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Ennen kuin aloitan 
luentoni, ajattelin sanoa
t ill  j t iteille jotain…

i ll ll k i h i j iMinulla on tapana olla suorasukainen, rehti ja avoin. 
Niinpä tunnustan heti, että täällä ei todennäköisesti 
kuulla mitään mullistavia salaisuuksia Aika paljon te jokuulla mitään mullistavia salaisuuksia. Aika paljon te jo 
tiedätte liikunnasta ja ravitsemuksesta. Lisäksi kohta on 
taas uusi hetki ruokalautasen ääressä. 

Yksinkertainen tämä luento toki on. Sillä tavalla se 
saattaa olla erilainen kuin muut kuulemasi luennot. Muttasaattaa olla erilainen kuin muut kuulemasi luennot. Mutta 
tämän luennon olet kuullut aiemminkin. Pyydän, 
kuuntele tällä kertaa oikein tosissasi. Teemme silloin 
kunniaa aiemmille luennoitsijoille.
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Modernissa ruokakaupassaModernissa ruokakaupassa
asiointi

Nämä mukaan ruokakauppaan!Nämä mukaan ruokakauppaan!

• 10 metrin mittanauha
k t l t k l j i t• korvatulpat, kuulosuojaimet

• polvisuojuksetp j
• suurennuslasi



Terveys EI lähde
näillä ruoka-aineilla

• vihannekset ja juurekset (sipuli, kaali, punajuuri, lanttu)

• luomu hedelmät (appelsiini, omena, persikka, avokado)luomu hedelmät (appelsiini, omena, persikka, avokado)

• metsämarjat (mustikka, puolukka, karpalo, lakka)

• luomu- ja riistaliha (sianliha, poron ja hirven liha)

• ruisleipä (100% ruista)ruisleipä (100% ruista)

• kala (syö isoja ja pieniä kaloja vuorotellen 2-4 kertaa viikossa, viljeltyä ja 
illiä i j jä ik l itä i k l i)villiä meri- ja järvikalaa, mitä rasvaisempaa kalaa sen parempi)

• luomu kananmunat (paras proteiinilähde, terveellistä ja pehmeää rasvaa 
i kä ä k i iä i ii j h i äil ä ä l k i )runsaasti sekä tärkeimpiä vitamiinejamme hyvin säilyvässä luonnon paketissa)

• ripaus eksotiikkaa (goji, acai, tuore taateli yms.)



Mikä nakertaa terveyttämme?

Lääkä i Hi k t äit tää l ttä i tLääkäri Hippokrateen väitetään lausuneen, että ravinto 
olkoon lääkkeemme. Tällä tavalla lääketieteen isä halusi 
korostaa terveellisen ravinnon tärkeyttä. y
Ravitsemus ja terveys kulkevat käsi kädessä. 
Pyrkiessämme syömään sellaista ruokaa, jolla terveys ei 
lähd j d k i hti ilähde, joudumme vakavissamme pohtimaan omia 
ruokavalintojamme.
Ravitsemuksesta käytävä monisäikeinen keskustelu onRavitsemuksesta käytävä monisäikeinen keskustelu on 
jatkunut läpi vuosituhansien. Tutustutaan hetkeksi 
terveelliseen ruokaan.
Voiko sanoa, että on sellaista ruokaa, jolla terveys ei 
taatusti lähde? Mikä nakertaa meidän terveyttämme? 



Mikä nakertaa terveyttämme?
Dosentti Mikael Fogelholmin mielestä suomalaisten 
terveyttä nakertaa:

lisääntyvä alkoholinkäyttö
yleisen fyysisen aktiivisuuden (=työ, arkiliikunta) väheneminen ja 
erityisesti siihen liittyvä lihavuuserityisesti siihen liittyvä lihavuus
tupakointi vähemmin koulutettujen keskuudessa
liiallinen sokerin ja valkoisen viljan käyttö
t ki i hillä lii ähäi ih t j h d l i kä ttöetenkin miehillä liian vähäinen vihannesten ja hedelmien käyttö

Terveyttämme nakertaa vääränlainen ruoka ja liian 
vähäinen liikunta Ranuan eläinpuistossa löytyy hyvävähäinen liikunta. Ranuan eläinpuistossa löytyy hyvä 
esimerkki. Varoitustaulussa lukee: Karhuja ei saa ruokkia! 
Koska karhut sairastuvat väärästä ruoasta. Sama varoitus 
oitaisiin kohdistaa meihin ihmisiin Älä r oki Seppoa Piaavoitaisiin kohdistaa meihin ihmisiin. Älä ruoki Seppoa, Piaa 

tai Penttiä! He voivat sairastua.
Ruoka on kaukana luonnollisuudesta ja meitä ruokitaanRuoka on kaukana luonnollisuudesta ja meitä ruokitaan 
ruoan kaltaisilla keinoaineilla.



☺☺☺ Pi i k tähä älii ☺☺☺☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺

Ravitsemus on kuin Venäjän mafia. Kaikilla 
on siihen jonkinlainen suhde selvitäkseen j
hengissä. Mutta oikeasti se on niin hämärää 
puuhaa, ettei siitä kukaan ota mitään selkoa.puuhaa, ettei siitä kukaan ota mitään selkoa.



Mikä nakertaa terveyttämme?
Tiede- ja ympäristöjournalismin professori Michael Pollan 
Berkeleyn yliopistossa Yhdysvalloissa on huolissaan siitä, 
että ruoan ravintoainesisältö on köyhtynyt ja huonontunut 
elintarviketeollisuuden ja suurmaatalouden myötä. 
Maatalouden tuottamissa raaka aineissa ei ole enääMaatalouden tuottamissa raaka-aineissa ei ole enää 
läheskään niin paljon ravintoaineita kuin ennen, koska 
kasvin- ja rodunjalostus on pyrkinyt satoisuuteen eikä 
ravintoaineiden runsauteen.
Professori Pollan kehottaa välttämään elintarvikkeita, 
joiden ainekset ovat outoja mahdottomia lausua aineksiajoiden ainekset ovat outoja, mahdottomia lausua, aineksia 
on enemmän kuin viisi tai mukana on 
maissitärkkelyssiirappia. 
Hän pyrkii välttämään terveysväitteitä esittäviä 
elintarvikkeita ja tekee ostoksensa mieluusti marketin 
reunimmaisilta hyllyiltä ja pysyy poissa marketinreunimmaisilta hyllyiltä ja pysyy poissa marketin 
keskiosista. 



Mikä nakertaa terveyttämme?
Jos professori Pollan vain voi, hän karttaa marketteja ja 
ostaa ruoan torilta ja suoraan tiloilta. 
Pollan suhtautuu epäillen elintarviketeollisuuden 
uutuustuotteisiin. Jos nykyinen ruokavaliomme on 
evoluutiokehityksen tulosta niin uusi elintarvike taievoluutiokehityksen tulosta, niin uusi elintarvike tai 
ruokainnovaatio muistuttaa lähinnä mutaatiota. 
Hän ei etsi perinteisestä ruokavaliosta yhtä ainoaa ä e ets pe te sestä uo a a osta y tä a oaa
taikasanaa. Hän ymmärtää, että ruoka on aina enemmän 
kuin ravintoainesosiensa summa, ja samaan tapaan myös 
sovellettu ruokavaliomalli on enemmän kuin niihinsovellettu ruokavaliomalli on enemmän kuin niihin 
kuuluvien aterioiden summa. 
Onko esimerkiksi Välimeren ruokavalion sydänystävällisyysOnko esimerkiksi Välimeren ruokavalion sydänystävällisyys 
löydettävissä jostakin yksittäisestä ravintotekijästä? Onko 
se esimerkiksi oliiviöljy? Vai valkosipuli? Olisikohan se 
kala? Entä runsaat vihanneslautaset? Vai olisikokala? Entä runsaat vihanneslautaset? Vai olisiko 
salaisuutena kenties koko välimerellinen ruokakulttuuri? 



Mikä nakertaa terveyttämme?
Omasta mielestäni on aika hassua kiistellä kovista 
rasvoista, hiilihydraattimääristä ja vaikkapa lisäproteiinin 
ajoituksesta, kun ruoan laatu on kautta linjan päin metsää 
(tai pikemminkin päin tehdasta). 
Paljon turhia lisäaineita ravinneköyhää syötävää teollisestiPaljon turhia lisäaineita, ravinneköyhää syötävää, teollisesti 
käsiteltyä pöperöä, josta kaupan hyllyt notkuvat ja ihmisten 
ruokakaapit täyttyvät. 
Mikä nakertaa suomalaisten terveyttä? Osuvampi kysymys 
voisi olla: miten ihmeessä me olemme edelleen näinkin 
hyvässä kunnossa? Jokainen biologi tietää ettei ihminenhyvässä kunnossa? Jokainen biologi tietää, ettei ihminen 
ole perinnöllisesti niin kaukana karhusta, että olisimme 
sopeutuneet ”Metripitsaan”.



☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺

Ravitsemus on kuin sademetsät. Kun karkinhimo 
yllättää, ei näe metsää puilta.y p



Terveellisin mahdollinen ruoka
Mistä tunnistaa terveellisen ruoan? 
Dosentti Mikael Fogelholmin mielestä terveellisyys on aina g yy
kytköksissä ruokavalioon kokonaisuutena. Hän nostaa 
esille aivan erityisen tarmokkaasti vihannekset ja hedelmät. 
Näiden ruokien terveysvaikutuksista ei tarvitse kiistelläNäiden ruokien terveysvaikutuksista ei tarvitse kiistellä.
Toinen terveyskriteeri voi olla luonnonmukaisesti tuotettu 
luomuruoka. Luomuliha on arvovalinta.uo u uo a uo u a o a o a ta
Mikään ei minun mielestäni voita kasvisvoittoista 
sekaruokaa. Aika vähän voi mennä pieleen jos täyttää 
l t i lill ih k i j t it t itlautasen ensin puolilleen vihanneksia ja tuoreita raasteita.
Näyttö kalan terveellisyydestä on vakuuttavaa.
Viljavalmisteet (leivät murot myslit) kannattaa valita sieltäViljavalmisteet (leivät, murot, myslit) kannattaa valita sieltä 
kuitupitoisimmasta päästä. 
Ruoanvalmistuksessa voi käyttää kotimaista rypsiöljyä taiRuoanvalmistuksessa voi käyttää kotimaista rypsiöljyä tai 
meijerivoita, salaatin päälle sopii hyvin oliiviöljy.



☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺

Ravitsemus on kuin Bagdad. Toiset 
juoksevat (kalori)pommeja karkuun. 
Toiset lataavat niitä vyötärölle.Toiset lataavat niitä vyötärölle.



Miksi jotkut syövät 
ät lli ti?epäterveellisesti?

D tti F lh l J i ää i li illDosentti Fogelholm: Jossain määrin ruoan valinnoilla 
voidaan viestittää ”viileää suhtautumista” julkiseen 
terveysvalistukseen eli sitä, että ”minuahan eivät y ,
kaikenmaailman pekkapuskien viestit heilauta”.
Liian monessa kodissa ei ole halua ymmärtää mikä tekee 

k li i t ii ät lli iä K it t tä äruokavalinnoista niin epäterveellisiä. Kaapit ovat täynnä 
sipsejä ja pitsaa. On ensiarvoisen tärkeää, että 
ruokakaapissa on terveysruokaa. Jos siellä on kaikkea sitä p y
mitä ei pitäisi olla, ei voi oikeastaan odottaa kovin hyvää 
kehitystä terveysajattelussamme.
Ei k t i t k tt t k i ll Sik i häEinesruoka tuo isommat katteet kauppiaalle. Siksi hän 
antaa tälle ruoalle parhaan mahdollisen hyllytilan ja 
elintarviketeollisuus tulee kauppiasta vastaan varaamalla pp
rahaa ruoan brändäykseen ja tyrkyttämiseen. 



Haluatko tehdä muutoksen 
t lli ää  t ?terveellisempään suuntaan?

V it t lä ä i l t ö ällä ki j illVoit panostaa elämäsi laatuun syömällä ruokia, joilla 
terveys ei lähde. Joka päivä koko pitkän ja antoisan 
loppuelämäsi ajan. Jos vain haluat. pp j

Haluatko?



Kertaus: Terveys EI lähde
näillä ruoka-aineilla

• vihannekset ja juurekset (sipuli, kaali, punajuuri, lanttu)

• luomu hedelmät (appelsiini, omena, persikka, avokado)luomu hedelmät (appelsiini, omena, persikka, avokado)

• metsämarjat (mustikka, puolukka, karpalo, lakka)

• luomu- ja riistaliha (sianliha, poron ja hirven liha)

• ruisleipä (100% ruista)ruisleipä (100% ruista)

• kala (syö isoja ja pieniä kaloja vuorotellen 2-4 kertaa viikossa, viljeltyä ja 
illiä i j jä ik l itä i k l i)villiä meri- ja järvikalaa, mitä rasvaisempaa kalaa sen parempi)

• luomu kananmunat (paras proteiinilähde, terveellistä ja pehmeää rasvaa 
i kä ä k i iä i ii j h i äil ä ä l k i )runsaasti sekä tärkeimpiä vitamiinejamme hyvin säilyvässä luonnon paketissa)

• ripaus eksotiikkaa (goji, acai, tuore taateli yms.)



Tietoisku
•tee oikeita valintoja. 1 iso ja mehevä 
wienerleipä sisältää yhtä paljon energiaa kuin 
20 kpl keskikokoisia tomaatteja. Voit syödä 
joko 100 g suklaata tai 15 kpl keskikokoista 
omenaa  molemmissa on yhtä paljon energiaa  omenaa, molemmissa on yhtä paljon energiaa. 





Haluatko löytää liikunnan ilon?a uat o öytää u a o
Suomalaisten perusongelmana on heikko 
lihaskunto ja huono ryhtilihaskunto ja huono ryhti.

Erityiset ongelmakohdat: lantion lihakset, nilkat, 
polvet  pohjelihakset  alaselkä  hartianseudun polvet, pohjelihakset, alaselkä, hartianseudun 
lihakset, pään asento.

Mit  li i h k  l h j  li  Miten olisi hauska olohuonejumppa normaalin 
liikunnan lisäksi antamaan lisää tehokkuutta, 
turvallisuutta ja kehon hallintaa?turvallisuutta ja kehon hallintaa?

Kokeillaan muutama hyväksi osoittautunut liike!



- kävely varpailla (kaikki kansallis-
b l ttii ?)balettiin?)

- kävely kantapäillä (tärkeä voimistavakävely kantapäillä (tärkeä voimistava
liike!)

ö äil ä K i  ti t  j k i  hkä- pyöräilyä Kympin uutisten ajaksi, ehkä
lähdetään ”lentoon”

- hartioiden pyöritys, ”kuka on takana”

k t k t j  j lk k k t- kevyet punnerrukset ja jalkakyykyt

- istuminen muurahaispesässäistuminen muurahaispesässä

- hampaiden harjaus

- ota ylimääräisiä askeleita !



Oletko miettinyt nykyisiä 
ruokailutottumuksiasi?

3 7 20083.7.2008



Lue Hymy-
lehden juttu!

20 9 200820.9.2008





Puskan teesit suomalaisten 
k il t tt k i truokailutottumuksista

terveellisen ruokavalion voi koota monella tavallaterveellisen ruokavalion voi koota monella tavalla
kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa kannattaa käyttää niukasti ja 
sen sijaan suosia kasviöljyjä. Suolaa ja sokeria niukasti, 
erilaisia kasviksia ja vihanneksia monipuolisesti
eläinrasvojen syönti ei ole ihmiselle mitenkään luontaista: 
lehmänmaito ja sen rasva on tarkoitettu vasikalle eilehmänmaito ja sen rasva on tarkoitettu vasikalle, ei 
ihmiselle
sotien jälkeen kovan rasvan ja sokerin kulutus nousivat j j
valtavasti. Pohjoiskarjalainen metsuri saattoi vetää päivän 
aikana leivän päälle varttikilon voita. 

ti d ltä t hj i k j l i k li ij lisotia edeltänyt pohjoiskarjalainen ruokavalio sen sijaan oli 
terveellinen: runsaasti kalaa, ruisleipää ja puuroa, juomaksi 
vettä, sokeria ei juuri ollenkaan. Sota-ajan niukkuus vaihtui , j j
toiseen ääripäähän: alettiin syödä joka päivä samalla lailla 
kuin ennen syötiin juhlapäivinä. 



Puskan teesit suomalaisten 
k il t tt k i truokailutottumuksista

energian saannin ja kulutuksen tasapaino ratkaisee. Josenergian saannin ja kulutuksen tasapaino ratkaisee. Jos 
ihminen syö enemmän kuin kuluttaa, hän lihoo, ja jos 
vähemmän, hän laihtuu.
kuitupitoinen ruoka pitää näläntunteen parhaiten poissa ja 
torjuu myös diabetesta
nykyään kaikkialla tuputetaan teollisesti valmistettuanykyään kaikkialla tuputetaan teollisesti valmistettua 
ruokaa, jonka energiatiheys on suuri. Kun sitä syödään 
pitkin päivää, seurauksena on lihominen
Välimeren ruokavalio voisi olla hyvä lähtökohta 
terveelliselle suomalaiselle ruokavaliolle

ät lli l i k j i it j t lli depäterveellinen valmisruoka- ja virvoitusjuomateollisuuden 
käyttämä maissitärkkelyssiirappi High-Fructose Corn Syrup
(HFCS) on vaarallista ja voi olla lihavuusepidemiamme ( ) j p
taustatekijöissä mukana



Puskan teesit suomalaisten 
k il t tt k i truokailutottumuksista

ravitsemuksen perusasiat eivät muutu miksikään. Senravitsemuksen perusasiat eivät muutu miksikään. Sen 
sijaan elintavat ovat muuttuneet. Tutkimusten mukaan alle 
nelikymppiset lihovat nopeimmin. Siihen asiaan pitää 
puuttua sekä ravitsemuksen keinoin että liikuntaapuuttua sekä ravitsemuksen keinoin että liikuntaa 
lisäämällä



Laihdutuskeskustelu  jätettävä 
t i   k ttoiseen  kertaan

Vinkki: Minun mielestäni 
painonhallinnassa on ennen painonhallinnassa on ennen 

kaikkea kyse nälän hallinnasta. y
Siitä on saatavilla erillinen, 

erittäin suosittu luento  erittäin suosittu luento, 
tarvittaessa. Ehkä syksyllä?

Lopuksi: tietoiskuja!Lopuksi: tietoiskuja!



Tietoisku
•antioksidantit tärkeitä. Lieventävät antioksidantit tärkeitä. Lieventävät 
hapetusstressiä ja korjaavat kudosvaurioita. 
Antioksidantteja saa monipuolisesta ruoasta 
(vihannekset, hedelmät, metsämarjat). Mitä 
värikkäämpi hedelmä, sitä parempi.

•roskaruoka pois! Roskaruokaan ei 
terveystietoisella ole varaa. Roska ryöstää 
mahdollisuuden ruokailla terveellisesti. Pois 
nämä: hampurilaiset, sokeroidut 
virvoitusjuomat  sipsit  karkit  mikrossa virvoitusjuomat, sipsit, karkit, mikrossa 
lämmitettävät valmisruokapakkaukset



Tietoisku
•vesi vanhin voitehista. Paras janojuoma on 
vesi. Monesti selittämättömät päänsäryt, vesi. Monesti selittämättömät päänsäryt, 
krampit, kouristukset, paha olo johtuvat 
liian vähäisestä veden juonnista. Kahvi on 
nesteenpoistaja (diureetti).

•älä nuku liikaa! 8 tunnin yöunet riittävät, y ,
älä nuku pitempään. Alle 4 tunnin yöunet 
ovat myöskin vahingoksi.

•myönteinen elämänasenne. Optimisti elää 
pitempään kuin pessimisti.



Tietoisku
h ki l ikki  K i   i lli  •hanki lemmikki. Koira on oivallinen 

kumppani esim. masentuneelle ja 
houkuttelee liikkumaan.houkuttelee liikkumaan.

•lopeta tupakointi! Yksi tehokkaimpia tapoja 
pidentää ikää on jättää tupakointipidentää ikää on jättää tupakointi.

•opi olohuoneliikunnan salat !

•opi käsittelemään stressiä. Ethän polta 
päreesi joka päivä? (opi raivohyppelemään!)



Tietoisku
•pidä verensokeri tasaisena. Syö riittävän 
usein, välttäen herkästi sokeristuvia ruoka-
aineita  aineita. 

•nauti ruoasta! Nautinnollinen ruokailuhetki 
 lä ä  k h k hti  Älä lkää kä ttää on elämän kohokohtia. Älä pelkää käyttää 

rohkeasti esim. voita makua antamaan, 
pureskele ruoka perusteellisesti  ruokaile pureskele ruoka perusteellisesti, ruokaile 
vähintään 20 min.



Terveystietoisen pöperötTerveystietoisen pöperöt

•Terveystietoisen on syötävä 
monipuolisesti. Ravintoannoksen koko 
sovitettava iän ja liikuntamäärien mukaan. 
Iän mukana pienentyvä lihasmassa ja 
heikentyvä aerobinen suorituskyky kuluttaa heikentyvä aerobinen suorituskyky kuluttaa 
vähemmän energiaa. Suomalaiset viralliset 
ravitsemussuositukset tehty huippu-y pp
urheilijoille?



Terveystietoisen vitamiinitTerveystietoisen vitamiinit
•Huolehdittava erityisesti D-vita-
miinin saannista talvikuukausina  miinin saannista talvikuukausina, 
sillä Suomessa paistaa aurinko vain 
touko-syyskuussa riittävän voimakkaana. yy
Ehkä hyvä ottaa D-vitamiinia purkista talvi-
kuukausina, kesällä aurinkokylpyjä D-vita-
miinivarastojen kartuttamiseksi. Maitotuot-
teet todella tärkeitä. Kalaa kannattaa syödä 
useinusein.

•Stressistä, ikääntymisestä, huolimattomasta 
ruokailusta ja valvomisesta seuraa vastustusruokailusta ja valvomisesta seuraa vastustus-
kyvyn yleinen heikentyminen. Johtaa B-vita-
miinien suurempaan tarpeeseen. Ruisleipää, miinien suurempaan tarpeeseen. Ruisleipää, 
lihaa, papuja ja vihanneksia kannattaa syödä. 



Terveisin,

Christer Sundqvist


