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Miten jaksat ja voit? Mitä sinulle kuuluu?

Arvioi omaa tilannettasi seuraavien kysymysten avulla.
Merkitse rasti, jos vastaat “kyllä, pitää paikkansa”.

Olet lihonut.
Vatsasi on usein kipeä.
Veto on pois. Väsymys on läsnä usein.
Sinulla ei ole selkeää ruokarytmiä.
Oletko koukussa sokeriin?
Naposteletko?
Ruokavalio on yksipuolinen.
Sanot muulle perheelle: ”Syökää, minulla ei ole
nälkä”.
Karkit ja herkut virkistävät hetkellisesti.
Alat olla kyllästynyt omaan tilanteeseen, jaksa-
mattomuuteen ja huonovointisuuteen. 
Itsetuntokin on rapistunut.
Elämässäsi on tapahtunut isoja muutoksia tai on
paljon stressiä. Haet lohtua ruoasta. 

Mikäli vastasit useisiin kohtiin kyllä, on aika pysähtyä
miettimään omaa tilannettasi.
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Vaativan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja
kiireinen arki näkyvät ja tuntuvat. Energiaa tai aikaa ei 
 riitä itsestä huolehtimiseen siinä määrin kuin haluaisi.

Vaatekaapista ei löydy päällepantavaa ja monet
lempivaatteista ovat mystisesti kutistuneet. Peilikin on
vain meikin ja hiusten laiton apuna. Kuulostaako tutulle?

Olet kenties äskettäin tai vuosia sitten laihduttanut
useita kiloja. Nyt kiire ja stressaava elämä haastaa
saavuttamaasi painotulosta. Paino hiipii kohti entistä
lukemaa, vaikka et halua sitä.
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Milloin viimeksi olet tarkistanut ja päivittänyt 
ruokatottumuksesi ja omat voimavarasi?
Olet ehkä miettinyt, miten jotkut jaksavat pitää
itsestään hyvää huolta ja voivat hyvin, ja miten
itsekin voisit onnistua siinä.
Millaisena näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden
kuluttua? Millainen haluaisit tilanteesi olevan silloin?

Miksi ja miten panostaa ruoka-
tottumusten kehittämiseen?

Ruokatottumuksia kannattaa kehittää oman hyvinvoinnin
ja terveyden parantamiseksi. Terveelliset tavat antavat
energiaa työn ja kodin haasteisiin sekä itsestä huoleh-
timiseen. Järkevät ruokatottumukset tukevat työssä
jaksamista ja menestymistä. 
 
Toisaalta monet työhön liittyvät tekijät koetaan esteenä
terveellisille valinnoille. Näiden esteiden tunnistaminen
on ensimmäinen askel muutospolulla.
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Ruokatottumuksissa ja syömiskäyttäytymisessä on
paljon rutiineja ja tapoja. Terveelliset tavat helpottavat
elämää. Esimerkiksi monet meistä syövät suunnilleen
samanlaisen aamupalan päivästä toiseen, mikä helpot-
taa kiireisiä ja unisia aamuja.
 
Toisaalta esimerkiksi jokin tunne voi aikaansaada syö-
misen tarpeen, vaikka ei olekaan nälkä. Tirisevä pizza-
mainos lempielokuvan tauolla voi herättää vastusta-
mattoman halun syödä. Näistä tavoista poisoppiminen
on sitä työläämpää, mitä kauemman aikaa niin toimii.
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Muutoksen tekeminen on prosessi
Kestävän muutoksen tekeminen vaatii sisua, tavoitteita ja
toimintaa sekä tukea muilta. Moni sanoo, että "kyllä
minulla tietoa on, mutta haaste on soveltaa sitä omassa
arjessa". Vai ajatteletko, että onnistuminen on vain
itsekurin vähyydestä kiinni?

Toki itsekuria vaaditaan, mutta on inhimillistä, että
väsyneenä ja stressaantuneena ruoka maistuu liiaksikin.
Tämä johtuu osin fysiologisista muutoksista. Univajeessa
ruokahalua lisäävien hormonien eritys lisääntyy ja
aikaa on enemmän syömiseen.

Oikotietä onneen ei valitettavasti ole

Ruokatottumusten muuttaminen voi olla vaativampaa
kuin esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen. Syömistä ei
voi täysin lopettaa. Pitää löytää tasapaino energian
saannin ja kulutuksen suhteen. Ruokatottumuksiin vai-
kuttavat mieliala, fysiologiset tekijät, ympäristö ja lähi-
yhteisö. On inhimillistä, että välillä voi repsahtaa. Se
kertoo, että ei ole harjoitellut tarpeeksi.
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Haasteena on löytää itselle toimivimmat keinot rentoon
ja kestävään ruokatottumusten kehittämiseen ja
hyvinvoinnin lisäämiseen. Usein on tarve myös
vähentää stressiä, vahvistaa mielen hyvinvointia, sekä
lisätä unta ja liikuntaa, jotta saa energiaa onnistumiseen.
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Tarvitset voimavaroja ja sisua

Optimisti suhtautuu myönteisesti tulevaisuuteen.
Tutkimusten mukaan optimistien ruokatottumukset ja
terveydentila ovat usein olleet terveellisemmät kuin
pessimistien. Voisiko optimismia vahvistaa onnistuneilla
muutoksilla ja niiden hyvin vaikutusten huomaamisella?

Pitkään jatkunut kuormitus ja stressi voivat kääntää
katseen pessimistisemmäksi ja lisätä tunnesyömistä.
Tunnesyöminen ei siis ole vain itsekurista kiinni.

Kysymys kuuluukin, miten vahvistaa itselle tärkeitä
voimavaroja. Voimavarojen vahvistaminen lisää
hyvinvointia, antaa voimia pitää itsestään hyvää huolta
ja sisua muutoksen tekemiseen.
 
Tässä oppaassa on asioita, jotka ovat usein pienempien
tai suurempien ruokapulmien taustalla. Millaiseksi
arvioit oman tilanteesi niiden osalta?
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