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Akuutti stressitilanne 



Chronic
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Elimistö stressissä

Verenpaine 
Stressihormonit 

Mieliala  
Kyky rentoutua



Elimistö stressissä
Ilmenee:  

!

Päänsärkynä 
Maha- ja suolisto-oireina 

Ruokahaluttomuutena/ ruokahimoina 
Narskutteluna 
Unettomuutena 
Väsymyksenä 

 

zzzzzzzzzzzzz
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Suklaata… 



Stressin vaikutukset syömiseen

Kortisoli lisää syömistä 
Greliini lisää syömistä  

- lisää myös mielihyvää ja vähentää ahdistusta 



Stressin vaikutukset syömiseen

“Dieettaajat” 
lisäävät syömistään, 
“ei-dieettaajat” 
vähentävät syömistään. 
!
Välipalojen syöminen 
lisääntyy.  
!
Perusterveellisten 
ruokien syöminen 
vähentyy.  
!
Naiset vs. miehet 
  

Makeaa…mmm… 

Rasvaista…mmm… 



Uni ja stressi 

Unen puute vähentään ruoanottoa hillitsevän 
leptiinin määrää elimistössä. 

!

Unen puute lisää ruoanottoa lisäävän greliinin 
määrää elimistössä.  

!

Insuliinin teho heikkenee.  
!

Unen puute laukaisee tunnesyömään 
herkemmin.  



Terveellisyys-stressi 
Pulmallisia ajatuksia:  
!

Ihminen alkaa metsästää “täydellistä” ja “optimaalista 
ruokavaliota.  
a) Sellaista ei ole.  
b) Sen näennäinen löytyminen ei takaa onnea, ei 

terveyttä, ei menestystä eikä parempaa itsetuntoa.  
!

Ruokavalion vahva “luonnollisuus”-harha 
a) Määritelmä hatara. 
b) Tunne vs. tiede - asetelma on huono pohja 

terveydelle.

Kortisoli lisää syömistä





Älä laihduta - päivä on joka päivä



Terveellisyys-stressi 
Kortisoli lisää syömistä

Helpottavia ajatuksia: 
!

Uskalla syödä.  
!

Ruoka ei ole hyvää tai pahaa, terveellistä tai 
epäterveellistä. —> Sallivuus!  
!

80/20 - periaate 
!

Ruoka on muutakin kuin kaloreita ja ravintoaineita.  
!

“Et voi olla täydellinen syömisessä.” 



“Hyvä ruoka, parempi mieli”  
- Ruokanautinnot

Syömisen opettelu vie aikaa ja vaatii harjoitusta. 



“Hyvä ruoka, parempi mieli”  
- Ruokanautinnot

“Rauhoita ruokailutilanne.” 
“Syö aamupala rauhassa.” 

“Hetki itsensä kanssa.” 
???? 



Tietoinen syöminen

Aisti!  
!

Tuoksu 
!

Näkö 
!

Maku 
!

Sydän 
!

  
!

  
!

Maha 
!

Solu 
!

Mieli 
!
!
!

  
!



Ratkaisuja tunnesyömiseen

Ärtymys Puolikas viinipullo Rankka fyysinen 
suoritus

Väsymys Mättökarkkipussi
Sauna, kylpy ja 

aikainen 
nukkumaanmeno

Turvattomuus Suklaalevy Puhelu ystävälle, 
puolison kainalo

Stressi Tissuttelua pitkin 
viikkoa Seksi

sefb.fi/miksi-syon

http://sefb.fi/miksi-syon


“Hyvä ruoka, parempi mieli”  
- Ruokanautinnot

Joskus ruoka ja juoma voi lieventää stressiä!  



Nälkä stressaa, ateriarytmi auttaa



Näin syöt stressin pois:

Kasviksia

Hedelmiä & 
marjoja

KasvirasvojaPalkoviljoja

Maltilla lihaa

Vähän 
sokeria

Täysjyväviljaa

Vähän valkoisia 
viljatuotteita

Pähkinöitä & 
siemeniä

Vähärasvaisia 
maitotuotteita

Vettä 8 
lasillista





Kiitos! 

“Ruoka on ystävä, ei vihollinen.”
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