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.

I P PA A

R E I P PA A S T

I

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

I T TAVA S T

I

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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Aktiivisuutta arkeen
Kokosimme 10 vinkkiä parantamaan hyvinvointiasi arjessa. Muista
tauottaa istumista, liikkua mahdollisimman paljon ja syödä terveellisesti sekä säännöllisesti. Riittävien yöunien merkitys on myös
suuri.

Vinkki 1

Vinkki 6

Pääsi painaa yhtä paljon kuin keilapallo –
muista pitää se siis vartalosi yläpuolella, ei
roikkumassa sen etupuolella! Niska, hartiat
ja selkä kiittävät.

Vaihtele asentoa, sillä paras työasento on
liikkuva työasento. Istu näppäillessäsi,
nouse seisomaan puhelimessa ollessasi, jaloittele ajatustyötä tehdessäsi ja taivuttele,
ojentele sekä pyörittele, kun siltä tuntuu.

Vinkki 2
Nouse tuolista 30 minuutin välein. Aseta
puhelimeesi herätys puolen tunnin välein
ja tee pieni taukojumppa aina sen soidessa.
Seisominen ja kävely kiihdyttävät aineenvaihduntaa ja taukojumppa pitää lihakset
vetreinä.

Vinkki 3
Tee nostot varoen – jo pienetkin kuormat
voivat aiheuttaa vaurioita selkään. Taivuta
polvia, älä selkää, ja tuota voima nostoon jaloista, älä selästä. Nosta aina symmetrisesti
taakka lähellä kehoasi. Pidä keskivartalon
lihakset kunnossa – hyvä lihaskunto sekä
selässä että vatsassa tukee selkää.

Vinkki 4

Vinkki 7
Kävele portaat! Portaiden kävely on tehokkaampaa liikuntaa kuin hölkkääminen, se on
arjen treenihetki. Ihmisillä, jotka kävelevät
3–5 porrasväliä päivässä, on 29 % alhaisempi
aivoinfarktin riski verrattuna ihmisiin, jotka
eivät kävele portaita. Iäkkäille ihmisille portaiden kävely voi olla maksimaalinen suoritus ja toimia jopa voimatreeninä.

Vinkki 8
Pysähdy portaikossa venyttelemään pohkeitasi. Anna kantapään painua porrastasanteen alapuolelle ja tunne venytys akillesjänteissä, pohkeen lihaksissa sekä takareiden lihaksissa.

Venyttele takareisiäsi. Kireät takareidet vetävät lantiota taaksepäin ja lisäävät näin
painetta selkään. Tee venyttelystä tapa
yhdistämällä se television katseluun. Se
ei häiritse liikaa lempisarjaasi keskittymistä,
mutta vetreyttää lihaksiasi loistavasti sohvalla istumisen sijasta.

Vinkki 9

Vinkki 5

Vinkki 10

Ojenna selkää aika-ajoin taaksetaivutukseen – näin palautat alaselän liikeradan
varsinkin lysähtäneen istumisen jälkeen.
Vedä säännöllisesti myös niskaa taaksepäin.
Tavoitteena on lisätä liikerataa ylärintarangassa ja kaularangassa, mikä helpottaa ääriasentoon venyneiden kudosten sekä välilevyjen takaosien painetta.

Täytä joka aamu 1,5 litran vesipullo ja ota
tavoitteeksi tyhjentää pullo päivän aikana.
Useat ihmiset kärsivät tietämättään pitkäaikaisesta nestehukasta. Lisäksi, joudut nousemaan useasti keventämään itseäsi!

Kun istut hyvässä asennossa, sulje silmäsi.
Avaa silmäsi hitaasti. Katseesi pitäisi osoittaa keskelle tietokoneen ruutua. Jos näin
ei ole, säädä ruutu sopivalle korkeudelle yläselän ja silmien rasituksen vähentämiseksi.
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Kuntosaliharjoittelu
Kuntosaliharjoittelun tavoitteet voivat liittyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, kehonmuokkaukseen tai suorituskyvyn
parantamiseen.

H

arjoittelulla voidaan kehittää yleistä lihaskuntoa, voimaa tai lihasmassaa. Kuntosalitreeni toimii myös kiinteytymiseen, painonhallintaan, ryhdin ja lihastasapainon parantamiseen, stressin purkuun tai vaivojen ja vammojen kuntoutukseen.
Konkreettinen tavoite on harjoitusohjelman suunnittelun perusta. Ennen harjoitussuunnitelman rakentamista ja ylipäätään säännöllisen harjoittelun aloittamista kannattaa
pohtia tavoitetta ja saada se mahdollisimman konkreettiseen muotoon. Kun tavoite on mielessä, on harjoitteluun helpompi motivoitua, sitoutua ja innostua.

Harjoitusmenetelmät
Kuntosalilla ei tarvitse kangistua kaavoihin. Valittavana on puolenkymmentä erilaista harjoitusmenetelmää ja kymmeniä erilaisia harjoituslaitteita sekä satoja eri lihasryhmiä
vahvistavia treeniliikkeitä. Niitä vaihtelemalla saat tehtyä itsellesi erilaisen harjoituksen
vaikka vuoden jokaiselle päivälle. Ohjelman vaihto kerran parissa kuukaudessa riittää useimmiten ylläpitämään motivaatiota ja kehitystä.

Yleistä kuntosaliharjoittelusta
• Kysy rohkeasti ohjausta kuntosaliohjaajalta tai neuvoa muilta harjoittelijoilta.
• Lämmittele huolellisesti (10–20 min, nouseva teho).
• Opettele liikkeiden suoritustekniikat ennen painojen lisäämistä.
• Tee aina vähintään yksi tunnustelusarja ennen varsinaisia harjoitussarjoja.
• Tee liikkeet huolellisesti, hyvällä suoritustekniikalla.
• Laadi itsellesi nousujohteinen harjoitusohjelma tai teetä se ammattilaisella.
• Lisää harjoituspainoja ja -tehoja pikkuhiljaa, mutta rohkeasti.
• Muuntele harjoitusohjelmaa 6–8 viikon välein.
• Ole erityisen varovainen irtopainoja maasta ja telineistä nostaessasi.
• Polje, souda, kävele loppuverryttelyksi 5–10 min rauhalliseen tahtiin (laskeva teho).

Perusohjelma kuntosalille
Lämmittely
Polje, souda, kävele tai hölkkää 10–15 min.

Alataljasoutu laitteessa
Istu penkillä selkä suorana, polvet hieman koukussa ja taljakahva kädessäsi. Vedä taljakahva
kohti alavatsaasi, ja lopussa vedä lapoja yhteen.
Jalkaprässi
Istu jalkaprässiin ja aseta jalat lantion leveydelle jalkalevylle. Pidä selkä ja pakarat kiinni
alustassa. Laske kelkkaa, kunnes polvikulma
on n. 90 astetta. Ojenna jalat suoriksi.

Selän ojennus laitteessa
Aseta laitteen säädöt laitevalmistajan ohjeiden
mukaisesti. Pidä kädet vapaana vartalon
sivulla ja selkä pyöreänä. Rullaa selkä nikama
nikamalta ylös. Vältä yliojennusta.

Vatsarutistus laitteessa
Istu laitteeseen ja vedä hartiatuet olkapäitä vasten. Paina päätä kohti polvia selkä
pyöreänä. Rutista vatsalihaksia. Palaa liikettä
jarruttaen takaisin alkuasentoon. Älä päästä
selkää suoraksi.

Loppuverryttely ja venyttely
Polje, souda, kävele tai hölkkää 5–10 minuuttia. Venyttele treenatut lihasryhmät kevyesti
20–30 sekuntia kestävin venytyksin.
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Kestävyysliikunta
Kestävyysliikunta parantaa tehokkaasti sydämen pumppaustehoa
ja hapenkuljetuselimistön kuntoa sekä toimintakykyä. Suosittuja
kestävyysliikuntalajeja ovat kävely, sauvakävely, juoksu, pyöräily,
hiihto, uinti, suunnistus ja soutu.

S

ydämen syke kertoo liikunnan tehosta. Säännöllisen harjoittelun seurauksena sydämen koko ja tilavuus kasvavat. Tällöin sydämen ei tarvitse lyödä enää yhtä kiivaasti, sillä yhden sykäyksen eteenpäin työntämä verimäärä on nyt suurempi. Iskutilavuuden kasvun
seurauksena sydämen leposyke laskee. Kestävyysharjoittelun vaikutuksesta tehostuu myös
rasvan käyttökyky energianlähteeksi.

Hapenottokyky
Happi on kehon polttoainetta. Hapenkuljetuselimistön eli sydämen, keuhkojen ja verenkierron tehtävänä on huolehtia siitä, että työskentelevät lihakset ja muut elimet saavat riittävästi happea, ja muun muassa hiilidioksidi ja maitohappo poistuvat tehokkaasti elimistöstä.
Kun liikunnan rasittavuus kasvaa, hengästyt ja sydämen syke kiihtyy. Lihakset tarvitsevat
silloin enemmän happea ja keuhkot joutuvat työskentelemään tehokkaammin. Rasituksen
nousun seurauksena hengästyt enemmän, sydämen syke kiihtyy ja verenkierto suuntautuu
töitä tekeviin lihaksiin. Riippuu siis hapenkuljetuselimistön kunnosta, kuinka paljon hengästyt ja miten sykkeesi kohoaa. Kun kunto kasvaa, sama rasitus ei enää nosta sykettä yhtä
korkealle kuin aikaisemmin.
Hapenkuljetuselimistön kuntoon vaikuttavat sydänlihaksen voimakkuus, verisuonien
joustavuus ja keuhkojen kapasiteetti. Huonokuntoinen hapenkuljetuselimistö joutuu työskentelemään kovemmalla teholla pitääkseen lihasten hapen saannin riittävällä tasolla. Mitä
paremmassa kunnossa olet, sitä enemmän kykenet kuluttamaan happea.

Kestävyyttä eri tehoalueilla
Liikunta matalalla sykkeellä on mielekästä ja suoritusta jaksetaan jatkaa pitkään. Kun liikunnan rasittavuutta nostetaan tarpeeksi paljon, maitohapon tuotto sekä hengitys kiihtyvät
voimakkaasti.

Maksimisyke ja harjoitussykealueet
Maksimisyke on se sydämesi lyöntimäärä, jonka saavutat maksimaalisessa ponnistuksessa. Oman maksimisykkeesi saat varmimmin selvitettyä kuntotestissä. Sykkeen voi määrittää
myös suuntaa antavasti seuraavalla laskutoimituksella: 220 - oma ikä, esim. 220-40 = 180.

Kestävyyden laji

Liikunnan tehoalue
(% maksimisykkeestä)

Tavoite

Hyöty- ja terveysliikunta

50–60 %

esim. kauppa- ja työmatkojen hyödyntäminen liikkuen

Peruskestävyys

60–70 %

peruskunnon luominen tehokas ja turvallinen painonpudotus

Vauhtikestävyys

70–85 %

kestävyysliikunnan parantaminen

Maksimikestävyys

85–100 %

maitohapon sietokyvyn parantaminen,
kilpaurheilu
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Lihashuolto ja venyttely
Hyvä liikkuvuus mahdollistaa taloudellisen ja rennon liikkumisen
sekä ehkäisee rasitus- ja liikuntavammojen syntymistä. Venyttelyllä ja muulla liikkuvuusharjoittelulla voidaan myös vauhdittaa ja
tehostaa palautumista, jolloin saadaan parempi hyöty irti kaikesta
liikunnasta.

H

uonon liikkuvuuden seurauksena taidon, voiman ja kestävyyden kehittyminen hidastuu. Pahimmillaan huono liikkuvuus estää lajien harrastamisen tai tekee harrastamisesta ainakin hankalaa ja puutteellista.
Huono liikkuvuus tekee liikkumisesta epätaloudellisempaa, joten suoritus tuntuu raskaammalta ja energiaa kuluu enemmän kuin taloudellisesti liikuttaessa. Kiristävät lihakset myös palautuvat hitaammin ja ovat alttiimmat loukkaantumisille sekä rasitusvammoille.
Kireä lihas on kova ja kimmoton. Sen elastisuus ja verenkierto ovat heikentyneet tai kadonneet. Pahimmillaan suoritusten liikeradat lyhenevät ja lihastyö johtaa tavallista nopeammin väsymykseen.

Venyttelyn ABC
• Venyttele säännöllisesti. Muista liittää venyttely jokaiseen liikuntaharjoitukseen.
• Lämmittele kevyesti ennen venyttelyä. Venyttele vain lämpimiä lihaksia.
• Valitse venytyksen kesto tavoitteen mukaan: lämmittely 5 s, palauttelu 20–30 s ja
liikkuvuuden kehittäminen 30–120 s.
• Älä venytä lihasta voimakkaasti ennen tai jälkeen harjoittelun.
• Tee venytysliikkeet läpi 1–3 kertaa kullekin lihasryhmälle.
• Keskity ja hengitä rauhallisesti. Syvennä venytystä uloshengityksellä.
• Tuloksia liikkuvuuden kehittämisessä saa aikaan muutamassa viikossa. Kahden kuukauden säännöllisellä harjoittelulla liikkuvuus paranee huomattavasti
• Valitse mahdollisimman mukava ja rento venytysasento.
• Keskity tuntemaan venytys oikeassa lihaksessa.
• Venytysliikkeet eivät saa tehdä kipeää, vaan venyttelyn tulee aina tuntua miellyttävältä.

Venyttelyliikkeitä

Yläselän venytys ristiin
Istu jalat koukussa lattialla.
Ota kädellä kiinni vastakkaisen jalan ulkosyrjästä
siten, että peukalo osoittaa
alaspäin. Vedä leuka rintaan
ja nojaa voimakkaasti taakse.
Tunne venytys yläselän lihaksissa. Voit tehostaa venytystä
ojentamalla jalkaa suoraksi ja
vastustamalla liikettä kädellä.

Kyynärvarren koukistajien
venytys konttausasennossa
Ojenna kädet kohti lattiaa.
Paina käsiä maahan, kunnes
tunnet venytyksen kyynärvarren koukistajalihaksissa. Tämä
on hyvä liike, jos tekee paljon
töitä tietokonepäätteen
ääressä.

Vinojen vatsalihasten
kiertovenytys
Asetu selinmakuulle. Ojenna
kädet vartalon sivuille
T-asentoon. Koukista toinen
jalka vatsan päälle. Kierrä sitä
suoran jalan yli kohti alustaa.
Liikkeessä rankaan tulee
hyvää kiertoa, se venyttää
yhtä aikaa rintalihasta, pakaraa, alaselkää ja kylkeä.

Lonkan koukistajien venytys
selinmakuulla
Istu penkin etureunalle. Ota toinen polvi syliisi
ja kellahda selinmakuulle penkille. Anna veny-

Reiden takaosan venytys istuen
Istu toinen jalka suorana, toinen koukussa
venytettävän jalan vieressä. Nojaa ylävartaloa
lantiosta eteenpäin kohti suorana olevaa

tettävän jalan roikkua rennosti penkin reunan
ulkopuolella Pidä jännitys vatsalihaksissa. Älä
päästä ristiselkää notkolle.

jalkaa. Voit tehdä liikkeen myös penkillä istuen.
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Kuntoile kotona
Kotikuntoilu on innostavaa, tehokasta ja monipuolista. Se onnistuu
hyvin ilman välineitäkin ja jo pienillä satsauksilla treenimahdollisuudet karttuvat merkittävästi.
Oma keho - monipuolinen harjoitusväline
Oma vartalo tarjoaa lukemattoman määrän erilaisia harjoitusliikkeitä toteutettavaksi, joista
kyykkyliikkeet, hypyt, vatsa- ja selkälihasliikkeet sekä punnerrukset ovat tutuimpia ja tehokkaimpia. Harjoittelu oman kropan vastuksella kehittää lihaskunnon lisäksi koordinaatiota ja kehon hallintaa.

Käsipainot – kokonaisvaltaista kuormitusta vapailla liikeradoilla
Käsipainot ovat monipuoliset ja tehokkaat harjoitusvälineet. Niiden avulla voi tehdä lukemattomia harjoitusliikkeitä helposta haastavaan ja kokonaisvaltaisesta kohdistettuihin liikkeisiin asti. Käsipainot haastavat lihaskunnon lisäksi myös tasapainoa ja koordinaatiota.

Jumppapallo – kiikkerä pallo tukee ja myötäilee
Jumppapallo on tehokas ja monipuolinen treeniväline. Kiikkerä pallo pakottaa lihakset tekemään yhteistyötä asennon säilyttämiseksi. Varsinkin keskivartalon lihakset vahvistuvat
ja koordinaatio sekä tasapaino paranevat.

Kahvakuula – voimaa ja kestävyyttä
Kahvakuulaharjoittelu kuulalla vaatii enemmän tasapainoa sekä kehonhallintaa kuin treenaaminen käsipainoilla. Kahvakuulaharjoittelussa pyritään kehittämään koko kehon lihaskuntoa.

Kotitreenin perusteet
• Lämmittele ennen kotikuntotreeniä (esim. kuntopyörällä, kävelemällä) reipas 10–30 minuutin mittainen lenkki tai kipaise rappusia pitkin viemään roskapussi pihalle ja verryttele
lihaksesi lämpimäksi.
• Tee lihaskuntoharjoitus läpi 1–3 kertaa viikossa.
• Tee kutakin liikettä 10–30 toistoa. Tee harjoitus läpi kiertoharjoittelun menetelmää noudattaen. Tee siis kaikki liikkeet läpi kierroksena siten, että vaihdat lennosta seuraavaan liikkeeseen tai pidät korkeintaan 30 sekunnin tauon liikkeiden välissä. Kun olet tehnyt kaikki
ohjelman liikkeet läpi, pidä noin 3–5 minuutin tauko ennen seuraavaa kierrosta.
• Ylläpidä hyvää ryhtiä ja hyvää suoritustekniikkaa liikkeitä tehdessäsi ja muista hengittää
vapautuneesti.

Kotikuntoilun jumppaohjeet aloittelijalle
Tee harjoitukset 1–2 krt/viikko, 1–2 kierrosta, 10–15 toistoa/liike

Vastakkaisen käden
ja jalan ojennus
konttausasennossa
Asetu konttausasentoon.
Ojenna samanaikaisesti
vastakkainen jalka ja käsi
vaakatasoon. Pidä jännitys
hetken yläasennossa. Vaihda
ojentuvia raajoja. Voit tehdä
liikkeen myös päinmakuulla.

Paikallaan marssi
Pidä painopiste keskellä
vartaloa. Jalkaterät osoittavat
suoraan eteenpäin. Anna
käsien heilua vartalon sivuilla
rentoina eteen ja taakse.

Jalkakyykky oman kehon
painolla
Seiso pienessä haara-asennossa. Jalkaterät osoittavat
suoraan eteenpäin. Laskeudu
kyykkyyn. Ojentaudu takaisin
pystyasentoon.

Ylävartalon kierto
konttausasentossa
Asetu konttausasentoon matolle. Kurkota toisella kädellä

Etunojapunnerrus polvet
maassa tai seinää vasten
Asetu punnerrusasentoon.
Laske ylävartaloa alas, kun-

Avustettu vatsarutistus
kepillä
Asetu istumaan koukkupolvin
keppi polvitaipeissa. Kallistu

vartalon alta tukikäden
ohi lattiaan. Kierrä vartaloa
vastakkaiseen suuntaan
ja vedä kyynärpää taakse.
Jatka liikettä yhtäjaksoisena
kiertona.

nes rinta koskettaa lattiaa, ja
punnerra käsivarret takaisin
suoriksi. Kyynärpäät taipuvat
suoraan sivuille. Pidä keskivartalo tiukkana, älä päästä
alaselkää notkolle. Voit
tehdää liikkeen myös seisten
seinää vasten.

taakse säilyttäen jännitys
vatsalihaksissa ja nosta itsesi
alkuasentoon. Voit pitää käsillä kiinni kepistä.
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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
Lihaskuntoharjoittelun tulisi olla suuria lihasryhmiä kuormittavaa. Aloita lihaskuntoharjoittelu yhdellä viikoittaisella harjoituskerralla ja pyri jatkossa kahteen säännölliseen harjoituskertaan.

Huomioitavaa
Huomioi diabetekseen liittyvät mahdolliset
muut sairaudet ja oireet. Esimerkiksi jos henkilöllä on diagnosoitu silmänpohjamuutoksia, ei raskasta voimaharjoittelua suositella.

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.

Säännöllisellä liikunnalla voidaan alentaa
verenpainelukemia (sekä systolinen että
diastolinen) keskimäärin noin 5 mmHg. ”Hoitovaste” on lähes samansuuruinen verenpainelääkitykseen verrattuna.

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.

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

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

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. 0,5 kiloa vuorokaudessa)
• rasvan laadun parantaminen (tyydyttyneiden tilalle omega3-rasvoja)
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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/vko
• 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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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 tai 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
– hyvinvoinnin palaset

H

yvinvointi koostuu levon, ravinnon ja liikunnan sopivasta yhdistelmästä. Kun lepäämme hyvin, on helpompi tehdä hyviä valintoja ravinnon suhteen. Kun syömme paremmin, on helpompi jaksaa lähteä liikkumaan. Kun liikumme, niin voimme paremmin ja
meidän on helpompi mm. purkaa stressiä sekä parantaa unemme laatua. Näin luomme
positiivisuuden kehän, joka kantaa meitä jatkuvasti eteenpäin kuin itsestään.Keho ja mieli
pysyvät virkeänä, kun elämä on tasapainossa.

Informaatioähky vaivaa
Nyky-yhteiskunnassa staattinen työ on korvannut fyysisen ahkeroinnin ja työn fyysinen
kuormittavuus on lyhyessä ajassa laskenut satoja prosentteja.
Samaan aikaan ärsykkeiden määrä on kasvanut valtavasti. Olemme riippuvaisia älypuhelimesta ja sosiaalisesta mediasta. Olemme aina tavoitettavissa, jatkuvassa päivitysten tulvassa.
Koemme jatkuvia paineita monesta suunnasta. Tämän vuoksi on oleellista oppia rentoutumaan ja tarjota keholle sekä mielelle sopivassa suhteessa lepoa ja virikkeitä.

Arjen hyvinvointi
Laadukas arki on hyvinvointimme kannalta tärkeää. Arki kuvastaa tiettyä sykliä, joka toistuu elämässämme useammin
kuin mikään muu. Arkeen kuuluvat rutiinit, ja arjen tulisi olla
tasapainoista, turvallista ja miellyttävää.
Nykyajan mukaisesti on kiire mennä, menestyä ja suorittaa. Pysähtyminen ja rauhoittuminen saatetaan mieltää jopa
laiskotteluksi. Normaali pysähtyminen ja rauhoittuminen
arjessa ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä hyvinvointimme kannalta. Kun maltamme pysähtyä välillä, niin jaksamme myös antaa enemmän itsestämme kiireessä.
Unen ja riittävän levon merkitys hyvinvoinnille on tärkein
asia kaikista. Jos olemme koko ajan ylivirittyneessä tilassa,
emmekä pysty rentoutumaan, on sillä suora vaikutus uneen
ja unen laatuun. Jos keho ja mieli eivät pääse riittävän usein
lepäämään ja tuulettumaan, niin ne myöskään palaudu.

Nykyaikana ärsykkeiden määrä on
valtava. On haastavaa löytää hetkiä,
jolloin voimme täysin rauhoittua ja
hiljentyä.

Mielen ja kehon
hyvinvoinnin
kulmakivet
• Liikunta
• Ravinto
• Lepo ja uni
• Nautinnollinen arki: itselle
sopivasti sosiaalisuutta

Rentoutumisen
hyötyjä:
• Verenpaine ja sydämen
lyöntitiheys laskevat
• Mielihyvähormonien eritys
lisääntyy
• Stressihormonien eritys
vähenee
• Vastustuskyky paranee
• Autonominen ja ääreishermosto rauhoittuvat
• Kudokset saavat paremmin ravinteita ja happea:
ahdistus helpottaa
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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 tehtävä. Yli 50-vuotiaan, liikuntaa harrastamattoman, pitkään liikkumattoman tai
sairastelleen henkilön kannattaa käydä
asianmukaisissa kuntotesteissä. Lisäksi
kannattaa keskustella lääkärin kanssa sopivista liikuntamuodoista, liikunnan viikko- ja
kerta-annoksesta sekä tehosta.
Liikunta- tai terveydenhoitoalan ammattilaisen suunnittelemalla harjoitusohjelmalla pääsee turvallisesti liikkeelle. Tärkeintä
on aloittaa varovasti ja lisätä liikunta-annosta pikku hiljaa.

Ikäihmisen kuntosaliharjoittelu
Ihmisten liikkumiskyvyn heikkenemistä on
perinteisesti pidetty normaalina vanhuuteen liittyvänä ilmiönä. Liikunnalla ei voida
estää vanhenemista, mutta sen avulla on
mahdollista vähentää vanhenemiseen
liittyvien muutosten voimakkuutta ja seurauksia.
Liikunnalla tuetaan ns. onnistuvaa vanhenemista. Seniorit hyötyvät erityisesti siitä, että liikunta hidastaa lihaskatoa sekä lihasvoiman ja -kestävyyden pienenemistä,
notkeuden vähenemistä sekä tasapainon ja
kävelykyvyn huononemista. Liikkumiskyvyn
heikkenemistä voidaan nykytiedon mukaan
kuitenkin hidastaa ja palauttaa aikaisempaa
paremmalle tasolle. Suosituksissa painotetaan lihaskuntoharjoittelua kaksi kertaa
viikossa ja sen lisäksi tasapainoharjoittelua
kolmesti viikossa. Saliharjoittelussa olisi hyvä tehdä ainakin polven ojennuksia, loitontajia ja jalkaprässiliikkeet. Sen lisäksi tulisi
treenata muita lihaksia tapapuolisesti ja liikkeitä välillä vaihtaen.

Kuntosalitreeni
Kuntosaliharjoittelu on monipuolista lihaskuntoharjoittelua, jonka tavoitteena voi olla
voiman hankinta, terveyden edistäminen
tai vireyden edistäminen. Kuntosalitreenin
avulla voidaan myös ennaltaehkäistä tai
kuntoutua sairauksia ja vammoja sekä parantaa lihastasapainoa, ryhtiä sekä kehon
optimaalista asentoa ja toimintaa.
Kuntosaliharjoittelun
konkreettisia hyötyjä ikääntyneiden kohdalla ovat
muun muassa voiman, lihas- ja luumassan, tasapainon hallinnan (kaatumisten
välttäminen) sekä toimintakyvyn säilyttäminen. Aktiivisesti ja säännöllisesti lihaskuntoharjoittelua harrastanut henkilö selviytyy keskimäärin itsenäisenä kotioloissa
jopa 10–20 vuotta ikätoveriaan pidempään.

Hyvä lihaskuntoharjoitusohjelma
• on tehokas ja turvallinen
• huomioi yksilölliset tavoitteet,
rajoitteet ja resurssit
• kuormittaa tasapainoisesti kaikkia
kehon päälihasryhmiä.
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Ravitsemus on tärkeä osa
hyvinvointia
Monipuolinen ja terveellinen ravinto on kaikille tärkeää. Säännöllinen ja oikein ajoitettu syöminen luo pohjan aktiiviselle arjelle ja
terveyttä edistävälle ruokavaliolle.

R

avitsemuksella on monia terveyteen
ja hyvinvointiin liittyviä positiivisia
vaikutuksia. Laadukkaalla ruokavaliolla pystytään vähentämään riskiä sairastua suurimpiin kansanterveydellisiin ongelmiin, kuten
tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.
Ei siis ole yhdentekevää, miten koostamme ruokavalion. Keskeisiä ovat rutiininomaisesti tehtävät valinnat päivästä toiseen.
Yksittäiset ravinto- tai ruoka-aineet eivät
merkittävästi edistä tai heikennä terveyttä.
Poikkeuksena ovat ravintoaineiden puutos-

tilat elimistössä tai sairaudet, kuten keliakia,
ja ruokayliherkkyydet, joissa yksittäiselläkin
ravinto- tai ruoka-aineella voi olla merkittävä rooli terveyden kannalta.
Ravinnosta tulisi saada sopiva määrä
energiaa ja riittävästi tarvittavia ravintoaineita. Aterioiden suunnittelu ja niiden järkevä rytmittäminen on tärkeää. Energiamääriltään alle 2000 kilokalorin ruokavaliot
on hyvä rytmittää noin 4–5 syömiskertaan,
2000–3000 kcal ruokavaliot noin 5–6 syömiskertaan ja yli 3000 kcal ruokavaliot 6–7
syömiskertaan.
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Vinkki
• Suunnittele ajoissa viikon tai ainakin
muutaman päivän ruokalista, tarvittavat eväät, aamupalat jne. Suunnittele
myös kauppalistat ja päivät, jolloin käyt
kaupassa.
• Hyödynnä tarvittaessa kauppojen keräily- ja kuljetuspalveluita.
• Ennakoi tuleva tilanne ja valmista aamupala jo illalla jääkaappiin odottamaan. Sama pätee tarvittaessa seuraavan päivän eväisiin.

Mistä tietää, että ateriarytmi on
sopiva?
• Vireystila pysyy hyvänä aamusta iltaan
• Syöminen on hallinnassa ja painonhallinta helpottuu
• Mieliteot vähenevät
• Napostelu vähenee
• Ei tule syötyä yksittäisillä aterioilla tarpeettoman runsaasti
• Aineenvaihdunta toimii tehokkaammin

Päivän tärkeimmät ateriat

Aamupala
Aamiainen katkaisee yöpaaston ja kääntää aineenvaihdunnan anaboliseksi. Aamupalan koostamisen kannalta tärkeään rooliin nousevat proteiinit. Jos aamupalan syöminen
on aivan mahdoton ajatus, on viimeistään aamupäivän aikana hyvä syödä välipala.

Väli- ja iltapalat
Mitä enemmän ruokavaliossa on aterioita, sitä enemmän
myös välipaloja kuuluu ruokavalioon. Välipalojen syöminen
helpottaa syömisen hallintaa itse aterioilla. Välipaloilta löytyy laadukkaita hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan lähteitä.

Lounas ja päivällinen
Lounas- ja päivällisaikana syödyt ateriat kattavat usein
yli puolet päivän energiasta. Lounaan ja päivällisen kokoamisessa voi käyttää apuna perinteistä lautasmallia. Lautasmallissa salaatin osuus on puolet ja proteiini- sekä hiilihydraattilisukkeiden osuus neljänneksen lautasen pinta-alasta.
Tätä mallia kannattaa käyttää niin kotona kuin lounasravintoloissa syödessä.
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Rutiininomaisesti tehtävät laadukkaat valinnat
LISÄÄ

VAIHDA

KÄYTÄ KOHTUUDELLA

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

Lähde: VRN 2014

Hiilihydraatit

Hedelmät, marjat ja kasvikset

Laadukkaissa hiilihydraatin lähteissä on runsaasti kuitua sekä vitamiineja, kivennäisaineita ja muita yhdisteitä, joilla on positiivisia
vaikutuksia terveyteen. Laadukkaat hiilihydraatin lähteet eivät sisällä ollenkaan tai sisältävät maltillisesti lisättyä sokeria, rasvaa
ja suolaa.

Kasvikset, hedelmät ja marjat kannattaa
nauttia mahdollisimman ”tuoreena”. Käsittely vähentää jonkin verran niiden sisältämien
ravintoaineiden määrää, mutta hiilihydraattien saantiin se ei vaikuta.
Kasviksia, hedelmiä ja marjoja suositellaan syötäväksi 500 grammaa päivässä. Tämä tarkoittaa noin viittä oman kourallisen kokoista annosta kasviksia, hedelmiä
tai marjoja päivässä. Suomalaisista aikuisista saantisuositukseen pääsee vain noin 10
%. Yksi tapa, jolla pystytään tukemaan riittävää kasvisten saantia, on syödä lämpimien

Kuitu
Kuidun riittävä saanti vaikuttaa positiivisesti
suoliston hyvinvointiin sekä sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Ruokavalio, joka sisältää kuituja, tukee myös painonhallintaa.

Rasvat

aterioiden yhteydessä salaattia. Kun täyttää lautasen pinta-alasta puolet salaatilla,
voi sillä saavuttaa yli kolmanneksen päivän
kasviksille, hedelmille ja marjoille asetetusta saantitavoitteesta.

Rasvoja saadaan ravintorasvoista eli levitteistä ja öljyistä. Myös liha, vilja, maito, siemenet ja pähkinät sisältävät luontaisesti
rasvaa. Lisäksi rasvaa saadaan piilorasvoina
esimerkiksi viljavalmisteiden valmistuksessa käytetyistä rasvoista. Suomalaisessa
ruokavaliossa merkittäviä lähteitä ovat levitteet, öljyt ja kastikkeet, lihavalmisteet ja
-ruoat sekä vilja- ja maitovalmisteet.
Rasvanlähteet sisältävät rasvahappoja, jotka voivat olla tyydyttyneitä eli kovia
tai tyydyttymättömiä eli pehmeitä. Rasvan
valinnassa tulee painottaa ensisijaisesti
rasvalähteiden sisältämien rasvahappojen laatua. Rasvahappojen laatuvertailussa
tyydyttymättömät rasvahapot ovat terveyttä edistäviä verrattuna tyydyttyneisiin rasvahappoihin ja erityisesti teollisiin transrasvoihin.
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Neste

Proteiinit
Kananmuna, maito-, liha- ja kalatuotteet
sekä soija sisältävät kaikkia välttämättömiä
aminohappoja elimistön tarpeita tyydyttyvässä suhteessa. Muita merkittäviä proteiinin lähteitä ovat palkokasvit, siemenet, pähkinät ja viljavalmisteet.
Suomalaiset saavat proteiinia pääasiassa liha- ja maitovalmisteista. Lihaa suomalaiset syövät noin kilon viikossa, miehet selvästi enemmän kuin naiset. Näiden lisäksi
proteiinia saadaan merkittävä osa myös viljavalmisteista.
Elimistö pystyy hyödyntämään kahtakymmentä erilaista aminohappoa. Näistä aminohapoista yhdeksän on välttämättömiä eli ne
tulee saada ruoasta.

Vitamiinit ja kivennäisaineet
Ruoasta saadaan energiaravintoaineiden
lisäksi myös vitamiineja, kivennäisaineita
ja nesteitä, jotka ovat välttämättömiä elimistömme normaalille toiminnalle. Näiden
lisäksi ruoka sisältää muita yhdisteitä, jotka
eivät ole välttämättömiä. Tällaisia ovat ruokaan päässeet vierasaineet, elintarvikkeisiin
tarkoituksella lisätyt lisäaineet sekä ruoan
mukana saatavat elimistöön positiivisesti tai
negatiivisesti vaikuttavat muut aineet.

Riittävä nesteen saanti tukee elimistön normaalia toimintaa ja ylläpitää hyvää terveyttä.
Nesteen tarve voidaan jakaa perusnesteen
tarpeeseen ja esimerkiksi liikunnasta tai
kuumista olosuhteista johtuvaan lisätarpeeseen. Perusnesteen päivätarve on noin 35
millilitraa painokiloa kohden.
Elimistön toimintoihin tarvitaan vettä,
mutta veden tarpeen tyydyttämiseen ei tarvitse nauttia ”puhdasta” vettä. Vesi on nimittäin sitoutuneena itsessään ruokaan
– erityisesti kasviksiin, hedelmiin ja marjoihin. Lisäksi kaikki nestemäiset ruoat ja juomat sisältävät vettä, josta elimistö saa tarvitsemansa veden. Ruoan mukana saadaan
päivän aikana noin 1–1,5 litraa nestettä.
Elimistössä syntyy vettä myös aineenvaihduntatuotteena noin kolme desilitraa. Tämän lisäksi 75-kiloinen henkilö tarvitsee
perustarpeen tyydyttämiseen noin litran
nestettä.

Vinkit perusterveen ruokavalioon:
Säännöllisyys aamupalasta lähtien, ateriakertoja n. 4–6 päivässä ja ateriaväli n. 3–4h.
Syö jokaisella aterialla proteiinipitoisia ruokia ja kasviksia, hedelmiä ja marjoja.
Syö riittävästi rasvoja. Naiset tarvitsevat
rasvaa n. 60 g ja miehet 90 g vuorokaudessa.
Juo vettä 1–1,5 litraa päivässä. Tämän lisäksi hikoilun aiheuttama nestevaje tulee
korjata 1,5 x määrällä nestettä.
Huomioi ruoan sisältämien ravintoaineiden
määrä ja monipuolisuus.
Valitse vaihtelevasti erilaisia ruoka-aineita.
Älä syö yksittäisiä terveellisiäkään ruoka-aineita liioitellusti.
Käytä malttia ravintolisien ja energiavalmisteiden kanssa.
Älä tee syömisestä liian vaikeaa, siitä pitää
nauttia.
Kokeile pitää ruokapäiväkirjaa. Merkitse totuudenmukaisesti ylös kaikki mitä syöt.
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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!

30 kysymystä hyvinvoinnista
1 = Väittämä ei pidä lainkaan paikkaansa … 5 = väittämä toteutuu täysin elämässäni
Koen eläväni stressitöntä elämää
Olen positiivinen ja iloinen
Minulla on arjessa hetkiä, joita käytän hiljentymiseen ja rauhoittumiseen
Koen, että työlläni ja teoillani on oikeasti merkitystä
Minulla on aikaa ja energiaa soitella ja tavata ystävieni kanssa
Säilytän hyvin malttini, vaikka asiat eivät menisikään suunnitelmieni mukaan
Koen olevani onnellinen
Käytän sosiaalista mediaa sopivasti
En koe työtäni tai ihmissuhteitani ahdistavaksi
Osaan myös kieltäytyä asioista ilman ahdistusta
Nukun levollisesti ja riittävästi
En heräile kesken yöunien ja herättyäni tunnen oloni hyvin levänneeksi
Pysyn pirteänä myös iltapäivällä ruokailun jälkeen
Olen tyytyväinen omaan kehooni
Syön terveellisesti ja monipuolisesti
Juon riittävästi vettä työpäivän aikana
Syön päivittäin paljon tuoreita vihanneksia, marjoja ja hedelmiä
Syön tasaisin väliajoin, ruokailuvälit ovat enintään 3–4 tuntia
En käytä sokeria, makeutusaineita enkä vaaleaa viljaa
Herkuttelen korkeintaan kerran viikossa, silloinkin maltillisesti
Minulle ei tule makeanhimoa ruokailun jälkeen
Vatsani toimii säännöllisesti ja samassa rytmissä päivittäin
Olen harvoin kipeä, enkä joudu käyttämään usein lääkkeitä
Minulla ei ole niskan tai alaselän kipuja
Ihoni on hyvässä kunnossa
Ulkoilen säännöllisesti
Liikun monipiuolisesti ja riittävästi
Olen aktiivinen arkiliikkuja ja vältän istumista pitkään paikallaan
Harjoittelussa pidän huolen palauttavista harjoituksista ja palauttavista harjoitusviikoista
Pidän huolta niin kestävyysharjoittelusta, lihaskuntoharjoittelusta kuin
liikkuvuusharjoittelustakin
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Liikuntapassi • Merkitse liikuntasuorituksesi taulukkoon.

30 min hölkkä
tai sauvakävely
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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 6711
Oulunsalo
Tiedustelut
puh. 044 703 6600
Yli-Ii
Tiedustelut
puh. 040 514 5028

Ylikiiminki
Tiedustelut
p. 050 379 6711
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
Mielenterveyskuntoutujien
liikuntaneuvonta
Ilman ajanvarausta torstai klo 9.30–11.30
Tiedustelut
puh. 044 703 6014

Oulu-opisto on Oulun kaupungin alainen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista liikuntaa. Tutustu kursseihin: www.oulunopisto.fi.
Tiedustelut 040 555 0067 tai 044 703 9757.

Liikukko nää
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