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Ravinto, uni ja aktiivinen kehonhuolto ovat kehittävän palautumisen tärkeitä tekijöitä 
kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa 

Tämä artikkeli on jatkoa Suunnistajan numerossa 3/2010 käynnistyneelle sarjalle, jossa pureudutaan 
kokonaisvaltaisen suunnistusvalmennuksen eri osa-alueisiin. Tässä keskitytään palautumiseen, uneen ja ravintoon. 
Seuraavassa numerossa teemana urheilijan ja kokonaisvaltaisen valmentautumisen toimintaympäristö. 

 

Kuvio 1. Kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus 

 

Nuorena huippusuunnistajan alkuna törmäsin kuvaan, jossa oli kolmion kärkinä esitetty urheilijan kehittymisen 
tukipilarit: harjoittelu, ravinto ja lepo. Nämä tukipilarit ovat minulle edelleen keskeisiä. Harjoittelun sisällöstä: 
määrästä ja laadusta, on kirjoitettu paljon ja puhutaan paljon huippusuunnistuksen yhteydessä. Viilaamme 
harjoittelun yksityiskohtia ja pohdimme, miten yksittäinen harjoitus olisi vielä kehittävämpi. Muistammeko 
valmentautumisen yhteydessä pitkäjänteisyyden ja kokonaisuuden, jonka osasia harjoittelun lisäksi ovat ravinto ja 
lepo? Mietimmekö, miten niitä kehittämällä urheilija voisi kehittyä? Pohdin tässä artikkelissa, miksi ehkä kannattaisi. 
Itselleni ravinnon ja levon laatu ja määrä ovat olleet hyvin tärkeitä suunnistusurani aikana. 

KEHITTÄVÄ PALAUTUMINEN 

Juoksija-lehdessä 5/2010 Paunonen toteaa perustellen, etteivät hyvä ravinto ja aktiiviset palautumistoimenpiteet 
(venyttely, jumppailu, huoltava/kevyt liikunta, kylmähoito jne.) nopeuta palautumista rasituksen seurauksista, mutta 
ne edistävät kehon palautumista. Minun piti hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä se oikein tarkoittaa. Oivaltaessani 
asian ytimen, ymmärsin urheilijana kehittymistäni ja huippukunnon saavuttamista selvemmin. Olin asian hyväksynyt jo 
menneinä vuosina, mutta tämä selitti, mistä oikeastaan on kyse. 

Kun urheilija rasittaa kehoaan harjoitusärsykkeillä, tapahtuu monenlaisia asioita. Toivottavaa suunnistajalle on, että 
fyysisen harjoittelun seurauksena sydän vahvistuu, lihaksiin tulee lisää hiussuonia happea kuljettamaan, lihasten 
kestovoima paranee ja sekä hiilihydraatti- että rasva-aineenvaihdunta kehittyvät. Lisäksi on tärkeää, että hermosto 
toimii jouhevasti maastossa juostessa ja päässä liikkuu oikeita ajatuksia suorituksen kannalta. Muun muassa näitä 
asioita pyrimme harjoittelulla kehittämään, mutta miksi harjoitus puree meihin eri tavoin? 
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On helppo ymmärtää, että taito kehittyy vain tehdessämme suorituksen kannalta oikeita malleja, mikä suunnistajalle 
tarkoittaa olennaisia ajatuksia jokaisella rastivälillä. Väärät mallit voivat pahimmillaan johtaa suorituksen 
heikentymiseen. On vaikeampi ymmärtää, miksi kestävyys ei aina vain parane, mitä enemmän harjoittelee – tai ehkä 
kestävyys paranee, mutta samalla tulee hitaammaksi ja sehän ei ole toivottua, kun kuitenkin nopein voittaa. Teoriassa 
kestävyyssuorituskyky paranee koko ajan, mitä enemmän ja kovemmin urheilijamme pystyvät harjoittelemaan. 
Pyrimme siis nopeuttamaan palautumista, jotta voimme harjoitella enemmän ja kovempaa ja jotta kehittyisimme. 
Kuten edellä totesin, ravinto ja aktiivinen palauttelu eivät nopeuta palautumista, joten siinä suhteessa päädymme 
umpikujaan. Mitä muita sallittuja keinoja meillä on? 

Sähkömagneettiterapialla on tutkitusti sellaisia vaikutuksia elimistöömme, että terveyden edistämisen ohella se voisi 
nopeuttaa palautumista. Jokaisella urheilijalla ei ole varaa sellaiseen nykytekniikkaan, eikä sillä ole ratkaisevaa 
merkitystä huippusuorituksessa, jos perusasiat ovat kunnossa. Ehkä joitain muitakin sallittuja keinoja on, mutta 
palautumisen nopeus riippuu vahvasti harjoitustaustasta, iästä, kunnosta ja on hyvin yksilöllinen. Sama harjoitus 
kuormittaa eri tavoin urheilijoita ja siksi palautuminen kestää myös eri ajan. Moni tekijä on vaikuttanut vuosien 
varrella siihen tilanteeseen, jossa nyt olemme palautumisen nopeudessa, ja niitä on mahdoton eritellä. 
Syntymälahjoilla lienee osansa, kuten lapsuuden tekemisillä ja nykyisellä harjoitustaustalla. 

Kehomme tarvitsee oman aikansa palautumiseen itsellemme kovista harjoituksista, mutta myös pitkäkestoisista 
kevyemmistä harjoituksista, vaikka kuinka yrittäisimme nopeuttaa palautumista. Palautumista tapahtuu kehossamme 
aina, kun emme sitä rasita riippumatta, mitä juomme ja syömme tai miten nukumme ja huollamme kehoamme. 
Palautumisen nopeus ei olekaan kehittymisen kannalta tärkeintä, vaan palautumisen laatu. 

Voimme vaikuttaa hyvällä ravinnolla, syvällä unella ja aktiivisella kehonhuollolla juuri palautumisen laatuun. Kun keho 
tarvitsee aikansa palautumiseen, on toimenpiteillämme merkitystä sen suhteen, miten laadukasta ja kehittävää 
palautuminen on ollut. Kun kehomme saa tarvitsemiaan ravintoaineita aina riittävästi ja pidämme siitä muutenkin 
hyvää huolta, palautuminen on kehittävää ja suorituskyky paranee toivomallamme tavalla. Silloin harjoitus niin 
sanotusti puree. Jos emme pidä kehostamme huolta ja työnnämme suumme kautta kaikkea moskaa, seurauksena on 
palautumisen ja siten kehittymisen heikentyminen, pahimmassa tapauksessa vakavampi sairastuminen. Varmasti 
myös lievemmät flunssat ja rasitusvammat ovat vältettävissä, kun huollamme kehoamme jatkuvasti. Kehittävä 
palautuminen on pitkäjänteistä toimintaa, kuten kestävyysharjoittelukin. 

UNI ON TÄRKEIN PALAUTTAJA 

Uni on tärkeintä lepoa, eikä sitä korvaa mikään. Unelle voimme tehdä vähän, mutta olennaista on löytää säännöllinen 
unirytmi ja nukkua riittävästi eli 8–10 tuntia yössä. Iltaunisen urheilijan pitäisi päästä ajoissa nukkumaan, jotta saa 
syvää unta riittävästi iltayöstä. Aamu-uniselle on puolestaan tärkeää saada nukkua aamulla riittävän pitkään. Itse olen 
iltauninen ja seuraava päivä on onnistunut, jos olen klo 22 käymässä nukkumaan. Iän karttuessa olen huomannut, että 
jokainen venynyt ilta heikentää seuraavan päivän harjoittelun laatua ja kilpailukykyä. Näin minulle kävi Jukolassa tänä 
vuonna. Kaksikymppisenä unen merkitystä ei huomannut yhtä selvästi, joten oppia ikä kaikki. 

Kehittävän palautumisen kannalta unen laatu, erityisesti syvän unen riittävän pitkä kesto, on tärkeää. Unen laatuun 
voimme vaikuttaa jonkin verran. Olennaisinta on, mitä tekee juuri ennen nukkumaan käymistä. Parasta olisi rentoutua 
ja tyhjentää mieli pohdiskelusta tai ajatella ihania ja rentouttavia asioita, paikkoja, tapahtumia. Unta tarvitaan 
nimenomaan hermoston palautumiseen, siksi voimakkaat ärsykkeet aivoillemme häiritsevät syvään uneen pääsyä. 
Haasteena suunnistajalle ovat yöharjoitukset ja talvisin myöhäiset saliharjoitukset, jotka piristävät näennäisesti 
kehoamme yömyöhään. Elokuvien katsominen ja nettisurffailu eivät välttämättä myöskään ole parasta 
valmistautumista yöhön. 

Runsas syöminen juuri ennen nukkumaan menoa heikentää varsinkin iltaunen laatua ja häiritsee siten erityisesti 
iltaunisen syvää unta. Usein kovan harjoituspäivän jälkeen on kunnolla aikaa syödä vasta kahdeksan jälkeen illalla, 
jopa myöhemmin, minkä olen kokenut omassa urheilussani haasteeksi. Illalla pitää varmistaa riittävä energian saanti, 
jotta uusi päivä ei ala vajailla tankeilla, mutta liiallista kerralla syömistä pitää illalla välttää. Optimaalista olisi, kun 
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hyvän olon jättävästä iltasyönnistä kuluisi kaksi tuntia ennen nukkumaan menoa. Vaikka se onnistuisi harvoin, siihen 
kannattaa silti pyrkiä. 

Toisessa osassa käsittelen ravintoa ja aktiivista kehonhuoltoa. Ravinto on kehittävän palautumisen perusta ja 
aktiivinen kehonhuolto huipentaa palautumisen. 

RAVINNON YKSINKERTAISUUS JA HYVÄT RAAKA-AINEET KUNNIAAN 

Hyvä ja laadukas ravinto jakaa mielipiteitä, eikä jatkuva tutkimus puolesta ja vastaan auta asiaa yhtään. Yhdestä 
asiasta en ole kenenkään kuullut olevan eri mieltä, mitä ravintoon tulee, nimittäin luonnonmukaisen ja yksinkertaisen 
eli jalostamattoman ravinnon ja raaka-aineiden terveellisyydestä. Parasta olisi urheilijallekin, kun saisi omasta maasta 
suurimman osan ravintonsa raaka-aineista. Nykypäivänä niin ei vain ole ja siksi olemme erilaisten lisäravinteiden ja 
funktionaalisten eli terveysvaikutteisten elintarvikkeiden sekamelskassa. Ota siitä sitten nuorena urheilijana selvää, 
mitä pitäisi syödä ja juoda. 

Itse kerron mielelläni omista kokemuksistani markkinoimatta yhtäkään tuotemerkkiä ja ylistämättä yhtäkään 
valmistajaa. Kokemukseni ravinnosta ovat merkittävät, sillä olen 15-vuotiaasta asti ollut kiinnostunut kehittämään 
omaa ravitsemustani kehittävää palautumista tukevaksi. On kuitenkin muistettava, että se mikä sopii toiselle, ei 
välttämättä ole paras toiselle. Esimerkiksi gluteeniton ruokavalio teki mahdolliseksi kehittymiseni urheilijana, mutta 
kaikkien ei liene syytä siirtyä gluteenittomaan ravintoon. 

Kaikkea olen ravinnon suhteen kokeillut: kasvisruokaa, maidotonta, vähärasvaista, vähäsuolaista ja gluteenitonta. Vain 
viime mainittu on jäänyt pysyvästi ruokavaliooni yksittäisenä merkittävänä nimittäjänä. Muut olen todennut 
urheilijalle haitallisiksi, sillä niissä on liian iso riski puutoksille: puuttuu rautaa, kalsiumia, magnesiumia, proteiinia, 
rasvaa ja jopa natriumia. Yleensä kestävyysurheilussa korostetaan hiilihydraattien merkitystä ja nuori 
kestävyysurheilija oppii nopeasti pitämään huolta runsaasta sokerin saannista. Ravitsemuksellisesti katsottuna hitaasti 
imeytyvät hiilihydraatit ovat niitä tärkeitä ja ne eivät maistu urheilijan suussa yhtä hyvälle kuin karkit, limsa, 
leivonnaiset jne. 

Viittaan jälleen Juoksija-lehteen, sillä on ollut ilo lukea Olli Ilanderin ravintoaiheisia kirjoituksia. En tunne itseni lisäksi 
toista urheilijaa, jonka ostokset ruokakaupassa näyttävät yhtä paljon samanlaisilta kuin Ilanderin antamat ohjeet. 
Oman kokemuksen kautta olen päätynyt pitkälti samoihin ajatuksiin ravinnosta kuin urheiluravitsemukseen 
perehtynyt asiantuntija. Ihan kaikessa en ole samoilla linjoilla, mutta pääasioissa kylläkin. 

Urheilijan ravinnon pitäisi olla yksinkertaisista, hyvälaatuisista ja luonnonmukaisista raaka-aineista koostuvaa 
perusravintoa. Joku varmasti väittää, etteivät paprika, porkkana, avocado, pähkinät, hapankaali, kananmuna, 
muutamia omia perusravintoaineksia mainitakseni, maistu sellaisenaan hyvälle. Kaikki eivät pidä kaikesta, mutta 
jokainen löytää tuosta lyhyestäkin listasta varmasti jotain, josta pitää. Sille on hyvä aloittaa yksinkertaisen 
perusravinnon rakentaminen. Mielestäni mikään ei voita iltapalaa, jossa on nuo kaikki edellä mainitsemani omana 
itsenään kasattuna lautaselle höystettynä parilla ruokalusikallisella kylmäpuristettua oliiviöljyä ja runsaalla 
hyppysellisellä yrttimerisuolaa. Kaikki pidemmälle jalostettu menettää luonnonmukaisen ihanan makunsa. Reissussa 
rähjääntyy, eikä ravintoloista saa luomu-ravintoa. Olennaista on kuitenkin kotona syöty perusravinto kaikessa 
pitkäjänteisyydessään. 

Ravinto on kuten harjoittelu: määrää on oltava riittävästi, mutta määrä ei korvaa laatua, eikä laatu riittävää määrää. 
Uskallan kokemuksellani väittää, että kovaa harjoitteleva suunnistaja tarvitsee paljon hitaasti imeytyviä 
hiilihydraatteja, joissa on myös runsaasti kuituja. Sen sijaan sokeria ei tarvita muuta kuin välittömästi kovan 
harjoituksen jälkeen palautumisen käynnistämiseksi ja mielen hyväilemiseksi herkuttelulla. Kehomme tarvitsee 
palautuakseen runsaasti hyvälaatuisia proteiineja ja rasvoja. Proteiinia tarvitaan lihasvaurioiden korjaamiseen eli 
uuteen rakentamiseen myös nopeasti kovan rasituksen jälkeen ja siksi palautumisbanaanin ohella pitäisi olla myös 
proteiinin lähteitä. Proteiinijuoma voi silloin olla hyvä vaihtoehto, sillä luomu-lähteitä ei välttämättä ole heti tarjolla. 
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Rasva on kestävyysurheilijalle tärkeämpää kuin hiilihydraatit. Ilman hiilihydraatteja suorituksesta puuttuu teho ja se 
on nopeasti korjattu syömällä riittävästi pastaa, riisiä, perunaa, leipää ja niin edelleen ennen seuraava suoritusta. 
Vähärasvaisen ruokavalion kokeilleena tiedän, että ilman laadukkaita ja luonnonmukaisia rasvoja, palautuminen ei ole 
kehittävää. Keho kärsii rasvan puutteesta monella tavalla. Kestävyysurheilussa rasva-aineenvaihdunta on lisäksi yhtä 
tärkeää kuin hiilihydraattiaineenvaihdunta. Kun pitkässä suorituksessa rasva-aineenvaihdunta lähtee alusta alkaen 
tehokkaasti käyntiin, säästää se hiilihydraatteja pidemmälle suoritukseen. Rasva on myös aivoille välttämätöntä ja se 
on ”kehon voiteluainetta” rasitusvammojen ehkäisyssä. Kestävyysurheilijan tulisi nauttia kylmäpuristettuja öljyjä 
päivittäin, syödä rasvaista kalaa useammin kuin kerran viikossa ja leivän päällä kannattaa käyttää hyvällä omalla 
tunnolla rehellistä voita. 

Ravinnosta puhuttaessa määrä tarkoittaa luonnollisesti energiansaantia eli kaloreita. Usein ajatellaan, että ihminen 
lihoo, jos energiansaanti on suurempaa kuin kulutus. Itse en usko asian olevan ihan niin yksiselitteinen. Tutkimuksissa 
on osoitettukin, että toiset lihovat lähestulkoon jo katsoessaan sokerisia ja rasvaisia ruokia. Toiset puolestaan saavat 
syödä mitä tahansa, eivätkä liho. He kärsivät todennäköisemmin muun muassa korkeasta kolesterolista. Perimän 
vaikutuksille emme voi mitään, mutta ravinnon laadulle voimme. Mielenkiintoinen kokemus rasvoihin liittyen on 
itselläni sellainen, että kehon rasvaprosentti säilyy pienempänä, kun ruokavaliossa on koko ajan runsaasti 
hyvälaatuista rasvaa, mutta myös tyydyttyneitä rasvoja. Rasvaprosenttini on ollut suurimmillaan, kun söin vähän 
rasvoja ja suhteessa enemmän hiilihydraatteja. Yksilöllisyys on varmasti merkittävää tässäkin asiassa, mutta olen 
vakuuttunut, että kehittävään palautumiseen tarvitsemme joka päivä rasvoja. Kun terve keho saa riittävästi kaikkea 
tarvitsemaansa ravinnosta, se pitää itsestään huolen tasapainosta. 

Ainakin yksi tärkeä asia vielä puuttuu, nimittäin ravintosuolat. Suunnistajan on sinänsä turha välttää suolaa 
ravinnossaan, sillä sen verran tehokasta hikiliikuntaa suunnistusurheilu on ja hikoillessa kuluu runsaasti natriumia. 
Hyvä nyrkkisääntö suolan riittävästä saannista on lihaskrampit suorituksen aikana, jotka harvoin johtuvat 
magnesiumin puutoksista. Natriumia tarvitaan, mutta sitä saadaan usein liikaa. Kuitenkin vähäsuolainen ravinto 
saattaa aiheuttaa lihaskramppeja kovassa ja pitkäkestoisessa suorituksessa. Magnesiumin puutoksista johtuvat 
krampit tulevat ennemmin levossa. 

Pöytäsuola (NaCl) on huonoa ravintoa siksi, että se sisältää suoloista pelkästään natriumia. Kehittävään palautumiseen 
tarvitsemme lisäksi kalium-, kalsium- ja magnesiumsuoloja, joita olisi hyvä nauttia veden kera. Yksinkertaisin tapa on 
juoda säännöllisesti luonnollisella meri- tai vuorisuolalla maustettua vettä, sillä niistä saamme edellä mainittujen 
”palautumismineraalien” lisäksi useita kymmeniä mineraaleja, joita monen urheilijan ruokavaliossa saattaa muuten 
olla vähän. Suolat auttavat myös tankkauksessa, sillä erityisesti natrium sitoo nestettä ja ehkäisee kehon nesteiden 
liiallista laimenemista, mikä on ongelma pelkkää vettä juodessamme. 

Kaikkea tärkeää on urheilijan ravinnosta mahdotonta mahduttaa tähän juttuun, mutta D-vitamiini on pakko mainita 
aina ravinnon yhteydessä. Vaikka tänä kesänä suomalaisetkin ovat saaneet varastoitua auringosta runsaasti D-
vitamiinia, se on käytetty jo ennen vuoden vaihdetta. D-vitamiinia on ilmeisesti eniten tutkittu viime aikoina terveyden 
edistäjänä ja sairauksien ehkäisijänä. D-vitamiini on perustellusti ainoa vitamiini, jota ihminen ei saa ravinnosta 
riittävästi, vaikka söisi rasvaisia kaloja joka päivä. Syyskuusta toukokuulle jokainen suomalainen tarvitsee D-
vitamiinilisää terveytensä ylläpitämiseksi. Harjoittelu ei kuluta D-vitamiinia, joten urheilija ei tarvitse sitä yhtään 
enempää. D-vitamiinin puutos voi kuitenkin olla esteenä kehittävälle palautumiselle. 

AKTIIVINEN KEHONHUOLTO ON KUIN PISTE I:N PÄÄLLE 

Puhutaan sitten harjoittelun tai palautumisen tehostamisesta, niin meidän on syytä muistaa yksilöllisyys sekä perimän 
että harjoitustaustan osalta. Harjoitustaustaksi pitää laskea kaikki liikunta, jota on ensimmäisestä ikävuodesta alkaen 
tehty, ei pelkästään tavoitteellinen harjoittelu. Kaikella tällä on vaikutuksensa urheilijan kehoon ja palautumiseen 
rasituksesta sekä vammojen ennalta ehkäisyssä. Siksi aktiivisten kehonhuoltotoimenpiteiden tarve on hyvin 
yksilöllinen ja muuttuu myös iän myötä. Ikäurheilijoiden haasteena on juuri lisääntynyt kehonhuollon tarve, kun aikaa 
on vain sille ”kehittävälle” harjoittelulle. Siitä seuraa väistämättä ongelmia. Nuori urheilu puolestaan voi kokea 
kehonhuollon turhaksi, kun vaikutuksia ei heti huomaa. 
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Varmaa on, että aktiivisella kehonhuollolla on jossain muodossa hyötyä kaikille urheilijoille, kun halutaan 
palautumisesta kehittävää. Hieronta on yleensä urheilijan näkökulmasta passiivista toimintaa, mutta sekin vaatii 
aktiivisuutta varata aika ja mennä hierottavaksi. Lisäksi laadukkaassa hieronnassa ei pelkästään ”jyystetä” lihasta, vaan 
otetaan lihas mukaan urheilijan omilla pumppausliikkeillä. Hyvä hieroja osaa kuulostella, mikä on sopiva voimakkuus 
urheilijalle. On tärkeää käydä samalla hierojalla, jotta hieroja oppii tuntemaan urheilijan lihakset ja vuorovaikutuksella 
saadaan hieronnasta enemmän hyötyä. Hyvän hierojan tunnistaa hänen halustaan kehittyä hierojana. Myös 
hieronnassa säännöllisyys on tärkeää, vaikka se voi vaihdella kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. 

Omatoimisen hieronnan oppiminen on tärkeää urheilijalle, sillä siten oppii tuntemaan omaa lihaksistoaan paremmin. 
Esimerkiksi saunassa on hyvä tunnustella ja hieroa jalkapohjat, nilkan seutu, pohkeet ja reidet. Reiden yläosien, 
pakaroiden ja selän hieronta vaatii enemmän osaamista ja apuvälineeksi omatoimiseen hierontaan vaikkapa 
tennispallon, mielellään hivenen pehmeän. Omatoimisella hieronnalla urheilija pystyy päivittäin vaikuttamaan muun 
muassa lihasten kiinnitysalueille, joihin on vaikea kohdentaa venyttelyä. Myös isän, äidin, veljen, siskon, poika-
/tyttöystävän tai harjoituskaverin kanssa hierominen on tehokas tapa oppia tuntemaan toisen lihaksistoa ja siitä on 
molemmille hyötyä. Lisäksi se on taloudellisesti kannattavaa. Meillä harrastettiin kotihierontaa isän ja veljen kanssa 
joka viikko. 

Puhuttaessa aktiivisesta kehonhuollosta venyttely tulee yleensä ensimmäisenä mieleen. Tyypillisintä lienee venytellä 
iltaisin tv:n ääressä. Se on ihan hyvä tapa, mutta haasteena on keskittyminen oikeasti omaan kehoon. Usein 
iltavenyttely on melko passiivista lihasten venyttämistä, mutta varmasti parempi vaihtoehto, kuin jättää venyttely 
tekemättä. Optimaalisinta olisi venytellä heti kevyen harjoituksen jälkeen tai 2–3 tuntia kovemman harjoituksen 
jälkeen. Suunnistajan ei kannata venyttelyllä pyrkiä lisäämään liikkuvuutta, sillä pitkillä venytyksillä voi olla lihaksen 
elastisuutta ja joustavuutta heikentävää vaikutusta. Siten saattaa jopa lisätä alttiutta vammoille. Sen sijaan 
dynaamiset venytysliikkeet, jotka saavat pienen hien pintaan ja toimivat myös perusjumppana, palauttavat lihaksia 
rasituksesta ja samalla vahvistavat lihaksia. 

Elastinen liikkuvuus on toiminnallista voimaa, kun lihaksisto on harjoitettu esimerkiksi maastossa juoksemiseen. 
Rasittunut ja supistunut lihas, josta puuttuu elastisuus, on maastossa nopeissa liikkeissä hidas reagoimaan ja 
sopeutumaan tilanteen vaatimalla tavalla, ja lisäksi altis venähdyksille ja revähdyksille. Kun aktiivisella venyttelyllä 
pitää lihakset elastisina, kykenee juoksemaan vaativassa maastossa rennosti ja väsyneilläkin lihaksilla tekemään 
nopeita liikkeitä turvallisesti. 

Aktiivisinta kehonhuoltoa on mielestäni lihaksiston aktivointi ennen harjoitusta alkulämmittelyn yhteydessä. Usein 
nuoret ja kokeneemmatkin suunnistajat lähtevät suunnistusleireillä harjoitukseen liian huonolla alkulämmittelyllä ja 
lihaksiston aktiivisuudella, mikä lisää alttiutta sekä rasitusvammoille että loukkaantumisille, kuten nilkan 
nyrjähdyksille. On ymmärrettävää, että suunnistusleirin päätarkoitus on suunnistaa mahdollisimman paljon, kun 
kerran ollaan uusissa harjoitusmaastoissa. Toisaalta, jos lihaksisto on rasittunut ja toimii heikosti, pysyykö ajatus 
tehokkaasti suunnistuksessa. 

Jotta suunnistusleireistä saadaan paras hyöty irti, on tärkeää miettiä tarkoin, kuinka paljon ja millä tehoilla on 
edellytys tehdä laadukkaita harjoituksia. Kun tekee huolellisen alkulämmittelyn, varsinkin kevään viileissä 
leiriolosuhteissa ja tottumattomana maaston vaatimuksiin, ja siihen oheen dynaamisia venytysliikkeitä, hermoston 
herättelyä, nivelten availua ja teräviä juoksuteknisiä liikkeitä, niin kyllä on erilaiset valmiudet tehdä laadukas 
suunnistusharjoitus. Lihakset toimivat hyvin ja keskittyminen pysyy helposti olennaisessa. Lihasten ja nivelten 
aktivoinnilla pystytään tehokkaasti ennalta ehkäisemään vammoja, eikä kovakaan harjoitus kipeytä lihaksia yhtä 
paljon kuin ”kankeana” tehty harjoitus. 

Aktiivinen kehonhuolto on kokonaisvaltaisessa valmennuksessa kuin piste i:n päällä. Se on osa-alue, joka jää usein 
vähälle huomiolle, mutta on kehittävän palautumisen huippu. Jos aktiiviselle kehonhuollolle varaa aikaa siinä missä 
harjoittelullekin, niin se palkitsee varmasti jo muutaman viikon harjoittelun aikana harjoitusvasteen parantumisena. 
Toisin sanoen kehitystä tapahtuu enemmän samalla harjoittelulla. 



 

Suunnistaja 8/2010 
Jani Lakanen 

 

Aktiivisia kehonhuoltotoimenpiteitä on toki muitakin, joista vielä voisin mainita kylmähoidon. Varsinkin kesähelteillä 
kovien harjoitusten ja kisojen jälkeen jääkylmä vesi tehostaa lihasten palautumista kovasta rasituksesta. Itselleni 
aktiivista kehonhuoltoa ovat myös syvälihasharjoitteet, joita voi kutsua vaikka ”jaMMun joogaksi” tai pilates-
tyyppiseksi kehon vahvistus-hengitysharjoitteiksi. Itse koen kaiken muun voimaharjoittelun, kuin lajivoimaharjoittelun, 
olevan pääasiassa kehoamme aktiivisesti huoltavaa, aktivoivaa ja palautumista kehittävää laadukasta 
oheisharjoittelua. Ainakin jokaisella voimaharjoituksella, joka ei ole lajinomaisesti tehty, pitäisi pyrkiä aistimaan kehon 
tuottama voima. Oman kehon tuntemus vahvistaa myös urheilijan lihastasapainoa ja omalta osaltaan ehkäisee 
rasitusvammojen syntyä. 

Paljon asiaa tuli kirjoitettua, paljon voisi vielä täsmentää. Uskon kuitenkin, että nämä ajatukset ymmärtämällä ja 
sisäistämällä omaan tekemiseen saa palautumisen kehittävämmäksi suunnistajan ja ylipäänsä kestävyysurheilijan 
näkökulmasta.   


