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MIKSI SYÖMISESTÄ TULI NIIN HANKALAA? 

• Mitä ruoka on?
• Polttoainetta elimistölle?
• Myös jotain muuta? Mitä?

• Näkökulmia ruokaan:
• Energiaa elimistön käyttöön
• Nautinnonlähde
• Kulttuurin ilmentymä
• Sosiaalisen kanssakäynnin muoto
• Harrastus tai luovuuden ilmentymä
• Ideologia
• Tiedettä



SYÖTE = VASTE?

• Mutta mitä tapahtuu välissä?



ENERGIASAATAVUUS

• Energiatasapainoa parempi termi!  
• Energiansaannin ja -kulutuksen arvioimisen haasteet
• Elimistön käyttöön jäävä energia harjoituskuorman jälkeen
• Engl. energy availability

• Suhteellinen energiansaatavuus: 
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ENERGIASAATAVUUS



MATALAN ENERGIASAATAVUUDEN 
VAIKUTUKSET

1) Laskenut harjoitusvaste
• Pienemmät tai tapahtumattomat gainzZzit

2) Hormonitoiminnan häiriöt 
• Naisilla kuukautiskierron häiriöt
• Kohonnut kortisoli 
• Matala testosteronitaso
• Ruokahalun säätely: leptiini & greliini

3) Luuston terveys
• Laskenut proteiinisynteesi -> proteiinivarastojen mobilisointi
• ”Osteoporosis in a 20-year-old athlete is a disaster, osteopenia

is a disaster waiting to happen” – Anne Loucks



ENERGIARAVINTOAINEISTA

• Aineenvaihdunta ja energiaravintoaineiden rooli 
tunnetaan hyvin – on tunnettu jo yli puoli 
vuosisataa. 

• ”Tehdään mikä toimii keskimäärin. Säädetään 
tarvittaessa…”



PROTEIINI

• Nimitys tulee kreikankielen sanasta proteios. 
• Vapaa käännös: ensimmäinen, tärkein. 

• Aminohapoista koostuva yhdiste.
• Energiasisältö: 4 kcal/g
• Tehtäviä elimistössä

• Rakennusaine kaikille soluille
• Solujen toimintoja suorittavia yhdisteitä
• Homeostaasin ylläpito (typpi, neste, happo & emäs, kalium ja natrium)
• Säätelevät geenejä
• Toimivat entsyymeinä

• Vaikutuksia
• Lisää kylläisyydentunnetta 
• Lisää ruoan termistä efektiä
• Korkea proteiinin saanti yhteydessä parempaan          

kehonkoostumukseen



RASVA

• Välttämätön ravintoaine.
• Rasvahapot vaihtelevat pituudeltaan ja 

tyydyttyneisyyden asteeltaan. 
• Eläinperäiset tyydyttyneet/kovat ja kasviperäiset 

tyydyttymättömät/pehmeät rasvat
• Energiasisältö: 9 kcal/g
• Tehtäviä elimistössä

• Tehokas energianlähde
• Energiavarasto (6-kertaa enemmän energiaa verrattuna glykogeeniin)
• Tärkeässä osassa hormonitoiminnassa
• Solujen ja erityisesti soluseinämien rakennusaine

• Vaikutuksia
• Runsas kova rasvan saanti nostaa LDL-kolesterolia(?)
• Suuri kovan rasvan saanti lisää sydänkuolleisuutta
• Edulliset vaikutukset hormonitoiminnalle, kun ~1/3 rasvansaannista 

koostuu tyydyttyttyneestä rasvasta



HIILIHYDRAATTI

• Ei-välttämätön ravintoaine.
• Hiilestä, vedystä ja hapesta koostuvia yhdisteitä.
• Energiasisältö: 4 kcal/g
• Tehtäviä elimistössä

• Pääasiallinen ravinnonlähde!
• Hermoston toiminta, lämmön ylläpito, lihastyö yms.
• Energianlähde korkeaintensiteettisissä suorituksissa
• Glykogeenin esiaste
• Muutokset verensokerissa
• Vaikutus hormonitoimintaan
• Kuidunlähde

• Vaikutuksia
• Verensokerin säätely
• Glykogeenivarastojen täydennys
• Laskee kortisolipitoisuuksia harjoituksen jälkeen
• Runsas hiilihydraatin saanti laskee greliiniä(?)



RAVITSEMUS



VITAMIINIT JA HIVENAINEET

• Vitamiinit = välttämättömiä yhdisteitä, joita 
elimistö ei pysty tuottamaan itse.

• Hivenaineet (mikroravinteet) = kivennäisaineet, 
joita tarvitaan alle 100 mg/vrk

• Vitamiini- ja hivenainepuutokset ovat harvinaisia 
länsimaisessa ruokavaliossa!
• Poikkeuksena D-vitamiini! Lisäravinteen käyttö suositeltavaa 

kesäajan ulkopuolella

• Lisäravinteiden käytössä elimistön kyky 
hyödyntää kyseenalainen…
• Imeytyminen, muut seikat? (Engl. bioavailability)



RUOKAPÄIVÄKIRJA TYÖKALUNA
• Seuranta 3-5 normaalipäivän ajalta. Vähintään 

kaksi arki- ja yksi viikonloppupäivä. 
• Merkitse ylös kaikki, mitä syöt. 

• Toimet:
1) Kirjaa huomiot
2) Tee mahdolliset muutokset
3) Tarkkaile vaikutuksia 1-2 viikkoa
4) Toista tarvittaessa



RUOKAPÄIVÄKIRJA TYÖKALUNA

• Perusteita käytölle:
• Paljastaa selvät (ja helpot) kehittämisen kohteet
• ”Kalibrointi” – energia- ja makroravinteiden sisältö 
• Eri ateriakokonaisuuksien vertaaminen 
• Helpottaa suunnittelua

• ”Annosten silmämääräinen arviointi vaatii 
harjaantuneisuutta.”

• Ei pitkän aikavälin ratkaisu! 



RUOKAPÄIVÄKIRJA TYÖKALUNA

• Mitä kuvan ateria sisältää?

• Energiasisältö ___kcal?
• Proteiini ___g ?
• Hiilihydraatti ___g ?
• Rasva ___g?



RUOKAA – EI ENERGIARAVINTOAINEITA

• Syömme ruokaa, ei proteiinia, hiilihydraattia, 
vitamiineja, kuitua jne.

• Mitä vähemmän ravitsemukseen tarvitsee 
kiinnittää huomiota – ja tulokset ovat haluttuja –
sitä parempi! 

• Tavoitteesta riippumatta,                                        
ravitsemuksen tulee olla:
• Nautinnollista
• Huoletonta
• Joustavaa
• Käytännöllistä ja helppoa



HYVÄT KÄYTÄNNÖT

• Sisällytä kasviksia, vihanneksia, hedelmiä tai 
marjoja joka aterialle.

• Säännöllinen ateriarytmi: syö 3-5 tunnin 
välein, 3-6 kertaa päivässä. 

• Pyri sisällyttämään joka aterialle – myös 
välipalat – vähintään 25 g proteiinia!

• Huomioi päivän ja pitkän aikavälin 
energiantarve.

• Pitkän aikavälin ratkaisut – etsi ja muodosta 
uusi normaali! 

• Ja ennen kaikkea: huolettomuus, joustavuus, 
rentous & nautinnollisuus!



KEHONKOOSTUMUKSEN KEHITTÄMINEN

• Varmista riittävä proteiinin saanti!
• Action steps:

1) Etsi energiatasapaino tai ns. ylläpitomoodi
2) Valitse helpoin mahdollinen energianrajoituksen tapa

• IIFYM, kokonaisten ruoka-aineiden suosiminen, IF, VHH jne.
3) Luo mahdollisimman pieni halutun vaikutuksen aikaan saava 

energiavaje (esim. 300-500 kcal)
4) Tähtää 0,5 kg/vko pudotukseen
5) Mittaa edistystä: punnitus 3-7 krt/vko, vyötörönympärysmitta
6) Syklitä painonpudotusta kehityksen pysähtyessä! Esim.  2 

viikon jaksot



”DIEETIN” KONEPELLIN ALLA

• Kaikki dieetit perustuvat johonkin 
rajoitukseen.
1) Ruoka-ainevalinnat
2) Makroravinteet
3) Ajoitus
4) Joustavuus

• Minkä sinä haluat valita?                                      
Mikä on helpoin kompromissi?



NIKSINURKKA: KEHONKOOSTUMUKSEN 
KEHITTÄMINEN

• Sisällytä joka aterialle kasviksia, vihanneksia, 
hedelmiä tai marjoja.

• Suosi ns. oikeaa ruokaa (yhden ainesosan ruokia).
• Suosi matalan energiatiheyden ruoka-aineita.
• Syö joka aterialla salaatti ensin.
• Käytä pienempää lautasta.
• Syö rauhallisesti ja pureskele!

• Laske haarukka tai lusikka                                                    
pöydälle pureskelun ajaksi

• Pikavoittoja ei ole jaossa.



NIKSINURKKA: KEHONKOOSTUMUKSEN 
KEHITTÄMINEN

• Ruoansulatuselimistö aistii ensisijaisesti ruoan 
määrän, ei tyyppiä tai laatua!



ENERGIATIHEYS
• Suosi matalan energiatiheyden ruoka-aineita. 

Lisäksi:
• Korkea kuitupitoisuus- ja vesipitoisuus
• Reilusti pureskeltavaa

Ruoka-aine Energia (kcal) Hiilihydraatti (g) Kuitu (g)

Vaalea leipä 279 50 3,6
Pasta 364 64,5 4
Riisi 349 72 3,2

Quinoa 357 52 7,0
Keitetty peruna 78 16 1,0

Kikherne 137 17,6 5,0

Parsakaali 35 1,9 2,5



SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI
• Riittävä energiasaatavuus!

• 10-15 % plussalle

• Makroravinteet
• Proteiini 1,6-2 g/kg/vrk
• Rasva 0,8-1 g/kg/vrk
• Hiilihydraatti 2,5-10 g/kg/vrk

• Ravintokuitua 25-40 g/vrk
• Ajoita 1/3 hh-saannista treenin ympärille.
• Korkeat hh-jaksot/päivät:

• HH-määrän 1,5-2-kertaistaminen, (esim. 250 -> 420 g 
raskaammilla treenipäivillä)

• Kerran 5-10 päivän aikana, joko yksittäin tai kahtena 
peräkkäisenä päivänä



SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI
• Huomioi muutokset harjoituksen kulussa, 

treenivasteessa ja tuntemuksissa.
• Muutokset voivat tapahtua hyvin lyhyellä aikavälillä!

• Lisäravinteet:
• Kofeiini
• Kreatiini, 5 g/päivä
• BCAA, 5 g annos aterioiden                            

välissä (2-3 g annos leusiinia)
• Kalaöljy
• Magnesium



ALKOHOLI 
• Alkoholi on ns. 4. makroravinne.
• Elimistö polttaa aina alkoholin                                 

ensimmäisenä verenkierrosta.
• Kohtuukäytöllä haittoja voi olla mahdollista minimoida. 
• Fysiologian näkökulmasta harvoin on parempi kuin 

usein ja vähän.
• Korkea energiatiheys!
• Alkoholi ei kuulu                                                        

tavoitteellisesti                                                         
harjoittelevan arkeen.

Alkoholin käytön haittoja
Yhteys yli 60 sairauteen(!)

Hormonitoiminnan muutokset

Kognitiiviset ongelmat

Kohonnut riski masennukseen

Kohonnut syöpäriski

Onnettomusalttius (liikenne, kaatumiset)

Väkivallan riski



YLEISET KOMPASTUSKIVAT 
• Ravitsemus voi olla korkeahiilihydraattinen tai –

rasvainen – ei molempia!
• Jojo-dieettaminen.
• ”Olen kokeillut kaikkea…” Ja mitä olet oikeasti 

tehnyt?
• Hiilihydraatin pelko. 

• Insuliinihypoteesi
• Glykeeminen indeksi ja -kuorma
• Rasvan saanti edistää rasvan käyttöä energialähteenä



YLEISET KOMPASTUSKIVAT 
• Kärsimättömyys ja epärealistiset odotukset.
• Yksilöllinen ”polttoainesekoitus”.

• Omalla kohdalla optimaalinen ravitsemus voi poiketa 
suosituksista

• optimaalinen ravitsemus voi poiketa suosituksista

• Säästöliekki-ilmiö



YLEISET KOMPASTUSKIVAT 
• ”Missä kohtaa pyörät lentävät kärrystä?”
• Mikä aiheuttaa 80 % harmeista ravitsemuksen 

puolella?



YHTEYSTIEDOT

• www.super-sets.com/ravitsemus
• jukka.maennena@gmail.com
• 0405147531
• @jukka4130
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