
mikä nyt tuntuisi hyvältä 
mihin olet valmis 

Heips, jatketaan eteenpäin! 

Tämän päivän treeni on n. 20 min mittainen koko vartalon lihaskuntotreeni ja saadaan
me hieman sykettäkin ylös. Vaikka ei olla vielä treenattu pitkään yhdessä, toivon, että
näet jo pieniä kehitysaskeleita omassa kunnossa.  

Voi olla, että jaksat treenit vähän paremmin, voi olla, että liikeradat ovat kasvaneet eli
esim. teet vähän syvempiä kyykkyjä, voi olla, että kroppa ei tunnu niin jäykältä, voi olla
että olo on energisempi kuin ennen, voi olla, että nukut paremmin eli vaikka treenattu
vain vähän aikaa, muutoksia voi olla jo näkyvissä.

Kun jatkat treenejä kurssin jälkeen, seuraavat isommat muutokset, esim. kehon
koostumus alkaa muuttua, tulee lisää lihaksia, rasva palaa ja kunto kasvaa. 

Ravinto 

Muistatko, kun kurssin alkupäivinä oli puhetta pienistä, hyvinvointia parantavista
muutoksista?

Jos otit silloin yhden käyttöön, valitse nyt toinen testattavaksi ja kokeiltavaksi. 

Muutosten suhteen paras tekniikka on ottaa niitä käyttöön vähitellen, mielellään yksi
kerrallaan ja kuulostellen: 

Jos esim. ainesosaluettelojen syynääminen ja tuotteiden vertailu tuntuu siltä, ettei
jaksa yhtään, ohita se ainakin toistaiseksi ja kokeile sellaista, mikä tuntuu kivalta ja
mielenkiintoiselta. 

Kerron muutaman sanan yhdestä listalta löytyvästä asiasta. 

Se on yksinkertainen keino, joka helpottaa arkea ja tukee terveellistä syömistä.
 

Tämän keinon paras puoli on se, että et tarvitse tahdonvoimaa onnistuaksesi syömään
terveellisesti, vaan terveellinen ruokavalio onnistuu suunnitelmallisuuden ja etukäteen
valmistelun avulla.

Keittiön siivous 
 

Perusperiaate jokaisen ruokavaliossa on se, että jos jotain ruokaa löytyy kotoa,
jääkaapista, keittiön kaapeista, ennemmin tai myöhemmin se tulee syötyä. Halusit tai
et, jossain vaiheessa se hyvin suurella todennäköisyydellä on syöty.

Uskon, että yksi syy sille, miksi olet mukana kurssilla, on se, että haluat itsellesi hyvää,
haluat olla terve ja voida hyvin ja silloin jos näin on, silloin kannattaa syödä
mahdollisimman terveellisesti.

Tässä hyvä apu on keittiön siivous eli se, että käy läpi keittiön kaapit ja poistaa sieltä
kaiken, minkä tiedät, ettei edistä terveellistä syömistä, mikä on vierasvarana, pahan
päivän varalle.

Heitä ne pois tai lahjoita naapurille ja tuo tilalle parempia ja ravinteikkaampia
vaihtoehtoja.
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Esimerkiksi suklaat, karkit, keksit, sipsit, voileipäkeksit, sokerilliset juomat - kaiken
sellaisen, mitä tulee huomaamatta naposteltua, mistä tiedät, ettei syömistä voi
lopettaa vain yhteen palaan ja mistä tiedät, ettei ne ole parhaita ja terveellisimpiä
valintoja, tai mitä syöt aina kun olet kiukkuinen tai väsynyt. 

Heitä ne pois! Pois näkyviltä, pois kaapista ja lähettyviltäsi. 

Ja vielä tärkeä osuus: 

Tuo tilalle marjoja, hedelmiä, pähkinöitä, välipalapatukoita 

Täytä kaapit hyvällä ja terveellisellä 

Osta aineksia reseptivihkon välipaloihin ja jälkiruokiin, niin että sitten kun tulee
tilanne, että tarvitset, on jo ainekset valmiina 

Ja jos nyt sanot siellä, että mutku ja sitku ja en voi ja tässä tilaanteessa on tarvitaan… 

- voit tehdä muutoksen vähitellen (seur. kerralla et ostakaan kaupasta sitä mitä
yleensä, vaan jotain parempaa) 
- osta vain tarpeen mukaan mieluummin kuin että ovat valmiina kaapissa 

Muista, ei hyviä ja huonoja ruokia eikä haittaa jos joskus syö jotain ei-niin-terveellistä,
mutta jos niitä on valmiina kaapissa, on helpompi syödä liikaa ja liian usein, koska ovat
käden ulottuvilla.

Kun taas jos kaapit täynnä hyviä ja ravinteikkaita vaihtoehtoja, silloin ne ovat käden
ulottuvilla ja niitä tulee syötyä useammin. 

Kun teet keittiön siivouksen, et tarvitse itsekuria vaan olet jo valmistautunut etukäteen
ja samalla teet terveellisen ruokavalion noudattamisesta itsellesi helpompaa.

Miltä kuulostaa? 

Toivon, että otat tänään käyttöön tämän tai jonkun muun listalta ja etenet pienin
muutoksin ja parannuksin eteenpäin. 

Ajatus 

Nyt kun alamme lähestyä kurssin loppua, on hyvä jo alkaa miettiä aikaa kurssin
jälkeen: miten pidät samaa intoa ja tsemppiä yllä.

Yksi vaihtoehto on, että lähdet mukaan muille kursseilleni, olisi ihana jatkaa yhteistä
matkaa ja saat jatkossakin valmiin treeniohjelman ja kannustusta. 

Muista kuitenkin, että motivaatio lähtee aina itsestäsi. Oma motivaatiosi on avain
siihen, että liikunta, terveellinen ruokavalio, terveelliset elintavat pysyvät mukana
arjessa. Se ei löydy siitä, että olisi pakko tehdä tai pitäisi, vaan siitä, että koet, että sinä
olet niin tärkeä, että ansaitset huolenpitoa terveellisten elintapojen muodossa.

Aina ei arjen kiireessä ei välttämättä ole mahdollista liikkua niin paljon kuin haluaisi
tai syödä niin kuin haluaisi, vaan on tehtävä kompromisseja ja otettava muut
huomioon.

Kun muistat myös itsesi ja sen, että myös sinä olet tärkeä ja sinun hyvinvointi on
tärkeää, silloin on helpompi keksiä keinoja, joiden avulla terveelliset elintavat pysyvät
mukana myös arjessa.
 



Miksi sinä olet tärkeä?
Miksi ansaitset vain parasta? 
Miksi ansaitset voida hyvin?

Mitä keinot ovat? tällä kurssilla monia vihjeitä: reseptit, treenit, pienet muutokset… 

tai jotain muita, jotka sopivat juuri sinun arkeen.

Oli tilanne mikä tahansa, aina löytyy keinoja pitää huolta itsestäsi myös kurssin
jälkeen. 

Tänään toivoisin, että otat pienen hetken ja mietit:

Miksi ansaitset vain parasta?

Motivaation nosto alkaa aina kysymällä “miksi” ja että mikä on tärkeää 
eli mieti tänään: 

 


