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Lukijalle

Jokainen meistä haluaa voida hyvin. Elämä maistuu kun 
mieliala on hyvä, kunto kohdallaan ja rasitus ja lepo ovat 
sopusoinnussa. Jokainen rakentaa itse melko pitkälle oman 
hyvinvointinsa. Se mitä syömme ja kuinka paljon liikum-
me ja lepäämme, vaikuttaa vointiimme.

Aikuinen nainen elää usein elämänsä ruuhkavuosia. 
Käymme töissä, huolehdimme perheestämme ja harras-
tamme. Kun omat lapset kasvavat aikuisiksi, kaipaavat 
kenties lapsenlapsemme ja omat vanhempamme apua ja 
hoivaa.

Kun huolehdit itsestäsi, jaksat huolehtia läheisistäsi ja 
voimia jää myös omiin harrastuksiin. Voi hyvin, aikuinen 
nainen -ohjelma on koottu antamaan innostusta huolehtia 
omasta hyvinvoinnista ja hankkia tietoa terveyden ylläpi-
tämisestä.

Opintoaineistoon on koottu perustietoa 2-tyypin diabe-
teksen ehkäisystä, naisen sydämen terveydestä, selän huol-
losta, unesta ja mielen hyvinvoinnista. Oman innostuksen 
mukaan voi aiheisiin tutustua laajemmin kirjallisuusviit-
teiden ja nettisivustojen avulla. Selän ja ryhdin hyvinvoin-
tia voi edistää Method Martta -voimisteluohjelmalla.
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1. Huolehdi sydämen  
terveydestä – verenpaine- ja 
kolesteroliarvot kohdalleen 

Sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt lähes 70 % 
viimeisten 30 vuoden aikana. Se on silti yleinen sairaus 
Suomessa. Sepelvaltimotauti on myös yleinen naisten 
sairaus, vaikkakin myöhemmässä iässä kuin miehillä, 
sillä estrogeeni suojaa naisen sydäntä vaihdevuosiin asti. 
44 prosenttia naisten kuolemista on sydän- ja verisuoni-
peräisiä, kun taas syöpä on syynä 19 prosentissa naisten 
kuolemista.

Naisen sepelvaltimotautia ei ole helppo havaita. Niinpä 
taudin tunnistaminen usein viivästyy, naista ei tutkita eikä 
hoideta yhtä tehokkaasti kuin miestä ja paraneminenkin 
on heikompaa. Sydämen hapenpuute tuntuu naisella usein 
ns. epätyypillisinä oireina eli väsymyksenä ja hengenahdis-
tuksena eikä niinkään varsinaisina rasituksessa pahenevina 
rintakipuina. Oireina voivat olla mm. epätavallinen uupu-
mus, univaikeudet, hengästyneisyys, ruoansulatusvaivat, 
ahdistuneisuus, sydämentykytys, käsivarsien heikkous tai 
painavuus. 

Terve sydän

Virheelliset ruokatottumukset, liikunnan vähäisyys, yli-
paino, tupakointi, alkoholinkäyttö ja stressi kohottavat 
verenpainetta ja veren kolesterolitasoa. Sydäntä rasittaa 
myös kiireinen elämänrytmi, työn henkinen kuormitus ja 
liikunnan vähentyminen. 

Pitämällä verenpaineen ja veren rasva-arvot kohdallaan, 
voi vaikuttaa ratkaisevasti lähes kaikkiin valtimotaudin ai-
heuttajiin - vain perimää ja ikää ei pysty muuttamaan. 

SYDÄNYSTÄVÄLLISESTI PIENESTÄ PITÄEN
Terveyden perusta rakennetaan varhain, jo lapsena. Aikuis-
ten malli ja vanhempien ja opettajien kannustus ohjaavat 
lapsia tottumuksiin, jotka usein säilyvät läpi elämän. 

Missään iässä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä tehdä 
parannuksia elämäntapoihin. Omia tottumuksia kannat-
taa pysähtyä arvioimaan ja pohtia, kaipaisiko joku kohta 
tarkistamista.

OIKEANLAISIA RASVOJA
Sydämen hyvinvointia edistää kevyt ruoka kohtuullisina 
annoksina ja riittävä liikunta. Jos painoa on kertynyt liikaa, 
jo viiden prosentin painonpudotus laskee verenpainearvoja 
selvästi ja vaikuttaa myönteisesti myös veren kolesteroliin. 

Ruokavalion kohentaminen aloitetaan karsimalla tyy-
dyttyneet eli kovat rasvat, sillä ne lisäävät veren kokonais-
kolesterolia ja haitallista LDL-kolesterolia.
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Kasviöljyissä on elimistölle välttämättömiä rasvahappoja 
ja rasvaliukoisia A-, D- ja E-vitamiineja. Rypsi- ja oliiviöl-
jyssä ja niistä tehdyissä margariineissa ja kevytlevitteissä on 
valtimoille hyödyllistä tyydyttymätöntä rasvaa sekä ome-
ga-3-sarjan alfalinoleenihappoa. Kalaa olisi hyvä syödä ai-
nakin kaksi kertaa viikossa, sillä kalan rasvassa on erittäin 
hyödyllisiä n-3-rasvahappoja, joita saa myös mm. rypsi-, 
kamelina- ja pellavansiemenöljystä. Hyvääkään rasvaa ei 
pidä lisäillä ruokaan kuitenkaan kohtuuttomasti.

RIITTÄVÄSTI KUITUA
Kuitupitoinen ruoka alentaa veren kolesteroli- ja trigly-
seriditasoa ja parantaa veren hyytymistekijöitä. Se sitoo 
vettä elimistössä, nopeuttaa suolen toimintaa ja vähentää 
ummetusta. Kuitupitoisen aterian jälkeen kylläisyyden 
tunne säilyy kauemmin kuin rasvaisen aterian jälkeen eikä  
tarvitse tankata yhtä nopeasti uudelleen.

Liukoista kuitua on kasviksissa, palkokasveissa, hedel-
missä, marjoissa, kaurassa ja ohrassa sekä liukenematonta 
kuitua viljavalmisteissa, leseissä, omenankuoressa, juurek-
sissa ja marjoissa.

Kasvisteroli- ja kasvistanolituotteet ruokavalion lisänä 
tehoavat hyvin kolesteroliin, kunhan niitä käytetään sään-
nöllisesti ja ohjeen mukaisina annoksina. Kasvisteroleita ja 
-stanoleita on lisätty muun muassa joihinkin margariinei-
hin ja erilaisiin maitovalmisteisiin.

Kovaa rasvaa on etenkin voissa, rasvaisissa maitovalmis-
teissa, juustoissa, rasvaisessa lihassa ja makkarassa sekä 
leivonnaisissa. Naiset saavat kovaa rasvaa eniten leivon-
naisista, liharuoista ja lihavalmisteista sekä juustoista. 
Ranskanperunat, kasvirasvajäätelö, mikropopcornit, pus-
sikeittojauheet ja keksit saattavat sisältää haitallisia trans-
rasvoja, jotka lisäävät LDL-kolesterolin ja vähentävät hyö-
dyllistä HDL-kolestrolin pitoisuutta veressä. 

Kananmunan keltuainen, maksa, munuaiset, mäti, 
mustekala ja katkaravut sisältävät runsaasti kolesterolia. 
Viimeisimpien tutkimusten mukaan ruoasta saatavalla 
kolesterolilla ei ole kovin suurta merkitystä veren koleste-
roliarvoihin. Rasvan laadulla on paljon suurempi merki-
tys. Kolesteroliarvot eivät keikahda nurin, vaikka välillä 
nauttiikin kolesterolipitoisia elintarvikkeita. Esimerkiksi 
päivittäisellä kananmunan syönnillä ei ole vaikutusta ter-
veen ihmisen kolesteroliin.

KÄYTÄ PEHMEITÄ RASVOJA
Ruoanvalmistuksessa kannattaa suosia öljyä ja leivän 
päälle levitetään ohuelti kasvirasvapohjaista margariinia 
tai kevytlevitettä. Salaattiin on myös hyvä lisätä hiukan 
öljypohjaista salaatinkastiketta. Leivän päältä ei pidä jättää 
rasvaa kokonaan pois, sillä silloin elimistö ei saa riittävästi 
pehmeitä rasvoja. 

Terve sydän
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ja muu kestävyysliikunta lisäävät hapenottokykyä ja sydä-
men pumppaustehoa ja kohottavat kuntoa. Sauvakävelys-
sä koko vartalo saa tehokasta liikettä ja sitä voi harrastaa 
turvallisesti ja melko edullisesti ympäri vuoden.

Liikunnallinen elämäntapa tarkoittaa hissin ja liukupor-
taiden, usein autonkin hylkäämistä ja siirtymistä paikasta 
toiseen oman lihasvoiman varassa aina, kun se on mah-
dollista. Hyötyliikunta rivakasta siivoamisesta sienestyk-
seen lisää terveyttä. Säännöllisesti liikuntaa harrastavan 
vaara sairastua sepelvaltimotautiin on puolet pienempi 
kuin vähän liikkuvan. Liikunta vaikuttaa myös luustoon, 
lihaksiin, hermostoon, hengitykseen, vastustuskykyyn ja 
mielen hyvinvointiin ja edistää fyysistä, psyykkistä ja so-
siaalista terveyttä.

ALKOHOLIA ENINTÄÄN KOHTUUDELLA
Alkoholi kohottaa verenpainetta, sillä se aktivoi aineen-
vaihduntaa ja sympaattista hermostoa. Kohonnut veren-
paine on runsaasti juovien yleinen ongelma. Alkoholissa 
on myös runsaasti energiaa, joten juominen lisää myös 
painoa, mikä sekin kohottaa ajan mittaan verenpainetta.

Kohtuukäyttö naisilla on enintään kuusi annosta viikos-
sa. Kohtuukäyttö saattaa suojata sydän- ja verisuonitau-
deilta, sillä se lisää veren hyvää kolesterolia eli HDL-kole-
sterolia ja vähentää veren hyytymistaipumusta. Alkoholin 
suurkulutus (naisilla keskimäärin kaksi, miehillä kolme 

Suomalainen ruoka on edelleen turhan suolaista. Meidän 
ei oikeastaan pitäisi lainkaan lisätä suolaa ruokaan, koska 
elimistömme saa riittävästi natriumia jo maidosta, leivästä, 
kalasta ja lihasta. Suolaa suositellaan käytettäväksi noin 5 g 
päivässä. Se on miltei puolet vähemmän, mitä naiset tällä 
hetkellä käyttävät. 

Nykykäsityksen mukaan kohtuullinen kahvinjuonti ei 
ole haitaksi sydämelle, varsinkin kun juodaan suodatin-
kahvia, jossa kahvin haitallinen ainesosa jää valmistusvai-
heessa suodatinpaperiin. 

LIIKUNTAA JOKA PÄIVÄ
Terveyden puolesta ei tarvitse rehkiä. Jo kohtuullinen ja 
säännöllinen liikkuminen normalisoi verenpainetta ja 
pienentää kokonaiskolesterolia, lisää HDL-kolesterolin 
osuutta veressä ja vähentää haitallisten triglyseridien mää-
rää. Liikunta auttaa painonhallinnassa ja ehkäisee haitallis-
ta vyötärölihavuutta. 

Terve sydän

1⁄2 tunnin kävely päivittäin lisää hyvää (HDL) 
kolesteroliasi 5 % ja vähentää  

epäedullista (LDL) kolesterolia 5 %. 

Joka päivä pitäisi liikkua ainakin puoli tuntia. Terveys-
liikunnaksi riittää reipas kävely. Ripeä kävely, hiihto, uinti 
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nut verenpaine, tupakointi, liikapaino tai lähiomaisella on 
valtimosairaus.

Tavoitevyötärö on alle 90 senttiä,  
mieluimmin lähempänä 80 senttimetriä.

HYVÄT JA PAHAT KOLESTEROLIT
Pelkkä kokonaiskolesterolin arvo ei kerro sairastumisvaa-
raa. Myös niin sanotun pahan eli LDL-kolesterolin ja hy-
vän HDL-kolesterolin keskinäinen osuus veren seerumissa 
on ratkaisevaa sairastumisen kannalta. 

LDL-kolesteroli paakkuuntuu valtimon seinämään ja 
ahtauttaa suonen, jos sitä on veressä liikaa. HDL-koleste-
roli kuljettaa haitallista kolesterolia maksaan hajotettavak-
si. Mitä suurempi on HDL-kolesterolin osuus, sitä vähem-
män LDL-kolesteroli pystyy vaurioittamaan valtimoita. 

Veren rasva-arvoista tutkitaan usein myös triglyseridit, 
jotka osaltaan vauhdittavat valtimoiden kovettumista. 

annosta päivässä) on sydämelle selkeä riski. Myös koh-
tuukäytössä on riskinsä, sillä päivittäinen juominen voi 
riistäytyä käsistä ja kotona annokset voivat kasvaa huo-
maamatta. Kohtuukäyttäjänkin kannattaa pitää muutama 
tipaton päivä viikossa.

VÄLTÄ STRESSIÄ
Jatkuva stressi kohottaa verenpainetta ja lisää sairastumi-
sen vaaraa. Rentoutusohjelmien ei ole osoitettu alentavan 
verenpainetta, mutta moni kertoo paineiden helpottuneen 
joogan, syvähengityksen tai mielikuvarentoutuksen avul-
la. Liikunta, muut hyvät harrastukset ja vuorovaikutus 
ympäristön kanssa edistävät sekä fyysistä että psyykkistä 
terveyttä. Myönteinen asenne elämään ja kanssaihmisiin 
on hyvinvoinnin lähtökohta. 

KOLESTEROLI KOVETTAA VALTIMOITA
Veren rasva-arvoja on syytä seurata säännöllisesti ja hoitaa 
kohonneet arvot tehokkaasti kuntoon, jottei kolesteroli 
pääse tekemään pahoja valtimoissamme. Veren suuri ko-
lesterolipitoisuus ja erityisesti LDL-kolesterolin kohoami-
nen vauhdittaa verisuonten kalkkeutumista ja voi aiheuttaa 
ahtaumia. 

Kolesterolia alennetaan ensisijaisesti elämäntapamuu-
toksilla. Lääkkeeseen turvaudutaan, jos elämäntapahoito 
ei tuota tuloksia, varsinkin jos rasitteena on lisäksi kohon-

Terve sydän
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Verenpaine ilmaistaan kahdella luvulla, joista suurempi 
osoittaa systolisen verenpaineen eli ns. yläpaineen. Se syn-
tyy, kun sydän supistuu ja suurten valtimoiden paine on 
ylimmillään. Pienempi luku kuvastaa lepovaihetta, sykä-
ysten väliä, jolloin sydän levähtää ja paine on alimmillaan. 
Se on diastolinen verenpaine eli ns. alapaine. 

Sekä systolinen että diastolinen paine vaikuttavat hoito-
ratkaisuihin ja kummankin tavoitearvoa kannattaa tark-
kailla. Alapaine vaikuttaa keski-ikäisten sydäntautiriskiin 
enemmän, yläpaine vanhempien. 

Sydänmerkki auttaa poimimaan  
ostoskoriin suolan ja rasvan  
kannalta edullisia elintarvikkeita. 

Verenpaineen tavoitearvo: aikuiset alle 130/85 mmHg

Pienillä muutoksilla suuria parannuksia
– Vaihda kovat rasvat pehmeisiin leivän päälle, 
salaattikastikkeeseen ja ruuan valmistukseen. 
– Kun vältät piilorasvoja, niin kovan rasvan 
osuus ruokavaliossasi vähenee automaattisesti. 
– Valitse rasvaton tai vähärasvainen vaihtoehto. 
– Käytä hyvääkin rasvaa maltilla.
– Syö kala-ateria kahdesti viikossa.

Kolesterolin tavoitearvot 

Kokonaiskolesteroli alle 5 mmol/l 
(4,5 mmol/l, jos sinulla on jo valtimo-
tauti tai muu sairastumisen lisävaara)
LDL-kolesteroli alle 3 mmol/l (2,5 mmol/l, jos 
sinulla on jo valtimotauti tai muu sairastumisen 
lisävaara)
HDL-kolesteroli yli 1 mmol/l 
Triglyseridit alle 2 mmol/l

OIREISIIN KANNATTAA PUUTTUA AJOISSA 
Verenpaine kohoaa usein salakavalasti ja oireitta vuosien 
mittaan varhaisesta keski-iästä alkaen. Kohonnut veren-
paine rasittaa sydäntä ja vaurioittaa valtimoiden seinämiä. 
Hoitamaton verenpainetauti lisää 3,5-kertaiseksi naisen 
vaaran sairastua sepelvaltimotautiin ja aivohalvaukseen. 

Mitä aikaisemmin verenpaineen kohoaminen ja suu-
rentunut kolesteroli havaitaan, sitä pienemmiksi sydämen 
vauriot jäävät ja parhaimmillaan vältetään sairastuminen 
ehkä kokonaan. 

Jokaisen aikuisen pitäisi mittauttaa verenpaineensa sään-
nöllisesti, vaikka tuntisi itsensä terveeksi. Mitä useampia 
sydänsairauden riskitekijöitä on, sitä suurempi on sairas-
tumisvaara ja sitä tärkeämpää on noudattaa terveellisiä 
elintapoja ja mittauttaa arvot aika ajoin. 

Terve sydän
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2. Elämäntavoilla  
voit ehkäistä diabetesta

Tyypin 2 diabeteksen yleistyminen on sekä Suomessa, että 
muissa maissa vakava kansanterveyshaaste. Tyypin 2 eli 
aikuistyypin diabetes lisääntyy nopeasti, puhkeaa yhä nuo-
remmalla iällä ja aiheuttaa kärsimystä ja hoitamattomana 
vakavia lisäsairauksia. Sairastumista voi onneksi ehkäistä 
elämäntavoilla. Säännöllinen liikkuminen ja painonnou-
sun välttäminen on erityisen tärkeää silloin, kun lähisuvus-
sa on tyypin 2 diabetesta. 

60-80 % taudista jäisi puhkeamatta,  
jos pysyisimme normaalipainoisina.

DIABETES ON MONIMUOTOINEN SAIRAUS 
Diabeteksessa on kysymys verensokerin tasapainosta. Hai-
massa erittyvä insuliini alentaa aterian jälkeen veren soke-
ripitoisuutta siirtämällä sokeria verestä solujen käyttöön ja 
varastoimalla sokeria maksaan ja lihaksiin. Jos insuliinin 
määrä vähenee ja teho heikkenee tai jos insuliinintuotanto 
loppuu kokonaan, sokeriaineenvaihdunta häiriintyy ja 
kehittyy diabetes. 

Pohditaan, keskustellaan
Millaisia valintoja kannattaa tehdä ruokakaupassa?
Millainen liikunta lisää sydänterveyttä?
Miten lasten terveystapoihin voi vaikuttaa?
Miten usein mittautat verenpaineen ja kolestero-
lin?

LISÄTIETOA: 
www.naisensydan.fi

www.naisensydan.fi/sydantesti.html

www.sydanliitto.fi 

Tahtonaisen sydäntesti, Sydänliitto.

Nainen ja valtimotauti, Sydänliitto 2006.

Kolesteroli kohdalleen -lehtinen, Sydämellisen hyvää -keitto-

kirja, Suomen Sydänliitto.

Jarmo Ahonen – Maarit Huovinen: Kävelemällä terveyttä,  

WSOY 2001.

Ruoka-ainetaulukko, Suomen Sydänliitto.

Suola ja verenpaine -lehtinen, Suomen Sydänliitto 2004,  

11. painos.

Ylipainosta tasapainoon -opas, Suomen Sydänliitto, 2003.

Terve sydän
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dunnan häiriö, poikkeavat veren rasva-arvot sekä veren 
hyytymisen poikkeavuus, mitkä kaikki kertovat lisään-
tyneestä valtimotaudin vaarasta. Jos olet riskiryhmässä, 
huolehdi terveellisistä elintavoista ja vältä painonnousua, 
etenkin keskivartalolihavuutta.

Jokaisen aikuisen ja varsinkin riskiryhmäläisen on hyvä 
käydä mittauttamassa verensokeri aika ajoin, ettei sairaus 
pääsisi kehittymään salakavalasti. Myös verenpainetta ja 
kolesteroliarvoja pitää tarkkailla. 

UHKANA VALTIMOTAUDIT 
Tyypin 2 diabetes on siis oikeastaan nippu valtimotaudin 
vaaratekijöitä. Nykyisin se luetaankin valtimotaudiksi, sillä 
se altistaa sydänsairauksille kuten sepelvaltimotaudille, 
aivohalvaukselle ja jalkojen verenkiertohäiriöille. 

Diabetes lisää naisen valtimotautikuoleman vaaraa jopa 
nelinkertaiseksi ja miehen kaksinkertaiseksi. Diabeetikko-
naisen sairastumisvaara on yhtä suuri kuin miehen, vaikka 
ennen vaihdevuosia naiset yleensä sairastuvat tyypin 2 -
diabetekseen miehiä harvemmin. 

Tyypin 1 diabeteksessa haima ei tuota insuliinia lain-
kaan, ja potilas tarvitsee elinikäisen insuliinikorvauksen. 
Ykköstyypin diabetes puhkeaa usein jo lapsena tai nuo-
rena. Tyypin 2 diabetes on yleensä aikuisten sairaus. Se 
puhkeaa, kun haiman insuliinineritys on vaikutukseltaan 
heikko tai määrältään riittämätön verensokerin säätelemi-
seen. Usein insuliinituotanto hiipuu kokonaan vuosien 
mittaan. Hoitona on elämäntavan muutos, tabletti- tai 
insuliinihoito. 

Raskauden aikana hormonimuutokset voivat lisätä in-
suliinintarvetta siinä määrin, että odottavalle äidille ke-
hittyy niin sanottu raskausdiabetes. Raskausdiabetes voi 
ennakoida diabeteksen puhkeamista myöhemmällä iällä. 
Myös tietyt sairaudet kuten haimatulehdus tai hormoni-
toiminnan häiriö voivat aiheuttaa diabeteksen. 

ARVIOI JA TIEDOSTA SAIRASTUMISVAARA 
Perimä vaikuttaa diabeteksen kehittymiseen. Jos lähisu-
kulaisesi sairastaa tyypin 2 diabetesta, omiin elintapoihin 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Jos sokeriarvosi 
ovat olleet koholla raskauden aikana, diabetes saattaa il-
maantua myöhemmin. 

Tyypin 2 diabetekseen liittyy lähes aina niin sanottu 
metabolinen oireyhtymä, johon elämäntavat vaikuttavat 
ratkaisevasti. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu keski-
vartalolihavuus, kohonnut verenpaine, sokeriaineenvaih-

Elämäntavat

Tyypin 2 diabetes lisääntyy koko maailmassa.  
Sairastuneiden määrän arvioidaan lisääntyvän 
noin 70 prosentilla vuoteen 2010 mennessä,  
mikäli kehitys jatkuu nykyisen suuntaisena. 
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Jos tiedät olevasi riskiryhmässä, sinun kannattaa tarkis-
taa elintapasi. Liikakilot karisevat oikean ruokavalion ja 
liikunnan avulla. Pienikin painonpudotus lisää terveyttä. 
Hyvä ruokavalio tarkoittaa rasvan määrän ja laadun tarkis-
tamista, kuitupitoista, monipuolista ja vähäsuolaista ruo-
kaa ja kohtuullisen kokoisia ruoka-annoksia. Vähemmän 
liikuntaa harrastanut löytää etsimällä lajinsa ja huomaa 
elämänlaadun paranevan uuden harrastuksen ansiosta.

Tupakka on diabeetikolle vaarallista. Tupakoijan veri-
suonet saattavat kalkkeutua ennenaikaisesti, mikä osaltaan 
lisää sepelvaltimotaudin ja jalkojen verenkiertohäiriöiden 
riskiä. 

Suomessa 190 000:lla on tyypin 2 diabetes.  
Noin 50 000-100 000 ihmisen arvellaan  

sairastavan tyypin 2 diabetesta tietämättään.

DIABETEKSEN KANSSA VOI ELÄÄ
Elämäntapamuutokset ovat tarpeen kaikissa tilanteissa, 
mutta aina niillä ei saavuteta riittäviä tuloksia. Tyypin 2 
diabeetikko saa lääkkeistä tehokkaan avun niin veren rasva-
arvojen, kohonneen verenpaineen ja veren hyytymistaipu-
muksen kuin kohonneen verensokerinkin hoitoon. Hyvä 
hoito palkitsee: potilaan ennuste on sitä parempi, mitä pa-
remmin hallitaan sokeritasapaino ja sen ohella kolesteroli 

Paitsi valtimoita, kohonnut verensokeri vaurioittaa ajan 
mittaan myös pieniä verisuonia. Silmän verkkokalvon sai-
raus ja munuaisten vajaatoiminta ovat kauan sairastaneilla 
diabeetikoilla yleisiä. 

OIREET KANNATTAA OTTAA TOSISSAAN 
Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä selkeästi oireillen. Jat-
kuva jano, virtsaamisen tarve, väsymys ja laihtuminen ovat 
sen klassisia tuntomerkkejä. 

Tyypin 2 diabetes kehittyy salakavalasti vuosien mit-
taan. Lähes oireettomana se ehtii usein tehdä pahojaan 
elimistössä, joskus jopa aiheuttaa infarktin, ennen kuin 
se huomataan. 

Myös tyypin 2 diabetes aiheuttaa kuitenkin usein väsy-
mystä ja haluttomuutta, joka usein voimistuu aterioinnin 
jälkeen, joskus myös masennusta ja ärtyisyyttä sekä jalka-
särkyjä, näön heikkenemistä ja tulehdusherkkyyttä. 

SAIRASTUMISTA VOI EHKÄISTÄ
Tyypin 2 diabetesta voidaan oikeilla elintavoilla useim-
miten välttää tai ainakin siirtää myöhempään ikään. 
Silloinkin, kun sairaus on perinnöllistä, siihen voidaan 
ennalta vaikuttaa ja lisäsairauksien vaaraa pienentää hyvällä 
päivittäisellä hoidolla ja terveellisillä elintavoilla. Pienet 
arkiset muutokset ja omat ideat johtavat usein parempiin 
tuloksiin kuin liian tiukat ulkopuoliset ohjeet. 

Elämäntavat
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Pohditaan, keskustellaan

Omenalihavuus on varoitusmerkki – mistä?
Millainen liikunta tehoaa vyötärölihavuuteen?
Miten lapsia voi kannustaa liikkumaan?
Mikä on oma keinosi innostua elämänmuutok-
seen?

MIKÄ ON HBALC? 
Sokerihemoglobiini eli HbA1c-arvo kuvastaa pitkäai-
kaista ja keskimääräistä veren sokeripitoisuutta mittausta 
edeltävältä parilta kuukaudelta. Sokerihemoglobiini (glu-
kohemoglobiini) muodostuu hitaasti punasolujen he-
moglobiinista ja veren sokerista. Veren punasolut syntyvät 
luuytimessä. Yksittäinen punasolu kiertää verenkierrossa 
120–140 vuorokautta, ja sinä aikana siihen kertyy sokeria 
– sitä enemmän, mitä korkeampi veren sokeripitoisuus 
on. Suuri muutos verensokerissa ylös- tai alaspäin näkyy 
HbA1c-arvossa jo parissa viikossa. Pitkäaikaissokerin mää-
rittäminen kolmen kuukauden välein täydentää verenso-
kerin omaseurantaa ja auttaa hoidon suunnittelussa. 

ja verenpaine. Tyypin 2 diabeteksen hoidon tulokset ovat 
parantunee sekä lisääntyneen terveystiedon että harppauk-
sin kehittyneiden lääkkeiden ansiota.

MITTAA VYÖTÄRÖNYMPÄRYKSESI
Vyötärönympärys heijastaa terveysvaaran paremmin kuin 
paino. Naisella 90 ja miehillä 100 senttiä lähentelevä vyö-
tärönmitta osoittaa, että vatsaontelon sisään on kertynyt 
rasvaa. Se on usein merkki monien ongelmien kasautumas-
ta ns. metabolisesta oireyhtymästä MBO:sta, johon liittyy 
keskivartalolihavuuden lisäksi kohonnut verenpaine, poik-
keavat veren rasva-arvot, sokeriaineenvaihdunnan häiriö ja 
veren hyytymistaipumus. 

LIIKKUMAAN!
Kestävyystyyppinen hapenottokykyä lisäävä harjoittelu 
kuten uinti, hiihto, pyöräily tai reipas kävely, päivittäinen 
puolen tunnin reippailu tai lyhyempiin jaksoihin pätkitty 
arkiliikunta parantaa diabeetikon vointia. Päivittäistä liik-
kumista voi täydentää lihaksia vahvistavalla kohtuullisesti 
rasittavalla kotijumpalla tai salikuntoilulla. Liikunta eh-
käisee niidenkin ihmisten sairastuvuutta, joiden paino ei 
laske. Reipas liikunta kaventaa myös vyötärönympärystä.

Elämäntavat
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3. Pidä huolta selästäsi

Selän kipu on melkein kaikille tuttua. Se on joskus anka-
raakin ja hyvin usein vaikeaselkoista. Selkäkipuisen ei ole 
helppo kuvailla tuntemuksiaan vastaanotolla ja lääkäriltä-
kin voi mennä sormi suuhun diagnoosia tehdessä.

Peräti 80 prosenttia selkävaivoista jää selvittämättä. On-
neksi valtaosa niistä on hyvänlaatuisia. Ne paranevat itses-
tään ilman lääketieteellisiä hoitoja. Hyvä uutinen on myös 
se, että selän ja liikuntaelinten hyvinvointia voi edistää 
omilla elämäntavoillaan. 

PIENI VIRHELIIKE VOI AIHEUTTAA ISON KIVUN
Ongelma alkaa usein siitä, kun nostat painavaa taakkaa 
hankalassa asennossa ja kuulet selästäsi naksahduksen. 
Sitä seuraa hirvittävä vihlaisu. Pienikin liike lisää kipua. 
Ankarasta kivusta huolimatta kyseessä on useimmiten vai-
va, joka paranee muutamassa viikossa. Kaksi kolmasosaa 
selkäkivuista syntyy selän niksahduksesta.

Samanlaista oireilua aiheuttaa selän välilevyn pullistuma 
eli välilevytyrä, joka on kuitenkin paljon harvinaisempi 
selkäkivun selitys. Kun potilas valittaa kovaa selkäkipua, 
lääkäri varmistaa ensimmäisenä, ettei kyseessä ole välile-
vytyrä eikä muu varsinainen selkäsairaus. 

Lisätietoa: 
www.diabetes.fi

www.diabetes.fi/testit/riskitesti/

Jarmo Ahonen – Maarit Huovinen: Kävelemällä terveyttä,  

WSOY 2001.

Heinonen Kirsi: Aikuistyypin diabetes & liikunnan matkaopas, 

Suomen Diabetesliitto, 2001.

Kolesteroli kohdalleen -lehtinen, Suomen Sydänliitto.

Makumatka kevyeen kotiruokaan -keittokirja, Suomen Dia-

betesliitto, 2003.

Ruoka-ainetaulukko, Suomen Sydänliitto, 2004.

Elämäntavat
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NIVELREUMA ON YLEISEMPÄÄ NAISILLA
Nivelreuma on pitkäaikainen tulehdustauti, jota sairas-
taa lähes 40 000 suomalaista. Alttius sairauteen periytyy, 
mutta myös elintavat vaikuttavat reuman kehittymiseen. 
Hormonaaliset seikat vaikuttavat sairastumiseen ja naisia 
sairastuukin tautiin kolme kertaa enemmän kuin mie-
hiä. Sairaus voi ilmaantua minkä ikäisenä tahansa, mutta 
nainen sairastuu siihen useimmiten raskauden jälkeen tai 
vaihdevuosi-iässä. Nivelreumalle altistavat myös mm. in-
fektiot ja mahdollisesti nivelten vammat.

OSTEOPOROOSI TARKOITTAA MURTUMA- 
HERKKYYTTÄ
Ihmisen luukudos vähenee iän myötä 40 ikävuodesta 
lähtien. Naisen luumassa vähenee etenkin vaihdevuosien 
aikana, miehellä myöhemmin. Osteoporoosilla tarkoite-
taan sairautta, jossa luut ovat muuttuneet huomattavan 
hauraiksi ja murtuvat herkästi. Osteoporoosi on osittain 
perinnöllistä, mutta sairastumisalttiutta lisäävät laihuus, 
tupakointi ja vähäinen liikunta sekä niukka kalsiumin ja 
D-vitamiinin saanti. 

Osteoporoosi ei aiheuta oireita vaan tulee yleensä ilmi 
vasta, kun luu murtuu tapaturmaisesti esimerkiksi kaa-
tuessa. Luun tiheyttä voidaan mitata lannerangasta tai 
reisiluun päästä tehtävillä erityistutkimuksilla ja suuntaa-
antavasti myös ultra-äänilaitteilla. 

RASKAS TYÖ JA PAIKALLAAN OLO HAITAKSI
Raskas työ ja toistuvat hankalat liikkeet aiheuttavat suuren 
osan selkäoireiluista. Myös pitkä oleskelu paikoillaan ja 
työskentely jähmeissä asennoissa kuormittaa etenkin risti-
selkää ja niska-hartialihaksia. 

Tietokonepäätteen äärellä kädet ovat usein hieman ko-
holla ja pää kumarassa, mikä rasittaa erityisesti niskan ja 
hartian aluetta. Pitkän autolla ajon aikana kehittyy huo-
maamatta jännityksiä, jotka oireilevat kipuna hartioissa ja 
ristiselässä.

Asentojen vaihtelu ja tauotus antavat selälle mahdolli-
suuden elpyä. Työ kannattaa keskeyttää kerran tunnissa ja 
oikaista itsensä, jaloitella ja venytellä. 

Kaksi viidestä naisesta ja yksi seitsemästä 
miehestä saa 50 ikävuotensa jälkeen ranne-, 

nikama- tai lonkkamurtuman. 

TÄYSLEPO EI OLE SELÄLLE KOSKAAN HYVÄKSI
Ristiselästä löytyy monia mahdollisia kivun paikkoja. Selän 
lihakset voivat venähtää, nivelsiteet vaurioitua ja nikamat 
väljentyä ja siirtyä paikoiltaan. Selkäkivuista 95 prosenttia 
paranee itsestään. Akuutissakin kipuvaiheessa kehotetaan 
jatkamaan normaalia elämää. Kipua helpotetaan tilapäises-
ti särkylääkkeillä. Kun kipuvaihe on ohi, aletaan määrätie-
toinen liikuntahoito.

Pidä huolta selästä
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MONIPUOLINEN RAVINTO TÄRKEÄÄ
Syöminen on elämän suuria nautintoja. Monipuolinen 
kasvispainotteinen, vähärasvainen ja vähäsuolainen ruoka-
valio on terveyden perusta. Hyvässä seurassa nautittu ateria 
tarjoaa virkistävää yhdessäoloa ja terveyttä. Alkoholin 
nauttiminen kohtuudella ei romuta hyvää ruokavaliota.

Monipuolisesta ruuasta ihminen saa yleensä riittävästi 
myös luuston perusmineraalia kalsiumia. Kalsiumin imey-
tymiseen tarvittavan D-vitamiinin hankkii ulkoilemalla, 
syömällä maitovalmisteita ja vitaminoituja levitteitä päivit-
täin ja ainakin kahdesti viikossa kalaa. Lisäravinteita suo-
sitellaan poikkeustilanteissa, esimerkiksi kalsiumia niille, 
jotka eivät voi käyttää maitovalmisteita tai D-vitamiinia 
niille, jotka eivät voi ulkoilla tai syödä kalaa. Estrogeeni 
suojaa luustoa, mutta sen muiden mahdollisten haittojen 
takia sitä ei suosita pelkästään osteoporoosin suojana.

LIIKAKILOT RASITTAVAT NIVELIÄ 
Liikapaino ja ihmisten lihominen on pelottava terveysuh-
ka. Painonhallinta lisää tuki- ja liikuntaelinten hyvinvoin-
tia. Liikakiloista kannattaa siis hankkiutua eroon ajoissa. 
Ruokavalion tarkistuksella, rasvojen minimoimisella ja 
ruuan määrän vähentämisellä päästään yleensä jo tervey-
den kannalta toimivaan tavoitteeseen. Jo 5-10 prosentin 
painonpudotus riittää tuottamaan terveyttä.

Loukkaantumiset ja murtumat, etenkin reisiluun kaulan  
murtuma eli ns. lonkkamurtuma aiheuttaa paljon inhi-
millistä kärsimystä ja toimintakyvyn menetystä ja suuren 
rasituksen terveydenhuollolle. Nykyisin on olemassa luu-
massaa tihentäviä lääkkeitä. Viisainta on kuitenkin ennalta-
ehkäistä luiden haurastumista huolehtimalla ravinnon mo- 
nipuolisuudesta ja liikunnasta ja välttämällä tupakointia. 

SAVUTTOMUUS, HYVÄ RAVINTO JA LIIKUNTA 
SUOJAAVAT LIIKUNTAELIMIÄ
Luuston ja nivelten oireiluun vaikuttavat elämäntavat, 
tupakointi on kaikkein haitallisinta. Ravinnolla, liikun-
nalla ja painonhallinnalla voi edistää lihaksien, luuston ja 
nivelten terveyttä. 

Tupakointi vaarantaa luiden ja nivelten terveyden. Se 
on osasyyllinen nivelreuman puhkeamiseen, vaikuttaa se-
län välilevyihin haitallisesti ja voi aiheuttaa osteoporoosin. 
Pitkäaikainen tupakointi vaurioittaa immunologista jär-
jestelmää pysyvästi eikä tupakoinnin lopettaminen enää 
pienennä nivelreuman riskiä tupakoimattomien tasolle. 

Hormonikorvaushoito ehkäisee luukatoa, mutta tu-
pakoitsijan elimistöstä estrogeenin tuottama etu häviää, 
koska tupakointi todennäköisesti vaikeuttaa kalsiumin 
imeytymistä.

Pidä huolta selästä

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat enemmän  
kipua ja työstä poissaoloja kuin mitkään muut  

krooniset sairaudet.
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hyvä valinta, sillä siihen liittyvät kiertolyönnit ovat riski 
selän välilevyille. Sauvakävelyä suositellaan peruskuntola-
jiksi, sillä se on turvallista ja kuormittaa tasaisesti ala- ja 
ylävartalon lihaksia.

JOSKUS TARVITAAN LÄÄKÄRIÄ
Selän tuntemuksia kannattaa kuunnella ja jomotukset 
ja jäykistelyt ottaa tosissaan. Joskus oireilun taustalla voi 
olla hoitoa vaativa sairaus. Liian kauan ei pidä sinnitellä. 
Jos kipu on sietämättömän kova tai äkkinäinen tai jatkuu 
useita viikkoja tai toistuu, on syytä mennä asiantuntijan 
puheille. Liikuntaelinten sairaus ei ole maailmanloppu, 
hyviä lääkkeitä ja hoitoja on tarjolla. 

Tärkeintä on sairastumisen jälkeenkin muistaa terveelli-
set elintavat. Työssä ja harrastuksissa kannattaa kuunnella 
elimistöä. Oikea nostamistapa kannattaa opetella ja ergo-
nomisiin työjärjestelyihin panostaa. Pitkää paikallaan oloa 
ja huonoja asentoja pitää tauottaa oikomalla vartaloa ja 
jäseniä ja venyttelemällä. 

Vakavista selkäsairauksista kärsii vain noin 
viisi prosenttia potilaista, lopuilla 95 prosen-
tilla selkäkipu on ns. mekaanista kipua, joka 

paranee itsestään.  

LIIKUNTA ELÄMÄNTAVAKSI
Pysyvään painon muutokseen ja painonhallintaan tarvi-
taan ravintomuutosten rinnalle liikuntaa. 

Liikunta lisää luumassaa. Terveyden puolesta ei kuiten-
kaan tarvitse rehkiä, ei edes varsinaisesti urheilla. Tärkein-
tä on unohtaa hissin ja auton käyttö aina kun se on mah-
dollista ja turvautua omaan lihasvoimaan. 

Pidä huolta selästäsi

Kolmasosa nivelreuman syistä on geneettistä  
alkuperää – tupakointi selittää suuremman osan  

taudin synnystä kuin perimä.

Nuorena aloitettu liikunta lisää luun tiheyttä ja myö-
hemmällä iällä ylläpitää luuston kuntoa. Monipuolinen 
säännöllinen liikunta palvelee parhaiten luiden ja nivelten 
tarpeita. Kävely, sauvakävely, pyöräily ja hiihto ovat hyvää 
perusliikuntaa, jota tulisi harrastaa päivittäin ainakin puoli 
tuntia.

Voimaharjoittelu pari kertaa viikossa täydentää peruslii-
kuntaa. Kun vartalon lihakset, vatsa- ja selkälihakset ovat 
hyvässä kunnossa, luut ja nivelet saavat hyvän suojan kuor-
mitusta ja tärähdyksiä vastaan. Hypyt, kääntyilyt ja nopeat 
pysähdykset ehkäisevät luuston vanhenemista. 

Monipuolinen liikunta on hyödyllisempää kuin mikään 
yksittäinen laji, varsinkin kun valitaan turvallinen laji. Esi-
merkiksi rauhalliselta vaikuttava golf ei ole selän kannalta 
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Näin hoidat selkääsi

Syö monipuolisesti, vältä ylipainoa, älä tupakoi.

Ole huolellinen painavia takkoja käsitellessäsi. 

Opettele nostamaan oikein.

Vaihtele työasentoja. Pidä taukoja. Oikaise itse-
si, jaloittele ja venyttele. 

Käytä omaa lihasvoimaasi mieluummin kuin 
hissiä ja autoa.

Opi kuuntelemaan selkääsi ja vastaamaan sen 
antamiin merkkeihin.

Pohditaan, keskustellaan
Voisitko tehdä omaa työtäsi välillä seisoma-
asennossa?
Kuinka usein pidät taukoja ja venyttelet?
Kuinka lasten selän kuntoa voi vaalia?
Millaista hyötyliikuntaa harrastat?

Pidä huolta selästä



32 33

Iltayön unessa erittyy kasvuhormonia, joka on erityisen 
tärkeää kehittyvälle lapselle. Aamuyön uni vahvistaa liike-
muistia, joka on tarpeellinen taitoa vaativissa tehtävissä. 

NUKUMME VÄHEMMÄN
Nukkumaanmenoaika on myöhentynyt ja unen pituus 
lyhentynyt. Sadassa vuodessa ihmisten yöunen määrä on 
vähentynyt keskimäärin 1,5 tuntia, vaikka aivoilla on käsi-
teltävänään moninkertainen määrä virikkeitä. 

Aikuinen tarvitsee unta keskimäärin 8 tuntia vuorokau-
dessa, lapset vielä enemmän. Tutkimusten mukaan neljän-
nes suomalaisista nukkuu alle 6,5 tuntia vuorokaudessa. 
Unen tarve vaihtelee kuitenkin paljon ja jotkut selviävät 
neljän tunnin yöunella. 

Ikääntyessä unen tarve vähenee ja muuttuu yksilöllisem-
mäksi: yhdellä vahvistuu iltaunisuus, toisella aamu-uni-
suus. Pienistä vaihteluista ei ole haittaa, kunhan ihminen 
nukkuu riittävän pitkän yhtäjaksoisen unen.

Suomessa noin kymmenen prosenttia aikuisista selviää 
jatkuvasti alle kuuden tunnin yöunilla ja toisessa ääripääs-
sä samansuuruinen joukko tarvitsee yli yhdeksän tunnin 
yöunen. 

UNETTOMUUS ON OIRE
Unettomuus on merkki siitä, että elämässä kaikki ei ole 
kohdallaan. Usein uni häiriintyy liiallisen työkuormituk-

4.Älä tingi yöunesta
Ympärillämme kuhisee virikkeitä 24 tuntia vuorokaudessa. 
Kunnollinen lepo katkaisee tiedon tulvan ja auttaa sulatta-
maan kokemuksia. Se muokkaa mielen vastaanottavaiseksi 
ja vireäksi, parantaa oppimiskykyä ja luovuutta. Liian vä-
häinen uni vaarantaa hyvinvoinnin ja altistaa sairauksille. 

UNI ON AIVOJEN TYÖAIKAA
Aivot ahkeroivat nukkuessamme. Aivot seulovat tietoa, jo-
ta aivolokeroihin on päivän aikana kertynyt. Unessa vaih- 
televat vilkeunen eli REM-unen jaksot vuoroon syvän unen 
jaksojen kanssa. Molemmat ovat tärkeitä hyvinvoinnille.

Vilkeunen aikana aivot käsittelevät päivän tapahtu-
mia. Ne varastoivat toisarvoisen tiedon kestomuistiin ja 
siirtävät ikävät ja turhat asiat syrjään. Tarpeellinen tieto 
siirtyy käyttömuistiin, josta se on nopeasti löydettävissä. 
Vilkeuni vaikuttaa muistamiseen, oppimiseen ja mielialan 
säätelyyn. 

Syvä uni vahvistaa aivojen otsalohkoa, joka toteuttaa 
elintoimintojen vaativimpia tehtäviä. Otsalohko ohjaa, en- 
nakoi ja motivoi mielen toimintoja. Ihmisen täytyy nuk-
kua syvää unta kolme - neljä tuntia, jotta aivot saisivat 
tarpeeksi lepoa.

Uniaika
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heräämään yhtä aikaisin, kuin ennenkin eikä unelle jää 
riittävästi aikaa. 

Kun uni jää vähiin, yhä useampi tekee päivätyönsä väsy-
neenä. Nuorten kouluväsymyksen, oppimisvaikeuksien ja 
masentuneisuuden syitä haetaan liian vähästä unesta. 

UNETTOMUUS VAIKUTTAA TERVEYTEEN
Satunnaiset unihäiriöt kuuluvat normaaliin elämään ja 
menevät ohi pysyviä jälkiä jättämättä. Mutta jos unetto-
muus jatkuu, se voi johtaa kierteeseen: väsynyt ei saa unta 
ja väsyy enemmän. Elimistö ei ehdi palautua rasituksista ja 
riski sairastua elimellisiin sairauksiin kasvaa. Pitkäaikainen, 
päivien tai viikkojen unettomuus vaikuttaa koko elimistön 
säätelyjärjestelmiin, muun muassa hormonitoimintaan. 

Jo yhden yön valvominen vaikuttaa kuin promillen 
humala. Ihmisen tilannetaju voi pettää ja sosiaalisia yli-
lyöntejä tapahtuu. Huonosti nukutun yön jälkeen olo on 
levoton, keskittyminen vaikeaa ja mieli matalalla. Moni 
valittaa sydämen nuljahtelua ja kipuherkkyyttä. 

Työn laatu kärsii, alkuun vaikeutuu yksitoikkoinen me-
kaaninen työskentely ja sitten luova ajattelutyö. Väsymys 
on usein tapaturmien syynä: kuolemaan johtaneista lii-
kenneonnettomuuksista noin 18 prosenttia johtuu rattiin 
nukahtamisesta. 

Krooninen unettomuus ei vaaranna ainoastaan aivojen 

sen, surun tai pelon takia. Syitä voi löytyä työstä, ihmis-
suhteista tai vapaa-ajasta. Joskus univaikeuksia aiheuttavat 
kivut ja säryt tai esimerkiksi perinnöllinen levottomat jalat 
-oireyhtymä. Joskus unettomuuden taustalta tutkittaessa 
paljastuu sisäelinten toiminnan häiriöitä. 

Vuorotyötä tekevät kärsivät usein unettomuudesta, 
koska he eivät pysty noudattamaan sisäistä unirytmiään. 
Satunnaisesti unirytmi rikkoutuu matkustettaessa maapal-
lon aikavyöhykkeiden yli varsinkin, jos matka suuntautuu 
itään.

Syksyllä pimeään aikaan väsymyksen ja alakulon syy-
nä voi olla ns. kaamosmasennus. Oireyhtymään kuuluu 
lisääntynyt unen tarve ja makeanhimo, jotka kaikkoavat 
itsestään vuodenajan vaihtuessa. 

Ikä vaikuttaa uneen. Usein nainen nukkuu huonosti 
vaihdevuosien aikana varsinkin aamuyöstä, jolloin estro-
geenin tuotanto on vähimmillään. Iän myötä unentarve 
vähenee ja uni muuttuu katkonaiseksi. 

Koko yhteiskunnassamme on tapahtunut aikataulujen 
muutos, joka vähentää nukkumisaikaa. Valvomme entistä 
myöhempään. Televisio-ohjelmat jatkuvat pitkälle yöhön 
ja teattereiden, konserttien ja muun vapaa-ajanvieton ai-
kataulut ovat siirtyneet myöhäisemmiksi. Tietysti taide-
elämys tai illanvietto mukavassa seurassa myös virkistää ja 
lisää henkisiä voimavaroja. Useimmat joutuvat kuitenkin 

Uniaika
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JOSKUS TARVITAAN LÄÄKKEITÄ
Noin neljä prosenttia suomalaisista käyttää nukahtamis- 
tai unilääkkeitä. Monen elämänlaatu paranee lääkkeiden 
avulla, mutta apu voi olla lyhytaikainen, sillä lääkkeisiin 
tottuu ja niiden vaikutus heikentyy. Lääkkeiden käyttö 
voi vaikuttaa myös vilkeuneen. Jos vilkeunen jakso jää 
liian lyhyeksi, asioiden siirtäminen muistiin vaikeutuu ja 
muisti heikkenee. Parhaiten unilääkkeet auttavat aamu-
heräilijöitä. 

Iltavirkut kärsivät alkuyön nukahtamisvaikeuksista. 
Iltavalvomisen seurauksena aamuherääminen on heille 
vaikeaa. Kirkasvalohoidolla voidaan siirtää unirytmiä ai-
kaisemmaksi. 

ARVOSTA UNTA
Kiivastahtinen yhteiskunta vaatii meitä joustamaan ja ve-
nymään. Kiireessäkään ei kannata laiminlyödä nukkumis-
ta, sillä uni on halpa, tehokas ja jopa mukava tapa huolehtia 
jaksamisesta, vireydestä ja terveydestä. 

hyvinvointia vaan koko elimistön terveyden. Pitkäaikais-
ten unihäiriöiden on osoitettu heikentävän vastuskykyä 
ja altistavan monille sairauksille. Tutkimusten mukaan 
niillä on osuutta syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä 
kakkostyypin diabeteksen syntyyn. Yksi vakava unihäiriön 
seuraus on uniapnea eli katkohengitystauti.

HOUKUTTELE NUKKUMATTI
Jos Höyhensaarille on vaikea päästä, Nukkumattia voi hou-
kutella monin kotoisin konstein. Ensimmäiseksi kannattaa 
huolehtia maakuuhuoneen raikkaudesta ja viileydestä, 
mukavasta vuoteesta ja kunnollisista vuodevaatteista. 

Moni hyötyy rentoutuksesta, yksi lämmittää kehonsa 
saunan lauteilla, toinen syö pienen ilta-aterian ja kolmas 
turvautuu sipulimaitoon. Kevyt ulkoilu on hyväksi, mut-
ta raju liikunta ennen nukkumaanmenoa vaikeuttaa unen 
saantia. Liikunnan ja nukkumaanmenon väliajaksi suosi-
tellaan vähintään kolmea tuntia.

Alkoholia ei kannata nukkumaan mennessä nauttia. 
Vaikka ihminen ”yömyssyn” ansiosta nukahtaa nopeasti, 
hän herää usein äkkiä ja säpsähtäen eikä sen jälkeen taas-
kaan pysty nukkumaan.

Joskus päivällä ratkaisematta jäänyt tapaus valvottaa. Ih-
minen saattaa tiedostamattaan pohtia avointa ongelmaa 
eikä saa unta. Aivot rauhoittuvat nopeammin lepoon, kun 
viettää toimettoman hetken ennen sänkyyn menoa. 

Uniaika
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Pohditaan, keskustellaan 
Kuinka yöuni vaikuttaa seuraavaan päivään? 
Mitä mieltä olet nuorison unentarpeesta ja 
nukkumisesta?
Oletko huomannut unentarpeen muuttuneen 
iän myötä?
Millaisia keinoja sinulla on hyvään nukkumi-
seen?

LISÄTIETOA:
www.unettomat.net

www.uniliitto.fi

Atle Dyregrov: Hyvän unen opas, Kirjapaja 2002.

Härmä Mikko, Sallinen Mikael: Hyvä uni – hyvä työ, Työter-

veyslaitos 2004.

Kotikonsteja hyvän unen puolesta

Vältä näitä: 

– alkoholia ennen nukkumaanmenoa
– kahvia, teetä ja kolajuomia illalla
– tupakkaa neljään tuntiin ennen nukkumaan- 
  menoa

Suosi näitä:

– kevyt ulkoilu – ei kuitenkaan rehkimistä noin 
   kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa
– pala leipää tai lasillinen maitoa voi auttaa 
– mukava vuode ja viileä, pimeä makuuhuone

Joskus tarvitaan lääkettä

Unilääke 

– voi auttaa pääsemään ongelmatilanteen ohi
– tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön
– voi aiheuttaa päiväväsymystä, muistihäiriöitä  
   ja aamuheräilyä
– säännöllisessä käytössä teho heikkenee,  
   kun elimistö tottuu 
– ei koskaan puolen yön jälkeen eikä kahta  
   kertaa yössä
– lääkityksen aikana kannattaa hoitaa  
   unettomuuden perussyytä

Uniaika
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virikkeistä, tiedontulvasta, ylivoimaisista haasteista, liiasta 
työstä tai työttömyydestä.

On olemassa myös myönteistä stressiä. Se on tavoiteltava 
tila, joka torjuu väsymystä ja loppuunpalamista. Positiivi-
nen stressi tarkoittaa energiaa, joka kohoaa käyttövoimaksi 
vaativien suoritusten edellä. Kun esiintymään tottumaton 
ihminen nousee juhlapöydässä pitämään ystävälleen synty-
mäpäiväpuhetta, hänen poskensa punottavat, kädet hikoi-
levat ja ääni kangertaa. Mutta kun esitys on ohi, jännitys 
laukeaa ja tyytyväisyys valtaa puhujan mielen. Koitos on 
lisännyt aimo annoksen hyvää mieltä ja itsevarmuutta.

Hyvä stressi tuottaa henkistä valppautta ja auttaa suoriu-
tumaan vaativasta tehtävästä. Se antaa voimia tehdä työtä 
ja kokea työniloa. Hyvä stressi on ihmiselle välttämätön 
voimavara. Monet loistavat keksinnöt ja luovat taideteok-
set olisivat jääneet syntymättä ilman positiivista stressiä.

Opettele rentoutumaan.  
Älä stressaa turhan takia.

KOTONA OPITUT ARVOT VAIKUTTAVAT
Tyytyväisyys näyttää osuvan yksiin perhekuntiin ja tyyty-
mättömyys toisiin. Jotkut ovat pienestä pitäen touhukkaita 
ja energisiä. Jotkut kasvavat niin sanotuiksi A-tyypeiksi, 
kuten aikaisemmin määriteltiin kunnianhimoista suoriu-
tujaa. 

5. Myönteistä voimaa  
elämään

Jokaisen ihmisen elämään mahtuu hyviä ja huonoja päiviä. 
Yksi masentuu ja luovuttaa, kun toinen vielä sinnittelee 
toiveikkaasti eteenpäin. Yksi saa kiireestä stressin, toinen 
käyttövoimaa ja elämänhalua. 

Suomalaisia on työkyvyttömyyseläkkeellä masennuk-
sen takia kaksi kertaa enemmän kuin 1990-luvun alussa 
ja kymmenen kertaa enemmän kuin 1980-luvun alussa. 
Monet ristiriidat, paha olo ja kriisit ja kiire sävyttävät elä-
määmme. 

Yhteiskunnan sanotaan muuttuneen kovemmaksi. Arki 
vaatii sellaista voimaa, jota meistä kaikista ei ehkä löydy. 
Ongelmia voidaan kuitenkin helpottaa: kiireestä voi selvitä, 
lähimmäiset auttavat toisiaan ja rehellisyyttä ja ahkeruutta 
arvostetaan. Paljon on kiinni omista asenteistamme.

PIENI STRESSI ON HYVÄKSI
Ihmiset puhuvat paljon kiireestä ja stressistä. Moni valittaa 
väsymistä ja jopa uupumusta ja työuupumusta eli burn 
outia. Monesti stressi nähdään yksioikoisesti huonossa va-
lossa. Sillä tarkoitetaan pahaa stressiä, joka syntyy liiallisista 

Elämänvoimaa
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terveyskin ilmapiirin eikä vain ruokavalion ansiota - sy-
dän- ja verisuonisairaudethan korreloivat selvästi myös 
ahdistukseen ja masentuneisuuteen. Tunnetila vaikuttaa 
koko kehoon. 

HAKEUDU HYVÄÄN, HARRASTA JA LIIKU
Joskus työelämän haasteet, ihmisten väliset ristiriidat tai 
vastoinkäymiset koettelevat kestokyvyn rajoja. Selviy-
tyminen paineiden keskellä on helpompaa, jos ihmisen 
perusasiat ovat kunnossa: hyvä toimeentulo, mielekäs työ 
ja hyvä ihmissuhdeverkosto.

Ihminen kestää paineita jonkin aikaa, mutta jos stressiti-
la jatkuu pitkään, paha olo voi muuttua kielteisiksi ajatuk-
siksi ja teoiksi. Ajan mittaan elimistö alkaa oirehtia mielen 
ja ruumiin sairauksina. Stressi täytyy osata katkaista. Jokai-
sen kannattaa kehittää omat jaksamisen keinonsa. 

Liikunta on kaikkien hyvien ohjeiden äiti! Nykytutki-
musten mukaan ruumiillinen aktiivisuus ehkäisee stres-
saantumista. Suositeltavinta on liikkua kohtuullisesti - 
puoli tuntia päivittäin riittää ja senkin voi jakaa vaikkapa 
kymmenen minuutin pätkiin - mieluisen lajin parissa ja 
mukavassa seurassa. Jos siivoaminen auttaa purkamaan 
stressiä, senkin voi laskea liikuntaharrastukseksi!

Lepoa ei saa laiminlyödä kiireessäkään: riittävä yöuni on 
välttämätöntä aivojen lataamiseen ja täydelliseen rentou-
tumiseen.

Positiivisuus- tai energisyysgeeniä ei kuitenkaan ole löy-
detty. Ei myöskään ole pystytty kehittämään testiä, jolla 
erotettaisiin elämänmyönteisiksi ja -kielteisiksi kasvavat 
yksilöt toisistaan.

Sosiaalisen perimän vaikutuksesta ollaan kutakuinkin 
yksimielisiä: kotona opitut arvot vaikuttavat ihmisen asen-
teisiin ja elämäntapoihin. 

Suomalaisia on perinteisesti opetettu kätkemään tun-
teet. Se, joka iloitsee avoimesti saavutuksistaan, tuomitaan 
ylpeäksi, joka valittaa vastoinkäymisiään, saa ruikuttajan 
maineen. Monesti ongelmat ehtivät kasvaa ja mutkistua, 
ennen kuin niistä lopulta pakon edessä puhutaan. Kun 
kertoo mielipahastaan tuoreeltaan sieluntoverille, saattaa 
säästyä murheen pahenemiselta ja masennukselta.

Suomessa ja koko pohjoisessa Euroopassa tietty puhu-
mattomuus kuuluu kulttuuriin. Eteläeurooppalaiset kes-
kustelevat luontevammin henkilökohtaisista asioistaan. 
Lieneekö Välimeren maiden asukkaiden parempi sydän-

Elämänvoimaa

Mielen hyvinvointi ei ole pysyvä olotila vaan 
vaihtelee elämämme eri vaiheissa aivan kuten 
fyysinen kunto. Mielenterveys ei tarkoita, että 

meillä ei ole ongelmia. Kukaan ei ole jatku-
vasti aivan terve ja tasapainoinen; elämän 

solmukohdissa paha olo ilmenee sekä psyyk-
kisinä että fyysisinä oireina. (Mielenterveysseura)
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Älä antaudu vaikeuksien edessä. Pysähdy, tee elämäsi in-
ventaario ja listaa valopilkut. Jokainen koettu onnenhetki 
lisää hyvää mieltä, luovuutta ja elämänlaatua. Etsi positii-
visia elämyksiä, hakeudu mukavien ihmisten pariin. 

Pohditaan, keskustellaan 
Miltä tuntuu myönteinen stressi ja miten se 
vaikuttaa työntekoon?
Miten aikuiset voivat leikkiä? 
Millainen musiikki tuo mielihyvää?
Milloin nauroit viimeksi vedet silmissä?
Onko koira tai kissa parempi seuralainen kuin 
kala tai lisko? 

Nuorista työikäisistä voimattomuutta ja 
väsymystä tuntee lähes 45 prosenttia, ylira-

sittuneisuutta lähes 40 prosenttia ja alakuloi-
suutta, masennusta tai hermostuneisuutta ja 

jännittyneisyyttä yli 25 prosenttia.

Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä  
yksinkertaisista palasista. Itsensä arvostamiseen kuu-

luu huolenpito niin ruumiin kuin mielen kunnosta.

Elämänvoimaa

Omaa hyvinvointiaan voi vahvistaa kaikella, mikä tuot-
taa mielihyvää: käsityöt, lukeminen ja leipominen ovat 
yhtä hyödyllisiä harrastuksia. Lisäbonusta saa sellaisesta 
tekemisestä, jossa kokemus jaetaan muiden kanssa kuten 
laulukuorossa, kerhoissa ja kokouksissa. Taide- ja kulttuu-
rielämykset lisäävät tutkimusten mukaan ihmisten terve-
yttä. Kotieläimen omistaminen ja hoitaminen on mitä 
parasta mielenterveyden vaalimista.

Elämänasenne vaikuttaa ratkaisevasti selviytymiseemme. 
Huumori antaa voimia nähdä harmit haasteina. Naura-
minen on terveellistä, se puhdistaa mieltä ja keuhkoja ja 
yhdistää ihmisiä toisiinsa. 

Rakkaita muistoja, mielimaisemia ja hyviä lukukoke-
muksia voi selata päänsä sisällä mielikuvituksessa silloin-
kin, kun ei ole voimia liikkumiseen. Konsertissa kuullut 
melodiat voivat soida pään sisällä yhä uudestaan. Unetto-
mana sängyssä pyöriessä voi kääntää mielessään muisto-
jen filmin päälle. Mielikuvien käyttö lievittää tutkimusten 
mukaan kipua ja pahaa oloa jopa 90 prosenttia. 
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6. Hyvää oloa ruoasta

Ruoka on nautinto, joka luo hyvää mieltä. Tasapainoinen 
ravinto ja riittävä liikunta auttavat pitämään yllä fyysistä 
hyvinvointia. Painon pysyminen sopivissa lukemissa auttaa 
myös pysymään terveenä ja hyvinvoivana.

PAINONHALLINTA
Terveyden kannalta ei ole tavoiteltavaa pysyä langanlaiha-
na. Jos painon pudotus on tarpeen, jo 5 % pudotuksella on 
selkeästi terveyttä edistäviä vaikutuksia. Painontarkkailijan 
ei tarvitse luopua kokonaan mistään ruoka-aineesta tai 
ruoasta eikä noudattaa tiukkaa nälkäkuuria. 

Olennaista on tehdä ruoka-aineiden valinnassa tervey-
den kannalta edullisia muutoksia. Esimerkiksi valita run-
saasti rasvaa sisältävien ruokien tilalle vähärasvaisia ruokia 
ja lisätä kasvisten, marjojen ja hedelmien osuutta. Ruoan 
energiamäärä pienenee, mutta sen kuitu-, vitamiini- ja ki-
vennäisainesisältö paranee. Joskus on tarpeen pienentää 
myös ruoka-annosten kokoa ja rajoittaa alkoholijuomien 
käyttöä. Nälän tunne aterioiden välillä pysyy varmimmin 
loitolla, jos syömisvälit eivät veny yli 3-4 tunnin. Myös 
houkutus syödä ylisuuria ruoka-annoksia vähenee.

LISÄTIETOA

www.mielenterveysseura.fi

www.mielenterveys-taimi.fi

Arjen aapinen. Suomen Mielenterveysseura.

Suunnista hyvinvointisi rasteille! Suomen Mielenterveysseura.

Antti Aro: On niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään, Edita 2001.

Elän täydesti, kohti tasapainoa työn ja muun elämän välillä, 

Työterveyslaitos 2004.

Viktor E. Frankl: Ihmisyyden rajalla, Otava 2002.

Tuula Heikkilä, Leena Paloheimo, Ilkka Taipale: Mieli ja 

taide, Mielenterveyden Keskusliitto ry, 2000.

Kataja, Jukka: Rentoutuminen ja voimavarat, Edita 2003.

Ulla Kettunen: Ethän sulje silmiäsi elämältä, Kirjapaja 2005.

Pirkko Lahti: Hyvän mielen mahdollisuudet, Gummerus 2003.

Kiti Müller: Aivokutinaa, Työterveyslaitos 2003.

Sallinen M, Kandolin I, Purola M: Elämisen rytmi,  

Työterveyslaitos 2002.

Ilkka Vartiovaara: Voimaa eustressistä, Duodecim 2004.

Elämänvoimaa
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Syö päivittäin
4-6 viipaletta täysjyväleipää ja lautasellinen 
puuroa tai velliä. 

Kasviksia puoli kiloa, aterioilla ja välipaloina. 
Perunoita 2-5 kappaletta päivässä.

Rasvatonta tai alle 1% rasvaa sisältävää maitoa, 
piimää, viiliä tai jogurttia yhteensä noin puo-
li litraa sekä vähärasvaista ( alle 20 % rasvaa) 
juustoa muutama reilu viipale.

Lihaa, kalaa tai munaa 100-200 g päivässä tai 
vastaava määrä papuja ja herneitä.

Kalaa on hyvä syödä ainakin kaksi kertaa viikos-
sa D-vitamiinin ja hyvien kalarasvojen vuoksi. 

Rasvoja kohtuullisesti. Leivän päälle sipaistaan 
ohuelti kasvimargariinia tai kevytlevitettä. 
Ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa suositaan 
kasvimargariinia ja öljyä.

SYÖMISEN HALLINTA 
Terveellinen ruokavalio on monille teoriassa tuttu, mutta 
pelkkä tieto ei auta laihtumaan. Vaikeinta on soveltaa tieto 
käytäntöön ja muuttaa omia totuttuja tapoja. Kun moti-
vaatiota painonhallintaan on tarpeeksi, tieto auttaa eteen-
päin, esimerkiksi valitsemaan kevyempiä ruokavaihtoehto-
ja ja jättämään pois turhaa energiaa sisältävät välipalat. 

Harva tulee edes kiinnittäneeksi huomiota siihen, mitä, 
missä ja milloin laittaa jotakin suuhunsa. Tunnetko sinä 
syömistapasi? Pidä kirjaa omista syömisistäsi muutaman 
päivän tai viikon ajan. Laita myös ylös, mihin aikaan söit 
ja minkälaisessa ympäristössä ja seurassa. Muistiinpanoja 
lukemalla selviävät omat vahvuudet ja heikkoudet.

Kun ryhdyt painonhallintaan, on tärkeää ottaa huomi-
oon aikaisemmat ruokatottumukset. Ruokavaliomuu-
tokset sovitetaan osaksi jokapäiväistä elämää. Pienet vä-
hitellen tehdyt muutokset ovat yleensä pysyvämpiä kuin 
yhdellä kertaa tehty suuri remontti. Muutosten pysyvyys 
on edellytys sille, että myös saavutettu painonpudotus on 
pysyvä.

Ruoka
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Hyvän olon ruoanlaiton aakkoset
• Käytä reilusti kasviksia ruoissa

• Käytä vähärasvaista lihaa ja suosi kalaa, broi-
leria sekä kalkkunaa

• Käytä juustoja ruoissa kohtuudella ja mielel-
lään vähärasvaisina (alle 20 % rasvaa)

• Vähäsuolaiseen ruokaan saa makua kasviksis-
ta, yrteistä ja muista mausteista

Hauduta ja keitä 

• Valmista ruoka hauduttamalla, keittämällä, 
uunissa, höyryttämällä, pariloimalla, mikro-
aaltouunissa tai teflonpannulla. Jos paistat 
pannulla, käytä tarvittaessa pari teelusikallista 
rypsiöljyä.

• Suurusta kastike nestesuurustuksella eli jau-
ho-nesteseoksella

Poista näkyvä rasva

• Poista broilerista nahka ja sen alla oleva rasva
• Poista lihasta näkyvä rasva ja kaada pannulle 
sulanut rasva pois

• Kuori keittojen ja liemien päälle noussut rasva 
pois

Ruoka

Muista
• Paras janojuoma on vesi 

•Syö päivittäin säännöllisesti: aamiainen, lou-
nas ja päivällinen sekä pari välipalaa tarpeen 
mukaan 

• Älä tee laihduttajan perusvirhettä yrittämällä 
olla syömättä, se kostautuu helposti ahmimise-
na 

•Syö aikaisempaa pienemmältä lautaselta ja syö 
pienempiä ruoka-annoksia kuin aikaisemmin, 
älä ota lisää 

• Hitaasti syöminen auttaa painonhallinnas-
sa, pidä taukoja suupalojen välillä ja pureskele 
ruoka kunnolla 

• Kylläisyyden tunne tulee vasta n. 20 minuu-
tin kuluttua mahalaukun täyttymisestä, joten 
hotkimalla saatat vahingossa syödä liikaa 

• Tee ruokailuhetkistä nautinnollisia. 



52 53

Lisää kuitua

• Käytä leivonnassa ja ruuanvalmistuksessa 
mahdollisimman paljon täysjyväviljaa eli täysjy-
väjauhoja, -suurimoita ja -pastaa

• Lisää leseitä puuroihin, mysleihin, leivonnai-
siin ja mureketaikinoihin

• Muista, että puurot ovat herkullista, kuitupi-
toista ja kevyttä syötävää

Päivässä: 1⁄2 tuntia kävelyä  
• 1⁄2 kiloa kasviksia •  

1⁄2 tuntia rentoutumista 

• Käytä harkiten juustokuorrutuksia, smetanaa, 
kermaa ja ranskankermaa, voita sekä rasvaseok-
sia ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa

Korvaa kevyemmällä

• Valitse kermatuotteista kevyet vaihtoehdot

• Öljykastikkeita voi keventää mm. hedelmäme-
huilla

• Vaihda voi tai margariini kasvirasvapohjaiseksi 
kevytlevitteeksi

• Kevytlevitteen voi itse valmistaa mm. rahkas-
ta,  kevyttuorejuustosta ja tuoreyrteistä

• Käytä leivonnassa nesteenä vettä tai rasvaton-
ta maitoa ja rasvana kasviöljyä tai -margariinia. 
Öljyä tarvitaan vähemmän kuin margariinia.

• Käytä voi- ja murotaikinaleivonnaisten sijaan 
hiivataikinaleivonnaisia

Ruoka



54 55Muistiinpanoja



ELÄMÄ MAISTUU KUN MIELIALA ON HYVÄ,  
KUNTO KOHDALLAAN JA RASITUS JA LEPO OVAT 

SOPUSOINNUSSA. JOKAINEN RAKENTAA ITSE 
OMAN HYVINVOINTINSA.  

MITÄ SYÖMME JA KUINKA PALJON LIIKUMME JA 
LEPÄÄMME, VAIKUTTAA VOINTIIMME.


