
Hyvinvointia 
ruokavaliosta 
Ravintovalmennus 
Mirka Kuparinen



�FLT Ravintovalmentaja® 
�Ravitsemustieteen ja 

urheiluravitsemuksen  perusteet yo 
�Fysioterapeutti (20 v. neurologia ja 

sydänasiakkaat)
�Psykofyysinen Fysioterapeutti 
�Koiran Ravitsemusneuvoja® 
�Perhe ja koirat

Mirkan esittely



Miten pitää huolta aivoista 
ravitsemuksen avulla?



SISÄLTÖ

� Terveys

� Aivot

� Suolisto- meidän huipputärkeä elin

� Ravinto

� Liikunta

� Palautuminen ja uni



Olotila ja oireet 
tai niiden puute 
on aina heijastus 
siitä mitä pinnan 
alla on.



Kokonaisvaltais
uus
Yksilöllisyys



AIVOT

Elin, jonka paino on 2 
% kehon painosta

Käyttää 15 % sydämen 
pumppaustehosta 

Käyttää 20 % hapen 
kokonaiskulutuksesta

25 % elimistön 
glukoosista

Plastiset eli 
muovautuvat, 

muuntuvat!



AIVOT Super 
kuntoon

Ruokavalio Hormonien 
tasapainotus

Tulehduksen 
vaimentaminen

Ruoansulatuksen 
korjaaminen/ 
parantaminen

Energia-
aineenvaihdunnan 

lisääminen

Mielen rauhoittaminen



Matala-
asteinen 
tulehdus?



TULEHDUS:
- Infektiotaudeissa tulehduksen tarkoitus 
on hoitaa elimistöstä haitalliset  mikrobit 
pois (Infektio)
- Nilkan nyrjähdys on vamma, jossa 

kudokseen tulee kudosärsytys ja 
tulehdus sen seurauksena ( 
Inflammaatio). Kehon luontainen 
puolustusreaktio

- Joissakin sairauksissa kuten esim. 
reumassa kehossa on selvä 
kudostulehdus eli inflammaatio.

- Matala- asteinen / lievä tulehdus ei 
tunnu, eikä näy



Krooninen hiljainen tulehdus aiheuttaa isoja 
harmeja

- Krooniset sairaudet: Syöpä, diabetes, 
sydänsairaudet, aivoinfarktit, Alzheimer

- Myös taustalla allergiassa ja astmassa, 
ärtyneen suolen oireyhtymässä (IBS) ja 
masennuksessa

- Hidastaa palautumista
- Heikentää vastustuskykyä

- => Sairaudet ovat kuitenkin monen asian 
summa



SUOLISTO 
AKSELIT

Suolisto- aivot akseli

Suolisto- immuniteetti akseli ( vastustuskyky)

Suolisto- iho akseli

Suolisto- luusto akseli

Suolisto- haima akseli

Suolisto- lihakset akseli

Suolisto- kilpirauhanen akseli



SUOLISTO
- toiset
aivot



Suoliston 
Mikrobisto

� Ihmisen genomi selittää ehkä n. 25 % 
sairauksistamme, immuniteetistamme, 
persoonastamme jne.

� 75 % selittyy suoliston mikrobiomilla ja 
ympäristötekijöillä.

� Noin. 1000 bakteerilajia. Lisäksi viruksia ja sieniä.

� Suolistossa on oma autonominen hermostonsa, 100 
miljoonaa hermosolua

� 90% aivojemme välittäjäaineista syntyy suolistossa

� Suolistomikrobistolla todettu olevan suuri vaikutus 
terveyteemme ja sairauksien kuten Parkinsoniin ja 
Alzheimerin taudin puhkeamiseen, viimeisimpinä 
myös masennukseen ja ahdistusoirieisiin.

� Mikrobiston hyvinvointiin vaikuttaa se mitä syömme



Suoliston ongelmat

� Närästys, ummetus, ripuli, turvotus, kivut-
ei normaalia! Ei ok

� Ruonsulatuselimistön ongelmat: Ruoka ei 
sula -> Ravinteet eivät imeydy -> Suolisto 
tulehtuu ja bakteerit voivat huonosti.

� Suolisto ”vuotaa”

� Keho ja mieli voivat huonosti => 
monenlaisia oireita



Pidä suolistosi hyvinvoinnista 
huolta

� Syö rauhassa. Pureskele ruoka kunnolla.

� Ärsytystä aiheuttavat ruoka-aineet pois ja suolisto rauhoitettava

� Särkylääkettä vain tarpeeseen

� Probiootit ( maitohappobakeerit): hapankaali, misokeitto, 
ravintolisät

� Prebiootit eli hyville bakteereille ruokaa: Marjat, maa-artisokka, 
parsa, pavut, linssi, kaura, ruis, sipuli, valkosipuli ja purjo

� Kuitu

� Luonto



Tukeeko 
ruokavaliosi 
aivojen 
hyvinvointia?



Miten aloittaa?

- Prossessoidut ruoat einekset/ 
roskaruoka – vähennä

- Verensokerin tasaisena pysyminen
- Oikeanlaiset rasvat 
- Vihannekset, hedelmät, marjat
- Mausteet
- Riittävästi nestettä



Roskakaruoka

- Paljon huonolaatuista rasvaa
- Höttöhiilarit
-Yhtä aikaa => Tulehdusvaste jopa 4 
tuntia! 



Vältä/ minimoi

- Sokeri
- Riksut ja raksut
- Karkit, donitsit
- Hampurilaiset, limut, ranskalaiset
- Makkara
- Punainen liha
- Käristetty ruoka
- Energiajuomat
- Makeutusaineet
- Lue tuotteiden ainesosaluettelo!



Verensokeri

- Tavoitteena tasainen 
verensokeri
- Äkillinen verensokerin nousu 
lisää tulehdusvastetta
- Syö tarpeeksi usein ja 
tarpeeksi, ettei pääse liian 
matalalle
- Toisaalta- älä napostele koko 
ajan
- Vähennä höttö hiilihydraatteja,
suosi hyviä hiilareita



Hyvät ja 
huonot 
hiilihydraatit



Miten 
tasoittaa 
verensokeria-
vinkkejä

�Vinkkejä – mikä
tasoittaa
verensokeria?

� Kuidut
�Vihannekset ja marjat
�Viinietikka ja oliiviöljy
aterialla
�Pähkinät aterian
yhteydessä



Rasvahappotasapaino

- Solukalvot 
muodostuvat niistä 
rasvoista joita syömme
-Tarpeeksi hyvää rasvaa
- Hyvät rasvat 
sammuttavat tulehdusta, 
huonot rasvat lisäävät 
sitä
- Erityisesti 
kylmäpuristettu 
neitsytoliiiviöljy
sammuttaa tulehdusta 



Hyviä rasvoja

� Paistamiseen kylmäpuristettu extra 
neitsyt oliiviöljy ja avokadoöljy. 
Kohtuudella kookosöljyä ja luomuvoita

� Seesamöljy, hamppuöljy, 
kurpitsansiemenöljy, pellavansiemenöljy, 
rypsiöljy (ei paistamiseen)

� Pähkinät, siemenet

� Avokado

� Kala

� Perimällä on merkitystä



Vältä näitä rasvoja

Eläinrasva suurina annoksina
Kevyttuotteet
Margariinit
Valmiit salaatinkastikkeet
Juoksevat paistorasvat
Maustetut pähkinät



Vihannekset, hedelmät, marjat

-Käytä eri värejä: keltainen, sininen, oranssi, vihreä, punainen

- Saat ”ruosteenestoaineita ja sammutusaineita”

- Tärkeitä erityisesti marjat !

- Miten paljon kasviksia olisi hyvä? => 6 
kourallista päivässä!



Riittävästi 
nestettä

Vettä
Aterioiden välillä



Muita tekijöitä

�Naudan ja porsaan liha suuret määrät
�Mausteet: kurkuma, valkosipuli, inkivääri, 

kaneli, Suola? Tuoreet yrtit
�Runsas alkoholin ja kahvin käyttö tms.
�Stressi- autonominen hermosto
�Liikunta (muokkaa mikrobistoa- akkermansia

nousee- pitkäikäisyys)- vie aivot lenkille- vie 
suolisto lenkille.

�Metsäyhteys. Todettu aivojen kannalta hyväksi. 
Keskittyminen, stressin laskeminen- suora 
yhteys sydämeen. 



� Iso kiertäjähermo, joka yhdistää aivot vatsa ja suoliston 
kautta muihin elimiin.

� Tärkeimpiä sisäelinten säätelijöitä.

� Vaikuttaa autonomisen hermoston parasympaattiseen 
osaan. Tasapainottaa kortisolin aineenvaihduntaa.

� Vaikuttaa ruoansulatukseen lisäämällä mahahapon 
eritystä

� Aktivoi: rauhallinen ulospuhallus, hyräily, puhe tasaisella 
nuotilla, kurlaaminen, laulaminen, kasvojen pesu kylmällä 
vedellä.

� Hyvä suoliston bakteerien tasapaino.  Hyvät 
suolistobakteerit antavat positiivia viestejä= laadukas 
ruoka <3 

VAGUSHERMO



UNI

PALAUTUMINEN: 

Loma
Päivittäin 
irrottautumista töistä



Miten 
liikkeelle?

�Pienin askelin muutoksia
�20/80 sääntö
�Kokonaisuus, isot linjat
�Reagoi kehon ilmoittamiin 

ongelmiin
�Hae apua.



”Trust your gut”



Kiitos!

Ravintovalmennus MyOnni
Mirka Kuparinen
myonni.fi

Lahti- Päijät-Häme
SKYPE- vastaanotto

@ravintovalmennusmyonni


