Polar-kuntotestissä liikunta-aktiivisuuden määrityksen tulee myös olla sama, jotta tulosta voidaan verrata edellisiin testeihin.

Pvä

Paino

Painoindeksi
(BMI)

Rasva-%

Vyötärön
ympärys

Hapenottokyky
(Polar
-testi)

Lihaskunto
Vatsa/Kädet/
Jalat

1 h sauvakävely

Esim.

8

7

6

5

4

3

2

1

MA

VKO

45 min pyöräily

Ti
Lepo

KE

Liikuntapassi • Merkitse liikuntasuorituksesi taulukkoon.

30 min hölkkä
tai sauvakävely

TO
Lepo

PE
45 min uinti

LA
Lepo

SU

Oulun kaupunki tarjoaa
maksutonta liikuntaneuvontaa kuntalaisille.
Kipuileeko olkapää tai polvi? Haluatko kohentaa omaa kuntoasi? Liikuntaneuvonnassa asiantuntijoina toimivat fysioterapeutit tai liikunnanohjaajat. Heiltä saa opastusta ja ohjausta
kuntoutukseen ja liikuntaan liittyvissä asioissa.
Liikuntaneuvontaan voivat tulla kaiken ikäiset. Poikkeuksena ovat Lassintalon Seniorikeskuksen liikuntaneuvonta ikääntyneille ja nuorille on oma liikuntaneuvonta.
Liikuntaneuvontapaikat ja -ajat löytyvät osoitteesta;
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntaneuvonta

Oulun uimahalli
Pikkukankaantie 3, 2. krs
Tiedustelut
puh. 044 703 6600
tai www.oulunomahoito.fi
Haukipudas, Jatulin liikuntakeskus
Jokelantie 20
Ajanvaraus ja tiedustelut
puh. 040 514 5028
Kiiminki, Kiimingin Hyvinvointikeskus
Terveystie 1
Ajanvaraus ja tiedustelut
puh. 050 379 711
Oulunsalo
Tiedustelut
puh. 044 703 8042

Yli-Ii
Tiedustelut
puh. 040 514 5028, 044 703 6600
Ylikiiminki
Tiedustelut
p. 050 379 6711, 044 703 6600
Ikääntyneiden liikuntaneuvonta
Lassintalon Seniorikeskus
Myllytie 4, 4. krs
Ajanvaraus ja tiedustelut
p. 044 703 5143
Nuorten 13–19-vuotiaiden
liikuntaneuvonta
Oulun uimahalli
Pikkukankaantie 3, 2 krs.
Ajanvaraus ja tiedustelut
puh. 044 703 8047
tommi.laine@ouka.fi

Liikukko nää
O U L U L A I S T E N T E R V E Y S L I I K U N N A N O PA S

