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HYVÄ ELÄMÄNLAATU 

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN TAVOITTEENA 

 Vain mielekkään ja stressittömät 
elämäntapamuutokset tuovat 
pysyviä tuloksia. 

 Aloita elämäntapamuutoksen 
opettelu levänneenä ja 
ajankohtana, jolloin elämäsi 
perusasiat ovat kunnossa. 

 Tee sellaisia muutoksia, jotka 
tuntuvat hyviltä ja joita pystyt 
sisällyttämään arkeesi. 

 Mittaa vyötäröä – älä painoa. 
Vyötärönympärys kertoo kehosi 
muutoksista. Paino ei laske tasaisesti 
ja vaihtelee helposti päivittäin. 

 



ONKO LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA 

HELPPO LÖYTÄÄ? 

 Nykyään ympäristö ei tue millään lailla luonnollista liikkumistamme 

 Kaikki on tehty helpottamaan elämää (autot, tietotekniikka, 

pelikonsolit, kuntokeskukset, työn muodon muuttuminen jne.) 

 Mitkä muut tekijät ”estävät” meitä aloittamasta liikunnan? 

 Pelot. Jos et ole ikinä ollut liikunnallinen, ajatus itsestä liikunnallisesti 

aktiivisena voi olla pelottava ja vieras. Olenko tarpeeksi hyvä – onko 

minusta siihen? 

 Ajan puute. Haastava ja aikaa vievä työ, lasten harrastukset jne. 

Miten rytmittäisit päiväsi, jotta liikunnalle olisi aikaa vaikkapa 30 

minuuttia? 



LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN 

TAVOITTEET 

 Ensisijaisena tavoitteena on se, että saadaan liikkeelle ne, jotka eivät liiku 
terveytensä kannalta riittävästi 

 Innostuksen ja motivaation syntyminen 

 Ymmärrys siitä, mikä oma terveydentila on ja voisiko elämäntapamuutoksella 
saada hyvää aikaan 

 Toiseksi, miten jo valmiiksi liikkuvat saadaan innostumaan liikunnasta 
monipuolisemmin ja tutustumaan muihin terveellisen elämäntavan osa-
alueisiin kuten ravintoon 

 Kaikista ei tule aktiiviliikkujia eikä tarvitsekaan tulla! 

 Olennaista on se, että kaikki liikkuisivat oman terveytensä ja erityisesti 
toimintakykynsä kannalta riittävästi 

 Ja se, että jokainen tuntisi olonsa mukavaksi omassa kehossa 



KESTÄVYYSLIIKUNTA 

FYYSISTÄ JAKSAMISTA ARKEEN 

MIELEN VIRKEYTTÄ 

SYDÄN JA KEUHKOT KUNTOON 





KESTÄVYYSLIIKUNNAN 

TAVOITE MEILLE KAIKILLE 

150 minuuttia kohtuullisen rasittavaa 
kestävyysliikuntaa/vko  

TAI 

 75 minuuttia voimakkaasti rasittavaa 
kestävyysliikuntaa/vko 

 

+ 2 kertaa viikossa lihaskuntoa 

 

Kestävyysliikunta parantaa hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoa 10-30% 2-3 
ensimmäisen kuukauden aikana! 

Mistä sen tietää? 

• Et hengästy vaikkapa rapuissa niin 
helposti 

• Jaksat puuhastella lasten kanssa 
rankemmissakin pihaleikeissä 

• Aiemmin hirveältä tuntuneet 
lenkkipolut alkavat sujua 

 

 

 



MIKSI KESTÄVYYSLIIKUNTA ON 

TERVEELLISTÄ? 

 Hyvä kestävyyskunto alentaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin 

 Alhaisempi leposyke 

 Suurempi iskutilavuus (pumpattu verimäärä yhdellä sykäyksellä) 

 Valtimoiden seinämät elastisempia 

 Ehkäisee valtimoiden kalkkeutumista, mikä ehkäisee sydäninfarkteja ja aivohalvausta  

 

 Lisäksi ehkäisee 

 Korkeaa verenpainetta 

 Tyypin 2 diabetesta 

 Metabolista oireyhtymää (vyötärönympärys, vp, kolesteroli- ja sokeriarvot) 

 

Lähde: UKK-instituutti 



MITEN LIIKKEELLE? 

 Mikä liikuntamuoto motivoi ja 
innostaa sinua? 

 Aloita 20-30 min lenkeistä 

 Jaa viikon tavoite (2,5h/vko) 
usealle päivälle 

 Laske mukaan työmatkaliikunta 
sekä hengästyttävät koti- ja 
pihatyöt 

 Jo kolmesta 10 minuutin 
liikuntatuokioista/pv 
terveyshyöty 



EIKÖ LÖYDY SOPIVAA LAJIA?  

– ei hätää… 

 Nimittäin tekemisen muodolla ei 
ole väliä  pakottamisella on 

lyhyet jäljet 

 Korvaa ”täsmäliikunta” arki-, höty- 

ja työmatkaliikunnalla 

 Raskaammat askareet kuten 

metsätyöt varmistavat usein myös 

lihaskunnon harjoittamisen 



LIHASVOIMA 

FYYSISISTÄ TÖISTÄ SELVIÄMINEN 

TOIMINTAKYKYÄ ELÄKEIKÄÄN 



HYVÄ SYY TREENATA VOIMAA: 
Liikkumiseen ja arkeen lisää potkua! 

 
 Onko selän ja niskan kanssa ongelmia? Voima korjaa istumatyöläisen on 

lysähtänyttä ryhtiä ja niskajumeja!  

 Onko polviongelmia? Jalkalihasten vahvistaminen ennaltaehkäisee ja 
korjaa! 

 Haluatko tuloksia nopeasti? Onnistuu, nimittäin voimatasot jopa 
kaksinkertaistuvat muutamassa kuukaudessa! 

 ”Muuttuuko” läski lihakseksi? Kyllä, voimaharjoittelu on tehokkain tapa 
muokata kehoa. Lihasta tulee jopa 1kg/kk. Rasvaa tirisee pois lähes samaa 
tahtia! 

 Aineenvaihdunta liikkeelle: Jokainen voimatreeni kiihdyttää 
aineenvaihduntaa jopa parin päivän ajaksi. Jokainen hankittu kilo lihasta 
kuluttaa 20 lisäkaloria/vrk  lihakset auttavat painonhallinnassa! 

 



ALOITA NÄIN: 

 Pyri vähitellen 15 toistoon. Aluksi riittää toistomäärä, jolla lihas tuntuu 

selkeästi väsyneeltä 

 Lihas kehittyy vaikket tekisikään liikkeitä aivan uupumukseen asti 

 Pidä liikkeiden välillä taukoa noin minuutin verran 

 Tee liikkeet (n. 5 perusliikettä aluksi riittää) peräkkäin 2-3 kierroksen 

kuntopiirinä 

 Kaksi harjoituskertaa viikossa. Muista tämä: ehdoton maksimi on kolme 

kertaa/vko, sillä lihas kasvaa levossa! 

 Kotijumppa omalla kehon painolla toimii aluksi hienosti, myöhemmin voit 

kehittää lihasvoimaasi punttisalilla. Sieltä saa myös apua tekniikkaan ja 

henkilökohtaiseen harjoitusohjemaan  



AKTIIVISEMPI ARKI 

ISTUMISTÄ VÄHEMMÄKSI 

 



AKTIIVISEMPI ARKI 

 Keskivertounet nukkuva aikuinen on viikossa hereillä 115 tuntia. 

 Liikuntasuositus on 2,5h/vko 

  jäljelle jää 112,5 tuntia 

  oleellista on se, miten tämän ajan käyttää! 

 Puhutaan siis aktiivisemmasta arjesta: 

 Linja-autolla töihin – kävellen takaisin 

 Portaiden käytön lisääminen hissin sijasta 

 Parkkeeraa muutama ruutu kauemmas 

 Asiointimatkat jalan tai pyörällä 

 Työskentely seisten tai jopa kävellen (kokoukset ja muut palaverit) 

 Ulkoiluta koiraa useamman kerran päivässä 

 Siivoa ripeästi vaikkapa musiikin tahtiin – siivous sujuu kuin tanssi  

 

MITÄ KONSTEJA SINULLA ON AKTIIVISEMPAAN ARKEEN? 



LIIKUNTA TYÖPAIKOILLA 

 Jos olet istumatyössä, nouse seisomaan 20 minuutin välein ja hytkyttele, 

venyttele, pompi, juokse paikallasi tai tee mitä vaan jotta et jämähtäisi 

tuoliisi 8 tunniksi. 

 Jos mahdollista, kävele tai pyöräile työmatkat (10 minuutin sääntö) 

 Jos mahdollista, kävele lounaalle mutkan kautta (10 minuutin sääntö) 

 Tarjoaako työnantaja mahdollisuuden liikkua joko yksin tai yhdessä 

työajalla? 

 Osallistu mahdollisiin taukojumppatuokioihin aina kun sellainen on tarjolla! 

 

 Mutta muista, että liikuntaa ei voi ulkoistaa työnantajalle 



HUOLLA TYÖVÄLINETTÄSI 

• Liikunnan aloittamisen jälkeen 
huomaat, että sinulla on 
lihaksia mitä kummallisimmissa 
paikoissa! 

• Anna armoa kireälle ja 
väsyneelle kehollesi 

• 6-10 sekunnin venyttelyt ennen 
liikuntasuoritusta, huom! myös 
arkiliikunta 

• Noin 10 sekunnin venytykset 
heti liikunnan jälkeen 

• 30-60 sekunnin venytykset 2h 
liikunnan jälkeen 

• Yhdistä television katselu 
venyttelytuokioon koko 
perheen voimin! 

 



Oletko aivan poikki? 
Mikä on sinun keinosi kerätä voimia? 

 Onko se kevyt liikunta ystävien tai 
perheesi kanssa? 

 Vai liikutko mieluummin yksin? 

 Onko ruokavaliossasi korjattavaa? 

 Muista välipalat sekä kasvikset ja 
hedelmät! 

 Stressi on monesti pahin vihollisemme. Se 
paitsi uuvuttaa myös lisää rasvan 
kerääntymistä vyötärölle. Voisiko 
säännöllinen liikunta olla avuksi?  

 Riittävä ja syvä uni on tärkeä osa 
painonhallintaa: 

 Heikko unen laatu lisää näläntunnetta, 
syömistä ja hormonaalisten muutosten 
vuoksi rasvan kertymistä vyötärön seudulle. 
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PYSYVÄ ELÄMÄNMUUTOS PIENIN ASKELIN 

 Olennaisinta on se, että teet pieniä muutoksia arkeesi – ei kaikkea kerralla! 

 Näin mahdollistetaan muutosten pysyvyys jokapäiväisessä elämässä 

 Jos lähdet nollasta, yritä ujuttaa lyhyet liikuntatuokiot päivän askareiden 

väliin 

 Jos liikunta on sinulle jo tuttu juttu, nosta liikuntatottumuksesi seuraavalle 

asteelle ja tee pidempiä tai tehokkaampia liikuntasuorituksia ja tutustu eri 

lajeihin lihaskuntoa ja -huoltoa unohtamatta 

 Ajattele pitkäjänteisesti ja löydä keino, jolla liikunta olisi luonnollinen osa 

jokapäiväistä arkeasi 



LIIKUNTA EI OLE VELVOLLISUUS VAAN 

MAHDOLLISUUS 



TERVEELLINEN RUOKAVALIO 

HYVINVOINNIN PERUSTANA  



SYÖ HYVIN JA HYVÄLLÄ OMALLATUNNOLLA 

 Hyvä ruoka on nautinto, joten mikset nautiskelisi hyvällä omalla 
tunnolla jokaisella ateriallasi  tarkkaile nälän tunnettasi 

 Säännöllinen ateriarytmi pitää yllä hyvää vireystilaa koko päivän  

 Syö päivässä vähintään yksi, mutta mieluiten kaksi kunnon ateriaa 
 Kaikki keinot kasvisten lisäämiseen ovat sallittuja  

 Hedelmiä välipalalla  

 Vihanneksia lämpimiin pääruokiin 

 Salaattia fetajuustolla tai vaikka makkaralla höystettynä 



LAATUA LAUTASELLE 
Syö enimmäkseen (80 %) seuraavan listan mukaisesti,  

loput (20 %) mitä huvittaa 

 Syö 500 g kasviksia päivässä = 6 nyrkinkokoista annosta 

 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 

 Juo janoosi energiattomia juomia. Ruokajuomana vesi, rasvaton maito tai piimä 

 Syö proteiinia sisältäviä ruoka-aineksia jokaisella aterialla, ne tuovat kylläisyyden 
tunteen 

 Älä syö herkkuja päivittäin, parina päivänä viikossa riittää 

 

 

 

 

 

 

 



VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 

 
Syö nälkäsi mukaan välipaloja  
pääaterioiden välissä tai iltapalana. 

 

Suosi näitä 

 Hedelmät ja vihannekset 

 Vähäsokeriset jogurtit, viilit, 

marjarahkat 

 Kuitupitoinen leipä 

 Kinkku ja vähärasvainen juusto 

 Harvoin näitä 

X Makeiset 

X Leivonnaiset 

X Lihapiirakat ja pasteijat 

X Rasvainen pikaruoka (hampparit, 

hodarit, pitsa) 

X Liikaa voileipiä (yli 2 kpl/välipala)  

X Vaaleita voileipiä rasvaisilla 

täytteillä 

 



TÄMÄN TIESITKIN! 

 Lounas ja päivällinen tutun ja  

Turvallisen lautasmallin mukaisesti  



Olennaisimmat syömisen muutokset joilla 

voit vaikuttaa painoosi  

Ateriarytmin tasaaminen yli 10 kg 

Kasviksien lisääminen  yli 10 kg 

Energiapitoisten juomien vähentäminen 5-7 kg 

Herkkujen kohtuullistaminen 4-5 kg 

Kuitupitoisempien viljatuotteiden valinta 3-4 kg 

Proteiinipitoisuuden lisääminen  2-4 kg  

Vähäsokerisempien tuotteiden valinta  2-4 kg  

Liian rasvainen ruokavalio sopivaksi  2-4 kg  

Liikunnan lisääminen  0-3 kg  

Rasvan laadun parantaminen  0,5-1 kg  





TSEMPPIÄ TERVEELLISEEN ARKEEN! 

KIITOS!  


