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Tämän	  tekstin	  sisällön	  lainaamiseen	  tulee	  pyytää	  kirjoittajan	  lupa	  

	  
	  
	   	  



HARJOITTELE	  JA	  KILPAILE	  TERVEENÄ	  	  

Kilpaurheilijan	  terveydenhuolto	  ja	  sairaudet	  ei	  varsinaisesti	  eroa	  tavallisen	  
tallaajan	  terveydenhuollosta,	  mutta	  sairasteluun	  ja	  vammoihin	  on	  ikävää	  tuhlata	  
hyviä	  treenipäiviä.	  Keho	  on	  työväline,	  josta	  kannattaa	  pitää	  hyvää	  huolta.	  
Sairastelut	  ja	  vammat	  eivät	  yleensä	  ole	  huonoa	  tuuria	  tai	  sattumaa,	  vaan	  niitä	  voi	  
ehkäistä,	  ja	  ne	  paranevat	  viisaalla	  hoidolla	  nopeammin.	  Harjoituspäiväkirjaa	  tai	  
kalenteria	  taaksepäin	  katsomalla	  selviää	  useimpien	  flunssien	  ja	  vammojen	  syy.	  
Tärkein	  ohje	  terveenä	  pysymiseen	  on	  rasituksen	  ja	  palautumisen	  oikea	  suhde,	  
mikä	  samalla	  on	  tulosten	  ja	  kunnon	  kehittymisen	  tärkein	  edellytys.	  

Infektiotaudit	  kuten	  flunssat	  

Ylähengitystieinfektioiden	  –	  kotoisesti	  flunssien	  –	  takia	  menee	  enemmän	  
treenipäiviä	  hukkaan	  kuin	  tavallisten	  urheiluvammojen	  takia.	  

Tavallisen	  flunssan	  aiheuttaa	  virus,	  yli	  90%	  ylähengitystieinfektioista	  on	  
viruksen	  aiheuttamia,	  niihin	  ei	  ole	  parantavaa	  hoitoa,	  eikä	  niitä	  voi	  ehkäistä	  
rokotuksella.	  	  Hengitystieinfektion	  aikana	  keho	  ei	  ole	  vastaanottavainen	  
harjoittelulle,	  ja	  urheilusta	  voi	  olla	  jopa	  vaaraa,	  kuten	  riki	  sairastua	  esimerkiksi	  
sydänlihastulehdukseen.	  

On	  tunnettua,	  että	  kohtuudella	  harrastettu	  kuntoliikunta	  vähentää	  alttiutta	  
sairastua	  hengitystieinfektioihin.	  Kova	  urheiluharjoittelu	  heikentää	  kuitenkin	  
puolustuskykyä	  useilla	  mekanismeilla	  ainakin	  hetkellisesti	  heti	  treenin	  jälkeen,	  
ja	  lisää	  sairastumisalttiutta.	  Ei	  ole	  sattumaa,	  että	  huippukunnossa	  oleva	  urheilija	  
sairastuu	  juuri	  arvokisojen	  alla.	  Sama	  voi	  sattua	  myös	  kuntoilijalle	  juuri,	  kun	  
harjoittelussa	  tehdään	  viimeisiä	  silauksia	  kohti	  odotettua	  maratonia	  tai	  pitkää	  
hiihtoa.	  

Sairastumisen	  ehkäisyssä	  on	  kaksi	  tärkeää	  askelta:	  

1. Vähentää	  kontakteja	  taudinaiheuttajiin	  eli	  välttää	  virusten	  pääsyä	  
elimistöön.	  	  

Suurin	  osa	  viruksista	  kulkeutuu	  omien	  käsiemme	  kautta	  
suuhun/nenään.	  Paras	  tapa	  välttää	  viruksia	  on	  pysyä	  etäällä	  sairaista,	  
mutta	  tämä	  ei	  käytännössä	  ole	  kenellekään	  mahdollista,	  joten	  
huolellinen	  käsien	  pesu	  on	  paras	  tapa	  suojautua	  flunssalta	  työpaikoilla,	  
reissussa	  ja	  kotona.	  Kädet	  pestään	  saippualla.	  Reissussa	  ei	  aina	  
käsipesu	  onnistu,	  jolloin	  käsidesi	  on	  loistava	  apulainen	  esim	  
kisavessassa	  käynnin	  jälkeen,	  matkalla,	  ennen	  ruokailua	  (ennen	  kuin	  
tartut	  yhteisiin	  ottimiin	  JA	  VARSINKIN	  ennen	  kuin	  alat	  syömään	  –	  
tartut	  sämpylään	  tai	  kun	  ruoka	  on	  lautasella).	  

2. Estää	  taudin	  puhkeaminen,	  eli	  pitää	  omat	  puolustusmekanismit	  
kunnossa	  niin,	  että	  ne	  huolehtivat	  elimistön	  tunkelijoista,	  eivätkä	  nämä	  
pääse	  aiheuttamaan	  varsinaista	  tautia.	  	  
	  
Kovan	  treenin	  heikentäessä	  ainakin	  hetkittäisesti	  –	  varsinkin	  juuri	  
harjoituksen	  jälkeen	  –	  puolustuskykyä,	  on	  palautumisen	  merkitys	  



terveenä	  pysymisessä	  tärkeä.	  Uni,	  lepo	  ja	  monipuolinen	  ravitsemus	  
ovat	  itsestäänselvyyksiä,	  ja	  kehon	  vastustuskyvyn	  kulmakiviä.	  	  
On	  hyvä	  huomioida	  palautumisen	  maksimointi	  heti	  treenin	  jälkeen.	  
Välipala,	  joka	  sisältää	  nestettä,	  hiilihydraattia	  ja	  proteiinia	  (vaikka	  
juomajogurtti),	  ei	  vain	  maksimoi	  treenin	  hyötyä	  ja	  palautumista,	  vaan	  
nämä	  aineet	  ovat	  myös	  vastustuskyvyllemme	  tärkeitä.	  Kuivat	  vaatteet	  
kotimatkalle	  kuuluvat	  myös	  kuntoilijan	  varustukseen.	  	  
Ravitsemuksessa	  ei	  suomalainen	  tarvitse	  merkillisiä	  kikkoja,	  jos	  ruoka	  
on	  monipuolista.	  Liikkuja	  syö	  automaattisesti	  enemmän,	  jolloin	  
tarvittavia	  ravintoaineita	  saadaan	  riittävästi.	  D-‐vitamiini	  muodostaa	  
poikkeuksen,	  ja	  kaikki	  suomalaiset	  tarvitsevat	  D-‐vitamiinilisää	  10	  
kuukautta	  vuodessa.	  Sillä	  on	  luuston	  lisäksi	  myönteisiä	  ja	  tärkeitä	  
vaikutuksia	  vastustuskykyyn.	  

	  

Myös	  rokotukset	  kuuluvat	  luonnollisesti	  sairauksien	  ehkäisyyn.	  Niistä	  on	  
erillinen	  kappale.	  

	  

	  

	   	  

KÄSIHYGIENIA	  on	  paras	  tapa	  välttää	  tartunnat	  ja	  estää	  tautien	  leviäminen.	  
Käsipesu	  saippualla	  riittää	  hyvin,	  kädet	  pestään	  saippualla	  (kuten	  jo	  
päiväkodissa	  opetetaan)	  varsinkin	  wc-‐käynnin	  yhteydessä	  ja	  ennen	  ruokailua.	  
Käsidesillä	  voi	  korvata	  käsienpesun,	  ja	  käsidesi	  tappaa	  taudinaiheuttajat	  
tehokkaasti.	  30	  sekunnin	  tehokas	  käsien	  hieronta	  käsihuuhteella	  vähentää	  
mikrobien	  määrän	  sadasosaan!	  Tärkeää	  käsidesin	  käytössä	  on	  hieroa	  sitä	  
käsiin	  niin,	  että	  kädet	  ovat	  märkinä	  desistä	  riittävän	  kauan!	  	  



ENTÄ	  JOS	  KUITENKIN	  SAIRASTUT?	  

Urheilu	  flunssan	  aikana	  on	  turhaa	  ja	  voi	  olla	  vaarallista.	  	  

Sairauden	  aikana	  elimistö	  ei	  ota	  vastaan	  harjoittelua,	  ja	  sillä	  voi	  olla	  negatiivisia	  
vaikutuksia.	  Kehitystä	  ei	  ainakaan	  tapahdu.	  Lisäksi	  ylähengitystieinfektion	  
aikana	  on	  riski	  saada	  	  sydänlihastulehdus,	  josta	  enemmän	  alla.	  	  

Kun	  flunssan	  oireita	  alkaa	  tuntua,	  kannattaa	  pitää	  treenistä	  päivän	  tauko,	  ja	  
katsoa	  häviävätkö	  orastavat	  oireet.	  Jos	  tekee	  rankemman	  treenin,	  voi	  tauti	  saada	  
yliotteen	  juuri	  treenin	  jälkeen,	  kun	  vastustuskyky	  on	  alhaisempi.	  Jos	  oireet	  
häviävät,	  voi	  harjoittelun	  aloittaa	  varovasti	  kuulostellen	  –	  voimaharjoitus	  tai	  
kevyt	  peruskuntoharjoitus	  on	  parempi	  aloitus	  kuin	  raskas,	  kuormittava	  
vauhtikestävyystreeni.	  On	  hyvä	  muistaa,	  että	  2	  treenitöntä	  päivää	  harmittavat	  
vähemmän,	  kuin	  pitkittyneen	  flunssan	  aiheuttamat	  2	  treenitöntä	  viikkoa.	  

Jos	  olet	  kuumeessa,	  huolehdi	  riittävästä	  nesteen	  ja	  ravinnon	  saamisesta.	  
Proteiinitarve	  kasvaa	  kuumeen	  aikana,	  ja	  jos	  ruoka	  ei	  maistu,	  lisää	  kuume	  omien	  
lihaksien	  käyttöä	  energialähteenä.	  Hoida	  kuumeoiretta,	  koita	  syödä	  tai	  juoda	  
proteiini-‐	  ja	  hiilihydraattipitoista	  ravintoa.	  

	  

Sydänlihastulehdus	  on	  pahimmillaan	  hengenvaarallinen	  sydämen	  tulehdus,	  
jonka	  tavallisimmin	  aiheuttaa	  virus.	  Usein	  kyseessä	  on	  samat	  virukset,	  kuin	  
flunssissa.	  Riski	  viruksen	  leviämiseen	  sydänlihakseen	  kasvaa,	  jos	  sydäntä	  
kuormitetaan	  virustaudin	  aikana.	  Sydänlihastulehdus	  voi	  aiheuttaa	  sydämen	  
toiminnan	  heikkenemisen,	  hengenvaarallisia	  rytmihäiriöitä	  ja	  pahimmillaan	  
kuoleman.	  	  

Sydänlihastulehduksen	  ja	  muiden	  komplikaatioiden	  takia	  fyysistä	  rasitusta	  tulisi	  
välttää	  varsinkin,	  jos	  on	  kuumetta,	  lihassärkyä	  tai	  kurkkukipua,	  rintakipua	  tai	  
yleinen	  sairauden	  ja	  heikkouden	  tunne.	  Näiden	  oireiden	  jälkeen	  on	  syytä	  myös	  
aloitta	  rauhallisesti,	  ja	  nyrkkisääntönä	  kovaa	  harjoittelua	  tulee	  edeltää	  yhtä	  
monta	  kuumeetonta	  päivää,	  kuin	  kuumepäiviä	  oli.	  	  	  

Poikkeuksen	  muista	  hengitystieinfektioista	  tekee	  influenssa,	  joka	  on	  Influenssa	  A	  
-‐viruksen	  aiheuttama	  sairaus.	  Influenssan	  oireet	  ovat	  tavallista	  flunssaa	  
rajummat	  ja	  pitkäkestoisemmat,	  ja	  jälkitaudit	  joskus	  jopa	  hengenvaarallisia,	  
Siihen	  ei	  ole	  parantavaa	  hoitoa,	  mutta	  sitä	  voi	  ehkäistä	  vuosittaisella	  
rokotuksella.	  	  Tämä	  rokotus	  ei	  suojaa	  tavallista	  flunssaa	  vastaan.	  

	  

Reilu	  peli	  reissussa	  –	  sairaana	  oleva	  tekee	  parhaansa	  estääkseen	  tartunnan	  

Jos	  sairastut	  leiri-‐tai	  kisamatkalla,	  olet	  avainroolissa	  muiden	  urheilijoiden	  
suojelussa.	  Kun	  tunnet	  ensioireet,	  olet	  jo	  tartuttava,	  vaikka	  muut	  eivät	  osaa	  sinua	  
varoakaan.	  ERISTÄYDY	  muista!	  Pyydä	  mahdollisuuksien	  mukaan	  oma	  huone,	  
pese	  huolellisesti	  käsiäsi	  (erityisesti	  wc-‐käynnit,	  ruokailut,	  
yskimisen/niistämisen	  ym	  jälkeen),	  käytä	  reilusti	  käsidesiä.	  Istu	  ruokailussa	  
kauempana,	  älä	  änge	  väkisin	  autoon	  treeniä	  varten,	  vaan	  lepää	  kämpillä	  ja	  



paranna	  sairautesi.	  	  Kun	  yskit,	  yski	  kyynärtaipeeseen/kainaloon,	  älä	  ilmaan	  tai	  
käteen,	  josta	  pisarat	  leviävät	  useita	  metrejä.	  Vatsatautioireisen	  on	  syytä	  käyttää	  
eri	  vessaa	  kuin	  muut..	  Kerro	  myös	  joukkueen	  valmentajalle,	  jotta	  hän	  osaa	  ottaa	  
huomioon	  tilanteen	  (ja	  lääkärille	  tietysti,	  jos	  lääkäri	  on	  mukana).	  	  Jos	  olet	  
sairaana	  lähtöhetkellä,	  et	  lähde	  mukaan	  –	  maajoukkuetoiminta	  on	  terveille!	  

Jos	  sinä	  otat	  muut	  huomioon	  ja	  pysäytät	  tartunnan	  etenemisen,	  ehkä	  kaverisi	  
suojelee	  sinua	  ensi	  kerralla	  itse	  sairastuessaan.	  Kaikki	  ovat	  velvollisia	  pitämään	  
maajukkueen	  terveenä!	  

	  

	   	  



VAMMOJEN	  VÄLTTÄMINEN	  

Rasitusvammat	  eivät	  tule	  sattumalta,	  eivätkä	  useimmiten	  ole	  huonosta	  
tuurista	  johtuvia	  

Jos	  harjoittelun	  tuoma	  kehitys	  ja	  terveenä	  pysyminen	  riippuvat	  pitkälti	  levon	  ja	  
rasituksen	  oikeasta	  tasapainosta,	  pätee	  sama	  sääntö	  myös	  rasitusvammojen	  
ehkäisyyn.	  Rasitus	  tekee	  kudoksiin	  mikrovaurioita	  ja	  haastaa	  elimistömme	  
kehittymään	  paremmaksi.	  Kehomme	  korjaa	  ja	  vahvistumme,	  kehitymme.	  Siihen	  
tarvitaan	  harjoitusärsyke,	  mutta	  myös	  riittävästi	  rakennusaikaa	  ja	  –aineksia.	  
Palautuminen	  ei	  välttämättä	  tapahdu	  kaikissa	  kudoksissa	  samaa	  vauhtia;	  kun	  
hermosto	  ja	  verenkiertoelimistö	  jo	  jaksaisivat	  uudelle	  lenkille,	  akillesjänne	  ei	  
ehkä	  ole	  vielä	  palautunut	  edellisestä	  ärsykkeestä.	  Lisäksi	  väsyneenä,	  huonosti	  
syöneenä	  tai	  hiukan	  kuivana	  koordinaatio	  ja	  kehonhallinta	  heikkenevät	  ja	  
vammariski	  kasvaa.	  Hyvä	  huolto	  on	  siis	  myös	  vammojen	  ehkäisyä.	  Ihmiskeho	  
pystyy	  lähes	  mihin	  tahansa,	  jos	  sille	  annetaan	  ärsykkeitä	  riittävän	  
nousujohteisesti.	  

Jalkineet/varusteet,	  juostessa	  juoksualusta	  ja	  lihaskunto	  sekä	  kehonhallinta	  ovat	  
tietysti	  myös	  tärkeitä	  asioita,	  joista	  ei	  sovi	  tinkiä.	  Näihin	  kaikkiin	  yksittäisiin	  
tekijöihin	  ei	  tässä	  nyt	  paneuduta.	  	  Vammojen	  ennaltaehkäisyssä	  voi	  auttaa	  myös	  
esimerkiksi	  fysioterapeutin	  kanssa	  tehty	  oma	  harjoitusohjelma,	  jossa	  
parannetaan	  kehonhallintaa	  ja	  esimerkiksi	  askellusta.	  

Pyydä	  ajoissa	  apua	  sairauksissa	  ja	  vammoissa.	  	  	  

Kun	  vammoihin	  ja	  sairasteluihin	  puututaan	  ajoissa,	  ne	  ovat	  usein	  helpommin	  
hoidettavia.	  Lisäksi	  yhden	  vaivan	  varomisesta	  syntyy	  helposti	  toinen	  vamma.	  
Varsinkin	  nuorten	  liikkujien	  tulisi	  herkästi	  olla	  yhteydessä	  lääkäriin	  tai	  
fysioterapeuttiin.	  Kokemuksen	  karttuessa	  on	  helpompi	  arvioida,	  millaiset	  
vammat	  vaativat	  arviota	  ja	  apua.	  	  

	   	  



RUOKA	  JA	  JUOMA	  REISSUSSA	  
	  
Suunnistuskisoja	  ja	  leirejä	  järjestetään	  myös	  huonomman	  hygienian	  maissa.	  
Lisäksi	  esimerkiksi	  Etelä-‐Europassa	  ja	  Itäeuroopassa	  paikalliset	  ovat	  tottuneet	  
pöpöihin,	  mitkä	  aiheuttavat	  meille	  sairauden.	  Yleensä	  turistiripulin/vatsataudin	  
saa	  ulostemikrobeilla	  saastuneesta	  ruoasta	  tai	  juomasta.	  Vaaraa	  voi	  pienentää	  
valitsemalla	  ruoat	  ja	  juomat	  huolellisesti,	  välttämällä	  tiettyjä	  ruokalajeja	  ja	  
huolehtimalla	  käsihygieniasta.	  	  

Tehokkain	  tapa	  estää	  mikrobien	  siirtyminen	  ympäristöstä	  ruokaan	  on	  käsien	  
pesu	  saippualla	  tai	  käsien	  puhdistus	  alkoholipitoisella	  desinfiointiaineella	  ennen	  
ruoan	  käsittelyyn	  ryhtymistä,	  ennen	  ruokailua,	  aina	  WC:ssä	  käynnin	  jälkeen	  sekä	  
raakojen	  kasvisten,	  juuresten	  ja	  raa'an	  lihan	  käsittelyn	  jälkeen.	  Tärkein	  tapa	  
välttää	  vatsatautia	  (turistiripulia)	  reissuissa	  on	  kuitenkin	  turvallisten	  ruokien	  ja	  
juomien	  valinta!	  

Maajoukkuereissuilla	  informoidaan	  yleensä,	  onko	  hanavesi	  juotavaksi	  sopivaa,	  ja	  
puhutaan	  myös	  reissukohteen	  hygieniastasosta.	  Nyrkkisääntönä	  on	  kuitenkin	  
varsinkin	  Euroopassa	  olla	  aitä	  tarkempi,	  mitä	  etelämmäksi	  ja	  pidemmälle	  itään	  
mennään.	  

Korkean	  riskin	  maissa	  salmonellavaaran	  vuoksi	  on	  turvallisempaa	  olla	  syömättä	  
pehmeäksi	  keitettyjä	  kananmunia	  sekä	  munakasta	  ja	  munakokkelia.	  Myös	  
majoneesia	  kannattaa	  välttää,	  	  

Seuraavat	  ruokalajit	  aiheuttavat	  usein	  vatsatautia,	  jos	  ruoan	  hyvästä	  
hygieenisestä	  tasosta	  ei	  ole	  varmuutta	  (lähde	  Terveyden	  ja	  hyvinvoinnin	  laitos	  
THL)	  

• kylmät	  leikkeleet	  ja	  majoneesipohjaiset	  salaatit	  
• erilaiset	  kastikkeet	  
• hedelmät	  ja	  vihannekset,	  joita	  ei	  voi	  itse	  pestä	  tai	  kuoria,	  marjat	  
• kylminä	  tai	  haaleina	  tarjotut	  raa'at	  tai	  riittämättömästi	  kypsennetyt	  lihaa,	  

kalaa	  tai	  kananmunaa	  sisältävät	  ruoat	  
• kylminä	  tarjotut	  osterit,	  simpukat,	  ravut,	  ym.	  mereneläimet	  
• kylmät	  jälkiruoat	  
• pakkaamaton	  maito,	  kerma,	  jäätelö,	  voi	  ja	  tuorejuustot	  
• mehut	  ja	  juomat,	  myös	  alkoholipitoiset,	  joihin	  on	  lisätty	  jääkuutioita	  ja	  

vesijohtovedestä	  tehty	  mehu/urheilujuoma	  ym.	  
	  

Ripulivaaran	  kannalta	  turvallisia	  ruokalajeja	  ovat	  

• leipä	  ym.	  kuivat	  viljatuotteet	  
• vastavalmistetut,	  kuumana	  tarjoiltavat	  liha-‐	  ja	  kalaruoat	  ja	  keitot	  
• kuumana	  tarjoiltavat,	  keitetyt	  tai	  paistoksiin	  lisätyt	  vihannekset	  
• itse	  kuorittavat	  tuoreet	  hedelmät	  
• hiilihappoiset,	  pullotetut	  juomat	  
• kuumat	  juomat,	  kuten	  kahvi,	  tee	  ja	  keitetty	  vesi.	  
	  



JUOMAVESI	  
	  
Riskimaissa	  terveyden	  kannalta	  on	  turvallisinta	  käyttää	  pullotettua	  vettä	  
juomiseen	  ja	  hampaiden	  pesuun.	  Vesijohtoveden	  puhtaus	  vaihtelee	  
paikkakunnittain	  ja	  vuodenajoittain	  jonkin	  verran,	  ja	  veden	  laatu	  voi	  olla	  jopa	  eri	  
aikaan	  päivästä	  erilaista.	  Muista,	  että	  veden	  puhtautta	  ei	  voi	  arvioida	  veden	  
ulkonäön,	  hajun	  tai	  maun	  perusteella,	  ei	  myöskään	  yksittäisen	  maistamiskerran!	  
Jos	  veden	  laadusta	  on	  epävarmuutta,	  pullovesi	  on	  kilpaurheilijalle	  ainoa	  oikea	  
vaihtoehto!	  Vuoden	  pääkilpailun	  väliinjäämistä	  on	  vaikea	  itsellekään	  perustella	  
sillä,	  ettei	  jaksanut	  kaupasta	  hakea	  vettä.	  

Muista	  myös,	  että	  veteen	  sekoitettu	  mehu	  ja	  urheilujuoma	  ovat	  yhtä	  haitallisia	  
kuin	  likainen	  vesi.	  Paikalliset	  saattavat	  sietää	  vettä,	  josta	  tulee	  suomalaiselle	  
kisan	  pilaava	  ripuli.	  Joukkueen	  johdon	  tehtävä	  on	  selvittää,	  millaista	  vettä	  
juomarastilla	  tarjotaan,	  mutta	  itse	  kannattaa	  myös	  katsoa,	  ettei	  juo	  kisan	  
maalissa	  kupista	  vettä	  tai	  urheilujuomaa,	  joka	  on	  sekoitettu	  tonkasta	  tai	  letkusta	  
tulevaan	  hanaveteen…	  Muista	  myös	  pyytää	  juomasi	  ilman	  jääpaloja,	  sillä	  jääpalat	  
tehdään	  yleensä	  hanavedestä.	  

	   	  



ROKOTUKSET	  	  
	  

Rokotukset	  kuuluvat	  sairauksien	  ehkäisyyn.	  Suomalainen	  rokotusohjelma	  on	  
varsin	  kattava,	  kunhan	  jäykkäkouristusrokotus	  (tetanus)	  on	  voimassa	  (10v).	  	  
Erityisesti	  suunnistajalle	  jäykkäkouristusrokote	  on	  tärkeä,	  sillä	  
jäykkäkouristuksen	  voi	  saada	  mm	  likaisista	  haavoista,	  jäykkäkouristusbakteeri	  
nimittäin	  pesii	  maaperässä.	  Likaiset	  haavathan	  kuuluvat	  kilpasuunnistajan	  
arkeen.	  Sen	  saa	  terveyskeskuksessa	  uusittua	  maksutta,	  jos	  10v	  tulee	  täyteen.	  

Rokotusohjelmaan	  kuulumattomista	  rokotuksista	  suunnistajan	  on	  hyvä	  ottaa	  
sekä	  A-‐	  että	  B-‐hepatiittirokotus,	  minkä	  voi	  saada	  yhdistelmänä.	  Hepatiitti	  on	  raju	  
tauti,	  eikä	  siihen	  ole	  hoitoa.	  A-‐hepatiitin	  voi	  saada	  ruoasta	  ja	  vedestä,	  ja	  B-‐
hepatiiti	  tarttuu	  veden	  ja	  seksikontaktin	  kautta	  –	  esimerkiksi	  huonon	  hygienian	  
sairaalahoidossa.	  

Suunnistajan	  pitäisi	  myös	  ottaa	  TBE-‐rokote,	  eli	  punkkien	  levittämää	  
aivokuumetta	  vastaan	  suojaava	  rokote.	  TBE	  voi	  olla	  kuolemaan	  tai	  
halvaantumiseen	  johtava	  sairaus,	  johon	  ei	  ole	  hotoa.	  Rokote	  ehkäisee	  siltä.	  
Rokote	  ei	  sitävaston	  suojaa	  toiselta	  punkkien	  levittämältä	  sairaudelta	  eli	  
borrelialta.	  Tämän	  rokotteen	  saa	  	  reseptillä	  apteekista,	  ja	  sen	  voi	  käydä	  
pistättämässä	  esimerkiksi	  terveyskeskuksessa.	  Reseptikin	  yleensä	  hoituu	  
terveyskeskuksen	  kautta.	  

Influenssa	  on	  tavallista	  flunssaa	  rajumpi	  tauti,	  jossa	  korkea	  kuume,	  päänsärky	  ja	  
lihasoireet	  kestävät	  usein	  kauan,	  ja	  jälkitaudit	  ovat	  melko	  tavallisia.	  
Sairastamiseen	  menee	  helposti	  2-‐4	  viikkoa.	  Influenssaa	  vastaan	  voi	  suojautua	  
syksyisin	  otettavalla	  rokotteella,	  joka	  ei	  siis	  suojaa	  tavalliselta	  flunssalta	  –	  eikä	  
myöskään	  aiheuta	  flunssaa	  joidenkin	  ihmisten	  uskomuksista	  huolimatta.	  
Tavoitteellisten	  huippu-‐urheilijoiden	  -‐	  kuten	  maajoukkuetasolla	  urheilevien	  -‐	  on	  
suositeltavaa	  myös	  suojautua	  influenssalta	  rokotuksella,	  sillä	  4	  viikon	  sairastelu	  
helmi-‐maaliskuussa	  on	  tehokas	  tapa	  heittää	  talven	  hyvää	  treeniä	  hukkaan.	  

	  

	   	  



ENSIAPU	  
	  
	  
HAAVAT	  JA	  RUHJEVAMMAT	  
	  
Suunnistaessa	  tulee	  usein	  pieniä	  haavoja,	  ja	  suurin	  osa	  hoituu	  käymällä	  
suihkussa	  ja	  peseytymällä	  runsaalla	  vedellä	  ja	  saippualla.	  
Likaisten	  ja	  repaleisten	  haavojen	  paraneminen	  riippuu	  kuitenkin	  merkittävästi	  
haavan	  ensiavusta,	  ja	  tässä	  tilanteessa	  harvoin	  paikalla	  on	  lääkäriä.	  Kisapaikalla	  
voi	  myös	  olla	  suunnistuksesta	  tietämätön	  ensiapuhenkilökunta,	  eikä	  ensiapu	  
aina	  ole	  asianmukaista.	  	  
Tärkeintä	  haavan	  paranemisen	  kannalta	  on	  haavan	  mekaaninen	  puhdistus.	  
Ihmisen	  keho	  on	  taitava	  parantamaan	  haavat	  ja	  tuhoamaan	  bakteerit,	  mutta	  ne	  
pääsevät	  pesimään	  nimenomaan	  kuolleessa	  kudoksessa	  (esimerkiksi	  
ihoriekaleet)	  ja	  vieraassa	  materiaalisssa	  (tikut,	  multa,	  roskat).	  Nämä	  pitää	  saada	  
haavasta	  pois,	  tarvittiin	  siihen	  sitten	  vettä	  paineella	  hanasta,	  karheaa	  pyyhettä	  
tai	  pinsettia..tai	  puhdasta	  hammasharjaa.	  Kun	  kaikki	  turha	  on	  poiss,	  keho	  
yleensä	  hoitaa	  loput	  itse	  –	  nopeasti.	  Runsas	  vesi	  on	  paljon	  parempi	  kuin	  
desinfektioaineella	  tupsuttelu,	  ja	  nykytiedon	  mukaan	  haavojen	  desinfektio	  ei	  
edistä	  paranemista.	  Reippaasti	  tehty	  puhdistus	  säästää	  turhalta	  vaivalta	  
myöhemmin.	  
	  
Jos	  silmään	  tulee	  naarmu	  esimerkiksi	  oksasta,	  tulehduu	  se	  helposti.	  Koska	  meillä	  
on	  vain	  kaksi	  kallisarvoista	  silmää,	  kannattaa	  tällainen	  herkästi	  näyttää	  lääkärille	  
ja	  hoitaa	  antibioottivoiteella/tipoilla,	  kunnes	  tulehdusriski	  on	  ohi.	  Onneksi	  
silmävammat	  usein	  paranevat	  nopeasti.	  
	  
NYRJÄHDYKSET	  JA	  ISKUVAMMAT	  (RUHJEET)	  
	  
NIlkan	  tai	  muun	  nivelen	  vääntövamman	  jälkeen	  hyvä	  ensiapu	  voi	  säästää	  monen	  
päivän	  vaivalta,	  sillä	  ensiaviun	  tarkoitus	  on	  rajoittaa	  verenvuoto	  (ja	  näin	  myös	  
turvotus)	  minimiin.	  Sama	  pätee	  ruhjeisiin,	  kuten	  lihakseen	  tuleesta	  osumasta	  
tuleva	  “puujalka”.	  Jos	  nilkka	  vääntyy	  tai	  joku	  kehonosa	  saa	  kovan	  iskun,	  ei	  
treenissä	  kannata	  jatkaa	  väkisin	  –	  MM-‐kisasssa	  maaliin	  väkisin	  konkkaaminen	  
toisaalta	  on	  perusteltua.	  Mahdollisimman	  nopea	  3K	  hoito	  lyhentää	  
huomattavasti	  toipumisaikaa.	  Kylmä	  on	  mielellään	  jääpussi	  tai	  vaikka	  kylmä	  
puro,	  kylmägeelistä	  saatava	  apu	  on	  vähäisempi.	  Kohoasento	  tarkoittaa	  esim.	  
raajan	  nostamista	  korkealle	  lepoon,	  eikä	  kipeällä	  nilkalla	  ympäriinsä	  
koikkelehtiminen	  sääliä	  keräten	  ole	  huippu-‐urheilijan	  toimintaa.	  Kompressio	  
tarkoittaa	  napakkaa	  hyvää	  puristusta,	  jolla	  estetään	  turvotuksen	  kerääntyminen.	  
Jos	  idealsidettä	  ei	  ole	  saatavilla,	  käy	  nilkan	  sitomiseen	  housunlahje	  tai	  
suunnistusssukkakin.	  Kunnon	  ensiapu	  ja	  samana	  päivänä	  jatkuva	  KKK	  sekä	  
varhainen	  liikkeellelähtö	  seuraavina	  päivinä	  nopeuttavat	  toipumista.	  Jos	  
esimerkiksi	  nyrjähtänyt	  nilkka	  ei	  kestä	  painovarausta	  välittömästi	  vamman	  
jälkeen,	  se	  pitää	  kuitenkin	  näyttää	  lääkärille.	  
	  
	   	  



ÖTÖKÄT	  JA	  KÄÄRMEET	  
	  
Kilpasuunnistusta	  harjoitellaan	  metsässä,	  joten	  erilaisten	  ötököiden	  puremat	  ja	  
kasvien	  aiheuttamat	  reaktiot	  ovat	  tavallisia,	  eikä	  niistä	  huippusuunnistaja	  heti	  
hätkähdäkään.	  Muutama	  asia	  on	  kuitenkin	  hyvä	  pitää	  mielessä.	  
	  
Käärmeenpuremat	  ovat	  suunnistuksessa	  harrastusmääriin	  nähden	  varsin	  
harvinaisia.	  Keski-‐Euroopassakaan	  ei	  ole	  juuri	  muita	  myrkkykäärmeitä	  kuin	  kyy,	  
mutta	  kauemmas	  lähdettäessä	  (esim	  Australia)	  on	  hyvä	  selvittää	  erikseen,	  miten	  
tulee	  toimia.	  Euroopassa	  kyyn	  purema	  on	  kuitenkin	  mahdollinen,	  ja	  oireet	  
riippuvat	  saadun	  myrkkyannoksen	  määrästä	  ja	  urheilijan	  herkkyydestä	  
reaktioille.	  
Myrkyllisten	  puremavammojen	  ensiapuna	  on	  aina	  lepo	  ja	  avun	  hälyttäminen	  
Purtu	  raaja	  rauhoitetaan	  lepoon,	  jopa	  lastalla,	  ja	  potilaan	  tulee	  levätä.	  Jos	  käärme	  
puree,	  on	  toki	  suotavaa	  saada	  apua	  mahdollisimman	  nopeasti,	  mutta	  esim	  
juokseminen	  levittää	  myrkkyä	  raajasta	  muualle	  elimistöön.	  Kaverin	  huutaminen	  
apuun	  ja	  purrun	  suunnistajan	  kantaminen	  metsästä	  on	  paras	  tapa.	  Samalla	  
soitetaan	  apua	  ja	  tarvittaessa	  esim	  ambulanssi,	  jos	  potilaalla	  on	  yleisoireita	  
(esim	  huono	  olo,	  korkea	  syke,	  huimausta).	  Nopeasti	  otettu	  kyypakkaus	  voi	  auttaa	  
kaikkien	  hyönteis-‐	  (esim	  ampiainen)	  ja	  käärmeenpuremien	  reaktioon,	  mutta	  se	  
on	  syytä	  ottaa	  mahdollisimman	  pian.	  Kyypakkauksen	  sisältämä	  kortisoni	  on	  toki	  
urheilussa	  kielletty	  aine,	  mutta	  hätätilanteessa	  potilas	  hoidetaan	  ensin,	  ja	  sille	  
saa	  kyllä	  erivapauden	  jälkikäteen.	  Fiksulla	  suunnistajalla	  on	  kompassi-‐emit	  -‐
tarvikepussukassaan	  kyypakkaus,	  koska	  treeneistä	  voi	  olla	  pitkä	  matka	  ihmisten	  
ilmoille.	  Eli:	  hälytä	  apua	  –	  potilas	  ja	  raaja	  lepoon	  –	  kyypakkaus!	  

	  
Käärmeenpureman	  hoidossa	  käärmevasta-‐aineesta	  voi	  olla	  apua,	  ja	  reaktiot	  
puremaan	  voivat	  tulla	  rajuinakin	  pienellä	  viiveellä.	  	  Tämän	  vuoksi	  
käärmeenpureman	  jälkeen	  pitää	  aina	  käydä	  lääkärissä	  arviossa	  mahdollisimman	  
pian	  (eli	  treenistä	  lähdetään	  heti!).	  
	  
Punkkeja	  on	  Suomessa,	  ja	  joillain	  alueilla	  Keski-‐Euroopassa	  niitä	  on	  runsaasti.	  
Punkit	  levittävät	  kahta	  sairautta,	  TBE	  (Tick	  Borne	  Encephalitis;	  aivokuume)	  ja	  
borrelia.	  Näistä	  TBE:hen	  on	  rokotus,	  mutta	  EI	  hoitoa,	  ja	  borreliaan	  on	  
antibioottihoito,	  mutta	  ei	  rokotusta.	  Koska	  TBE	  on	  raju	  tauti,	  rokotus	  kuuluu	  
suunnistajan	  perusrokotuksiin	  -‐hoida	  se	  kuntoon	  heti!	  	  
Kaikki	  punkit	  eivät	  kanna	  sairauksia,	  ja	  taudinkantajuus	  vaihtelee	  alueittain.	  
Punkkialueilla	  esim	  leirillä	  kannattaa	  kämppiksen	  kanssa	  tehdä	  iltaisin	  
punkkitarkastus,	  koska	  punkit	  lymyilevät	  usein	  taipeissa,	  joista	  niitä	  voi	  olla	  itse	  
vaikea	  havaita.	  
Jos	  saat	  punkin	  pureman,	  ensimmäinen	  ja	  tärkein	  tehtävä	  on	  poistaa	  punkki.	  
Tartuntariski	  kasvaa	  koko	  ajan	  punkin	  ollessa	  kiinni,	  joten	  punkkipihtien	  
puuttuessa	  tavalliset	  pinsetit	  tai	  kaverin	  terävät	  kynnetkin	  käyvät.	  Tämän	  
jälkeen	  puremakohta	  pestään	  vedellä	  ja	  saippualla,	  desinfiointiaineesta	  ei	  ole	  
osoitettu	  hyötyä.	  	  
Punkinpuremakohtaa	  kannattaa	  seurata.	  Borreliatartunnassa	  puremakohtaan	  
tulee	  usein	  kasvava	  punainen	  rinkula,	  jonka	  keskiosa	  on	  vaaleampi.	  Tällöin	  
tarvitaan	  antibioottikuuri.	  Samoin	  on	  hyvä	  hakeutua	  lääkärin	  hoitoon	  ja	  mainita	  
punkinpuremasta,	  jos	  muutaman	  viikon	  sisällä	  tulee	  flunssaoireita.	  Ajoissa	  



annettu	  antibiootti	  hoitaa	  borrelian	  hyvin!	  Automaattisesti	  antibioottia	  ei	  
puremaan	  syödä,	  koska	  silloin	  jotkut	  joutuisivat	  syömään	  (sivuvaikutuksia	  
aiheuttavia	  ja	  turhia)	  kuureja	  jatkuvasti.	  Seuranta	  on	  kuitenkin	  tärkeää	  pureman	  
jälkeen,	  jotta	  oireet	  voi	  tunnistaa.	  	  On	  kuitenkin	  normaalia,	  että	  punkinpuremaan	  
tulee	  pieni	  punainen	  pistojälki	  kuten	  hyttysenpuremassa,	  onhan	  kyse	  hyönteisen	  
pistosta/puremasta.	  Tästä	  ei	  tarvitse	  välittää,	  kunhan	  se	  katoaa	  kuten	  muut	  
pistot,	  eikä	  ala	  laajenemaan.	  
Parhaiten	  puremilta	  välttyy	  peittävällä	  vaatetuksella	  ja	  hyvällä	  tarkastuksella	  
treenin	  jälkeen	  –	  punkki	  kun	  saattaa	  vaellella	  iholla	  vuorokaudenkin	  etsien	  
hyvää	  paikkaa,	  ennen	  kuin	  se	  puraisee.	  	  	  
	  
Muut	  pistot	  ja	  puremat	  
Ampiaisen	  ja	  muiden	  hyöteisten	  pistoja	  hoidetaan	  lähinnä	  oireiden	  mukaan.	  Jos	  
pisto	  tulee	  kaulan/kasvojen	  alueelle	  tai	  niitä	  on	  runsaasti,	  on	  kuitenkin	  hyvä	  
lopettaa	  fyysinen	  rasitus,	  koska	  tämä	  lisä	  riskiä	  rajuun	  reaktioon.	  	  
Useimmat	  puremat	  rauhoittuvat	  itsestään,	  mutta	  kutinaa	  ja	  turvotusta	  voi	  
vähentää	  kylmäpakkauksella	  ja	  paikallisella	  kortisonivoiteella	  (Hydrocortison	  
1%;	  ilman	  reseptiä	  apteekista,	  löytynee	  myös	  ansiapulaukusta).	  Myös	  
antihistamiinitabletista	  voi	  olla	  hiukan	  apua.	  	  
Jos	  kuitenkin	  pureman	  saanut	  urheilija	  on	  allerginen	  tai	  puremasta/puremista	  
tulee	  yleisoireita	  (sydämen	  tykytys,	  pyörrytys,	  huono	  olo),	  on	  syytä	  ottaa	  
kyypakkaus,	  ja	  hakeutua	  mahdollisimman	  nopeasti	  lääkäriin.	  Maajoukkueen	  
ensiapupakkauksessa	  oleva	  Epipen-‐adrenaaliinipistos	  oon	  tarjoitettu	  
(uhkaavan)	  vakavan	  reaktion	  ensiavuksi.	  
	  
Nokkoset	  ovat	  vihaliäisiä,	  mutta	  niiden	  aiheuttama	  pieni	  polte	  ei	  ole	  vaaraksi.	  
Jos	  oireet	  ovat	  kovia,	  voi	  samoilla	  ohjeilla	  hoitaa	  myös	  nokkosenpolttamia	  eli	  
kylmähaude,	  kortisonivoide	  ja	  antihistamiini	  (lääkäriltä	  saa	  kutinaan	  ja	  
poltteeseen	  tehokkaampaa	  lääkettä	  kuin	  reseptivapaat,	  mutta	  tämä	  myös	  
väsyttää,	  toimii	  kuitenkin	  hyvin	  yöllä).	  
	  
Mäntymetsissä	  viihtyvät	  karvaiset	  toukat,	  joita	  on	  suosituissa	  treenipaikoissa	  
(mm.	  Barbatessa)	  ja	  muuallakin	  Etelä-‐euroopassa,	  voivat	  aiheuttaa	  pahankin	  
reaktion.	  Niillä	  on	  myrkyllisiä	  piikkejä,	  joista	  voi	  saada	  osuman	  astuessaan	  
toukkien	  päälle.	  Yleensä	  ne	  aiheuttavat	  vain	  rajun	  ihottuman	  ja	  poltetta	  osuma-‐
alueelle,	  mutta	  herkille	  voi	  tulla	  huonovointisuutta	  ja	  hengitysvaikeuksiakin.	  
Paikallisoireet	  hoidetaan	  yllämainitun	  mukaisesti,	  mutta	  on	  hyvä	  muistaa	  –	  älä	  
koske	  toukkiin,	  älä	  tallaa	  niitä!	  Tarina	  kertoo	  parista	  suunnistajasta,	  jotka	  hienoa	  
metsää	  tuohoaviin	  toukkiin	  suivaantuneena	  talloivat	  polulla	  olevaa	  toukkajonoa	  
oikein	  tosissaan	  –	  ja	  viettivät	  seuraavat	  puoli	  vuorokautta	  tuskissaan	  säärten	  
turvotessa	  ja	  poltellessa…	  
	   	  



TERVEYSTARKASTUS	  

Kilpaurheilijan	  on	  hyvä	  käydä	  ainakin	  kerran	  terveystarkastuksessa,	  joka	  
sisältää	  EKG:n,	  eli	  sydänfilmin.	  Oleellista	  urheilijan	  terveystarkastuksessa	  on	  
sulkea	  pois	  sydän-‐	  ja	  verisuonitautien	  riskitekijöitä,	  minkä	  vuoksi	  sen	  tulisi	  
sisältää	  ainakin	  verenpaineen	  mittaus,	  sydämen	  ja	  keuhkojen	  kuuntelu	  ja	  
sydänfilmi.	  Terveystarkastus	  voi	  sisältää	  myös	  kehonkartoituksen	  esimerkiksi	  
fysioterapeutin	  tekemänä,	  jolloin	  paneudutaan	  kehon	  hallintaan	  ja	  
ongelmakohtiin,	  joita	  kehittämällä	  voi	  välttää	  vammoja.	  Sydänfilmi	  on	  hyvä	  
säilyttää,	  sillä	  vertailemalla	  vanhaa	  ja	  esim	  sydänsairausepäilyn	  takia	  otettua	  
EKG:ta	  	  saadaan	  tärkeää	  infoa.	  Urheilijan	  terveystarkastuksia	  tehdään	  yksityisillä	  
lääkäriasemilla,	  (esim	  maajoukkuelääkäri	  Katja	  tekee	  niitä	  Aava	  Ortolääkäreissä	  
ja	  Helsingin	  Urheilulääkäriasemalla),	  mutta	  ainakin	  sydänfilmin	  saa	  pyytämällä	  
myös	  omasta	  terveyskeskuksesta	  useimmilla	  paikkakunnilla.	  	  

Jos	  terveystarkastusta	  ei	  koe	  tarvitsevansa,	  on	  terveenä,	  murrosiän	  jälkeen	  otettu	  
sydänfilmi	  syytä	  kuitenkin	  olla	  olemassa!	  Kun	  EKG:tä	  tarvitaan,	  on	  turha	  
harmitella	  sen	  puuttumista.	  

	   	  



ANTIDOPING	  
	  
Kilpaurheilijana	  kuulut	  dopingvalvonnan	  piiriin,	  ja	  olet	  vastuussa	  siitä,	  että	  
urheilet	  puhtaasti.	  Urheilija	  on	  aina	  vastuussa	  käyttämistään	  lääkkeistä	  itse	  ja	  
yksin,	  joten	  ota	  selvää	  lääkkeistä	  ja	  esimerkiksi	  mahdollisista	  lisäravinteista.	  
Tarkista	  käyttämäsi	  lääkkeet	  vuosittain	  antidopingtoimikunnan	  sivuilta	  
(www.antidoping.fi),	  sillä	  kiellettyjen	  ja	  sallittujen	  aineiden	  luettelo	  voi	  muuttua	  
vuosittain.	  Jos	  lääkäri	  määrää	  sinulle	  lääkettä,	  sinun	  tulee	  myös	  itse	  selvittää,	  
että	  lääke	  on	  sallittu!	  Resepti	  ei	  oikeuta	  kielletyn	  aineen	  käyttööm.	  

Muista,	  että	  luontaistuotteet	  ja	  lisäravinteet	  voivat	  sisältää	  kiellettyjä	  aineita.	  
Hyvien	  tutkimusten	  perusteella	  monipuolisesti	  syövä	  kestävyysurheilija	  saa	  
yleensä	  tarvitsemansa	  ravintoaineet	  normaalista	  ruokavaliosta,	  joten	  purkkeihin	  
tarvitsee	  harvoin	  oikeasti	  turvautua.	  Mitä	  enemmän	  jonkun	  tuotteen	  
markkinoinnissa	  luvataan,	  sitä	  epäilyttävämpi	  se	  on.	  Markkinoilla	  ei	  ole	  tarjolla	  
luvallisia	  ihmeaineita.	  Netistä	  tilattaviin	  tuotteisiin	  on	  syytä	  suhtautua	  erityisellä	  
varovaisuudella,	  sillä	  ei	  ole	  tavatonta,	  että	  purkin	  tuoteselosteen	  lisäksi	  
urheiluravinteet	  saattavat	  sisältää	  esimerkiksi	  piristeitä	  tai	  hormoneja.	  Olet	  itse	  
vastuussa	  puhtaasta	  urheilusta!	  

Jos	  tarvitset	  sairautesi	  hoitoon	  kiellettyä	  lääkeainetta,	  eikä	  sen	  sijasta	  ole	  
mahdollista	  käyttää	  sallittua	  lääkettä,	  voit	  anoa	  erivapautta.	  Erivapautta	  anotaan	  
Antidopingtoimikunnalta.	  Niinkutsutut	  kansainvälisen	  tason	  
maajoukkueurheilijat	  anovat	  sitä	  kansainväliseltä	  suunnistusliitolta,	  mutta	  tällä	  
tasolla	  olevat	  suunnistajat	  tietävät	  itse	  kuuluvansa	  kansainväliseen	  
testauspooliin,	  eikä	  siihen	  tämän	  tekstin	  kirjoitushetkellä	  kuulu	  suomalaisia	  
junioreita.	  Erivapautta	  anotaan	  siihen	  tarkoitetulla	  lomakkeella,	  johon	  tarvitaan	  
mm	  urheilijan	  ja	  lääkärin	  allekirjoitus.	  Lisäksi	  liitteeksi	  tulee	  liittää	  kopiot	  
sairauskertomuksesta	  (teksti,	  jonka	  lääkäri	  kirjoittaa	  potilaskäynnistä)	  ja	  
mahdollisista	  tutkimustuloksista,	  jotta	  antidopingtoimikunnan	  
erivapauslautakunnalla	  on	  mahdollisuus	  arvioida	  kyseisen	  lääkkeen	  tarve.	  	  

Jos	  sinulla	  on	  mitä	  tahansa	  kysyttävää	  lääkeaineista	  tai	  dopingista,	  testeistä	  tai	  
erivapauksista,	  voit	  aina	  kysyä	  maajoukkuelääkäriltä	  tai	  suoraan	  
antidopingtoimikunnasta.	  Kannattaa	  kysyä	  jos	  olet	  epävarma!	  

	  

	  

	   	  



ULKOMAILLA	  SAIRASTAMINEN	  
	  
Pohjoismaissa	  ja	  EU:ssa	  	  (sekä	  ETA-‐maissa)	  suomalaisella	  on	  oikeus	  hakeutua	  
julkiseen	  terveydenhoitoon	  tarvittaessa.	  Edellytyksenä	  on	  kuitenkin	  	  
Eurooppalainen	  sairaanhoitokortti!	  Tämän	  saa	  helposti	  KELA:n	  nettisivuilla	  
hakemuksen	  täyttämällä,	  ja	  se	  PITÄÄ	  olla	  jokaisella	  maajoukkueurheilijalla	  
mukana	  matkoilla.	  Lakisääteisen	  terveysturvan	  lisäksi	  kannattaa	  myös	  EU-‐	  tai	  
ETA-‐maissa	  matkustettaessa	  ehdottomasti	  ottaa	  matkavakuutus,	  sillä	  se	  takaa	  
ottajalleen	  laajemman	  turvan	  sairauksien	  ja	  tapaturmien	  varalta	  kuin	  yleiset	  
maiden	  väliset	  sosiaaliturvasopimukset.	  

	   	  



ELVYTYSTAIDOT	  

Suunnistuksen	  suurvallassa	  Ruotsissa	  on	  tapahtunut	  useita	  ikäviä	  nuoren	  
suunnistajan	  äkkikuolemia,	  ja	  tiedämme,	  että	  tiettyihin	  synnynnäisiin	  sairauksiin	  
liittyy	  raskaan	  urheilun	  yhteydessä	  äkkikuolemariski.	  Näitä	  sairauksia	  pyritään	  
poissulkemaan	  urheilijan	  terveystarkastuksessa.	  	  Sydämen	  vaarallisen	  
rytmihäiriön	  tai	  sydänpysähdyksen	  yhteydessä	  peruselvytyksen	  nopea	  aloitus	  
on	  kuitenkin	  ratkaiseva	  eloonjäämisen	  tai	  toipumisen	  kannalta.	  Tämän	  vuoksi	  
jokaisen	  tulisi	  osata	  perus	  painelu-‐puhalluselvytys.	  Jos	  et	  tiedä	  miten	  se	  tehdään,	  	  
käy	  ensiapukurssi!	  Sinä	  voit	  olla	  se,	  joka	  suunnistustreenissä	  tai	  vaikka	  
harrastuksessa	  on	  se,	  joka	  osuu	  paikalle	  kun	  jonkun	  sydän	  pysähtyy.	  Osaathan	  
auttaa.	  	  

	   	  



	  

YHTEENVETO,	  JOS	  ET	  MUUTA	  JAKSA	  LUKEA;	  	  
	  
Hanki	  Eurooppalainen	  sairaanhoitokortti	  (KELAsta,	  sininen	  kortti)	  ja	  
pidä	  se	  aina	  mukana	  matkoilla.	  Matkavakuutus	  on	  lisäksi	  suositeltava.	  
	  
Käsipesu	  saippualla	  kuuluu	  huippu-‐urheilijan	  terveenä	  pysymiseen.	  
Matkoilla	  ja	  leireillä	  auttaa	  käsidesi,	  jota	  tulee	  käyttää	  esimerkiksi	  
ennen	  ruokailun	  aloittamista	  ja	  wc-‐käyntien	  jälkeen.	  	  
	  
Jos	  kuitenkin	  sairastut,	  flunssaisena	  treenaamisesta	  on	  haittaa,	  eikä	  se	  
kehitä.	  Lisäksi	  se	  voi	  olla	  hengenvaarallista.	  Lepää.	  Reissussa	  eristä	  
itsesi	  muilta	  ja	  käytä	  käsidesiä,	  jottei	  tartunta	  leviä.	  Sairaana	  ei	  lähdetä	  
leirille	  eikä	  kisoihin.	  
	  
Ulkomailla	  selvitä	  maan	  hygieniataso,	  ja	  käyttäydy	  sen	  mukaisesti.	  
Huonomman	  hygienian	  maissa,	  (esim	  Etelä-‐Euroopassa	  ja	  
Itäeuroopassa)	  yleensä	  pullovesi	  on	  suositeltava	  juoma,	  ja	  tiettyjä	  
ruoka-‐aineita	  on	  fiksua	  välttää.	  	  
	  
Puhdista	  haavat	  kunnolla,	  vieras	  materiaali	  ja	  kuollut	  iho	  hidastavat	  
paranemista.	  Haavojen	  desinfektio	  ei	  yleensä	  edistä	  paranemista.	  
	  
Hoida	  rokotukset	  kuntoon.	  
Suomen	  rokotusohjelma,	  jäykkäkouristus	  10v	  välein,	  hepatiitti	  A	  ja	  B	  
sekä	  TBE	  (eli	  puutiaisaivokuume)	  
	  
Käy	  kerran	  terveystarkastuksessa	  tai	  ainakin	  hanki	  sydämestäsi	  
terveenä	  otettu	  EKG	  eli	  sydänfilmi.	  

Tarkista	  käyttämäsi	  lääkkeet	  vuosittain	  antidopingtoimikunnan	  sivuilta	  
(www.antidoping.fi).	  Muista,	  että	  luontaistuotteet	  ja	  lisäravinteet	  voivat	  
sisältää	  kiellettyjä	  aineita.	  


