
Hellurei, päivä kolme! 

Mahtavaa, kun olet mukana katsomassa videota, tekemässä treenejä ja pitämässä
hyvää huolta itsestäsi terveellisen ruokavalion avulla. 

Eilen puhuttiin mitä kuuluu terveelliseen ravintoon ja on helppo ajatella, että joo, kyllä
tämän tiedän (niin kuin varmasti tiedätkin ja siksi jatkossa keskitytäänkin enemmän
siihen miten muutokset onnistuu).

Mutta muista, että vaikka tiedät, ainoastaan käytännön toteutus on se, jolla on
merkitystä eli kannustan tekemään pienen pieniä muutoksia.

Jos on joku pienikin muutos tai parannus mielessä, kokeile sitä! Pienikin muutos
nykyiseen voi tuoda yllättävän isoja tuloksia. 

Mitkä niitä tuloksia sitten on?  

Kannustan seuraamaan omaa oloasi kurssin kuluessa: millainen fiilis treenien jälkeen
on, miltä uudet reseptit tuntuvat vatsassa, miten virkeä olet, huomaatko muutosta
omassa olossasi tai olemuksessasi viikon aikana. Kuulostele ja vertaile! 

Helposti jumitutaan tuijottamaan vaa’an lukemaa, vaikka on paljon muita, tärkeämpiä
mittareita hyvinvoinnille.  

- onko energinen olo
- millainen olo on tietyn ruoan jälkeen 

- miltä vatsassa tuntuu 

- miltä treenien jälkeen tuntuu, tuntuuko ikään kuin olisi vähän vahvempi ja
notkeampi olo, vaikkei olla tehty kuin pari treeniä 

- onko olo, että osaan ja pystyn 

Treeni 

Päivän treeni n. 20 minuuttia peruskestävyyttä. Eli ei nosteta sykettä kattoon eikä
hapoteta lihaksia, vaan ennemmin harjoitetaan kestävyyttä ja lihaskuntoa.

Jos tunnet, ettet vielä pysty tekemään kaikkia toistoja tai kierroksia, ei se haittaa, tee
niin paljon kuin pystyt! Kaikki toistot lasketaan ja ihan jokaisesta tehdystä treenistä voi
olla ylpeä! Voit aina aloittaa helpommilla vaihtoehdoilla tai pitää taukoja ja lisätä
intensiteettiä kun huomaat kehitystä kunnossasi. 

Ravinto 

Eilen puhuttiin siitä, mitä terveellinen ravinto on, tänään puhutaan vähän siitä että
miksi terveellinen ruokavalio on tärkeä.

Terveellisen ruokavalion noudattaminen ei välttämättä ole ihan helppoa, koska on
mielitekoja ja houkutuksia ja sinänsä ei haittaa, vaikka välillä söisikin jotain
epäterveellistä, ei tarvitse olla ehdoton.

Mutta yksi ajatus on se, että, väitän, että jos aina tiedettäisiin tai muistettaisiin mitä
kaikkea terveellinen ruoka meille tekee, olisi paljon helpompi pitää motivaatiota yllä.
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solut, luut, suolisto, kaikki kehossa uusiutuu  

mitä keho käyttää rakennusaineena uusiutumiseen -> sitä mitä syödään 

Koska ruoan vaikutukset ei ainakaan heti näy ulospäin. Nimittäin jos syöt valtavan

kebab-annoksen tai ison palan täytekakkua, voi olla että mahassa kiertää, on

tukkoinen ja väsynyt olo, mutta on paljon sellaista mitä tapahtuu pinnan alla, mistä

me ei välttämättä tiedetä mitään.

Miksi on tärkeää syödä terveellisesti, mitä se tekee meidän keholle? 

1. Keho uusiutuu 

-> esim. rasvat ja solukalvojen läpäisevyys mitokondriot → enemmän energiaa 

Miten syödään, vaikuttaa suoraan siihen millaisista palikoista keho rakentuu.

Mitä paremmin syödään, sitä paremmin meidän keho voi.

Mikä mahtava mahdollisuus!

2. Kasviksista fytokemikaaleja 

Ne toimivat antioksidantteina hapetusstressiä vastaan 

-> stressi, saasteet, kemikaalit rappeuttavat kehoa, vanhentavat sisältä ja ulkoa, luovat

tulehdusta, sekä ryppyjä 

-> mitä enemmän erilaisia vihanneksia, marjoja, hedelmiä, juureksia, mitä enemmän

värejä -> sitä enemmän aineksia taisteluun happiradikaaleja vastaan 

3. Hormonit toimii paremmin tasapainossa mitä paremmin syödään  

→ vaihdevuodet, PMS-oireet, niitä voit lieventää syömällä terveellisesti, samoin stressiä

voi helpottaa syömällä terveellisesti 

eli voidaan itse vaikuttaa terveyteen ja olotilaan, siihen miten keho voi, sillä mitä

syödään. 

Esimerkiksi se, että keho uusiutuu tai kasvikset toimivat antioksidantteina - ensin

vaikutus tapahtuu pinnan alla, sisällä kehossa, mitä ei nähdä kun pistellään ruokaa

suuhun, mutta hyvin pian alkaa näkyä myös ulospäin: 

iho ja hiukset ovat hyvässä kunnossa, suolisto voi paremmin, on energisempi olo,

painoa on helpompi hallita.

Aika hienoa, miten paljon omilla teoilla voidaan vaikuttaa siihen miten voidaan.

Jos mietit, että on kiire, en millään pysty aina syömään maailman parasta ja

terveellisintä ruokaa, ei tarvitse olla täydellinen, riittää, kun teet parhaasi ja teet

pieniäkin parannuksia ruokavalioon esim. testaat uusia reseptejä, katsot eilisen

päivänä kaavioita ja otat yhden palan, jota voit parantaa lähde siitä liikkeelle. 

Ajatus treeniin & ravintoon 

Ennen kuin päästän sinut treenin kimppuun, on kolme kysymystä, joita toivoisin, että

mietit tämän päivän aikana liittyvät terveellisiin elintapoihin ja motivaatioon. 

1. Mikä on sinun syysi liikkua ja syödä terveellisesti? 

Vaikka tietäisi tarkalleen, kuinka tärkeää liikunta on esimerkiksi sydämen terveyden

kannalta, se ei vielä välttämättä saa liikauttamaan edes pikkusormea. Samoin asiat,

joista kerroin äsken ruokavalioon liittyen, vaikka tiedät, miten tasapainottaa

hormoneja ja uudistaa suolistoa, ei välttämättä riitä arjessa syyksi tehdä muutoksia. 



koitat joka aterialla syödä vähän enemmän kasviksia tai proteiinia 

syöt säännöllisin väliajoin päivän aikana 

Tarvitaan jokin painavampi syy. Syy, joka sinulle merkityksellinen.

Mieti, mikä on motivoiva syy juuri sinun elämässäsi.

Mieti miksi liikkuisit säännöllisesti myös tämän kurssin jälkeen?

Miksi söisit terveellisesti?

Mikä voisi olla syy ja motivaatio tehdä muutoksia? 

Mieti mitä haluat: 

- lisää energiaa ja mitä mahdollisuuksia se tuo, mitä voit tehdä sillä lisäpuhdilla?

- jos haluat laihtua, mitä sitten tapahtuu, mikä pohjimmainen syy?

- jos haluat, että suolisto voi paremmin, vältyt selkäkivuilta, mitä sitten tapahtuu kun

ne toteutuvat, millaista elämä sitten on?

Kun löydät oikean syyn, kirjoita se ylös. 

Motivoiva syy auttaa järjestämään aikaa terveellisille elintavoille ja laittamaan sen

tärkeysjärjestyksessä korkealle. 

2. Oletko valmis? 

Alkuinnostuksessa tulee helposti ahnehdittua. Tekee mieli päästä kuntoon nyt ja heti,

tekee mieli pistää koko ruokavalio uusiksi, syödä pelkkää salaattia ja viherpirtelöitä.

Jos lähtee suin päin johonkin uuteen.. 

kun kroppa on kipeänä treeneistä, iskee flunssa tai kiireet, alkuinnostus voi hiipua

liiankin nopeasti. Siksi onkin tärkeä mitata sitä, millaiseen muutokseen on oikeasti

valmis, mikä mahtuu arkeen. 

Esim. liikunnan suhteen: kun mietit omia päiviäsi ja kalenteriasi, kuinka monta

liikuntakertaa saat viikkoon mahtumaan? Miltä kuulostaa treeni neljä kertaa viikossa? 

Millä todennäköisyydellä pystyt sitoutumaan neljään viikottaiseen liikuntakertaan

viikossa seuraavan vuoden ajan? 

Jos neljä kertaa kuulostaa lähes mahdottomalta ja annat sille 40% todennäköisyyden,

pudota määrää. Onnistuisiko kolme kertaa viikossa? Jos se saa 60% todennäköisyyden,

pudota määrää vielä. 

Ota tavoitteeksi vain sellainen viikoittainen liikuntamäärä, johon oikeasti olet valmis ja

johon pystyt sitoutumaan vähintään 80% todennäköisyydellä. 

Ja sama ruokavalion suhteen, mieti millainen muutos mahtuu arkeen? Esimerkiksi 

Mikä on se muutoksen määrä, joka mahtuu arkeen ja millainen muutos tarvitsee

tehdä ei välttämättä edes tarvitse pistää kaikkea uusiksi, koska varmasti ruokavaliossa

on jo nyt paljon hyvää. 



Eli mieti, mihin olet valmis?

3. Minkä on muututtava? 

NYT sinulla on syy ja motivaatio ja tiedät, mihin olisit valmis!

Luultavasti jonkin asian arjessa on muututtava, jotta uudet asiat mahtuvat siihen

mukaan, ja jotta niille jää tilaa. Mitä voisit tehdä toisin kuin nyt, minkä toimintatavan

pitäisi muuttua? 

Mieti näitä kolmea kysymystä tämän päivän aikana ja kirjoita vastauksia ylös. 

Tsemppiä treeniin, nähdään taas huomenna, jolloin treenien suhteen onkin vuorossa

lepoa ja venyttelyä! 


