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Mies ja hyvinvointi 

 Tarkoituksena 

 => hyvinvoinnin parantaminen, 
toimintakyvyn   lisääminen ja elämänlaadun 
kohentaminen. 

 Nuoruuden ikävuosista aikuisuuteen 
 => nuoruuden ikävuodet ovat valmentautumista 
 tulevaisuuteen, sillä iän kertyessä keho 
rappeutuu,  piilevät terveysongelmat ilmoittavat 
olemassa olostaan  (selkä ja polvet kremppaavat, 
hengästyttää ja ahdistaa,  verenpaine kohoaa, 
kunto heikkenee, paino nousee,  potenssi pettää 
ja mieliala vaihtelee) 
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Mies ja hyvinvointi 

 

 Uhkana terveyden menettäminen vai hyvä terveys? 

 

 Pitääkö uhrautua tekemään muutosta 
elämäntavoissa? 

 

 Mitä hyötyä minulle? 

 

 Mistä aloitan? 
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Elämän eväät miehiselle tielle 

 Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy 
◦ Säännölliset terveystarkastukset ( verenpaine, sokeri- ja rasva-

arvot, paino, tuki- ja liikuntaelinten kunto, mieliala/ylirasitus) 

 

 Ravitsemus 

 Nautintoaineet 

 Liikunta 

 Stressi 

 Uni ja lepo 
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Hyvä ravitsemus edistää 
hyvinvointia 

 vastustuskyky kohenee 

 sairastuvuus vähenee 

 itsestä huolehtiminen helpottuu 

 toimintakyvyn ylläpito paranee 

 lihaskadon ei uhkaa ja arjessakin jaksaa 

 kehon hallinnan ylläpito paranee: ehkäistään 
kaatumisia ja murtumia 

 lämmönsäätelyn ylläpito paranee: 
palelemisen vähentyminen 
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Suomalaiset 
ravitsemussuositukset 2014 
• Perustuvat Pohjoismaisiin 

ravitsemussuosituksiin 2013 

• Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
laatimat  kulttuuriset ja väestölliset erot 

otettu huomioon 

• Soveltuvat terveille, kohtalaisesti 
liikkuville (sopii diabetesta ja 
sydänsairauksia sairastaville ruokavalion 
perustaksi ja painonhallintaan) 
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Hyvä ravitsemus 

 Huomioi:  

 => määrä: 
        Energiaa, proteiinia, kuitua, nestettä ja  
        ravintoaineita 

 =>   laatu: 

         Rasvoissa ja hiilihydraateissa  

 =>   suositus: 

         Suola 
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Sopiva ateriarytmi 
 

• 4 - 5 ateriaa päivässä omasta 
elämänrytmistä riippuen 
-    aamupala, lounas, välipala, päivällinen,      
 iltapala 

 Takaa tasaisen energian saannin elimistön 

 tarpeisiin, jolloin 

- Nälän ja kylläisyyden tunne on hallinnassa ja  

- Vältät napostelua 
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Lähde: Sydänliitto ja Diabetesliitto 

Rasvatonta 

maitoa 

Leivälle 

margariinia 

¼ perunaa, 

pastaa tai riisiä 

¼ lihaa, kalaa  

tai palkokasveja 

      ½ 
kasviksia 

Pari 

teelusikallista 

öljypohjaista 

salaatinkastiketta 
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Kuitu edistää terveyttä 

Kuitu 

• Alentaa veren kolesterolipitoisuutta 

• Hidastaa sokerin ja hiilihydraattien    

imeytymistä 

• Hidastaa mahalaukun tyhjentymistä ja lisää    

kylläisyyden tunnetta 

• Nopeuttaa suolen toimintaa ja laimentaa 

haitallisten aineiden vaikutusta 
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Riittävästi kuitua 

 Suositus: naiset > 25 grammaa päivässä
  miehet > 35 grammaa päivässä 

 

 Parhaat lähteet: 

 - täysjyväviljavalmisteet: leipä, 
puurot,  myslit, murot 

 - marjat, hedelmät, pähkinät, 
siemenet 

 - kasvikset  

Mervi Rautajoki  
11 



12 

Miksi kova rasva on haitallista? 

Tyydyttynyt eli kova rasva 

• Suurentaa veren kokonais- ja LDL-
kolesterolia 

• Kokonaisvaikutus HDL/LDL-suhteeseen on 
haitallinen 

• Voi altistaa verihyytymän synnylle 

• Voi heikentää insuliiniherkkyyttä (elimistön 
kykyä käyttää verensokeria) 



13 

Mervi Rautajoki  

Keinoja suolan vähentämiseen 
• Käytä suolattuja elintarvikkeita vain harvoin 

– suolakala, -kurkku, -sienet, -pähkinät, yms.  

• Suosi vähäsuolaisia elintarvikkeita 
– Leivät (suolaa < 0,7 %) 

– Leikkeleet                                                                                            
(lihavalm. < 1,7, makkarat < 1,5 %, juustot < 1,0 %) 

– Valmisruoat (< 0,7 %) 

• Vähäsuolaiset ateriat 
– Tarvitseeko suolaa puuroon, perunasoseeseen, riisiin… 

Maustaminen ruoanvalmistuksessa 

– Ei suolalisiä ruokiin 

– Pippurit, yrtit sellaisenaan 

– Huom. liemikuutiot, mausteseokset, mineraalisuola 

– Mieluiten jodioitu suola 

 

 

 

Vähäisempään suolan 

määrään tottuu 

muutamassa 

viikossa. 



  

 

Enintään 25 palaa/pv aikuiselle 
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15 Syohyvaa.fi 

Lisää   + Vaihda   / Vähennä  
– 

Juureksia ja vihanneksia  Valkoinen leipä, riisi ja 
pasta täysjyväisiin 
tuotteisiin 

Suolan lisäämistä ruokaan, 
suolaisia leipiä, leikkeleitä, 
juustoa ja valmisruokia 

Herneitä, papuja ja linssejä Voi ja voita sisältävät 
levitteet margariineihin ja 
kasviöljyihin 

Limuja, energiajuomia, 
mehuja 
Makeisia, makeita 
leivonnaisia 
Sokerisia jogurtteja ja 
viilejä 

Marjoja ja hedelmiä Rasvainen maito, piimä, 
jogurtti, rahka ja juusto 
vähärasvaisempiin 

Makkaroita ja leikkeleitä 
Naudan-, sian- ja lampaan 
liha 

Kalaa ja muita mereneläviä Ruuan paistaminen uunissa 
hauduttamiseen ja 
keittämiseen 

Napostelua aterioiden 
välillä 

Pähkinöitä ja siemeniä Pikaruoka kotiruokaan Alkoholia sisältäviä juomia 



Syö hyvin – voi hyvin 
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• Aterioi säännöllisesti  

• Käytä runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä 

• Käytä sopivasti proteiinia 

• Suosi runsaasti täysjyväleipää ja muita 
täysjyväviljavalmisteita 

• Huolehdi rasvan laatu kuntoon, ja käytä  

     kalaa 2-3 x/vk 

• Huomioi suolan käyttöäsi – 1 tl/päivä 

• D-vitamiinivalmiste tarvittaessa käyttöön 

 

 



Alkoholi 

 Täysin turvallista kertakulutus- tai 
viikkokulutusrajaa ei ole, vaan yksilöllinen 
paino, koko, mieliala ja terveydentilaan 
liittyvät seikat määrittävät turvallisen 
käytön rajan.  

  Päivittäinen alkoholin nauttiminen voi olla 
kohonneen verenpaineen tai ylipainon 
taustalla yhtenä tekijänä.  
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Alkoholi  jatkuu… 

 On viisasta ettei alkoholia nauti päivittäin 
ja toisaalta ettei keskimääräinen annos 
ylitä miehillä kahta annosta ja naisilla yhtä 
ravintola-annosta päivässä.  
 

 Mikäli tämä keskimääräinen annosraja 
ylittyy, kehittyy helposti alkoholitoleranssi.  
 

 Tämä merkitsee sitä, että saman 
vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
suurempi alkoholiannos, koska alkoholin 
palaminen elimistössä nopeutuu. 
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Tupakka 

 

 

 Tupakoinnin lopettaminen vähentää 
terveysriskejä todella paljon. 

  Se on todennäköisesti tärkein omaa 
terveyttä koskeva päätös, jonka voi tehdä 
itse  
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Tupakka …. 

 Fyysisen terveyden ohella tupakoinnin 
lopetaminen vaikuttaa yleiseen 
hyvinvointiin.  
 

 Sen on havaittu vähentävän koettua 
stressiä, mikä heijastuu muun muassa 
unen laadun paranemisena. 

  
 Todennäköisyys sairastua valtimotauteihin 

laskee parissa kolmessa vuodessa 
tupakoimattomien tasolle.  
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Tupakka ………  

 Häkä ja nikotiini poistuvat elimistöstä 
muutamassa päivässä. Samalla 
verenpaine ja syke laskevat, veren 
happipitoisuus nousee ja keuhkoputkien 
supistustila lakkaa. 

 

 Tupakoinnin välitön vaikutus eli 
lisääntynyt riski sydämen vakaviin 
rytmihäiriöihin ja veritulpan 
muodostumiseen katoaa nopeasti, kun 
tupakansavua ei enää tule elimistöön.  
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Tupakka ………  

 Elimistön puolustusjärjestelmä vahvistuu ja 
tulehduksia torjuvat solut lisääntyvät 

   (noin kuukauden kuluttua) 
 

 Verisuonten tulehdustila helpottaa ja suoniin 
kertyneet kolesterolikertymät alkavat ohentua 
vähitellen.  
 

 Hengityselimistön toiminta tehostuu 1-3 
kuukaudessa: verenkierto elpyy ja 
hapenottokyky paranee. Myös ääreisverenkierto 
paranee, mikä tuntuu usein käsien ja jalkojen 
lämpiämisenä.  
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Liikuntapiirakka 



Stressi 

 Pieninä annoksina stressi on normaalia ja 
terästää ihmistä silloin, kun pitää toimia 
valppaasti ja tehokkaasti.  

 

 Kaikkea stressiä ei voi eikä tarvitsekaan 
poistaa elämästä, mutta on tärkeä oppia 
tunnistamaan stressin aiheuttajat omassa 
elämässään ja etsiä keinoja hallita niitä. 
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Pitkäaikaisena stressi rasittaa 
kohtuuttomasti, väsymys painaa ja 
elämänilo katoaa.  
 
Stressiä vähentämällä voi vaikuttaa 
elämäntapoihin, aineenvaihduntaan ja 
stressihormonitasoon sekä samalla 
vaikuttaa sepelvaltimotautiin.  
 
Stressi on merkittävä sepelvaltimotaudin 
riskitekijä. 

 

Mervi Rautajoki   
25 



Uni ja lepo 

 Riittävä uni ja hyvä vireystila ovat 
hyvinvoinnin perusedellytyksiä. 

 

 Säännölliset nukkumisajat edistävät unen 
saamista ja hyvää unen laatua. 
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Lepo ja uni….  

 Alkuillan liikunta ja ulkoilu helpottavat   
nukahtamista. 

 Tiivistä keskittymistä edellyttävät 
harrastukset, rasittavat urheilusuoritukset ja 
tunteisiin vaikuttavat elämykset esimerkiksi 
elokuvat juuri ennen nukkumaanmenoa 
vaikeuttavat nukahtamista.  

 Piristävät nautintoaineet kuten kolajuomat, 
kahvi ja tee vaikuttavat samoin. 
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Kiitos! 

 

 

  Itsestään huolehtimalla aloitat  
        elinikäisen  romanssin  

    itsesi kanssa! 
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