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Monipuolinen kuormittaminen ja siitä 

palautuminen

• Aineenvaihdunnallinen

– Energiavarastojen ehtyminen

• Välittömät ( ATP / KP )

• Välilliset ( hiilihydraatit, rasvat, proteiinit )

– Aineenvaihdunnan lopputuotteet

• Maitohappo, K, adenosiini, H - ioni….

• Lihassolullinen

– Lihassoluvaurio = hyppelyt ja perusvoimaharjoittelu

– Tulehdusreaktio = 24-72 h 

• Keskushermostollinen väsymys

– Lihastaso olisi valmis, ”korvienväli” ei käskytä

– Syntyy kovaa ”tsemppiä” vaativien harjoitusten 
yhteydessä = nopeus, taito, räjähtävyys, koulun 
kokeet...



Elinjärjestelmän huomioiminen

• Elinjärjestelmien monipuolinen kuormittaminen

– tuleeko sinun harjoittelussa viikoittain?

• Harjoitus kohdistuu pääsääntöisesti 1-3 eri elinjärjestelmään 

– lihaskudos/luukudos/jänteet = voima ja hyppelyt

– lihasta käskyttävä hermosto = nopeus ja räjähtävyys

– aivot = taito ja nopeus sekä maksimivoima

– lihaksen aineenvaihdunta = kestävyys, lihaskunto ja intervallit

• Peräkkäisinä päivinä ei kuormiteta samaa järjestelmää liian 

voimakkaasti



Monipuolinen kuormittaminen ja siitä 

palautuminen

• Ääreishermostollinen 

– Lihas ja aivot käskyttävät, mutta viesti ei kulje

– Syntyy nopeita refleksejä ja äärimmäistä taitoa 
vaativissa harjoituksissa

• Autonomisen hermoston kuormittuminen

– Sympaattinen = pitkäaikainen kokonaiskuormitus jatkuu 
= ”burn out”

– Parasympaattinen = tehoharjoittelun liiallinen 
painottaminn-> vaikea todeta

• ”Hormonaalinen järkytystila”

– Anabolinen tila muuttuu kataboliseksi

• Syynä usein puutteellinen uni ja ravinto sekä 
kokonaiskuormituksen kasautuminen



Kauanko kestää palautua?

• Energiavarastot nopeasti
– minuutteja – tunteja             ( ravinto + neste )

• Kuona-aineet ”nopeasti”
– tunteja

– riippuu loppujäähdyttelystä ja lihashuollosta

• Lihassoluvaurio
– korjaus kestää keskimäärin 24-72h 

• Sentraalinen hermosto = aivot
– 4-36 h

– ylikuormituksesta jopa kuukausia

www.lappidoc.com



Lihasten tehtävät ja toiminta

• Lihasten tehtävä on paitsi liikuttaa vartaloa ja raajoja myös 

ylläpitää asentoja ja tukea luisia rakenteita.

• Vartalon optimaalinen toiminta edellyttää useiden lihasryhmien 

joustavaa yhteistyötä.

• Toiminnallisesti lihakset voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

– Pystyasentoa ylläpitävät lihakset

• Osa selkälihaksista

• Lonkan koukistajat

• Pohjelihakset                                         

– Vartaloa liikuttavat lihakset

• Vatsalihakset

• Pakaralihakset

• Osa selkälihaksista



Lihaksen toiminnasta

 Pystyasentoa ylläpitävät lihakset kiristyvät, lyhentyvät ja 
rasittuvat helposti, jos niitä käytetään paljon ja yksipuolisesti.

 Vartaloa liikuttavien lihasten voima puolestaan heikkenee ja 
lihakset veltostuvat jos niitä ei käytetä riittävästi.

 Lihaksiston epätasapaino voi aiheuttaa jalkojen, lantion ja selän 
virheasentoja jotka  taas kuormittavat ja kipeyttävät kehoa.

 Lihasten tasapainoinen käyttö mahdollistaa jänne/ kalvoalueen 
joustavan toiminnan ja optimaalisen liikkuvuuden nivelille.

 Yleisin syy lihaskireyden syntyyn on yksipuolinen liikekaavasto ja 
siitä johtuva yksipuolinen rasitus.



Lihastyön lajit

• Dynaamisessa lihastyössä nivelissä tapahtuu liikettä. Aina kun 
raajoja liikutetaan lihakset vuorotellen rentoutuvat ja 
jännittyvät. Näin dynaaminen liike toimii verenkiertoa 
vilkastuttavana pumppuna. Sen vuoksi se on edullista lihaksille. 

• Eksentrisen eli jarruttavan lihastyön aikana lihas on aktiivinen eli 
supistunut, mutta lihas kuitenkin pitenee ” antaa hallitusti 
periksi” eli jarruttaa. Hyvä eksentrinen voima suojaa 
loukkaantumiselta ja tuottaa (ladattua)voimaa

• Staattisessa lihastyössä lihakset ovat pitkään jännittyneinä. 
Pumppuvaikutusta ei ole ja lihaksen verenkierto jopa vähenee. 
Staattisessa työssä veren tarve on kuitenkin suuri. Lihasten läpi 
virtaavan veren määrä ja lihasten verentarve ovat silloin 
epätasapainossa. Samalla lihaksen hapensaanti pienenee ja 
lihakseen kertyy mm. maitohappoa.



Ryhti ja lihastasapaino

• Tasapainoisesti kehittyneet lihakset, sopusointuinen nivelten 

yhteistoiminta, ketteryys sekä hyvä nivel-lihasliikkuvuus ovat 

ominaisuuksia, joita tarvitaan optimaalisen suorituksen 

aikaansaamiseksi.

• Jos normaali harjoittelu on tasapainoista ja hyvin suunniteltua, 

hyvä ryhti ja lihastasapaino ovat seuraus harjoittelusta.

• Venyttely ja huoltava lihasharjoittelu ovat samanlaisia 

osaharjoitteita kuin voiman, nopeuden ja kestävyyden 

harjoittelukin.



Lepo kehittää

• Kuormituksen (harjoittelu) tarkoituksena on järkyttää 

kehon biologista tasapainotilaa eli homeostaasia

• Kuormituksen jälkeinen palautuminen ja 

KEHITTYMINEN tapahtuu harjoitusta seuraavan levon 

aikana! 



Stressitekijöiden minimointi levon aikana

• Psyykkinen ja sosiaalinen stressi, kiire tai 

epäsäännöllinen unirytmi lisäävät elimistön 

katabolisten (l.kudosrakenteita purkavien) 

stressihormonien eritystä ja toisaalta vaimentavat 

anabolisten (l.kudosrakenteita vahvistavien) 

hormonien eritystä

• Koulu / opiskelu / harjoittelu / lepo / muu vapaa-aika

• Arki vs. viikonloppu / loma-ajat



Miksi pitää nukkua?

• Kasvuikäisellä erityisesti autonominen hermosto 

(säätelee useita peruselintoimintoja, mm.sykettä ja 

ruoansulatusta) ja hormonaaliset toiminnot vaativat 

laadukasta ja säännöllistä unta

• Syvän unen aikana tapahtuu myös merkittävä osa 

muistijälkien syntymisestä, oppimisesta ja harjoittelun 

aiheuttamien kudosvaurioiden korjamisesta

• Immuniteetin vahvistuminen ja kasvun säätely



Unessa palaudutaan

• Anabolisten hormonien, kuten testosteronin ja 

kasvuhormonin eritys on syklittäistä ja on 

vilkkaimmillaan tietyssä syvän unen vaiheessa

• Nukahtaminen ja herääminen säännöllistä 

vuorokaudesta toiseen 

• Elimistön sisäinen biologinen kello ”sekoaa”, jos 

rytmivaihtelut > 3h

• Päiväunet (30-60min)



Uni on siis tärkeää, mutta :

• Unen määrä vähentynyt n. 1 h viimeisen 20 v aikana

• Unen säännöllisyys heikentynyt merkittävästi 

• Jo 2-3 vuorokauden epäsäännöllinen uni heikentää 

hermostollisia, hormonaalisia ja immunologisia toimintoja

• Iltaisin tapahtuva ”tietokone-värkkääminen” ei tue em. kohtien 

toteutumisesta

• Unen eri syvyysasteet

– kaikilla oma merkityksensä

• kudosten rakentuminen

• hermoston palautuminen

• oppiminen

• immuniteetin vahvistuminen

• kasvun säätely



Thomas W. Myers : Anatomy 

Trains

• Riippumatta yksittäisten 
lihasten tehtävästä, ne 
vaikuttavat aina koko kehoa 
kattavaan ja toiminnallisesti 
yhdistettyyn faskiaallisten 
jatkumojen verkostoon.

• Anatomy Train, 
myofaskiaalinen meridiaani

• Myofaskia = lihaskudos (myo-) 
+ sidekudoksinen verkko 
(fascia) ovat erottomalla 
tavalla yhteensidottuja
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Selän toiminta

• Vatasaontelo paine , 

Intra Abdominal 

Presure( IPA)

• Vatsaontelo

•

pasi.lind@opera.fi


