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Terveysilta 26.10 

Aiheena rasvanpoltto, laihduttaminen, 
säästöliekki 
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MITÄ SINULLE MERKITSEE HYVÄ 
TERVEYS? 
n  Mitä tarkoitetaan hyvällä vastustuskyvyllä? 

( kuinka usein sairastat flunssaa, vatsatautia, poskiontelon tulehdusta tai vastaavaa? Oletko joka 
kevät ja syksy puolikuntoinen, kun flunssakausi alkaa?)  

n  Minkälainen on sinun terveydentilasi tällä hetkellä? 

(koska viimeksi olet ollut labrakokeissa (kolesteroli, verenpaine, veriarvot, D-vitamiiniarvot, 
maksa, paastosokeri jne. ) 

n  Mistä asioista koostuu hyvä kunto ja jaksamisen? 

(jaksatko nousta portaita 7.kerrokseen, juosta bussipysäkille ehtiäksesi juuri saapuvaan autoon, 
kävellä reippaasti 5 km,  puuhata viikonloppuna lastenlasten kanssa jne. ) 

n  Mikä on sinun kuntosi tällä hetkellä? (lihaskunto- ja aerobinen kunto) 

- Jaksatko kantaa kauppakassit autolta kotiin, käytätkö kärryjä ostoksilla vai kannatko koria, 
jaksatko nostaa tavaroita ylähyllyille, onko upottavasta sohvasta helppo ponnistaa ylös jne. ) 
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Laihtuminen vs. rasvanpoltto 

n  Rasvanpolttoon tarvitaan AINA energiavaje ( ei ole olemassa 
rasvanpolttoliikuntaa ilman energiavajetta) 

n  Mitä enemmän kehossa on rasvaa, sitä nopeammin sitä myös 
lähtee. Alussa ei ole pelkoa lihasmassan vähenemiselle, ellei 
laihdutusvauhti ole liian nopea.  

n  ENE-dietillä n.1,2 kg rasvaa jopa 16-20 viikon ajan erittäin 
ylipainoisilla henkilöillä. (ENE= erittäin niukkaenerginen) 

n  ENE-diettiä ainoastaan reilusti ylipainoisille (BMI yli 30 ) 

n  Ensimmäisen viikon aikana n. 70% painonpudotuksesta on 
vettä ja HH.  Lihaksissa ja maksassa glykogeeniä 400-700 
grammaa, joka noin sitoo 1-2,5 kg vettä. Kun HH varastot ovat 
tyhjentyneet, päästään rasvaan käsiksi.  
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Syö usein ja riittävästi proteiinia-
miksi? 

n  MITÄ ON PERUSAINEENVAIHDUNTA JA MITÄ ASIAT SIIHEN 
VAIKUTTAVAT? 

n  Perusaineenvaihdunta= energiankulutus levossa 60-75% 

n  Ruuan lämpövaikutus 20-25%, 4-5 ateriaa päivässä 

n  Fyysinen aktiivisuus n.10% 

Ruuan sulattaminen ja pilkkominen: 

-  100 kcal proteiinia= n.25kcal kuluu jo polttamiseen 

-  100 kcal HH = n. 6-7 kcal kuluu polttamiseen 
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Millä vatsasi täytät? Ruuan 
energiatiheys 



+
                 Energiatiheys 



+
 Energiatiheys vs. ravinnerikkaus 
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Miksi en laihdu? Koska kalorimäärää 
kannattaa nostaa? 

n Miinuskaloreilla on laihdutettu niin kauan, ettei 
tuloksia enää saada 

n Rasvaa on poltettu onnistuneesti ja painonpudotus 
alkaa sakata ( voidaan vielä kokeilla liikunnan 
lisäämistä) 

n Fyysinen ja henkinen väsymys, motivaatio putoaa 

n Voidaan epäillä säästöliekkiä 

n Mikä on säästöliekin suuruus? 
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Säästöliekki ja kuinka se torjutaan? 

n  Säännöllinen ateriarytmi ja riittävästi proteiinia jokaisella 
aterialla 

n  Liikunta, hyöty- ja täsmäliikunta 

n  lihaskuntoharjoittelu 

n  ”massapäivät” – ei tarkoita herkuttelua, vaan kunnon ruuan 
määrän lisäämistä 
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Onnistunut painonhallinta lähtee 
ajatuksien muokkaamisesta 

n  Hyvästit vanhoille ruokatottumuksille- pysyvästi! 

n  Säännöllinen punnitus ja reaktioraja  

n  Säännöllinen tapojen tarkistus, repsahdukset ovat OK 

n  Ravintosuositukset ruokavalion pohjana 

n  Riittävä veden juominen 

n  Muut terveyden tukipilarit: uni, liikunta, ulkoilu, stressin 
purku 
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        Päätös = lupaus itselle  



+
Ravitseva ruoka 

n  Syö joka päivä jotain tumman vihreää, kasviksia joissa on 
lehtivihreää 

n  Syö mahdollisimman paljon käsittelemätöntä ruokaa ( ei 
pitkää tuoteselostetta), raakaa ja vain kevyesti kypsennettyä 

n  Nauti hyvää rasvaa päivittäin ( neitsytöljyt, kookosöljy, joskus 
luomuvoi, siemenet, kala, pähkinät) 

n  Hyvälaatuista proteiinia, punaista lihaa HARVOIN! 

n  Riittävästi puhdistavia antioksidantteja (elimistö ei itse tuota) 

n  Vettä 1,5-2 litraa päivässä 
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 Kuinka ruuansulatuksesi pelittää? Hyvin toimiva suolisto 
työstää ruuan vatsalaukusta pönttöön n.24-48 tunnissa 
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    Kebnekaise- ja maissitestit 

n  Kuinka tehokkaasti ruuansulatuselimistösi toimii? Kokeile näitä 
yksinkertaisia kotitestejä: 

1.  Syö annos maissia ja raakaa porkkanaa. Jos ruuansulatuselimistösi 
toimii hyvin, pitäisi maissinjyvien nähdä ”päivänvalo” uudelleen 
n. 24-48 tunnin jälkeen. Mitä vähemmän ra’an porkkanan paloja 
päätyy pyttyyn, sitä parempi 

2.  Kebnekaise-testi. Kun suolisto toimii hyvin, on normaalia käydä 
”kakkosella” jopa kahdesti päivässä. Ja jopa niin, että saat 
lumivuoren huipun pöntön vedenpinnan yläpuolelle. Jos näin ei 
tapahdu, lisää vihanneksia ja vettä. 

3.  Lähde: Aurell&Clase: Food Pharmacy 
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                   Terve suolisto 
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 Laihduttaminen vs. puhdistaminen 
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Optimaalinen ravinto ja 
ruuansulatus 

n Kuinka ruoka kulkee mahassa ja suolistossa? 

n Kuinka pidät ruuansulatuksesi kunnossa? 

n Uudistava ruokavalio ja suoliston puhdistaminen 

n Maksan hyvinvointia edesauttavat tavat 

n Ruuansulatus- maksa- suolisto- aivot yhteys 

Lukusuositus:  

Marja Ruuti: Terve maksa, Aurell&Clase: Food Pharmacy, Kaisa Jaakkola: Hormonidietti 
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           Muutama sana unesta 

n  Kuinka sinä nukut? 

( nukkumaan klo.22 maissa> riittävästi syvää unta, aikuisille riittävä uni 7-9t, satunnaisesti rikkonaisia öitä, 
unta alle 8t. On ok. Viikonloppuina sama nukkumisrytmi, ei liian pitkiä aamu-unia) 

n  Otatko univelkaa kiinni viikonloppuisin? 

n  Mihin syvää unta tarvitaan?  

(aivojen palautuminen, kognitiiviset taidot, muistin palautuminen) 

n  Mitkä ovat nukkumisen hyvät rutiinit? 

n  Mitä tehdä, kun uni ei tule? 

n  Mikä on epänormaalia unettomuutta? 

Lukusuositus: Työterveyslaitos: Työikäisten unettomuuden hoito, 2012 


