
Kohti tasaPainoa
Painonhallinnan säätöjä



Elintapoihin kannattaa tehdä pieniä muutoksia, jotka tuntuvat 
hyviltä ja sopivat omaan arkeen. Terveellinen ruokavalio ja 
liikunta vähentävät monien sairauksien, kuten verenpainetaudin, 
sydänsairauksien ja diabeteksen riskiä. Painonpudotuksen kannalta 
muutokset ruokavaliossa ovat ensisijaisia. Pienikin painonpudotus 
tuo hyvää mieltä, parantaa toimintakykyä ja helpottaa arjen askareita.

Matkaan muutamalla 
muutoksella



•	 Kasvaako	nälkäsi	kovaksi	tai	kasaantuuko	iltaan	napostelua?		
Tasapainoinen	ja	säännöllinen	syöminen	on	taito,	jonka	jokai-
nen	voi	oppia.	Syö	aamiainen	ja	kunnon	lounas	ja	itsesi	kylläi-
seksi,	kun	sinulla	on	nälkä.	

•	 Päivän	syömisten	tulisi	asettua	niin,	että	olet	syönyt	puolet	
päivän	ruuista	kello	16.00	mennessä.	

•	 Hyvä	tavoite	on	pudottaa	painoa	5–10	prosenttia.
•	 Kulje	osa	työ-	ja	asiointimatkoista	kävellen	tai	pyörällä.	Löydä	por-

taat,	vältä	hissiä.	Onko	lähiympäristössäsi	ulkoilumaastoja?	
•	 Istumisen	määrään	kannattaa	kiinnittää	huomiota.	Tutkimustu-

losten	mukaan	yli	kahdeksan	tunnin	päivittäinen	istuminen	on	
terveysriski	liikuntaharrastuksesta	huolimatta.

•	 Unelmoi	ja	hehkuta	–	nauti	pienistäkin	muutoksista,	joita	itses-
säsi	huomaat!

Säätöjä

Jo vähäinenkin liikunta tuo terveyshyötyjä ja muokkaa 
kehon koostumusta. Jotta liikunnasta tulee pysyvä osa arkea, 
on tärkeää löytää liikuntamuoto, josta todella pitää. Lähde 
liikkeelle lisäämällä asiointi- ja työmatkaliikuntaa. 

Painonpudotus onnistuu helpommin, kun opit 
tunnistamaan omat tavat ja vahvuudet, joilla voit 
vaikuttaa omiin syömistottumuksiisi. Rauhallinen vauhti 
elämäntapamuutoksessa tuo pysyviä tuloksia.
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Uusien arkirutiinien opettelu ja vakiinnuttaminen ei tapahdu 
hetkessä. On tärkeää antaa itselleen aikaa totutella muutoksiin 
ja kuulostella, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Kasvisten 
sisällyttäminen ruokavalioon on painonhallinnan kannalta 
tärkeää, koska ne lisäävät kylläisyydentunnetta vähäisemmällä 
energiamäärällä. Mikä tahansa keino, joka lisää kasvisten käyttöä, 
edistää myös painonpudotusta.

Ota tavaksi!



Itselle mieluinen ja säännöllinen tapa liikkua auttaa 
ruokavaliolla saavutettujen muutosten ylläpitämisessä. 
Puolituntisella kävelyä tai muuta liikuntaa useampana 
päivänä viikossa saavutetaan merkittäviä terveyshyötyjä.

Liikuntaharrastuksen aloittamiseen, kunnon kohentamiseen 
sekä ravintotottumusten muuttamiseen saat neuvoja 
liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

•	 Nauti	ruuanlaitosta,	ruuasta	ja	kunnon	aterioista.	Kokkaa	kas-
viksia	monipuolisella	ja	itsellesi	maistuvalla	tavalla.

•	 Suhtaudu	syömiseen	rennosti	ja	salli	itsellesi	herkuttelua	
silloin	tällöin.		

•	 Huolehdi	tasaisesta	ateriarytmistä.
•	 Kokeile	rohkeasti	eri	liikuntalajeja.	On	tärkeää,	että	löydät	lajin,	

josta	nautit.
•	 Lisää	viikoittaista	liikuntaasi	vähitellen.
•	 Uskalla	uskoa	muutokseen!

Säätöjä
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Kun olet saavuttanut vihreän alueen, voit olla tyytyväinen itseesi!  
Joskus voi olla haaste pysyä siellä. Pidä huolta itsestäsi, sillä erilaiset 
elämänvaiheet ja haastavat elämäntilanteet ovat risteyskohtia, 
joissa suunta helposti kääntyy kohti keltaista. Joskus stressi vie 
voimavaroja ja vähentää kiinnostusta omaan hyvinvointiin. 
Tunnistamalla omat vahvuutesi hallitset myös muuttuvia 
elämäntilanteita.

Hyvällä fiiliksellä!



Pyri syömään päivittäin vähintään yksi – mielellään kaksi 
– lautasmallin mukaista pääateriaa. Pääaterioiden välissä 
kannattaa syödä terveellisiä ja monipuolisia välipaloja omaa 
näläntunnetta noudattaen. 

Suosi monipuolisesti kuormittavia liikuntamuotoja. 
Terveysliikuntasuositus on hyvä ohjenuora: reipasta 
kestävyysliikuntaa useana päivänä viikossa sekä lihasvoima-, 
tasapaino- ja koordinaatioharjoittelua vähintään kaksi 
kertaa viikossa. 

•	 Kun	syöt	(80	%)	laadukkaasti,	voit	muuten	(20	%)	syödä	lähes	
mitä	huvittaa.	Kun	ruokavaliossasi	on	päivittäin	vihanneksia	ja	
hedelmiä	sekä	syöt	tasaisesti	ja	kunnon	aterioita,	olet	jo	pitkällä.

•	 Suosi	ruuanlaitossa	öljyjä,	pähkinöitä	ja	muita	kasvirasvoja	
sisältäviä	tuotteita.

•	 Kestävyyskuntoa	voit	harjoittaa	reippaasti	kävellen,	juosten,	
pyöräillen	tai	hiihtäen.	Paranna	kestävyyskuntoa	liikkumalla	
viikon	aikana	yhteensä	ainakin	2	h	30	min	reippaasti	tai	1	h	15	
min	rasittavasti.	

•	 Lihaskunto	kohenee	monipuolisella	harjoittelulla,	esimerkiksi	
kuntosalilla,	kuntojumpassa	tai	kuntonyrkkeilyssä.

•	 Tasapaino	ja	koordinaatio	kehittyvät	pallopeleissä,	jumpassa	ja	
tanssiharrastuksessa.

•	 Pidä	mielenkiintosi	yllä	kokeilemalla	rohkeasti	uusia	liikuntalajeja.		
•	 Vihreä	aalto	etenee	–	olet	hyvällä	tiellä.

Säätöjä
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Kohti tasaPainoa sisältää keskeisintä tietoa ravinnon ja liikunnan merkityksestä painonhallinnassa 
liikennevaloajatuksella: värit punainen, keltainen ja vihreä viestivät säädöistä eri painoindeksiryh-
missä. Jos et tiedä painoindeksiäsi, voit laskea sen alla olevalla kaavalla.

Jos painoindeksisi on päässyt kipuamaan keltaiselle tai punaiselle, muista, ettei koskaan ole liian 
myöhäistä oppia uutta ja muuttaa elämäntapoja. Aloita maltillisesti ja tee pieniä, omaan elämänti-
lanteeseesi sopivia muutoksia. Anna itsellesi aikaa tottua muutoksiin ja suo itsellesi aikaa rentoutu-
miseen. Tunnista vahvuutesi, mutta hyväksy myös se, että joskus tulee takapakkia. 

Elämäntavoissa ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä. Pienikin painonpudotus tuo terveyshyötyjä ja 
auttaa jaksamaan paremmin. Pidä itseäsi tärkeänä, satsaa hyvinvointiisi.

SeiSotko punaiSiSSa valoiSSa?
Painoindeksisi on yli 30 eli ylipainoa on noin 20 kg. Nyt on 
hyvä aika tarkastella elämäntapoja ja miettiä, haluatko tehdä 
muutoksia niihin.

vilkkuuko keltainen?
Painoindeksisi on 25–29 eli ylipainoa on noin 10 kg. Hyvistä 
elämäntavoista kannattaa pitää kiinni jatkossakin. Jotkut elä-
mäntapasi kaipaavat todennäköisesti hienosäätöä.

vihreä palaa: menokSi vaan!
Painoindeksisi on alle 25 eli olet normaalipainoinen. Elämänta-
pasi ovat todennäköisesti kohdallaan. Nauti hyvästä syömises-
tä ja liiku monipuolisesti. 

Painoindeksin (Body Mass Index = BMI) laskukaava: paino (kg) jaettuna pituuden (m2) neliöllä. 65 kiloa painavan,  
160 senttimetriä pitkän henkilön painoindeksi lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 65 kg / 1,60 m = 25,4.

Teksti: KKI-ohjelma, Mikaela Vuoristo, Satu Revonsuo
Kuvat: Studio Juha Sorri, Bjarke Strøm
Ulkoasu: Kotisaari Graphic Design Studio
Paino: Kirjapaino Kari 2013

Yhteistyössä Turun sosiaali- ja terveystoimen ja liikunta-
palvelukeskuksen kanssa

Mikä valo sinulla palaa?


