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Tulokset ja ulkoiset 
muutokset tulevat 

enemmänkin itsestään 
hyvän fiiliksen myötä, 
sanoo Mindful Bodyn 

kehittäjä Katri Kylmälä.

He ovat valmentaneet yhteensä 
tuhansia liikkujia. He tuntevat 
erilaisten liikunnanharrastajien 
tyypilliset piirteet, toiveet  
ja tavoitteet sekä sen, miten 
omiin tavoitteisiin voi päästä. 
Nyt nämä neljä liikunnan 
ammattilaista kertovat, miten 
liikunnasta voi saada eniten irti. 

INNOSTUT 
TREENISTÄ

Katso, mitä harjoitteita  
jokaisen  
kannattaa  
tehdä

Teksti: I. Eriksen ja E. Tuisku · Kuvat: Haastateltavat ja Rami Laine

Jooga, pilates, PTHanna Manninen

Mindful Body, PT 
Katri Kylmälä Valmentaja, kouluttaja, PT

Oona Tolppanen
PT-kouluttaja, valmentaja

Kirsi Vaulamo

NELJÄN 

VALMENTAJAN 

VINKIT 

Kun löydät oikean lajin, 
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PT-kouluttaja, valmentaja
Kirsi Vaulamo

”Hyvien asioiden 
huomaaminen 
motivoi eniten”
Usein asiakkaiden ongelmana 
on motivaation puute. Tavoit teet  
voivat olla selvät, ja tiedostetaan 
liikunnan hyödyt, mutta silti 
jokin jarru estää tehokkaan 
harjoittelun, tai jopa  
liikunnan ylipäätään. 

3 HYVÄÄ VINKKIÄ  

●  Kuuntele kehoasi ja säädä 
treenin tehoa sen mukaan. 

●  Harjoittelun tulee olla nousu-
johteista, jotta sillä kehittyy.

 
●  Nuku 7–10 tuntia joka yö,  

sillä uni ei varastoidu.

Paras vinkkisi sille, joka  
haluaa aloittaa liikunnan?
– Moni ajattelee palkkaavansa omaval-
mentajan sitten, kun on vähän parem-
massa kunnossa tai laihtunut ensin 
vähän. Odottelu on ihan turhaa! 
– Jotta päästään kiinni siihen, miksi suo-
rituskyky on laskenut, paino on noussut 
tai kehitystä ei tapahdu, on hyvä että 
valmentaja näkee nykytilanteen. 
– Parempiin ja pysyvämpiin tuloksiin 
päästään ilman mitään alkubuustauk-
sia! Hyvä valmentaja katsoo kokonai-
suutta, eikä laadi pelkkää saliohjelmaa, 
vaan arjen, palautumisen, ravitse-
muksen ja liikunnan sopivan yhdistel-
män. Stressitaso, työ ja ihmissuhteet 
vaikuttavat kaikki kokonaisuuteen. Ne 
on huomioitava, niin liikunta ei lopahda 
alkuunsa vaan suorituskyky kasvaa.

Miten treenimotivaatiota  
voi parhaiten edistää?
– Jo tavoitteita asettaessa kannattaa 
käydä läpi omat arvot, ja syyt miksi 
tavoite on itselle tärkeää. Kun MIKSI 
on kirkas, on tavoitteen saavuttaminen 
todennäköisempää, ja sen eteen työs-
kentely motivoi. 
– Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu, 
ettei turhia kehuta, ettei toinen vain 
ylpisty, vaikka myönteinen palaute saa 

tutkitusti ihmeitä aikaan sekä urheilussa 
että oppimisessa! 

Miten voi välttää tyypillisiä 
ongelmia?
– Unilateraalisia harjoitteita, eli esi-
merkiksi vuorokäsin tai -jaloin tehtäviä 
harjoitteita kannattaa sisällyttää harjoi-
tusohjelmaan vähintään 1–2 kertaa vuo-
dessa, ja urheilijoilla lajikohtaisesti jopa 
useammin, jotta vältytään puolieroilta  
ja niiden aiheuttamilta ongelmilta.

 
Miten treenimotivaation  
saa pysymään yllä?
– Hyvien asioiden huomaaminen, niin 
valmentajan kuin treenaajan itsensä 
näkökulmasta, motivoi parhaiten! Posi-
tiivista palautetta ja tsemppiä voi antaa 
myös itselleen, ja pitää olla tyytyväinen 
myös pienistä teoista ja suorituksista. 
Olisi hyvä oppia tunnistamaan, milloin 
keho kaipaa palautumista, ja milloin 
sohva kutsuu muuten vain. Jos palau-
tuminen on kesken, on ihan järkevää 
himmata ja valita vaikka päiväunet tai 
kevyt, palauttava kävely kovan treenin 
sijaan. Kannattaa myös tarkistaa, onko 
hiilihydraattien määrä riittävä. Pelkän 
salaatin voimalla ei aktiivisella liikku-
jalla energia riitä, ja silloin keho pyrkii 
säästämään tehossa. Jos kaikki on kun-

nossa, kokeile viiden minuutin sääntöä: 
Laita treenivaatteet päälle, ja päätä, että 
liikut viisi minuuttia. Lähde kävelemään, 
ja kuulostele, haluatko kääntyä takaisin. 
Useimmiten et – mutta jos haluat, tee 
niin, äläkä tunne huonoa omaatuntoa. 
– Tiukinkaan valmentaja ei auta, jos syy 
ei ole selvillä.  Kiireisen ongelma ei ole 
ajanpuute, vaan tärkeysjärjestys. 

Jokaiselle tärkeää
LAPAPUNNERRUS

Miksi: Niska- ja hartiaseudun ongel-
mia voi välttää etummaista sahalihasta 
vahvistamalla. Asetu lankkuasentoon 
kyynärnojaan, joko seinää vasten tai 
lattialle, työnnä käsivarsia voimak-
kaasti ulospäin, jolloin olkapäät siirty-
vät eteenpäin ja lavat loittonevat.  
Vedä olkapäitä taakse ja lapoja toi-
siaan kohti. Tee 2–3 x 12–15 toistoa. 

Valmentaja, kouluttaja, PT

Oona Tolppanen

Miten pääsee parhaiten  
treenaamisen alkuun?
– Tärkeää on löytää oma motivaatio  
ja oma aito halu aloittaa treenaaminen 
ja löytää treenimuoto, josta oikeasti 
nauttii. Kun aloittaa treenaamisen,  
eikä ole koskaan tai pitkään aikaan 
harrastanut liikuntaa, on tärkeä lähteä 
hyvin rauhassa liikkeelle. Kannattaa 
aloittaa monipuolisesti kehittämään 
fyysisiä ominaisuuksia ja toimintaky-
kyä niin, että liikunta ei aiheuta alussa 
loukkaantumisia.

Miten treenimotivaatiota  
voi parhaiten edistää?
– Paras tapa edistää treenimotivaatiota 
on juuri sen oman jutun ja intohimon 
löytäminen. Valmentajana näen hyvin 
tärkeäksi motivoinnin lisäksi auttaa 
asiakkaita löytämään esimerkiksi juuri 
sen itselle sopivan tavan liikkua, joka 
edistää treenimotivaatiota. Lisäksi jokai-
nen asiakastyyppi pitää tuntea ja heidän 
saappaisiinsa pitää pystyä asettumaan. 
Valmentajan tulisi nähdä, ketä motivoi 
tavoitteiden asettaminen, ketä se että 
saa rauhassa treenata omilla ehdoilla  
ja ketä kilpailullisuus.
– Jos treenaaminen on ollut pitkään 
aktiivista ja osa elämäntapaa, on hyvä 
miettiä, liikkuuko riittävän monipuoli-
sesti. Usein treenaaminen junnaa pitkäl-
ti samoissa lajeissa, liikkeissä ja samalla 
teholla. Liikkumista olisi siloin hyvä 
monipuolistaa, ja jos haluaa haastaa 
itseään ja kehittyä, tulisi vahvuuksiaan 
vahvistaa ja heikkouksiaan parantaa. 

Miten voi välttää  
tyypillisiä ongelmia?
– ”Kiiruhda hitaasti” on äitini opettama 
elämänohje, joka pätee hyvin jokaisel-
le. Kaikki tänne heti -ajattelu on hyvin 

inhimillistä, mutta välillä olisi hyvä 
pysähtyä ja ajatella sitä matkaa, jonka 
on kulkenut kohti tavoitteitaan, niin 
huomaa kuinka paljon lyhyessä ajassa 
on oikeasti mennyt eteenpäin.
– Moni ei näe kuinka paljon on kehit-
tynyt lyhyessä ajassa, koska kehitys 
halutaan mahdollisimman nopeasti  
ja tulokset pitäisi nähdä heti. 

Mitä pitäisi tehdä silloin,  
kun treenaaminen ei huvita?
– Treenaamisen ei aina tarvitse maistua, 
ja jos on tosi väsynyt on syytä miettiä 
kannattaako mennä tekemään kovaa 
treeniä vai olisiko parempi tehdä jotain, 
mikä kohentaa vireystilaa.

”Tiedosta, miksi haluat treenata”
Jokaiselle tärkeää 
KOORDINAATIO  
JA TASAPAINO

On hyvä pohtia, mikä motivoi 
aloittamaan treenaamisen, 
koska se usein vaikuttaa 
siihen, miten treenaamisesta 
saa osan elämäntapaa. Miksi: Kehonpainoliikkeistä, kuten 

koordinaatio- ja tasapainoharjoitteista 
on hyötyä sekä terveysliikkujalle että 
urheilijalle. 
Ne luovat 
todella hyvää 
pohjaa 
perustoimin-
takyvylle ja 
mille lajille 
tahansa.

3 HYVÄÄ VINKKIÄ  

●  Löydä oma juttusi ja lajisi.

●  Kiiruhda hitaasti. Huomaa 
miten paljon olet kehittynyt. 

  
●  Treenin tehokkuus tarkoit-

taa myös sen laatua.

Oonan blogi  
fitoona.com kuuluu 
Suomen suosituimpiin 
treeniblogeihin.

Kirsin blogi ja sivusto  
löytyvät osoitteesta 

www.kuntokoulu.com.
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Jooga, pilates, PT
Hanna Manninen

Mindful Body, PT
Katri Kylmälä

 
Miten treenimotivaatiota  
voi parhaiten edistää?
– Sisäinen motivaatio ja positiivinen 
ohjaaminen sitä kohti on tärkeintä. 
Kun ymmärtää, mitä ja miksi tehdään, 
tekemisestä tulee omatoimista. 
– Valmentajan tehtävä on auttaa op-
pimaan ja osaamaan itse. Se opettaa 
liikkumaan osana elämää – ei ainoas-
taan silloin, kun joku toinen seisoo 
vieressä. Sisäisen motivaation tärkein 
elementti on se, kun kokee, miten hyvän 
olon treeni tuo ja mitä muutoksia se saa 
aikaan, jolloin itse haluaa tehdä lisää 
sitä, mikä tuo hyvän olon! 
– Tulokset ja muutokset tulevat kaupan 
päälle hyvän fiiliksen kanssa. Hyödyn-
nän sisäistä motivaatiota ja sen kautta 

tekemistä sekä asiakkaiden että Mindful 
Body -ohjaajien koulutuksessa. 

Mitä jokaisen liikkujan  
kannattaisi treenata?
– Harva miettii kehon treenaamista 
liikkuvuuden kautta – jos esimerkiksi 
olkanivelessä jokin lihas on liian kireä, 
se ei salli nivelen vapaata liikerataa. Ja 
jos tekee esimerkiksi pystypunnerruksia 
käsipainoilla, niveltä vahvistaa väärään 
asentoon, mikä johtaa ajan mittaan 
kipuihin ja kulumiin. 
– Kivun syytä aletaan etsiä vasta, kun 
syntyy vamma tai kipu käy kovaksi. 
Toinen tyypillinen heikkous on syvien 
lihasten vahvistamisen puuttuminen  
– kehoa treenataan rakentamalla ulko-
puolta ilman sisäisiä tukirakenteita. 
– Kehitin Mindful Bodyn vastaamaan 
juuri näihin edellä kuvattuihin ongelmiin.

Miten voi välttää  
tyypillisiä ongelmia?
– Kaiken tulisi lähteä siitä, miten oma 
keho liikkuu, mitkä ovat kireydet, 
heikkoudet ja vahvuudet, ja rakentaa 
harjoitteet siltä pohjalta. Pidä tekeminen 
tasapainossa, pidä huolta itsestäsi ja 
kuuntele kehoasi. Keho kyllä kertoo, jos 

sitä vain pysähtyy kuuntelemaan. Se on 
minun liikuntafilosofiani.
– Jos haluat aloittaa suunnitelmallisen 
ja tavoitteellisen treenin, kannattaa teet-
tää itselleen henkilökohtainen ohjelma 
alan ammattilaisella. 
– Jos löydät itsellesi valmentajan, joka 
osaa ottaa kokonaisuuden huomioon 
ja teettää myös erilaisia liikkuvuustes-
tejä ennen henkilökohtaisen ohjelman 
laatimista, olet hyvissä käsissä ja pääset 
hyvistä lähtökohdista liikkeelle. 

”Kaikki lähtee hyvästä fiiliksestä”

”Huomioi henkilökohtaiset tarpeesi”

3 HYVÄÄ NEUVOA 

●  Samassa suhteessa  
lihaskuntoa, aerobista  
ja kehonhuoltoa.

 
● Kuuntele kehoasi.

●  Kannattaa teettää itselle 
räätälöity ohjelma. 

Jokaiselle tärkeää 
SELKÄRANGAN  
LIIKKUVUUSHARJOITTELU

Jokaiselle tärkeää
RANGAN KIERROT

Jos et ole vielä löytänyt 
lajiasi, kokeile eri lajeja  
ja fiilistele, mikä olisi sinulle 
se juttu. Vaikka kuinka muut 
hurahtaisivat johonkin lajiin, 
jokaisen oma treenaaminen 
lähtee omasta kropasta ja 
omista fiiliksistä, joten etsi 
rohkeasti omaa juttuasi. 

Kokeiltuasi lajia, kysy 
itseltäsi apukysymyksiä: 
Tuntuuko kehoni harjoittelun 
jälkeen vahvemmalta ja 
joustavammalta? Auttaako 
harjoittelu minua? Tunnenko 
itseni voimaantuneeksi?

Miksi: Selkä rangan avaami-
sesta on aina hyötyä. Selkä-
ranka liikkuu pyöristämällä, 
notkis tamalla, taipumalla 
sivulle ja rotaation kautta. 
Liikkuvuus auttaa 
ehkäisemään 
myös niska-
hartia seudun 
vaivoja.

Miksi: Selkä pysyy joustavana ja 
välilevyt kimmoisina, kun rankaa liikut-
tellaan säännöllisesti. Muista kiertää 
selkää myös rintarangasta, joka jäykis-
tyy herkästi varsinkin istumatyössä.

3 HYVÄÄ VINKKIÄ  
●  Valitse sinulle sopiva laji.
 
●  Aloita maltillisesti ja varaa 

treeniajat kalenteriisi.
 
●  Korvaa väliin jäänyt kerta 

heti seuraavana päivänä.

Miten kannattaa aloittaa  
uuden lajin parissa?
– Tutustu huolella sinua kiinnostavaan 
lajiin esimerkiksi nettisivujen kautta.  
Jos olet vaikka kiinnostunut aloittamaan 
joogan, selvittele mikä joogan tyylisuun-
ta sopii sinulle, reipas voimajooga vai 
rauhallinen yin. 
– Ensimmäisestä treenikerrastasi tulee 
myönteinen kokemus, kun valitset sopi-
van harjoituksen kuntosi ja kiinnostuk-
sesi mukaan. Kerro lajin ohjaajalle, että 
olet mukana ensimmäistä kertaa, niin 
saat harjoituksen aikana vielä selkeäm-
mät ohjeet. 
– Porkkanana itsellesi voit käyttää esi-
merkiksi uusille asiakkaille suunnattua 
edullista sarjakorttitarjousta.

Miten treenimotivaation  
voi parhaiten edistää?
– Henkilökohtainen yhteydenpito ja huo-
lenpito varmistavat, että treenaaminen 
jaksaa innostaa. 
– Uuden harrastuksen tai treenikauden 
alussa treeni-intoa riittää. Jos harjoitte-
luun tulee tauko, kuten matka tai flunssa, 
monen liikkujan kohdalla on korkea kyn-
nys aloittaa harjoittelu uudelleen pitkän 
tauon jälkeen. 
– Kuulumisten kysyminen ja asiakkaan 
tarpeiden kuuleminen ovat olennainen 
osa asiakkaasta huolehtimista. 

Miten voi välttää  
tyypillisiä ongelmia?
– Harjoittelu kannattaa aloittaa maltilli-
sesti ja merkitä harjoitukset kalenteriin. 
Myös perheen ja ystävien kannustus 
ja tuki omalle liikuntaharrastukselle on 
hyvä varmistaa. Treenin tehokkuudes-
ta ei pidä kantaa huolta. Teho ei ole 

olennaista. Rauhallinen ja säännöllinen 
harjoittelu edistää parhaiten terveyttä  
ja hyvää vointia. 
– Kun olet päässyt säännöllisen liikun-
nan makuun ja innostunut lajistasi, 
muista kuitenkin levätä riittävästi harjoi-
tuskertojen välissä. Joskus joogaajatkin 
harjoittelevat liikaa. Silloin keho alkaa 
tuntua aina vain entistäkin väsyneem-
mältä ja jäykemmältä vaikka kuinka 
ahkerasti venyttelisi.

Mitä pitäisi tehdä silloin,  
kun treenaaminen ei huvita?
– Pidä tauko hyvällä omallatunnolla, 
mutta varaa kalenteriisi harjoitus heti 
seuraavalle päivälle, ja nauti vapaa-
päivästäsi tuntematta syyllisyyttä.

Katri Kylmälän  
kehittämä Mindful Body 
-metodi yhdistää kehon 
ja mielen huoltoa koko-

naisvaltaisesti ja vähentää 
tutkitusti treenivammojen 

riskiä. Lisää aiheesta: 
mindfulbody.fi. 

Hanna on turkulaisen  
Oasis Pilates & Yoga Studion  
perustaja ja omistaja  
Leena Jyrkkiön kanssa.  
Lisää kertoo oasisturku.fi. 


