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TARTU TILAISUUTEEN, 
          ota tavaksi!
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Onnistu nauttien!

Oppaamme mallit Maarit Merimaa-Piirainen ja Jukka Piirainen toteuttivat oppaan mukaisen elämä-
tapamuutoksen, jonka seurauksena Maaritin paino putosi 12 kg ja Jukan 20 kg. Satunnaisista vas-
toinkäymisistä huolimatta Piiraiset eivät ole luopuneet löytämästään säännöllisestä elämäntavasta.

[ M a a r i t  j a  J u k k a  k e r t o v a t ] 

Jaksaminen ja stressinsietokyky ovat aivan eri luokkaa 
kuin aikaisemmin. On kokonaisvaltaisesti parempi olo. 
Terveyteemme elämäntapamuutos vaikutti merkittä-

västi: kolesteroliarvot sekä verenpaine ovat laskeneet ja 
kunto on noussut.

Ravitsemusohjeet perustuvat ravitsemusasi-
antuntija Patrik Borgin onnistuneen laihdutta-
misen malliin. Onnistuneen painonpudotuksen 
lähtökohtana on riittävä ja maukas syöminen 
nälän mukaan sekä uusien tapojen opettelu itselle 
mieluisalla tavalla. Paino laskee pysyvästi ilman 
nälkää tai stressaamista. 

Liikuntaohjelma alkaa arkiliikunnan kartoitta-
misella ja lisäämisellä. Ohjelma etenee nousujoh-
toisesti säännölliseksi liikunnan harrastamiseksi. 

Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -painonhallintaopas johdat-
taa sinut pysyviin elämäntapamuutoksiin rennolla ja nautitta-
valla tavalla. Opas neuvoo sinulle uusia elämäntapoja muutama 
ravitsemus- ja liikuntamuutos kerrallaan. Ohjeet auttavat samanai-
kaisesti hallitsemaan painoa, alentamaan yleisiä ylipainoon liittyviä terveysriskejä, 
kohottamaan kuntoa ja voimaan hyvin. Vähitellen hyvän syömisen ja liikkumisen 
kokonaisuus on kunnossa ja terveellisempi elämäntapa on tullut tavaksi. 

Kunnonkohottamisessa pystyt huomioimaan 
oman kuntotasosi ja liikuntamieltymyksesi. Liikun-
ta koostuu arkiliikunnasta, kestävyys- ja lihaskun-
toharjoittelusta sekä venyttelystä.

Opas on tarkoitettu ylipainoisille elämänta-
pamuutoksen tueksi. Koska jokaisen ihmisen 
lähtötilanne on yksilöllinen, keskustele ennen 
elämäntapamuutoksen aloittamista lääkärin tai 
terveydenhoitajan kanssa. 

ravitsemus- ja liikuntamuutos kerrallaan. Ohjeet auttavat samanai-

RENNOSTI pysyviä tuloksia
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Sisältö

Onnistu askel kerrallaan painonpudotuksessa.
Opas neuvoo uusia elämäntapoja vaihe vaiheelta.
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Elämästä tulee nauttia. Pidä painonpudotuksen tavoitteena parempi elämänlaatu, ei pelkästään 
laihtuminen. Jos keskityt vain painoosi eli syöt ja liikut vain laihtuaksesi, kiusaat itseäsi aivan tur-

haan. Vain mielekkäät ja stressittömät elämäntapamuutokset tuovat pysyvän painomuutoksen. 
Tavoittele terveellistä ruokavaliota ja entistä liikunnallisempaa arkea.

Näin onnistut elämäntapamuutoksessa
 Aloita elämäntapamuutoksen opettelu levänneenä ja ajankohtana, jolloin elämäsi 

perusasiat ovat jotakuinkin kunnossa.
 Opettele uusia elämäntapoja maltilla. Tämä opas johdattaa sinut muutos 

muutokselta kohti parempaa elämänlaatua. Samalla laihdut pysyvästi.
 Tee sellaisia muutoksia, jotka tuntuvat hyviltä ja joita pystyt sisällyttä-

mään arkeesi.
 Älä suostu tekemään mitään todella epämiellyttävää.

 Mittaa vyötäröä – älä painoa. Vyötärönympärys kertoo keho-
si muutoksista. Paino ei laske tasaisesti ja vaihtelee helposti 

päivittäin.
 Jos kuitenkin punnitset itseäsi, hyväksy, ettei pai-

non tarvitse jatkuvasti laskea. 1–2 kilon laihtumi-
nen kuukaudessa on erinomainen tulos!

TAVOITTEENA hyvä elämänlaatu

Unesta ja levosta voimaa 
Riittävä ja syvä uni on tärkeä osa painonhallintaa. Heikko unen 
laatu lisää näläntunnetta, syömistä ja hormonaalisten muutosten 
vuoksi rasvan kertymistä vyötärön seudulle. Samoin vaikuttaa 
negatiivinen ja pitkään jatkunut stressi. Jos olet usein väsynyt, 
muuta elämänrytmiäsi levon ja unen määrän lisäämiseksi. Väsy-
mys ja stressi vaikuttavat sekä henkisiin että fyysisiin voimavaroi-
hisi, jolloin elämäntapamuutoksen toteuttaminen tulee selvästi 
vaikeammaksi. 

Pitkien yöunien jälkeinen väsymys saattaa johtua uniapneasta 
eli yöllisistä hengityskatkoksista ja kuorsaamisesta. Jo pelkkä 
kuorsaaminen on merkki unihäiriöstä. Oireet usein helpottuvat 
laihtumisen myötä.

ELÄMÄNLAATU – FIILIS

RAVINTO/LIIKUNTA

Nautittavuus
Terveys

Paino

Sosiaalisuus Stressittömyys
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Oletko aiemmin laihduttanut ja epäonnistunut siinä? Jos olet, vika ei ole sinussa, 
vaan tavassasi laihduttaa. Mauton ruoka, jatkuva nälkä ja hampaat irvessä lenkkeily 
eivät ratkaise paino-ongelmaasi.  Tyypillisen laihdutuskäsityksen mukaan syömi-
nen, liikkuminen ja painonhallinta vaativat itsekuria. Tällöin vain kovaluontoisim-
mat ansaitsevat hoikkuuden. 

Onnistu rennolla tavalla 

Rennon laihdutuksen edut:

 hitaat muutokset pysyvät
 mielelle helpompi tapa laihtua
 painonlasku kohdistuu etenkin rasvakudokseen
 lihaskudos säilyy, jolloin perusaineenvaihdunta      

pysyy korkeana

Tiukassa laihdutuksessa tavoitellaan nopeaa painon-
pudotusta epämiellyttävällä tavalla. Syödään tylsän-
makuista ruokaa liian vähän. Liikuntaakin harraste-
taan vain laihtumisen vuoksi. Ennen pitkää sorrutaan 
syömään mitä tahansa, mikä pahimmillaan johtaa 
ahmintatyyppiseen syömishäiriöön. Tiukassa laihdu-
tuksessa on kaksi lopputulosta, joista molemmat ovat 
huonoja: väliaikainen laihtuminen tai häiriintynyt 
syöminen. 

Rennolla tavalla edettäessä laihdut hitaammin, mutta 
pysyvästi elämänlaadustasi tinkimättä. Saat syödä 
nälkäsi mukaan. Toteuta ruokavaliomuutokset vähi-
tellen itsellesi sopivalla ja maistuvalla tavalla. Etene 
liikuntaharrastuksen aloittamisessa maltillisesti oman 
kuntosi mukaan ja itsellesi miellyttävällä tavalla.  
Suunnittele arkeesi sopivia muutoksia, joita pystyt 
toteuttamaan kahden vuoden ajan. 

Tavoitteena hyvä olo! 

NAUTTIEN vai nääntyen?

[ M a a r i t  j a  J u k k a  k e r t o v a t ]

Meidän oli aluksi vaikea omaksua rennon laihdutuk-
sen malli, sillä aiemmat laihdutuksemme olivat ol-

leet kuureja, joissa ei saanut syödä mitään ja liikun-
taa piti harrastaa kieli vyön alla. Suuri helpotus tässä 

mallissa oli, että sai syödä ja silti paino laski.
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Kaksi tapaa hallita painoaan. Toisella onnistuu, toisella epäonnistuu.

EPÄONNISTUNUT 
PAINONHALLINTA

ONNISTUNUT 
PAINONHALLINTA

Ruokavalion ja liikunnan sopiva hallinta, 
esimerkiksi:

• Terveellisempiä ja kevyempiä ruokia nälän 
ja kylläisyyden mukaan – syödään sen 
verran kun halutaan.

• Liikutaan enemmän tavalla, joka tuntuu 
hyvältä.

• Kokeillaan ja toteutetaan muutoksia,         
jotka tuntuvat hyvältä.

• Tyydytään kompromisseihin: mieluum-
min vähän parempi ja nautittava kuin              
tehokkain.

      ”Repsahdus”           Ahmimistaipumus

Ruokavalion ja liikunnan liiallinen hallinta, 
esimerkiksi:

• Syömisen määrää vähennetään,                       
tapellaan nälän kanssa.

• Tylsän makuista ja yksipuolista ruokaa.
• Liikunta vain kaloreiden polttamista.
• Hyväksytään epämiellyttävyys osaksi         

painonhallintaa.

HALU LAIHTUA

Elämäntapojen muuttaminen          Tavoitteena nopea painonlasku.
mielekkäästi.    
Hyväksytään hidas painonlasku.
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Painon kannalta tärkeimmät muutokset ovat kasvisten lisäämi-
nen ruokavalioon, ateriarytmin tasaaminen ja energiapitoisten 
juomien vähentäminen. Tavoittele kohtuutta myös makeiden 
ja suolaisten herkkujen suhteen. 

Mikä hyvänsä keino, joka lisää kasvisten käyttöä, edistää myös 
painonhallintaa – vaikka makkarasalaatti tai kasvisten maustami-
nen reilusti kastikkeella. Kasvisten energiatiheys on pieni ja siksi 
niiden laihduttava vaikutus on suuri. 

Liikunta on laihduttajalle suositeltavaa. Yleisten terveysvaiku-
tustensa lisäksi se tarkentaa näläntunnetta, laihduttaa erityisesti 
vatsanseutua, helpottaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä lisää jak-
samista. Pidä liikkumisen määrä ja teho kohtuullisena ja keskity 
nautittavan liikuntamuodon löytämiseen.

Älä tavoittele täydellisyyttä kaikkien muutosten toteutumiseksi. 
Yllä oleva taulukko havainnollistaa, miten elämäntapamuutokset 
vaikuttavat painoon. Esimerkiksi jos 100-kiloisen miehen ateriaryt-
mi on pielessä ja hän saa ateriarytminsä säännölliseksi, on muu-
toksen painovaikutus noin 10 kiloa vuodessa.

Elämäntapamuutos   Painonlasku

Kasvisten lisääminen  yli 10 kg
Ateriarytmin tasaaminen  yli 10 kg
Energiapitoisten juomien vähentäminen  5–7 kg
Herkkujen kohtuullistaminen  4–5 kg
Kuitupitoisten viljatuotteiden valinta  3–4 kg
Vähäsokerisempien tuotteiden valinta  2–4 kg
Liian rasvainen ruokavalio sopivaksi  2–4 kg
Liikunta  0–3 kg
Rasvan laadun parantaminen  1 –2 kg

ELÄMÄNTAPAMUUTOSTEN

[ J u k k a  k e r t o o ]

Minulle suurin muutos oli saada ateriarytmi 
säännölliseksi. Aiemmin aamupalanani oli 

lasillinen vettä, lounaan jätin väliin ja 
söin lähinnä iltaisin.

painovaikutukset

Elämäntapamuutosten painovaikutukset 
vuoden kuluessa
(Arvio muutosten vaikutuksista 100-kiloiselle miehelle)
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Sinun tulee syödä sen verran kuin haluat, jotta tyydytät nälkäsi 
oikein. Älä syö niukasti, äläkä jää odottelemaan myöhemmin 
tulevaa kylläisyydentunnetta. Rentoon laihduttamiseen ei kuulu 
nälän kanssa tappelu. Oppaan edetessä muutat vähitellen ravin-
non laatua, jolloin painosi laskee. Silti syöt itsesi kylläiseksi. Luon-
nollisen näläntunteen seuraaminen on paras, varmin ja pysyvin 
painonhallintamenetelmä.

Nälkää ei voi voittaa – syö riittävästi!
Syömisen rajoittaminen sekoittaa luonnollisen näläntunteen. 
Tämä johtaa nälän kasvaessa liialliseen syömiseen tai ruoan 
ahmimiseen. Aina vain vähemmän ja kontrolloidummin syövät 
laihduttajat syövät lopulta enemmän, koska jossakin vaiheessa 
nälkä kasvaa liian suureksi. Siksi laihduttajan ei tule miettiä, kuin-
ka paljon syö, vaan mitä syö. Nälkää ei voi voittaa! 

Syö jo pieneen nälkään. Huutava nälkä tietää 
ongelmia. 
Arvioi luonnollista näläntunnetta ja kylläisyyttä nälkämittarin 
avulla. 

Mikä nälkämittarin kuvaus vastaa mielestäsi näläntunnettasi, 
kun alat syödä tai kun alat tuntea nälkää? Tai mikä on suurin 
kokemasi näläntunne päivän aikana?

On luonnollista, että syöt, kun näläntunne on pieni tai sopiva, 
muttei vielä kova. Jos arvioit, että lähes päivittäin jollakin aterialla 
syöt vasta, kun nälkä on kova tai huutavan kova, on näläntunteesi 
ja syömisesi ajoitus pielessä. Kovaan nälkään ei voi syödä järke-
västi ja kova nälkä jättää päivän myöhemmillekin aterioille liian 
ison nälän.

Mikä on tyypillinen päivän aikana kokemasi kylläisyydentunne?

Normaali kylläisyys tuntuu nälän poistumiselta tai sopivalta kyl-
läisyydeltä. Jos syömisesi lipsahtaa lähes päivittäin ähkyn puolel-
le, kylläisyydentunteesi ei toimi oikein.

Rentoudu ja anna oman näläntunteesi kertoa
Jos syöt vasta kovaan nälkään tai syöt itsesi liian täyteen, palauta 
nälänhallinnallesi sille kuuluvat tehtävät. Ratkaisu on yksinkertai-
nen, mutta vaikea: lopeta ruokamäärien vahtiminen, syömisen 
tietoinen vähentäminen, alituinen ruoan pohtiminen ja nälän 
siirtäminen tai huijaaminen. Rentoudu ja syö hyvällä omallatun-
nolla! Tällä tavalla elimistösi oppii tunnistamaan, mitä nälkä ja 
kylläisyys oikeasti ovat. 

NÄLKÄ on ystäväsi

Huutava
nälkä

Kova 
nälkä

Pieni
nälkä

Nälkä 
lähti

Sopivan
kylläinen

Liian
täysi

Ähky

Alle 400 g
ruokaa

400–600 g
ruokaa

Yli 600 g
ruokaa

Nälkämittari

Heikottaa

Verensokerin 
romahdus
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Tervetuloa opettelemaan uusia elämäntapoja! Opas johdat-
taa sinut neljän viikon välein uusien kokeilujen pariin. Aloita 
oheisen taulukon täyttäminen ensimmäisestä viikosta lähtien 
ja merkitse siihen opeteltavat asiat. Kirjaaminen toimii elämän-
tapamuutosten tukena. Oppaan edetessä säilytä uudet opitut 
muutoksesi. Kun aiemmat kokeilut alkavat sujua, opettele 
uutta oppaan tahdissa tai vaikka hitaamminkin. Jos jokin muu-
tos ei tunnu luontevalta, mieti, miten toteuttaisit sen toisella 
tavalla.  

Opettele viikoilla 1–4 nämä asiat: 

 Tasaa ateriarytmi ja syö riittävästi 
Pyri seuraavan neljän viikon aikana tasaamaan ateriarytmiäsi. 
Syö, kun sinulla on pieni tai sopiva nälkä ja syö itsesi kylläiseksi. 
Päivän syömisten tulee ajoittua siten, että kello 16 mennessä olet 
syönyt puolet päivän ruoista. Illalla iskevä kova nälkä johtuu siitä, 
ettet ole syönyt riittävästi päivällä. Epätasainen syöminen voi joh-
taa hallitsemattomaan nälkään. Jos ateriarytmin muutos vähen-
tää kovaa nälkää ja holtitonta syömistä, se laihduttaa sinua.

Katso edeltävältä ravintosivulta nälkämittaria ja arvioi nälän-
tunnettasi sen avulla. Merkitse rasti taulukkoon, kun sinulla ei 
ollut kova nälkä päivän aikana.

Ateriarytmi
 Syö aamupala ja edelleen 3–5 tunnin välein aterioita ja           

välipaloja.
 Syö lounas. Jos et ole syönyt aamupalaa, syö reilu lounas.
 Syö hyvälaatuinen välipala päivällä, mikäli päivällinen             

venähtää myöhäiseksi.
 Syö yli puolet päivän ruoasta iltapäivään klo 16 mennessä.
 Syö, kun on nälkä. Vaikka illalla.
 Jos teet vuorotyötä, katso sivulta 24 vuorotyöläisen ateriarytmi.

 Maistele hedelmiä ja kasviksia 
Kasviksiin totuttelu vie aikansa, joten siihen kannattaa ryhtyä 
heti. Niiden sisällyttäminen ruokavalioon on tärkein muutos 
painonhallinnan kannalta. Kasviksiin totuttelu kannattaa aloittaa 
HEDELMISTÄ, jotka ovat maistuvampia. 

Totuttele syömään päivittäin kaksi hedelmää. Kun tämä sujuu, 
lisää viikoilla 3 ja 4 tuoreita tai kypsennettyjä kasviksia jokai-
selle pääaterialle.  

VIIKOT 1–4   
SYÖ, kun on nälkä – tarkkaile arkiliikuntaasi

viikko 1

MA

TI 

KE

TO 

PE

LA

SU 

viikko 2

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

viikko 3

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

viikko 4

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

Ohjeita taulukoiden 
täyttämiseen

• Aloita taulukon täyttäminen       
ensimmäisestä viikosta lähtien. 

• Merkitse taulukkoon opeteltavat 
ravitsemus- ja liikunta-asiat, jotka 
lukevat taulukossa pystyssä har-
maalla tekstillä. Merkinnät voivat 
tulla harmaan tekstin päälle. 

• Merkitse ravitsemusasiat rastilla (x)
• Kirjaa liikuntasuoritukset esimer-

kiksi aikana (min) tai askelmää-
ränä.

M
inulla ei ollut kova nälkä

Söin 2 hedelm
ää

Liikkum
isaika/askelm

äärä

M
inulla ei ollut kova nälkä

Söin 2 hedelm
ää

Liikkum
isaika/askelm

äärä

M
inulla ei ollut kova nälkä

Söin kasviksia pääaterialla

Liikkum
isaika/askelm

äärä

M
inulla ei ollut kova nälkä

Söin kasviksia pääaterialla

Liikkum
isaika/askelm

äärä
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9VIIKOT 1–4

 Kirjaa liikkumisesi 
Liiku, kuten aiemmin, lisäämättä liikunnan määrää. 
Kirjaa liikkumisesi sivulla 8 olevaan taulukkoon. 
Laske päivän aikana lihasvoimin kulkemasi aika 
minuuteissa. Huomioi vähintään 10 minuuttia 
yhtäjaksoisesti kuljetut matkat. Jos sinulla on 
käytössäsi askelmittari, kirjaa päivän päätteeksi 
askelmäärä.

Askelmittarin avulla pystyt seuraamaan askelten 
määrää ja kuljettua matkaa. Askelmittareita on 
erilaisia ja niitä myydään muun muassa tavarata-
loissa. 
Lisätietoa: www.normomedical.� /Omron 

Ensimmäiset neljä viikkoa ovat lähtökohta 
elämäntapamuutoksellesi.

Mittaa vyötärösi ympärys kylkiluiden alapuolelta, 
navan kohdalta. 

Vyötärönympärys _________ cm. Päivämäärä ________________

NAISET  MIEHET
< 80 cm  < 90 cm  Ei lihavuuteen liittyvää sairastuvuusriskiä
80–89 cm  90–99 cm  Lievä sairastuvuusriski
> 90 cm           > 100 cm Suurentunut sairastuvuusriski

9

Lisätietoa: www.diabetes.� /riskitesti

Ensimmäiset neljä viikkoa ovat lähtökohta elämäntapamuutoksellesi.
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 Kasvikset maistuviksi 
Olet jo lisännyt kasviksia ruokavalioosi, mutta oletko saanut niistä maukkaita? 
Pelkät raasteet ja raa’at vihannekset eivät ehkä kutkuta makuhermojasi. Etsi 
maittavia reseptejä, joissa käytetään kasviksia. Ruokaohjeiden käyttö ei ole 
hienostelua, vaan tärkeä osa monipuolista ja nautittavaa ruokavaliota. Käytä 
tuoreita tai pakastevihanneksia, kypsennä kasviksia pääruoan joukkoon tai 
tarjoa salaatteina. Hyviä vaihtoehtoja ovat wokkiruoat ja lämpimät lihaisat sa-
laatit. Kaikki tavat, joilla saat kasvikset maistumaan, ovat hyviä. 

Kasvisten, hedelmien ja marjojen syöminen on välttämätöntä, jos haluat muu-
toksia painoosi ja terveyteesi. Kasviksilla on suurin painoa alentava vaikutus, 
koska ne korvaavat ruokavaliossa vielä energiapitoisempia aineksia. Jokainen 
syömäsi hedelmä ja vihannes vähentävät jotakin muuta syömistä. Samalla saat 
vitamiineja, kuitua ja muita ravintoaineita, jotka vaikuttavat suotuisasti tervey-
teesi.

Syö edelleen päivittäin kaksi hedelmää. Lisää vihanneksia pääruoan yhtey-
teen ainakin kolmannes lautasesta. 

 Juomat kevyiksi
Juo riittävästi, ainakin 1,5–2 litraa päivässä. Liian vähäinen juominen aiheuttaa 
ylimääräistä näläntunnetta ja väsymystä. Vesi on suositeltavin juoma, mutta 
jos haluat juoda limsoja ja mehuja, valitse keinomakeutettuja. Rasvatonta 
maitoa tai piimää voit edelleen nauttia jopa litran päivässä, koska ne sisältävät 
kylläisyydentunnetta tuovaa proteiinia. 

Tavalliset tuoremehut ja limsat, samoin kuin alkoholijuomat tuovat ruokava-
lioosi turhaa energiaa, mutta vain heikosti kylläisyydentunnetta. Painonhal-
linnan kannalta alkoholijuomien päivittäinen enimmäismäärä on yksi annos: 
viinilasillinen (12 cl), pullo olutta tai siideriä (0,33 l) tai paukku (4 cl). Alkoholi-
juomista vähäenergisimpiä ovat kuivat viinit ja light-juomat.

Mehuja ja limsoja voi edelleen nauttia muutaman lasillisen päivässä, mutta 
ei pääasiallisina juomina. 

VIIKOT 5–8

KOKKAA kasviksia, kevennä juomia ja kuluta kenkiä
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[ M a a r i t  j a  J u k k a  k e r t o v a t ]

Saimme kasviksiin makua erilaisilla dippikastikkeilla 
ja lisäämällä salaattiin esimerkiksi kevyttä fetajuus-

toa, kinkkusuikaleita tai kanaa. Joimme aiemmin 
melko paljon terveellisinä pitämiämme tuoremehuja. 

Emme tulleet ajatelleeksi, että niissä on paljon 
energiaa. Nykyään suosimme vettä janojuomana.
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Arkiliikunta, kuten säännöllinen 
työmatkaliikunta tai koti- ja pihatyöt 
luovat pohjan liikunnalliselle elämän-
tavalle.  

 Liikuntaohje
Kävele päivittäin yhtäjaksoisesti vä-
hintään kymmenen minuuttia tai yh-
teensä vähintään 4 000 askelta.
Huom! Jos aloitusjaksolla (viikot 1–4) lii-
kuit jo 10 minuuttia tai enemmän tai 
4 000 askelta tai enemmän, jatka sa-
maan malliin.

Kävely sopii painonhallintaan mainiosti. Kävely luonnossa lievit-
tää myös stressiä ja rentouttaa mieltä.

Aloita rauhallisesti. Muistisääntönä PPP = Pitää Pystyä Puhumaan. 
Jos puuskutat pystymättä juttelemaan kaverisi kanssa, kävelet 
liian lujaa!

Tee ympäristöstäsi (koti, työpaikka, mökki jne.) liikuntaystäväl-
linen. Hanki kotiin kuntoiluvälineitä, leuanvetotanko, pihalle 
kuntoilupenkki ja mökille soutuvene. Mieti myös muita keino-
ja, joilla voit lisätä arkiliikuntaa. 

Keinoja arkiliikunnan lisäämiseksi
 Kulje töihin linja-autolla ja kävele työpäivän päätteeksi ko-

tiin. Voit myös jäädä linja-autosta pari pysäkinväliä aiemmin.

 Vältä oman auton käyttöä. Hoida asioinnit kävellen tai pyö-
räillen.

 Jos liikut autolla, pysäköi parkkipaikan kauimmaiseen ruu-
tuun. 

 Vältä hissiä, etsi portaat.

 Vältä istumista. Linja-autossa voit seistä, vaikka olisikin va-
paita paikkoja. Kehität samalla tasapainoasi.

 Jos sinulla on istumatyö, pidä säännöllisiä jaloittelu- ja       
venyttelytaukoja.

 Venyttele työpäivän aikana, kotitöiden lomassa ja telkkarin 
ääressä. 

 Riipunta tekee hyvää selälle. Roiku esimerkiksi tangossa tai 
puunoksassa. (Huom! Pidä jalkapohjat maassa.)

 Ulkoiluta koiraa useasti päivässä ja välillä tavallista pidem-
pää reittiä.

 Siivoa rivakasti vaikkapa musiikin tahtiin. Imurointikin sujuu 
paremmin tanssiaskelin!

[ M a a r i t  j a  J u k k a  k e r t o v a t ]

Arkiliikunnan lisäämiseksi teimme pieniä 
valintoja: jätimme auton talliin ja 

kävelimme työmatkat. 

VIIKOT 5–8 11
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 Kasviksia puolet lautasesta (lautasmalli)
Kokeile rohkeasti erilaisia tapoja valmistaa kasviksia. Tavoittele 
pääaterioilla lautasmallin mukaista annosta, jossa on kasviksia 
jopa puolet lautasesta, lihaa, kalaa tai kanaa ¼ lautasesta ja 
perunaa, riisiä tai pastaa ¼ lautasesta.

 Proteiineilla kylläisyyttä 
Proteiinia sisältävät ruoat ovat painonhallinnan kannalta hyö-
dyllisiä, koska ne tuottavat erinomaisesti kylläisyydentunteen. 
Proteiinia on runsaasti lihassa, kalassa, kanassa, kananmunissa, 
maitotuotteissa ja palkokasveissa. Älä vähennä proteiinipitoisten 
ruoka-aineiden käyttöä. Vähän proteiinia saavien kannattaa jopa 
lisätä niiden syömistä. Proteiinia sisältävistä tuotteista kannattaa 
valita vähärasvaisempia vaihtoehtoja.

Ota tavoitteeksi syödä jotakin proteiinin lähdettä jokaisella 
aterialla. Nälkä pysyy pitempään loitolla ja vältyt makeanhimolta. 

 Valitse kuitupitoisia viljatuotteita
Kuidut tuovat kylläisyydentunnetta. Valitse leipiä, 
puurohiutaleita, aamiaismuroja, riisiä, pastaa ja muita 
viljatuotteita, jotka sisältävät kuitua yli 6 g/100 g. Kuidun 
määrä on ilmoitettu tuotteen pakkausselosteessa. Kuitu ehkäisee 
ummetusta, koska se ei imeydy ruoansulatuselimistössä. Kuitua 
on myös kasviksissa. 

VIIKOT 9–12

KYLLÄISEKSI maukkaalla ruoalla – arkiliikunta tavaksi

Tuntuuko sinusta, ettei liikunnalle löydy aikaa? 
 Merkitse ja varaa kalenteristasi jo edellisellä viikolla tulevan 

viikon liikuntakerrat.
 Sovi liikuntatuokioistasi myös kaverisi tai perheesi kanssa 

etukäteen ja pidä sovituista ajoista kiinni. 
 Ennakoi tilanteita, joissa arkiliikuntasi joutuu koetukselle ja 

mieti, miten voit nipistää lisää aikaa liikunnalle. Kiireen tul-
len älä tingi liikunta-ajastasi! 

12
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Sisällytä kävely edelleen arkeesi. Lisää ohjelmaan lihaskuntohar-
joittelua ja venyttelyä. Lihaskuntoharjoituksen voit tehdä kotona 
tai vaikka piristeeksi työpäivän aikana. 

 Liikuntaohje
Kävele päivittäin vähintään 20 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 2 
kertaa 10 minuuttia. Tai kävele päivittäin yhteensä vähintään 
7 000 askelta.
Huom! Jos liikut jo suositusta enemmän, jatka samaan malliin.

Tee lihaskuntoharjoitus kaksi kertaa viikossa. Venyttele harjoi-
tusten päätteeksi sivun 29 venyttelyohjeiden mukaan.

LIHASKUNTOHARJOITUS TUOLILLA

Tee jokaista liikettä 8–10 kertaa. Pidä tauko ja toista sarja uudel-
leen 2–3 kertaa. Hengitä rennosti liikkeen rytmissä.

1. Alkuverryttely
Marssi paikallasi käsiä ja jalkoja tehokkaasti nostellen 2–3 min.
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VIIKOT 9–12

  2. Reidet ja pakarat
Istahda tuolille kevyesti (tunne tuolin 
pinta). Ponnista sieltä heti ylös seiso-
maan. Toista rytmikkäästi.

  5. Kyljet ja selkäranka  
Istu selkä suorana ja tue toinen käsi pol-
vea vasten. Vie toinen käsi vastakkaiselle 
polvelle ja avaa sivulle. Anna katseen 
seurata käden liikettä. Tee sama liike 
toisella kädellä. 

  3. Vatsa ja hartiat
Istu tuolin etuosassa, jalkapohjat tuke-
vasti lattiaa vasten ja kädet tuolin reunal-
la. Jännitä vatsaa (paina napaa sisään) ja 
kohota peppu irti tuolista. Pidä jännitys 
hetken ja laske rauhassa alas.

  4. Kädet
Asetu lähtöasentoon kädet suorina, 
polvet 90 asteen kulmassa (tyyny polvien 
välissä). Paina polvia toisiaan vasten ja 
koukista kyynärniveliä. Laske voimiesi 
mukaan peppu alas. Ojenna kyynär-
nivelet suoriksi.
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Repsahdan aina syömään kaikkea, mitä ei pitäisi.
 Jos koet repsahtaneesi, hyväksy tapahtunut. Älä lähde nollaa-
maan syömisiäsi ylimääräisellä lenkillä tai vähentämällä syömistä. 
Kehon nälän- ja kylläisyydentunteet tasoittavat syömisesi lähi-
päivien aikana – sinun ei tarvitse tehdä sitä. Rennossa laihdutuk-
sessa ei ole syyllistäviä repsahduksia. Repsahduksille on kuitenkin 
syy, joka pitää korjata. Oletko syönyt liian vähän? Oletko stres-
sannut syömisestä? Oliko syömäsi ruoka ”kiellettyä” ja söitkin sitä 
sitten liikaa? Opettele syömään hyvällä omallatunnolla.

Tuloksia pitää näkyä nopeasti. Miksi ohjelman alku 
on tällaista hissuttelua?
 Alussa on tärkeää edetä pienin askelin. Vertaile ja valitse itsel-
lesi sopivia liikkumisen ja ravitsemuksen vaihtoehtoja, joista tulisi 
pysyviä elämäntapoja. Ohjelma on nousujohteinen. Elimistösi 
vaiheittainen totuttaminen muutoksiin antaa sinulle loistavat on-
nistumisen mahdollisuudet.

Painoni ei laske. Missä vika?
 Jos olet ohjelman alussa, ei hätää. Painon pitäisi alkaa laskea 
viimeistään 4–6 viikon kohdalla. Vaikka painosi ei ole muuttunut, 
voit todeta muutoksia mittaamalla vyötärönympäryksesi (ohjeet 
sivulla 9). Jos olet edennyt pidemmälle ohjelmassa, katso lisäoh-
jeita sivulta 26. Tarkista näläntunteesi ja pohdi, yritätkö edelleen 
liikaa kontrolloida syömistäsi. Syömisen kontrolli lisää nälkää ja 
voi estää painonlaskun melko hyvälläkin ruokavaliolla. Stressaa 
vähemmän, syö paremmin ja liiku.

Lihakset kipeytyvät liikkumisesta. Miksi?
 Lihasten kipeytyminen lisääntyneestä liikkumisesta on alussa 
normaalia. Tuntemukset ovat pahimmillaan 1–2 vuorokautta 
liikuntasuorituksen jälkeen. Toistettu liikuntakerta lievittää tunte-
muksia ja pian elimistösi tottuu säännölliseen liikkumiseen.

Liikkuessa tuntuu, että happi loppuu.
 Ponnistellessa hengitys kiihtyy, koska lihastyö lisää lihassolu-
jen hapentarvetta. Hengityksen kiihtyminen liikkeelle lähtiessä 
on normaalia. Liikkeelle kannattaa lähteä rauhallisesti ja lisätä 
vauhtia vähitellen. PPP-sääntö (Pitää Pystyä Puhumaan) on hyvä 
muistaa.

Miksi hikoilen?
 Liikkuessa elimistön lämmöntuotto aiheuttaa hikoilua, mikä 
on täysin normaalia.

En ole koskaan nauttinut liikunnasta.
 Eri elämänvaiheiden liikuntakokemukset säilyvät mielessä 
pitkään. Mikäli et ole aiemmin liikkunut, kokeile silti! Miellyttävät 
kokemukset kannustavat säännölliseen liikkumiseen, joka on osa 
painonhallintaa.

Nälän mukaan syöminen ja kylläisyys kuulostavat 
hyviltä, mutta pelkään lihovani entisestään.
 Huoli on ymmärrettävä. Pohdi, kuinka hyvin olet aiemmin 
onnistunut laihdutuksessa kontrolloimalla syömisen määrää ja 
näläntunteita. Jos tuloksesi on ollut tyypillinen ”aluksi nopea laih-
tuminen, mutta kestämätön tilanne pitkän päälle”, on aika miettiä 
uutta lähestymistapaa. Jos et ole laihduttanut aiemmin, mieti, 
mikset luottaisi näläntunteeseesi. Vai onko ongelmasi sittenkin 
ruokavaliosi sisältö?

Ehdotatte herkkujen syömistä, kun tekee mieli.        
Te ette tiedä, kuinka paljon suklaata minä kykenen 
syömään.
 Veikkaamme, että paljonkin. On tyypillistä, että kiellettyihin 
herkkuihin kohdistuu suuria himoja, jotka rauhoittuvat, kun an-
nat itsellesi luvan syödä niitä. Jos tunnistat ongelman, voit vähi-
tellen muuttaa suhtautumistasi. Tarkista kuitenkin ateriarytmisi ja 
ruokavaliosi.

Painonhallintaoppaanne ohjeet ovat erilaisia kuin 
muualla – ketä pitäisi uskoa?
 Olisi mukava sanoa, että tätä ohjelmaa. On parasta, että to-
teutat ohjeita, jotka auttavat sinua samalla hallitsemaan painoa, 
pienentämään yleisiä terveysriskejä (verenpaine, verensokeri, 
veren rasvat), lisäämään liikkumista ja siten voimaan hyvin. Tällä 
ohjelmalla se on mahdollista, mutta jos toisenlaiset ohjeet kyke-
nevät samaan, noudata niitä, mikäli ne tuntuvat sopivan sinulle 
paremmin.

TUNTUUKO tutulta? 
14
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RATKAISUJA 
vaikeisiin 
tilanteisiin 
Juhlat ja illanvietot
Jos sinulla on juhlia harvoin ja arkisyömisesi on hyvällä mallilla, 
voit syödä juhlissa mitä haluat. Toisaalta, jos juhlia on usein, mieti 
valintojasi. Juhlissa on tarjolla myös terveellisempiä vaihtoehtoja, 
kuten kasvisannoksia ja liha- tai kalapaloja. Pyri valitsemaan niitä. 
Tarjolla on myös houkuttelevia kaloripommeja. Mitä niille pitäisi 
tehdä? Jos todella haluat, syöt ne ilman tunnontuskia. Painonhal-
linta ei ole yhdestä annoksesta kiinni.
Ruokaa voi aina jättää lautaselle tai ruoasta voi kieltäytyä. Sitä ei 
havaita, ellet mainosta uusia elämäntapojasi.

Lomamatkat
Lomamatkat ovat rentoutumista ja uusia kokemuksia varten. Pyri 
tekemään lomamatkoilla hyviä valintoja, mutta kokeile myös uu-
sia ruokakokemuksia, terveellisiä tai ei. Muista matkoillakin hyvä 
ruokavalio. Energiapitoiset juomat, vähäkuituiset leivät, makeiset 
ja runsas alkoholi eivät tuone lomallakaan uusia elämyksiä.

Reissaava työ
Matkatyöläisen syöminen on paljolti itsestä kiinni. Ota mukaan 
hedelmiä, rukiisia eväsleipiä tai muita terveellisiä välipaloja pa-
himpaan nälkään. Syö myös kunnon ateria kerran päivässä. Huo-
lehdi lautasmallin koostumuksesta eli lähes puolet annoksestasi 
on kasviksia.

Työpaikkaruokailu
Nauti lounas noutopöydästä, jos mahdollista. Noutopöydästä 
on helppo koota lautasmallin mukainen annos. Jos 
työpaikkaruokailua ei ole tarjolla, valmista lounaasi itse tai 
selvitä lähialueesi lounastarjonta. Lounaseväiden ja terveellisten 
välipalojen koostaminen vaatii hieman suunnittelua. Täydennä 
kaupan valmisruokia vihanneksilla tai kokkaa kotona reilu erä 
ruokaa, josta saat tehtyä eväät. Muista myös terveelliset välipalat.

15
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 Välipalalla on väliä 
Syö nälkäsi mukaan välipaloja pääaterioiden välissä tai il-
tapalana. Hedelmä on hyvä välipala. Nauti proteiinipitoista 
ruokaa välipaloilla, esimerkiksi kinkkua leivän päällä tai 
jogurttia.

Suosi näitä:
• hedelmät ja vihannekset
• jogurtit, viilit, marjarahkat
• kuitupitoinen leipä
• kinkku ja vähärasvainen juusto

Harvoin näitä:
• makeiset
• leivonnaiset
• lihapiirakat ja pasteijat
• rasvainen pikaruoka (hampurilainen, hot dog, pizza)
• liikaa voileipiä (yli 2 kpl/välipala) tai vähäkuituisia          

voileipiä rasvaisilla täytteillä

Merkitse taulukkoon syömäsi terveelliset välipalat. Lisää 
välipalaasi myös hedelmä.

 Iltaherkuttelu
Tarkista, kuinka usein herkuttelet iltaisin runsaasti rasvaa 
tai sokeria sisältävillä ruoilla. Herkuttele 2–3 kertaa viikos-
sa hyvällä omallatunnolla, mutta älä päivittäin. Pidä mie-
lessä suositeltavat välipalat.

Merkitse taulukkoon, kun sinulla ei ollut kova nälkä 
iltaisin.

VIIKOT 13–16

VIRKISTY välipaloista ja eri tavoista liikkua

Syö nälkäsi mukaan välipaloja pääaterioiden välissä tai il-
tapalana. Hedelmä on hyvä välipala. Nauti proteiinipitoista 
ruokaa välipaloilla, esimerkiksi kinkkua leivän päällä tai 
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Tähän mennessä kuntosi on kasvanut arkiliikunnalla, kuten 
kävelyllä. Kokeile näillä viikoilla muitakin kestävyyslajeja, esi-
merkiksi pyöräilyä, soutua, uintia, vesijuoksua, maastohiih-
toa tai lumikenkäilyä vuodenajan ja mieltymystesi mukaan. 

Liiku ystävän kanssa tai ryhmässä, jolloin sinulla on luonnolli-
nen kannustaja. Hyödynnä kotisi ja lähiympäristösi tarjoamat 
liikuntamahdollisuudet, kuten kevyenliikenteen reitit, puistot, 
koulujen pihat ja metsät.

 Liikuntaohje 
Kävele päivittäin vähintään 30 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 3 
kertaa 10 minuuttia tai 2 kertaa 15 minuuttia. Tai kävele päivit-
täin yhteensä vähintään 10 000 askelta.
Huom! Jos liikut jo suositusta enemmän, jatka samaan malliin.

Tee lihaskuntoharjoitus kaksi kertaa viikossa. Venyttele harjoi-
tusten päätteeksi sivun 29 venyttelyohjeiden mukaan. 

LIHASKUNTOHARJOITUS

Tee jokaista liikettä 10–12 kertaa. Pidä tauko ja toista sarja 
uudelleen 2–3 kertaa. Hengitä rennosti liikkeen rytmissä.

5. Pakarat ja selkäranka  
Asetu selinmakuulle polvet koukussa ja pidä 
jalkaterät sekä polvet yhdessä. Kohota lantio 
rullaten selkärankaa pehmeästi ylös alustasta. 
Säilytä asento hetken ja palauta jarruttaen 
alas.

3. Kädet ja selkä  
Asetu konttausasentoon, pol-
vet lantion ja kämmenet har-
tioiden alapuolella. Punnerra 
rauhallisesti alas–ylös. Halutes-
sasi voit kokeilla punnerrusta 
myös ojennetulla vartalolla, 
etunojassa polvet lattialla.

  4. Vatsa
Koukista polvet pitäen jalkapoh-
jat lantion leveydellä alustassa. 
Nosta polvi lantion päälle ja laske 
rauhassa alas. Tee liikettä vuoro-
jaloin. Liikettä voit tehostaa kier-
tämällä ylävartaloa polvea kohti.

  2. Reidet ja pakarat
Nouse portaalle ja laskeudu 
alas. Vaihda nousujalkaa. 
Liikkeen voit tehdä myös 
ilman koroketta.

  1. Alkuverryttely
Heiluta käsiä vartalon vierellä 
sekä yhtä aikaa että vuorotah-
tia. Jousta polvista ja anna ylä-
vartalon kiertyä vuorotahdissa 
liikkeen mukana. Tee liikettä 
2–3 minuuttia.

VIIKOT 13–16 17
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Kiinnitä seuraavien 4 viikon aikana huomiota rasvojen laatuun, 
kalan syöntiin ja vähärasvaisten tuotteiden kokeiluun.

 Öljynvaihto – hyvistä rasvoista rakennusaineita
Terveellisen ruokavalion tavoitteena ei ole minimoida rasvan 
määrää, vaan huolehtia sen laadusta. Kala- ja kasviöljyt (rypsiöljy, 
ei oliiviöljy) sisältävät omega-3-rasvahappoja, jotka vaikuttavat 
suotuisasti muun muassa aivojen sekä sydän- ja verenkiertoeli-
mistön toimintaan.

 Käytä kasvimargariinia ja kasviöljyä vähintään 30 g/vrk    
(vastaa 2–3 rkl kasviöljyä tai 50 g pähkinöitä).

 Lisää kasviöljypohjaisten rasvojen käyttöä. Käytä esimerkiksi 
kasviöljypohjaista salaatinkastiketta ja laita paistinpannulle 
ainakin ruokalusikallinen öljyä. 

 Syö kalaa kahdesti viikossa tai ota kalaöljyä. Mieti, kuinka 
usein syöt kunnollista kalaa (ei kalapuikkoja tai -nugetteja). Jos 
syöt kalaa harvemmin kuin kahdesti viikossa, pyri ensin lisää-
mään kalansyöntiäsi. Jos se ei onnistu, hae kaupasta tai aptee-
kista kalaöljyvalmiste tai omega-3-rasvahappovalmiste.

 Valitse enimmäkseen vähärasvaisia ja -sokerisia 
tuotteita
Jos käytät valmisruokia, suosi vähärasvaisia liha-, maito- ja val-
misruokatuotteita omien makumieltymystesi mukaisesti. Valit-
semasi tuotteen ei tarvitse olla se vähärasvaisin, jos se ei sinusta 
maistu hyvältä. Lihoissa hyviä vähärasvaisia laatuja ovat paistit, 
kinkut, � leepalat ja paistijauheliha. Juustoissa voi suosia kevyi-
den (5 %) ohella melko vähärasvaisia vaihtoehtoja (10–17 %). 
Joihinkin maitotuotteisiin on lisätty sokeria, kuten maustettuihin 
jogurtteihin. Pelkkää sokeria et tarvitse, joten vähäsokeristen 
tuotteiden valinta on aina järkevää.

VIIKOT 17–20
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Tein lihaskuntoharjoituksen 
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Venyttelin

Valitse Sydänmerkki – Parempi valinta -tun-
nuksella merkittyjä tuotteita. Ne ovat rasvan 
ja suolan kannalta parempia valintoja.

 Pikaruokia, suolapaloja, 
leivonnaisia ja herkkuja kohtuudella
Syö näitä edelleen mielitekojesi mukaan 2–3 
kertaa viikossa. Herkuttelu luvan kanssa koh-
tuullistaa syötyjen herkkujen määrän.
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Kohota kuntoasi lisäämällä askelten määrää ja matkan pituutta. 
Muista PPP-sääntö edelleen arkiliikunnassa, mutta kuntolenkeillä 
voit liikkua jo HH-, eli Hengästy ja Hikoile -tahdilla. Pidemmät kä-
velylenkit kehittävät peruskuntoa, ja samalla myös sydämesi saa 
tarvitsemaansa harjoitusta. 

  4. Kyljet ja selkäranka
Seiso leveässä haara-asennossa, keppi 
niskan takana ja selkä suorana. Taivuta 
vartaloa pitkälle sivulle ja palauta takai-
sin keskelle. Toista liikettä vuorotellen 
oikealle ja vasemmalle.

2. Jalat ja selkä  
Seiso leveässä haara-asennossa keppi niskan takana. 
a) Jousta polvista alas–ylös. b) Taivuta vartaloa eteen 
ja ojenna suoraksi. Toista liikkeitä a ja b rauhassa vuo-
rotellen. Pidä keskivartalo tiukkana ja selkä ryhdik-
käänä koko liikkeen ajan.

 3.Ylävartalo
Seiso perusasennossa, ota hartianlevyinen 
ote kepistä ja pidä keppi lantion edessä. 
Vie keppi etu–yläkautta niskan taakse ja 
palauta samaa rataa takaisin. Pidä keski-
vartalo tiukkana. Voit kokeilla liikettä erilai-
silla otteilla.

1. Alkuverryttely  
Seiso perusasennossa, ota har-
tianlevyinen ote kepistä ja pidä 
keppi lantion edessä. Tee käsillä/
kepillä melonnanomaista liiket-
tä vartalon molemmin puolin. 
Toista liikettä rytmikkäästi 2–3 
minuuttia.

VIIKOT 17–20 21

a) b)
Sauvakävely tuo lisää rytmiä kävelylen-
keille. Sauvailun tehokkuutta voit itse 
säädellä valitsemalla kunnollesi soveltu-
van maaston sekä vauhdin. Sauvat sopi-
vat myös jumppavälineiksi.

Näin sauvot oikein: 
• Oikea sauvan pituus: 0,68 x oma pituus
• Laita sauvojen lenkit tukevasti kiinni   
 ja ota kevyt ote sauvasta. Pidä hartiat   
 rentoina.

• Astu kanta edellä. Sauvojen suunta on koko suorituksen ajan 
viistosti taaksepäin.

• Sauvatyönnön lopuksi kämmen aukeaa.
• Säilytä ryhdikäs vartalon asento ja katse ylhäällä.

Sauvakävely
keille. Sauvailun tehokkuutta voit itse 
säädellä valitsemalla kunnollesi soveltu-
van maaston sekä vauhdin. Sauvat sopi-
vat myös jumppavälineiksi.

Näin sauvot oikein: 
• Oikea sauvan pituus: 0,68 x oma pituus
• Laita sauvojen lenkit tukevasti kiinni   
 ja ota kevyt ote sauvasta. Pidä hartiat   
 rentoina.

LIHASKUNTOHARJOITUS KEPILLÄ

Tee jokaista liikettä 10–12 kertaa. Pidä tauko ja toista sarja 
uudelleen 2–3 kertaa. Harjoituksen voit tehdä kepin lisäksi 
sauvoilla, harjan varrella, mailalla, mutta myös ilman välinettä. 

Tee harjoituksen lopuksi pari minuuttia alkuverryttelyn me-
lontaliikettä rentouttamaan lihakset.

 Liikuntaohje
Säilytä arkesi aktiivisena. Kävele edelleen päivittäin 
vähintään 30 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 3 kertaa 10 
minuuttia tai 2 kertaa 15 minuuttia. Tai kävele päivittäin 
yhteensä vähintään 10 000 askelta.

Arkiliikunnan lisäksi liiku kerran viikossa rasittavasti 
yhtäjaksoisesti 30 minuuttia esimerkiksi sauvakävellen, 
pyöräillen tai vaikka halkoja hakaten. 

Tee lihaskuntoharjoitus kerran viikossa. Venyttele harjoi-
tusten päätteeksi sivun 29 venyttelyohjeiden mukaan.
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Omaksut uusia elämäntapojasi vähitellen. Tältä sivulta näet vielä 
laadukkaan syömisen tekijät. Tee tilannearvio nykyisestä ruoka-
valiostasi ja etsi laatutekijöiden mukaisia parannuskohteita. Mitä 
enemmän rasteja ruuduissa on, sitä paremmin olet onnistunut 
ohjelman toteuttamisessa. 

Lähtökohtana on, että valtaosa päivän ruoista (80 prosenttia) 
koostuu terveellisemmistä vaihtoehdoista. Kun syöt enimmäk-
seen hyvin, voit loput 20 prosenttia syödä mitä huvittaa ja ilman 
syyllisyyttä. Täydellisen syömisen ja 80-prosenttisesti hyvän syömi-
sen välillä ei juuri ole eroja terveysvaikutuksissa. Muista valintoja 
tehdessäsi, että et tingi ruoan mausta! 

Ruokavalion laatutekijät 
Syö enimmäkseen (80 %) seuraavan listan mukaisesti 
– ja loput (20 %) mitä huvittaa:

• Syö 500 g kasviksia päivässä. Nyrkkisääntö: 500 g = 6 nyrkin-    
kokoista annosta/päivä. 

• Valitse kuitupitoisia viljatuotteita, yli 6 g kuitua /100 g.
• Valitse vähärasvaisia ja -sokerisia tuotteita.
• Käytä kasvimargariinia ja kasviöljyä, vähintään 30 g/vrk              

(vastaa 3 rkl kasviöljyä tai 50 g pähkinöitä).
• Syö kalaa kahdesti viikossa tai ota kalaöljyä.
• Älä korvaa aterioita välipaloilla – syö lautasmallin mukaan           

(katso sivu 12). 
• Juo janoosi energiattomia juomia. Ruokajuomana vesi, rasvaton 

maito tai piimä.
• Syö proteiinia sisältäviä ruoka-aineksia jokaisella aterialla.
• Älä syö herkkuja päivittäin. 
• Käytä monivitamiinivalmistetta tarvittaessa.

Jos laatukriteerit eivät kohdallasi vielä aivan täyty, syö 
monivitamiinivalmistetta.

VIIKOT 21–24

LAATUA liikuntaan ja lautaselle
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Kummassakin annoksessa 
on yhtä paljon energiaa.
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Omenoita 3 kg Karkkia 300 g
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 Liikuntaohje
Säilytä arkesi aktiivisena. Kävele edelleen päivittäin vähintään 
30 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 3 kertaa 10 minuuttia tai 2 
kertaa 15 minuuttia. Tai kävele päivittäin yhteensä vähintään 
10 000 askelta.

Liiku arkiliikunnan lisäksi vähintään 1–2 kertaa viikossa rasit-
tavasti yhtäjaksoisesti 45 minuuttia esimerkiksi sauvakävellen, 
pyöräillen tai hiihtäen.  

Tee lihaskuntoharjoitus kaksi kertaa viikossa. Venyttele harjoi-
tusten päätteeksi sivun 29 venyttelyohjeiden mukaan. 

LIHASKUNTOHARJOITUS KUMINAUHOILLA

Tee jokaista liikettä 12–15 kertaa. Pidä tauko ja toista sarja 2–3 
kertaa. 

Harjoituksessa käytetään leveää vastusnauhaa, joita on eri jäyk-
kyyksiä. Valitse itsellesi sopiva kuntotasosi mukaan. Vastusnau-
han voit korvata tavallisella kuminauhalla. Liikkeet voit tehdä 
myös ilman kuminauhaa. Muista alkuverryttely.

VIIKOT 21–24

5. Selän lepuutus   
Käy kylkimakuulle. Koukista päällimmäisen jalan polvi 
vartalon etupuolelle tyyny polven alla. Pidä asento 
noin minuutin ja tee venytys toiselle puolelle.

4. Vatsa  
Käy selinmakuulle polvet koukussa. Pidä kuminauha 
käsissä, kädet pään alla. Kurota kädellä sivukautta 
kantapäätä kohti ja rutista kylki tiukaksi. Palauta 
vartalo rauhassa takaisin suoraksi. Tee liikettä vuoro-
tellen oikealle ja vasemmalle.

3. Yläselkä  
Asetu konttausasentoon kuminauha käsissä. 
Tee kädellä soudunomainen veto kyynärpää 
edellä ylös ja palauta käsi jarruttaen takaisin. 
Anna vartalon ja katseen seurata käden liiket-
tä. Toista sarja ensin toisella kädellä ja vaihda 
sitten työskentelevää kättä.

2. Pakarat ja selkä  
Seiso seinän edessä, kuminauha nilkkojen ympärillä. 
Ota tuki seinästä ja vie jalkasi takaviistoon. Jännitä 
pakara ja selän alaosa, pidä ryhti hyvänä. Palauta jalka 
jarruttaen takaisin. Tee ensin sarja toisella jalalla ja 
vaihda sitten työskentelevää jalkaa.

1.Ylävartalo ja ranka  
Seiso leveässä haara-asennossa. 
Kierrä kuminauha lapojen takaa. 
Aloita tehokas, rytmikäs vartalon-
kierto ja nyrkkeily eteen. Säilytä 
kädet hartiatason alapuolella ja 
rentouta hartiat.
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Kellonaika  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24

Perinteinen
ateriarytmi

Yhden aterian
rytmi

Iltatyöläisen
ateriarytmi

Yötyöläisen
ateriarytmi

Syö joka päivä ainakin yksi lautasmallin mukainen monipuolinen 
pääateria. Ihanne olisi kaksi. Jos pääateriasi jäävät väliin tai liian 
kevyiksi, on vaarana, että korvaat ne jatkuvalla napostelulla tai 
voileivillä. 

Jos sinulla on normaali päivärytmi, syö puolet päivän ruoistasi 
kello 16 mennessä. Vuorotyö edellyttää suunnitelmallisuutta 
ruokailun toteuttamisessa. Pyri vuorotyössäkin noudattamaan 
lautasmallia ja panosta tarvittaessa laadukkaisiin omiin eväisiin. 
Säännöllinen ateriarytmi pitää yllä työvireyttä ja auttaa painon-
hallinnassa sekä työaikoihin sopeutumisessa. Yövuorossa pyri 
sijoittamaan pääateria työvuoron alkuun, ennen kello yhtä.

VIIKOT 25–28

TAVOITTEENA tasapaino

A   Aamupala, välipala tai iltapala
L   Lautasmallin mukainen ateria (katso sivu 12)
K   Kevyt lautasmallin mukainen ateria tai runsaampi välipala
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 Liikuntaohje
Säilytä arkesi aktiivisena. Kävele edelleen päivittäin vähintään 
30 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 3 kertaa 10 minuuttia tai 2 ker-
taa 15 minuuttia. Tai kävele päivittäin yhteensä vähintään 
10 000 askelta.

Arkiliikunnan lisäksi liiku vähintään kaksi kertaa viikossa rasit-
tavasti yhtäjaksoisesti 45–60 minuuttia esimerkiksi pyöräillen, 
tanssien tai kävellen. Tämän lisäksi kokeile yhdellä liikuntakerralla 
nostaa sykettäsi esimerkiksi lyhtypylvään välisillä pyrähdyksillä. 

Tee tasapaino- ja kehonhallintaharjoitus vähintään kolme ker-
taa viikossa. Venyttele harjoitusten päätteeksi sivun 29 venyt-
telyohjeiden mukaan. 

VIIKOT 25–28

5. Vartalon hallinta  
Istu jalat ja polvet yhdessä. 
Pidä varvaskosketus lattiaan 
ja tasapainoile pallon päällä. 
Voit vaikeuttaa liikettä 
sulkemalla silmät. Helpotat 
liikettä tukemalla kädet pallolle 
vartalon molemmin puolin.

4. Vatsa  
Asetu selinmakuulle pallon päälle 
kädet niskan takana. Kyynärpäät 
osoittavat sivuille. Pidä jalkapohjat 
alustassa ja polvet 90 asteen 
kulmassa. Kohota ylävartaloa ja 
tunne rutistus vatsalihaksissa. 
Laske jarruttaen takaisin 
lähtöasentoon.

3. Kyljet  
Pidä keskivartalo tiukkana. 
Ota paino toiseen käteen ja 
tuo toinen käsi niskan taakse 
kyynärpää levitettynä auki 
sivulle. Taivuta ylävartalo suoran 
käden puoleen, kunnes tunnet 
kyljessä venytyksen. Palaa 
hitaasti alkuasentoon. Tee liike 
myös toiselle puolelle.

2. Hartiat  
Seiso yhdellä jalalla, laita 
toinen jalkapohja säären 
etupuolelle. Pidä keskivartalo 
tiukkana ja ota katseelle kiin-
topiste edestä. Kohota kädet 
vaakatasoon ja laske rauhas-
sa alas. Tee liike myös toisella 
jalalla seisten. 

1. Alkuverryttely  
Seiso jalat peräkkäin. Nosta 
toinen käsi etukautta ylös kohti 
kattoa ja vie toinen käsi samanai-
kaisesti taakse. Heilauta kädet ala-
kautta rauhallisesti vastakkaiseen 
asentoon. Tee liikettä rytmikkääs-
ti. Vaihda sarjan jälkeen toinen 
jalka eteen. 
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TASAPAINO- JA KEHONHALLINTAHARJOITUS

Tee jokaista liikettä 12–15 kertaa. Pidä tauko ja toista sarja 2–3 
kertaa. Hengitä rennosti liikkeen rytmissä. Käsipainot (1–3 kg) 
voit korvata vedellä tai hiekalla täytetyillä juomapulloilla ja 
jättipallon tuolilla. Itsellesi sopivan jättipallon koon löydät, kun 
vähennät metrin pituudestasi. Esimerkiksi 165 cm:n pituiselle pal-
lon halkaisija on 65 cm. 
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Olet edennyt hienosti. Liikunta on osa arkeasi, ja olet tutustunut 
kestävyysliikuntaan vähitellen eri lajien muodossa. Ruokai-
lurytmistäsi on tullut säännönmukaista ja lautaseltasi löytyy 
terveellisiä ruoka-aineksia. Huomaat varmasti, miten liikunta 
auttaa jaksamaan paremmin ja pitää sinut virkeänä. Keventynyt 
ruokavalio tuntuu ja maistuu hyvältä. Ota tekemäsi hyvät ravit-
semus- ja liikuntamuutokset tavaksi! 

Mittaa vyötärönympäryksesi ja vertaa tulostasi oppaan alussa 
tekemääsi mittaukseen:

Huomaa, että jo muutaman sentin muutos vyötärönympäryk-
sessä edistää terveyttäsi. 

Jos haluat edelleen pudottaa painoasi tai koet, että paino ei 
vain laske, tarkastele ruokavaliotasi. Painonmuutokset voivat ta-
pahtua varsin hitaasti. Jos paino ei useampien viikkojen aikana 
laske, kirjaa syömisesi muutaman päivän ajan.

Tarkista
 Mietitkö jatkuvasti ruokaa? 
 Onko elämäsi liian stressaavaa kyetäksesi keskittymään muu-

toksiin?
 Onko ruokavaliossasi liian vähän vihanneksia ja hedelmiä?
 Onko ruokavaliossasi runsaasti leipää?
Käy läpi oppaan aiempia osia ja pohdi, miltä osin voit vielä pa-
rantaa elämäntapojasi tai mahdollisuuksiasi keskittyä elämänta-
pamuutokseen.

Painonlasku voi pysähtyä myös hyvälaatuisella ruokava-
liolla, mikä voi houkutella laittamaan itsensä tiukemmalle ja 
syömään entistä vähemmän. Tyypillinen merkki tästä on jatku-
va näläntunne. Liiallinen tiukkuus altistaa repsahduksille eikä 
johda pysyviin elämäntapamuutoksiin.

Painon jumittuminen voi olla myös seurausta 
epätasaisesta syömisestä päivän aikana. Tarkis-
ta ateriarytmisi (katso sivu 24). Ruokavaliosi saattaa 
sisältää liian vähän vihanneksia ja hedelmiä sekä 
liikaa leipää. Ratkaisuna on lisätä kevyempien ai-
nesten osuutta ja vähentää energiapitoisempien 
ruoka-aineiden määrää.

Katso vieressä olevaa luetteloa suositeltavista 
ruoka-aineista ja vertaa sitä syömiseesi. Pyri 

muokkaamaan syömistäsi siten, että se sisältää yhä enemmän viereisen luette-
lon ruokia (sitä enemmän, mitä ylempänä listalla ruoka-aines sijaitsee). Näin ke-
vennät ruokavaliotasi ilman, että ruokamäärät pienenevät tai kokisit nälkää.
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[ M a a r i t  j a  J u k k a  k e r t o v a t ] 

Vieläkin saatamme kiireessä korvata aterioita muutamilla 
leipäpaloilla sen sijaan, että söisimme kunnon aterioita. 

Tähän yritämme jatkuvasti kiinnittää huomiota. Aina lop-
pujen lopuksi ruoanlaittoon löytyy aikaa ja olo on paljon 

parempi, kun syö kunnon ruokaa.
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Kokeile ennakkoluulottomasti uusia lajeja ja kuntoiluvälineitä. 
Harrasta monipuolisesti liikuntaa, joka kehittää kestävyys- ja 
lihaskuntoasi. Liikunta tekee hyvää myös luustolle. Luut vah-
vistuvat parhaiten liikunnassa, jossa luustoon kohdistuu iskuja, 
nopeita kiertoja, vääntöä ja tärähdyksiä.

 Liikuntaohje
Säilytä arkesi aktiivisena. Kävele edelleen päivittäin vähin-
tään 30 minuuttia yhtäjaksoisesti tai 3 kertaa 10 minuuttia 
tai 2 kertaa 15 minuuttia. Tai kävele päivittäin yhteensä vä-
hintään 10 000 askelta.

Arkiliikunnan ohella liiku vähintään kolme kertaa viikossa 
rasittavasti yhtäjaksoisesti 45–60 minuuttia esimerkiksi kä-
vellen, pyöräillen, tanssien, meloen, hiihtäen tai luistellen. 
Retkeile erilaisissa maastoissa ja nauti luonnon tarjoamista 
mahdollisuuksista eri vuodenaikoina. 

Tee lihaskuntoharjoitus kahdesta kolmeen kertaan viikossa. 
Venyttele harjoitusten päätteeksi sivun 29 venyttelyohjei-
den mukaan. 

GYMSTICK-HARJOITUS

Tee jokaista liikettä 10–12 kertaa. Pidä tauko ja tee sarja uudel-
leen 2–3 kertaa. Liikkeiden vaativuutta voit lisätä kiertämällä 
kuminauhaa kepin ympäri muutaman kierroksen. Gymstickejä 
löytyy eri vahvuuksilla ja niitä myydään hyvin varustetuissa ta-
varataloissa ja urheiluliikkeissä. Lisätietoa: www.gymstick.net. 
Harjoituksen voit tehdä myös harjanvarren, kuminauhan tai käsi-
painojen avulla tai myös ilman välinettä. Muista alkuverryttely.

5. Vatsa  
Käy selinmakuulle polvet 90 asteen kulmassa. 
Ojenna jalka suoraksi jalkapohja edellä ja palau-
ta takaisin toisen vierelle. Tee liikettä vuorojaloin. 
Pidä selkä tiukkana alustaa vasten. 

4. Pakarat ja selkä  
Asetu konttausasentoon 
gymstick käsien alla. Työnnä 
jalka kantapää edellä 
taaksepäin, korkeintaan 
lantion korkeudelle. 
Palauta jalka rauhallisesti 
toisen vierelle. Tee liikettä 
vuorotellen oikealla ja 
vasemmalla jalalla.

2. Ojentajat  
Seiso perusasennossa kädet 
ojennettuina kattoa kohti. Ota 
myötäotteella kiinni gymstickistä. 
Laske gymstick hitaasti niskan 
taakse ja nosta takaisin ylös. 
Pidä kyynärpäät paikallaan ja 
keskivartalo tiukkana koko 
liikkeen ajan.

3. Hauis  
Seiso perusasennossa ja ota 
gymstickistä vastaote. Nosta 
gymstick rinnan korkeudelle 
ja laske jarruttaen alas. Säilytä 
kyynärpäät kylkien tuntumassa 
koko liikkeen ajan.

4. Pakarat ja selkä  
Asetu konttausasentoon 
gymstick käsien alla. Työnnä 
jalka kantapää edellä 
taaksepäin, korkeintaan 
lantion korkeudelle. 
Palauta jalka rauhallisesti 
toisen vierelle. Tee liikettä 
vuorotellen oikealla ja vuorotellen oikealla ja 

4. Pakarat ja selkä  
Asetu konttausasentoon 
gymstick käsien alla. Työnnä 
jalka kantapää edellä 
taaksepäin, korkeintaan 
lantion korkeudelle. 
Palauta jalka rauhallisesti 
toisen vierelle. Tee liikettä 
vuorotellen oikealla ja 

1. Reidet ja pakarat  
Seiso haara-asennossa, varpaat 
ja polvet aavistuksen ulospäin. 
Aseta gymstick yläselän lihak-
sien päälle. Kyykisty rauhassa 
alas ja ojentaudu ylös.

VIIKOT 29–32 27
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Kuntopiiri on tehokasta harjoittelua, jossa siirrytään liikkeestä toiseen ilman taukoja. 
Tee yhtä liikettä minuutin ajan. Pidä kierrosten välillä 1–2 minuutin tauko. Tee en-
simmäisellä kerralla harjoitusta yksi kierros. Kuntosi kohotessa voit lisätä kierrosten 
määrää kahdesta kolmeen. Tee liikkeet rauhallisesti ja oikein. Lisää tehoa ja tempoa 
lihaskuntosi kasvaessa. Muista alkuverryttely ja loppuvenyttely. Tässä harjoituksessa on 
hyvä olla alusta tai tyyny pehmikkeenä. Harjoituksen voi tehdä myös musiikin tahdissa.

Kuntopiiriharjoitus

5. Keskivartalo / vatsa  
Asetu selinmakuulle polvet 
koukussa. Kohota rullaten 
hartianseutu irti alustasta 
kämmenet kattoa kohti. Jarruta 
selkä pyöreänä takaisin alustaan. 
Tarvittaessa tue yhdellä kädellä 
tai molemmilla käsillä pään alta.

4. Ylävartalo / punnerrukset  
Asetu konttausasentoon tai 
etunojaan, kädet hartian leveydellä. 
Laske ylävartalo lähelle lattiaa ja 
ojenna takaisin lähtöasentoon. Pidä 
keskivartalo tiukkana ja niska selän 
jatkeena.

3. Keskivartalo / selkä  
Asetu konttausasentoon. Ojenna vasen 
käsi ja oikea jalka taaksepäin, korkeintaan 
lantion korkeudelle. Palauta käsi ja jalka 
takaisin alustaan. Tee sama toisella 
kädellä ja jalalla. Pidä selkä suorana, katse 
lattiassa ja niska selän jatkeena.

2. Kehonhallinta / lankku  
Asetu kyynärnojaan polvet ja sääret 
alustalla. Pidä selkä suorana, niska 
selän jatkeena ja jännitä keskivartalon 
lihakset. Pysy asennossa hitaasti 
kymmeneen laskien. Pidä tauko ja tee 
liike uudelleen. Hengitä rennosti.

1. Jalat / askelkyykky  
Seiso suorana jalkaterät ja polvet eteenpäin. 
Astu oikealla jalalla pitkä askel eteen. 
Säilytä ylävartalon ryhti suorana. Koukista 
takimmaisen jalan polvi lähelle lattiaa ja 
ponnista etummainen jalka takaisin toisen 
vierelle. Tee sama toisella jalalla.
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Venyttely pitää lihakset joustavina, ryhdin hyvänä sekä nivelet 
liikkuvina. Kireät lihakset kipuineen voivat olla jarruna liikkumi-
selle. Joustavat lihakset tuovat sujuvuutta paitsi liikuntaan myös 
arjen askareisiin. Huolellinen venyttely liikunnan jälkeen palaut-
taa lihakset rasituksesta takaisin lepotilaan ja voi vähentää liikun-
nan jälkeisiä lihaskipuja. 

Keho kaipaa venyttelyä päivittäin. Venytellessä on hyvä olla ren-
tona ja välttää nykivää repimistä. Muista hengittää rauhallisesti, 
sillä lihakset tarvitsevat happea. Keskity kuuntelemaan venytyk-
sen tuomaa tunnetta lihaksessa. Venyttely ei ole voimailulaji. 

Venytä rauhallisesti ja pitkään. Venytysaika 30 s–1 min/liike. 
Rentouta venyttämäsi lihas. Tee liikkeet aina molemmille puolille 
(ei koske selän lepuutusta ja yläselän venytystä). Halutessasi voit 
toistaa venytysliikkeet useampaan kertaan. Venyttele harjoitus-
ten päätteeksi ja tee omana harjoituksenaan vähintään kerran 
viikossa.

Venyttelyohjelma
Venytystä kaipaavat lihakset:
Rintalihakset, niska- ja hartialihakset, kaulan 
sivutaivuttajat, alaselän lihakset, reiden takaosat 
ja lonkkaniveliä ympäröivät lihakset.

Yläselkä  
Paina kämmenet toisiaan 
vasten ja anna yläselän 
pyöristyä. Pään lepää käsien 
välissä.
-> Tunne venytys yläselän ja 
hartioiden lihaksissa. 

Pohkeet ja lonkat  
Nosta jalka korokkeelle. 
Pidä takimmainen jalka suorana, 
kantapää lattiassa. Nojaa eteenpäin.
-> Tunne venytys suoran jalan pohje-
lihaksessa ja lonkan koukistajassa. 

Pakarat    
Nosta jalka sopivankorkuiselle 
pöydälle tai tuolille. Ota tarvittaessa 
tukea käsilläsi.
-> Tunne venytys pakaralihaksessa. 

  Kaula ja niska
Kallista pää toista olkapäätä kohti. 
Pidä asento hetken. Käännä leukaa 
aavistuksen rintaa kohti, ja säilytä 
asento hetken. Anna pään rauhassa 
pyörähtää alakautta toiselle 
puolelle. 
-> Tunne venytys kaulan ja niskan 
lihaksissa. 

Rintalihakset  
Ota kädellä tuki seinästä ja kierrä 
vartaloa poispäin kädestä. Pidä 
käsivarsi hieman koukistettuna.
-> Tunne venytys rintalihaksessa. 

  Reiden takaosat  
Nosta jalka tuolin, pöydän tai 
muun korokkeen päälle. Pidä polvi 
aavistuksen koukussa varmistaaksesi, 
ettei polvi yliojennu. Taivuta 
ylävartalosta selkä suorana eteenpäin.
-> Tunne venytys reiden takaosassa. 

Selän lepuutus  
Käy selinmakuulle jalat nostettuina koukussa tuolin päälle. 
Tässä asennossa selkä on rennoimmillaan ja nikamien 
välilevypaine pienimmillään. Luonnollisen lannenotkon 
säilyttämiseksi alaselän alle voi asettaa litteän tyynyn.
-> Tunne venytys selkälihaksissa.
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Liikuntapiirakka 
UKK-instituutin liikuntapiirakka kiteyttää terveyttä edistävän 
liikunnan suosituksen. Suosituksen mukaan viikon tulisi sisäl-
tää 2 tuntia 30 minuuttia reipasta kestävyystyyppistä liikuntaa 
tai vaihtoehtoisesti 1 tunti 15 minuuttia rasittavampaa kes-
tävyysliikuntaa. Liikkuminen on hyvä jakaa ainakin kolmelle 
päivälle viikossa. Rasittavuudeltaan erilaisia liikuntatapoja voi 
yhdistellä oman kunnon mukaan. Vähintään kaksi kertaa vii-
kossa tulisi harrastaa lihaskuntoa ja liikehallintaa kohentavaa 
liikuntaa.

Kestävyyskunto
 Kestävyysliikunta parantaa verenkiertoelimistön kuntoa ja 
on tärkeä osa painonhallintaa.
 Vaihtelemalla rasittavuuden tasoa kohtalaisesta reippaasti 
hengästyttävään, saadaan harjoitteluun mielekkyyttä ja moni-
puolisuutta. 
 Kuntotesti on turvallinen tapa aloittaa rasittavampi kuntolii-
kunta. Testillä kartoitetaan liikkujan lähtötaso ja sen perusteel-
la voidaan tehdä yksilöllinen harjoitusohjelma.

Lihaskunto ja liikehallinta
 Lihaskuntoharjoittelu lisää lihasten voimaa ja kestävyyttä, 
vahvistaa luustoa sekä parantaa liikehallintaa ja tasapainoa.
 Jotta lihas kehittyy, sitä tulee rasittaa suuremmalla kuormal-
la kuin päivittäisessä työssä.
 Aloittelijalle oman kehon paino riittää alkuun harjoitusvas-
tukseksi. 
 Erilaiset kuntoiluvälineet, kuten käsipainot, jumppapallot ja 
kuntosalilaitteet, ovat oivia apuvälineitä lihasvoiman ja -kestä-
vyyden lisäämiseen sekä liikehallinnan parantamiseen. 
 Lihaskuntoa voidaan harjoittaa esimerkiksi kuntosalilla tai 
kuntopiiriharjoitteluna. 
 Liikunta kehittää liikehallintaa ja tasapainoa.

Aloita liikuntasuoritus aina kevyellä alkuverryttelyllä. Alkuverryttelyn 
jälkeen voit lisätä vauhtia ja suosia vaihtelevia maastoja. Loppujääh-
dyttelyn aikana elimistö palautuu harjoituksesta turvallisesti. 

Esimerkki ihanteellisen liikuntasuorituksen kulusta:

Alkuverryttely  5–15 min  kevyt    
Harjoitusosuus   30–45 min reipas/rasittava 
Loppujäähdyttely  5–15 min  kevyt

Puhtia liikkumiseen 
 Syö pieni välipala 1–2 tuntia ennen rasittavaa 
liikuntakertaa.
 Syö pieni välipala tunnin sisällä liikunnan 
lopettamisesta.
 Juo yli tunnin kestävän liikunnan 
aikana ja sen jälkeen.

Reippaasti ja rasittavasti
30
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Varaukset matkatoimistosta tai suoraan meiltä: 
•  Tallink, puh. 0600 15 700 (1,64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm), 

yli 10 hengen ryhmät kokous- ja ryhmämyynnistä, puh. 010 804 123.
•  Silja Line, puh. 0600 174 552 (1,64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm), 

yli 10 hengen ryhmät kokous- ja ryhmämyynnistä, puh. 010 804 123.

Oletpa menossa minne tahansa Itämeren 
alueella, Tallink Siljan 19 alusta vievät 
sinut mukavasti perille! 

Tutustu laajaan matkatarjontaamme 
osoitteissa www.tallink.fi  ja www.silja.fi . 

Koko Itämeri 
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Painonsa kanssa taistelevat hakevat usein nopeita ja helppoja ratkaisuja paino-
ongelmiinsa. Painonhallintaan liittyy kuitenkin aikaa vieviä elämäntapamuutok-
sia. Muutokset onnistuvat, jos niitä tavoittelee kärsivällisesti pienin askelin. Ja 
mikä tärkeintä: nämä muutokset ovat usein pysyviä.

Nyt käsissäsi olevassa Kunnossa kaiken ikää -ohjelman Tartu tilaisuuteen, ota 
tavaksi! -painonhallintaoppaassa yhdistyvät terveellinen ravinto ja arkinen 
liikkuminen. Paino putoaa turvallisesti 32 viikon mittaisen ohjelman aikana, joka 
toteutetaan ravitsemusasiantuntija Patrik Borgin tyyliin hyvällä � iliksellä – naut-
tien ja ilman kovaa nälkää. Opas sisältää tietoa ja vinkkejä hyvästä ruokavaliosta, 
liikunnasta ja arkiaktiivisuudesta, ongelmatilanteiden kohtaamisesta sekä viisais-
ta valinnoista.  

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma kannustaa yli 40-vuotiaita aloittamaan lii-
kunnallisen elämäntavan. Ohjelman tavoitteena on arkiliikunnan, terveellisten ravintotottumusten 
ja liikuntaharrastusten avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia sekä luoda pysyviä liikunta-
palveluja aikuisten lähipiiriin. KKI-ohjelman toimintaa rahoittavat opetusministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö. Mukana ohjelmassa ovat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö 
sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissää-
tiö LIKES. 

Kuvat Studio Juha Sorri, Petteri Kivimäki, Miia Malvela ja 
Finfood – Suomen ruokatieto ry, Leipätiedotus ry,  
Kotimaiset kasvikset ry
Taitto Irene Manninen-Mäkelä
Kuvausvaatteet Casall Finland Oy, 
Rukka L-Fashion Group Oy, Merrel Finland Oy
Toimitus Anna Suutari ja Katri Väisänen, KKI-ohjelma
Paino Otavan kirjapaino Oy 2009, Keuruu

Viides uudistettu painos

Työryhmä

Patrik Borg, UKK-instituutti  
Anne Kettula 
Tuija Pokki, UKK-instituutti  
Minna Karppinen 
Maare Kauppinen 
Jyrki Komulainen, KKI-ohjelma 
Miia Malvela, KKI-ohjelma 
Kaisa Saarentola, KKI-ohjelma  
Anne Soini, KKI-ohjelma
Niina Valkama, KKI-ohjelma
   
Työryhmä on saanut arvokkaita 
kommentteja oppaan sisältöön Suomen 
Sydänliiton Annukka Alapappilalta, Tuija 
Pusalta ja Marjaana Lahti-Koskelta.

Lisätietoja KKI-ohjelmasta
KKI-toimisto, Rautpohjankatu 8a, 
40700 Jyväskylä
www.kki.likes.� 

Oppaan tilaukset
tilaukset@likes.� 

Painonhallinta vaatii elämäntapamuutoksia


