
Koulutusilta liikkuvien lasten ja nuorten vanhemmille, ODL Liikuntaklinikka 17.11.2015 

Luennoimassa: 

Joni Keisala, LL, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri 

Marja Vanhala, laillistettu ravitsemusterapeutti FT, 

Hannu Kaikkonen, testauspäällikkö, LitM, EurMSc on Sports Coaching 

 

Joni Keisala luennoi sairaana treenaamisesta sekä yleisistä urheilijan vammoista. 

Flunssa ja urheilu: 

- Flunssan aikana elimistö on jo valmiiksi rasitustilassa. Tällöin treenaaminen ei ole kannattavaa. 

- Mikäli flunssan oireet ovat lievänä kaulasta ylöspäin niin voi kevyesti liikkua 

- Mikäli oireita on kaulasta alaspäin niin ei saa lainkaan urheilla 

- Kuumeessa ei saa ikinä urheilla. Kuumeen laskettua tulee olla urheilematta yhtä monta päivää kuin 
kuumetta olikin. Tämän jälkeen treenaaminen aloitetaan kevyesti ja vähitellen. 

- Riskejä jos urheilet kipeänä: flunssa pitkittyy, jälkitaudit, sydänlihastulehdus 

 

Nilkan nyrjähdys: 

- Yleisin liikuntavamma, jopa 20% kaikista  

- Ensihoitona KKK ( kylmä, koho, kompressio)  

- Jos ei nilkalla pysty varaamaan niin tulee käydä lääkärissä 

- Hoitamaton nyrjähdys jää helposti oireilevaksi ( kipu, turvotus, epästabiili) 

- Nilkan nivelsiteen venähdyksessä kannattaa käyttää teippausta/tukia n. 4 vko ajan 

-Tasapainoharjoitteet kannattaa ottaa käyttöön varhaisessa vaiheessa, ohjeet fysioterapeutilta 

 

Apofyysit ( tulehdus) 

- Apofyysi on kehittyvässä luussa oleva kasvualue, johon lihakset ja jäänteet kiinnittyvät 

- Niitä aiheuttaa voimakas ja pitkään jatkunut yksipuolinen rasitus 

- Ennaltaehkäisy on tärkein: monipuolisia harrastuksia, venyttely 

- Toipumisaika yksilöllinen( viikkoja-kk) 

- Hoitona: Kuormitusta tulee vähentää ja korvata erilaisella liikunnalla, kylmää aamuin ja illoin 20min ja 
treenin jälkeen, tarvittaessa tulehduskipulääkettä 

 

 



Marja Vanhala luennoi kasvavan urheilijan ravitsemuksesta 

Ruokavalio tukee harjoittelua, kehittymistä sekä palautumista urheilusuorituksista, sen merkitys on yhtä 
tärkeä kuin harjoittelun ja levon! 

Ateriarytmi 

Rytmityksessä keskeisintä 

- älä harjoittele nälkäisenä 
- syö riittävästi harjoituksen jälkeen 

Huolehdi, että lapsesi syö  

- reilun aamupalan 
- kaksi lämmintä ateriaa/pvä 
- iltapala ja välipaloja tarpeen mukaan 
- syömistä noin 3h välein 

Riittävästi nestettä 

- janojuomaksi vesi, ruokajuomaksi maito 
- treenin aikana vettä/laimeaa mehua ( jos treeni kestää yli 1-2 h, juomassa hyvä olla hiilihydraatteja 
- urheilujuomia ei pääsääntöisesti suositella ( poikkeus esim. turnauspäivät) 
- treenin jälkeen nestemenetyksen korvaaminen 1-2 kertaisena ( olisi hyvä joskus punnita  
- lapsi ennen treenejä ja treenien jälkeen, jos esim. paino tippunut 200g niin tulisi juoda noin 4dl illan 

aikana) 

Sopiva paino 

- Paino kertoo pitkällä aikavälillä, ovatko energiansaanti ja kulutus tasapainossa 
- Syynä voi olla liian pieni energiansaanti, jos lapsesi väsyy nopeasti liikkuessaan, on poikkeuksellisen 

väsynyt liikunnan jälkeen, treeneissä ei tapahdu kehitystä.  
- Jos ongelmana on niukka energian saanti: enemmän välipaloja, suuremmat ateriat( vähemmän 

kasviksia), runsaammin hyvälaatuista rasvaa 
- Mikäli epäilee taustalla syömishäiriötyyppistä ajattelua, niin tulisi ajoissa ottaa yhteyttä 

ammattilaisen ohjaukseen! 
- Aikuisten tulee olla esimerkkinä, ei kommentoida koko ajan omaa painoaan, laihduttamista. 
- Jos lapsi on ylipainoinen, niin tulee tarkistaa, että lapsi ei yliarvioi energian kulutusta tai 

ylikompensoi liialla ruualla treenejä 
- Lasten ja nuorten ei pidä laihduttaa! Mikäli ylipainoa on terveydelle haitallisesti, tulee ruokavalion 

muutokset tehdä ammattilaisen ohjauksessa. 

Ravintoaineet ruuasta 

- maitovalmisteet rasvattomia tai väh. rasvaisia (4-5 annosta/pvä) 
- kalaa/lihaa/broileria kahdella aterialla /pvä ( aikuisten kämmenen kokoinen annos) 
- pikaruokaa max. kerran/vko 
- täysjyväviljavalmisteita jokaisella aterialla 
- hedelmät/marjat/kasvikset, 2-3 annosta marjoja/hedelmää/pvä, kasviksia 2-3 annosta/pvä 

 (yksi annos on kourallinen) 
- pehmeitä rasvoja ( 60-80% margariini tai rypsiöljy) 



- proteiinia n. 1,5-2 g/painokg/vrk. Esimerkiksi jos lapsi painaa 45 kg tulisi proteiinia saada 67-
90g/pvä.  

- Aamupalalle riittävästi proteiinia vähintään 20g!  
- Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta urheilijoiden tarve on suurentunut. Suositusten mukaista 

ruokavaliota noudattamalla pääosin takaa riittävän saannin. Poikkeus D-vitamiini! 
 

Kohtuullisuus ja sallivuus herkuissa 

- Herkut kuuluvat lasten normaaliin elämään 
- Lisättyä sokeria max. 30-50g/pvä (esim.mehut, jogurtit, murot, keksit, kaakao) 
- Karkkipäivänä karkkia max. 100g.( Alle 10v. 10g/ikävuosi, esim. 8v. lapsi 80g karkkia) 
- Pikaruokaa korkeintaan kerran viikossa 
- Jotain makeaa voi syödä päivittäin esim. lasi mehua, jogurtti, pullapala tai pari keksiä. 

 

 

Hannu Kaikkonen luennoi vanhempien roolista liikkuvan lapsen tukena 

Tutkimuksia menestyneiden urheilijoiden taustoista: 

Mikko Salasuo 

Kari Helander 

Muranen & Ähtävä 

 

Vanhemman tehtävät 

- Välittää ja vastaa lapsesta. Asettaa lapselle rajat. 
- Antaa lapsen yrittää ja oppia, myös epäonnistua. 
- Noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. 
- Hyväksyy lapsen tuloksista huolimatta. 
- Elää mukana, näyttää esimerkkiä. 
- Tukee valmentajaa mutta ei turhaan puutu hänen toimintaansa. 

Vanhempityypit: 

1. Yli—innostuneet vanhemmat 
- aktiivisempia ja innokkaampia kuin itse lapsi 
- paljon harrastuksia lapsilla, ei omaa aikaa leikkiin tai kavereihin 
- harrastukset nro1., koulusta valmiita tinkimään 
- kellottavat aikaa treeneissä, ovat tarkkana, että saako oma lapsi saman ajan ohjausta kuin toiset 
- vanhemmilla valta päättää harrastusten jatkumisesta ja loppumisesta 
2. Keskitien kulkijat 
- harrastukset ovat lapsilähtöisiä 
- talkoilee pyydettäessä 
- koulunkäynti on nro 1. 
- ei sijoitustavoitteita kisoissa 
 



3.Oppositiovanhemmat 

- lapsilla on vapaus valita harrastuksensa 
- levon merkitys on tärkeä 
- koulunkäynnistä ei tingitä 
- kasvatukselliset seikat tärkeimmät, eivät innostu kilpailusta 
- luottavat täysin valmentajaan, eivät seuraa harrastuksien treenejä  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


