
Voitko uskoa, että ollaan jo melkein kurssin lopussa. 

Aika menee nopeasti, kun on kivaa, vai mitä? Tänään on lepopäivä ja sinulle on
varattuna pieni rentoutushetki.

Jos haluat, voit tehdä edellisten päivien venyttelyitä. 

Lepää ja lataudu tänään, jotta huomisessa treenissä voit antaa kaikkesi. 

Ravinto 

Ravinnon suhteen tänään haluaisin puhua aineenvaihdunnasta ja
painonpudotuksesta: 

- voi olla, että olet huomannut, että vaikka söisit ihan samalla tavalla kuin ennen, silti
kiloja kertyy tai tuntuu, että “en syö oikein mitään enkä silti laihdu” 
- ja/tai jos taustalla on monta painonpudotusyritystä ja jojoilua, huomaat, että joka
kerran jälkeen on aina vaikeampi pudottaa painoa ja tuntuu, että kilot tulee aina vaan
helpommin takaisin 
- kyse voi olla aineenvaihdunnasta ja muutoksista kehon energiankulutuksessa 

Teoriassa jos syödään vähemmän kuin kulutetaan, paino laskee.

Jos syödään enemmän kuin kulutetaan, paino nousee.

Mutta käytännössä se ei ole näin suoraviivaista.

Kulutukseen vaikuttaa monta tekijää: 

- hormonit (ikä, stressi) 
- paljonko keho oikeasti hyödyntää (imeytyminen, varastoiminen, suolistobakteerit) 
- millaista ruokaa syödään (prosessoiduista ruoista varastoituu enemmän energiaa
kuin prosessoimattomista, esim. pähkinät vs. maapähkinävoi. jälkimmäisestä imeytyy
kaikki rasva) 
- eli voi olla että jos syöt terveellistä, laadukasta, vähän prosessoitua ruokaa, on
mahdollista, että imeytyvien kaloreiden määrä on huomattavasti vähäisempi kuin
paljon prosessoiduilla + vähän prosessoitujen sulattaminen vaatii enemmän energiaa 
- jojoilu ja liian vähän syöminen voi laskea perusenergiankulutusta 

Aineenvaihdunta on melko herkkä ja ottaa voi ottaa nokkiinsa kehoon kohdistuvista
muutoksista. 

- ikääntyminen (energiankulutus laskee, ylimäärä kaloreita voi näkyä painonnousuna) 
- syöminen liian vähän (esim. painonpudotuksen toivossa, kulutus laskee eikä
laihduta) 
- jojoilu (laskee perusenergiankulutusta) 

eli mitä tapahtuu näiden seurauksena: paino ei ainakaan laske, vaan ennemminkin
nousee. 

Mitä sitten voi tehdä, jos tuntuu, että aineenvaihdunta ja kehon energiankulutus ei ole
kohdillaan? Onko peli menetetty, jos taustalla jojolaihdutusta? 

Ei

On mahdollista, että energiankulutus ei palaudu takaisin eikä ole niin korkea kuin
aiemmin, mutta voimme tukea sen toimintaa.
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Proteiini on tärkeä, kun halutaan laihtua 

Auttaa säilyttämään lihasmassaa 

Lisää kylläisyyden tunnetta 

Kuluttaa enemmän kaloreita, koska terminen vaikutus (energiankulutusta

kiihdyttävä vaikutus) kehossa Enemmän proteiinia, vähemmän hiilihydraatteja 

Mikä on paljon? Vähän yli yksi kämmenellinen 

Ne täyttää kehon energiavarastoja 

Tehostaa leptiinin toimintaa (kylläisyyshormoni, joka alentaa ruokahalua, estää

syömästä liikaa) 

4-6 nyrkin kokoista annosta päivässä 

4-6 peukalollista rasvaa 

1-2 pientä kourallista vähemmän hiilihydraatteja 

Mitä voit tehdä? 

Muistatko, kun puhuttiin säännöllisyydestä, kuinka se tuo tulokset? 

Niin myös tässä.  

 

Syö lautasmallin mukaisesti, annoskoko-ohjeiden mukaan, laadukkaita raaka-aineita

säännöllisesti ja johdonmukaisesti ja on hyvinkin mahdollista painonpudotus

käynnistyy 

Jos ei, tarkista 

- nukutko tarpeeksi 

- miten stressi 

- entä liikunta 

Jos tämä ei auta (kun olet ensin korjannut em. asiat) kokeile sitten: 

1. Syö paljon proteiinia 

 

2. Syö laaja kirjo vihanneksia, marjoja ja hedelmiä sekä laadukkaita hiilihydraatteja ja

rasvoja. Näiden hyödyistä puhuttiin jo toisena kurssipäivänä.

Jos nämä ei vielä auta: 

- vähennä ihan hieman päivittäistä kalorimäärää, n. 200 kaloria päivässä vähemmän 

- mitä tarkoittaa 200 kaloria: pieni kourallinen pähkinöitä, 2 lasillista mehua, pieni 

suklaapatukka 

 

eli hyvin pitkälle pääset säännöllisyydellä, peruselintavoilla ja vasta sitten voit

vähentää ihan vähän syömisistä jatkaminen tiukalla ja vähäkalorisella dieetillä ei

kanna pitkälle.

 



Ajatus treeniin 

Eilen mietittiin jo vähän motivaatiota jatkoa varten.

Tänään ehdotan, että mietit hetken, miten voit itse vaikuttaa motivaation ylläpitoon
helpottamalla omaa arkea. 

Joskus terveellisen elämän noudattaminen voi tuntua kuin kävelisit korkeassa
heinikossa tai tiheässä metsässä, jossa on vaikea raivata tietä eteenpäin.

Jos meno tuntuu koko ajan raahautumiselta, eihän sitä jaksa ja motivaatio laskee.

Mitä voit niissä tilanteissa itse tehdä, jotta helpotat etenemistä? 

Miten voit ikään kuin silotella ja raivata tietä jo etukäteen ja näin ollen helpottaa
treenien aloittamista tai terveellistä syömistä? 

- auttaako, jos otat treenivaatteet valmiiksi esiin edellisenä iltana?
- välipalojen tai aterioiden valmistaminen etukäteen, jotta treeni ei karahda kiljuvaan
nälkään 
- nukkumaanmeno vartin aikaisemmin, jotta väsymyksen vaara on pienempi 

Mikä toimii sinulla? 

Mieti siis, miten voit raivata tietä jo etukäteen ja helpottaa näin ollen treenien
aloittamista tai terveellisen ruokavalion noudattamista. 

 


