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Aktiivisen	  liikkujan	  ja	  kilpaurheilijan	  terveydenhuolto	  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,	  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.	  

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.	  

Rokotukset	  kuuluvat	  sairauksien	  ehkäisyyn.	  Suomalainen	  rokotusohjelma	  on	  varsin	  kattava,	  kunhan	  
jäykäkouristusrokotus	  on	  voimassa	  (10v).	  Ulkomaille	  lähtiessä	  kannattaa	  harkita	  esimerkiksi	  
hepatiittirokotusta	  (A	  ja	  B).	  Paljon	  luonnossa	  liikkuvan,	  esimerkiksi	  suunnistajan,	  on	  hyvä	  ottaa	  TBE-‐
rokote	  punkkien	  levittämää	  aivokuumetta	  vastaan.	  Riskiryhmiin	  kuuluvien	  ja	  tavoitteellisten	  huippu-‐
urheilijoiden	  on	  suositeltavaa	  myös	  suojautua	  influenssalta.	  

	  

	  

LIIKUNTA	  JA	  URHEILU	  FLUNSSAN	  AIKANA	  ON	  TURHAA	  

	  	  	  

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.	  

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	  aloittaa	  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.	  

	  



	  

	  

RASITUSVAMMAT	  EIVÄT	  TULE	  SATTUMALTA	  

	  

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	  tärkeitä	  
asioita,	  joista	  ei	  sovi	  tinkiä.	  Näihin	  kaikkiin	  yksittäisiin	  tekijöihin	  ei	  tässä	  artikkeissa	  nyt	  paneuduta.	  

	  	  

TERVEYSTARKASTUS	  

	  	  

Kilpaurheilijan	  ja	  aktiivisen	  –varsinkin	  kestävyysurheilutavoitteita	  itselleen	  asettavan	  -‐	  kuntoilijan	  on	  
hyvä	  käydä	  ainakin	  kerran	  terveystarkastuksessa	  Oleellista	  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.	  

	  	  

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.	  
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