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LIFW huolto-ohjeet 
 
Lihaskipu harjoittelun jälkeen johtuu muun muassa siitä, että treenin vaurioittamiin 
lihaksiin syntyy lievä tulehdustila. Paras tapa lievittää tulehdustilaa on aktiivisen 
kehonhuollon lisäksi riittävä uni ja ravinto. Täsmähoitona tulehdustilaa voi lievittää 
nauttimalla rasvaista kalaa, jonka n-3- rasvahapot EPA ja DHA hoivaavat 
rasittuneita lihaksia, niveliä ja jänteitä. Ruokaa voi myös maustaa inkiväärillä. 
Inkiväärin gingerolit ehkäisevät osaltaan tulehdustilan syntymistä. Marjojen, 
hedelmien ja vihannesten antioksidanteista on kiistattomasti myös apua. Tässä 
muutamia elintärkeitä vinkkejä kehon huoltamiseen, jotka suosittelemme tiimin 
ottavan käyttöön.  

Treenaa palautumisen aikana myös kevyesti 
 
Käy poikkeuksellisen kovan harjoituksen jälkeisenä päivänä kävelyllä, 
hölkkäämässä tai pyöräilemässä, jo 30 min riittää. Se kohentaa oloa merkittävästi. 
Muista, että liikunta on kevyttä aerobista tekemistä. Voit käyttää kolmen P:n 
sääntöä, eli “pystyy puhumaan puuskuttamatta”. Vesijuoksu ja uinti ovat myös 
erittäin tehokkaita palautumiskeinoa. Vesi elementtinä rentouttaa ja poistaa 
lihaskireyksiä. Kevyt kuntoilu pienentää tutkitusti lihaskipua ja turvotusta jopa noin 
40 prosenttia.  

Vältä istumista 
 
Paras tapa palautua on olla aktiivinen päivän aikana ja tauotta istumista 
säännöllisesti. Siivoa, kävele portaita, jätä auto kotiin, käytä luomuliikuntaa 
hyväksi. Pyydä työnantajalta sähköpöytä, osta kuminauha työpaikallesi ja tee 
päivittäin LIFW Ryhti -ohjelma parantaaksesi hartioiden verenkiertoa.  

Lämmittele huolellisesti 
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Lämmittele aina huolellisesti ennen treeniä. Se ehkäisee nivelten, jänteiden ja 
lihasten treenin jälkeistä tulehdustilaa. Tutkimusten mukaan kevyt liikunta 
lämpimissä oloissa on tehokkainta lämmittelyä. Käytä aktiivista jumppaa avuksi, 
tee käsien pyörityksiä, kyykkypumppailuja, sekä Members only -sivuilla annettua 
alkuverryttely -ohjetta.   

Jäähdyttele treenin jälkeen 
 
Rasituksen pienentäminen asteittain treenin loppua kohti auttaa kehoa 
poistamaan lihaksista kuona-aineita. Se lievittää osaltaan lihaskipua ja vähentää 
uupumusta kovan treenin jälkeen. Sohvalle ei kannata siis heti rojahtaa, vaan 
huolehtia kevyestä loppuverryttelystä.  

Ota kylmä kylpy 
 
Jäähdytä esimerkiksi reisiä ja pohkeita jääpussilla tai käy kylmässä kylvyssä 
raskaan treenin jälkeen. Kylmää vettä kannatta laskea esim. reisille ja pohkeille 
vähintään 1min kerrallaan. Kylmyys ehkäisee lihastulehduksen syntyä. Vältä 
jääpussin laittamista suoraan paljaalle iholle paleltumisvaaran takia. 

Venyttele 
 
Venyttele kipeitä lihaksia varovaisesti, mutta vasta joitakin tunteja harjoittelun 
jälkeen. Tutkimusten mukaan venyttely joidenkin tuntien kuluttua rasituksesta voi 
vähentää lihasten kipua ja jäykkyyttä. Käytä LIFW Liikkuvuus -ohjelmaa.  

Helpota oloa hieronnalla 
 
Perusteellinen hieronta joitakin tunteja rasituksen jälkeen vähentää lihaskipua ja 
nivelten arkuutta. Lihasten ja nivelten turvotus vähenee myös, mikä viittaa siihen, 
että nekin toipuvat hieronnan jälkeen tehokkaammin kuin ilman hierontaa. Hiero 
lihaksiasi itse, pyydä apua puolisolta/tyttö/poikaystävältä apua tai käytä foam 
rolleria avuksi.  
 


