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10 VINKKIÄ KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEEN 

Moni meistä tuskailee tilapäisten hyvinvointimuutosten ja -projektien 
viidakossa: aloitetaan projekti, jatketaan sitä joitakin viikkoja, sitten ei enää 
jakseta ja palataan takaisin lähtöruutuun. Oikeisiin asioihin keskittymällä 
kestävän muutoksen saavuttaminen on kuitenkin paljon todennäköisempää 
ja se myös tuntuu mielekkäämmältä. Tässä muutama vinkki, jotka 
toivottavasti auttavat sinua kohti kestävää ja pysyvää muutosta: 


1. Mieti tavoitteesi ja miten elämäsi paranee muutoksen myötä 

Muutosta tavoiteltaessa on hyvä miettiä selkeät tavoitteet ja välitavoitteet 
sekä miten seuraat tavoitteiden saavuttamista. On hyvä myöskin miettiä 
isompaa kuvaa eli miten tavoitteiden saavuttaminen parantaa elämääsi. Ei 
riitä, että haluat vain pudottaa 5 kiloa painoa - vaan mikä silloin muuttuu? 
Jaksat ehkä leikkiä paremmin lasten kanssa, terveydentilasi paranee tai olet 
energisempi? Kun kirkastat suuremman tavoitteesi, niin tavoitteistasi tulee 
myös tärkeämpi ja sitoudut muutokseen paremmin.


Jos tavoitteena on painonpudottaminen, niin on hyvä myös tarkastella 
faktoja. Useiden tutkimustenkin mukaan liian kova painonpudotustahti 
vähentää nesteitä ja lihasmassan määrää. Siten kannattaakin asettaa itselle 
maltillisemmat tavoitteet, jotta paino lähtee suurimmalta osin rasvana, et 
sekoita aineenvaihduntaasi ja toisaalta muutoksesta oikeasti tulee pysyvä. 
Määritä itsellesi sellaiset tavoitteet, joihin oikeasti uskot ja sitoudut.


2. Unohda dieetit ja kuurit 

Tiesitkö, että noin 90% dieeteistä ei tuo pysyviä tuloksia? Monesti 
saavutetaan kyllä nopeasti tuloksia, mutta vaikeus tulee painonhallinnasta eli 
siitä, että miten muutokset saadaan pysyviksi. Dieetin tai kuurin jälkeen 
palataan monesti lähtöruutuun, ehkä jopa korkojen kera. Tästä saatetaan 
syyttää huonoa itsekuria, vaikka todellisuudessa on yritetty muuttaa liian 
montaa asiaa kerrallaan. Tutkimusten mukaan tapojen muodostaminen vie 
aikaa eikä käy hetkessä. 


Sen sijaan mukavampi ja myöskin kestävämpi tapa on lähteä liikkeelle 
maltilla ja hyväksyä se, että oikotietä onneen ei ole. Kuinka moni meistä on 
oppinut lumilautailemaan ensi-istumalta tai oppinut huippu-urheilijaksi 
hetkessä? Tärkeää on harjoitella ja toistaa asioita riittävästi, jotta niistä tulee 
tapoja ja ne juurtuvat ns. “selkärankaan”. Tällöin teemme automaattisesti 
jatkossa terveellisiä valintoja. 
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3. Älä kiellä itseltäsi mitään 

Ruokien tai herkkujen kieltäminen itseltä voi kuulostaa helpolle päätökselle, 
mutta se ei kuitenkaan ole yleensä pitkäaikainen ratkaisu. Toki voit päättää, 
että et enää koskaan syö suklaata, mutta onko se elämää? Toisaalta, kun 
kieltää itseltään jotain, niin sitä yleensä alkaa tekemään vaan enemmän mieli 
ja asiaa tulee ajateltuakin ´normaalia useammin. Olemme yksilöitä ja toki 
joillekin parin viikon lakko saattaa olla sopiva alku muutoksessa. 


Kestävämpi ratkaisu on yleensä tehdä päätös, että et kiellä itseltäsi mitään. 
Jos tuntuu, että jotain ruokaa tai herkkua tulee syötyä liikaa, niin kannattaa 
pyrkiä porautumaan ns. juurisyihin eli mistä asia johtuu. Monesti 
ravitsemuksen perusasioissa on korjattavaa ja jo ne kuntoon laittamalla 
herkuttelukin vähenee. Toisaalta apukeinoja voi löytyä myös tietoisesta 
syömisestä (katso kohta 7).


4. Luovu tarkoista ruokalistoista 

Voisitko kuvitella, että noudattaisit annettua ruokalistaa loppuelämäsi? 
Esimerkkiruokavaliot ovat yleensä perusteltuja, että saadaan käsitystä 
ravitsemuksen laadusta, annoskoosta ja määristä. Sen sijaan tarkkojen 
ruokalistojen noudattaminen ei välttämättä johda pysyvään muutokseen. 
Tilanteet vaihtelevat, on juhlia ja poikkeavia tilanteita elämässä, joten tärkeää 
olisikin itse oppia ravitsemuksen perusteet ja oppia itse soveltamaan omaa 
ruokavaliota ja mukauttamaan se erilaisiin tilanteisiin. Tämä tuo joustavuutta 
elämäänkin ja on pidemmällä tähtäimellä kestävämpi ratkaisu. 


5. Muuta vain pari asiaa kerrallaan  

Jos halutaan muodostaa tapoja, joista tulee pysyvä osa elämää, niin silloin 
on suositeltavaa muuttaa vain paria / muutamaa asiaa kerrallaan. Tällöin 
pystytään parhaiten huomio kohdistamaan tärkeisiin asioihin, harjoittelemaan 
uusia asioita ja juurruttamaan ne osaksi arkea. Vaikka innostus olisi suurta, 
että nyt pitäisi kaikki tavoitteet saavuttaa heti, niin kannattaa silti pitää jäitä 
hatussa ja kokeilla tätä menetelmää. 


6. Keskity olennaiseen ja ymmärrä asioiden painoarvo 

Aika monesti huomaa sitä, että elämäntapamuutoksessa tai muussa 
hyvinvointiprojektissa saatetaan keskittyä liikaa kokonaisuuden kannalta 
yksityiskohtiin (kuten lisäravinteet) kun perusasioissa ja paljon merkityk-
sellisemmissä asioissa olisi korjattavaa. Suuri osa elämäntapamuutoksista 
tehdään jo pelkästään ruokavalion perusteisiin keskittymällä (ei esim. 
lisäravinteisiin keskittymällä, vaikka niistä kovasti puhutaan) ja monesti 
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yllätys onkin suuri, että “näinkö helposti tämä kävi”. 
Tärkeää on keskittyä olennaisiin asioihin, jotta myös ajan voi käyttää 
tehokkaasti. 


7. Tiedostava syöminen 

Osalle meistä on helppoa syödä sitä mitä päättää syödä. Osa meistä taas 
kokee makeanhimoa tai olut vaan kuuluu viikonloppuohjelmaan. On myös 
mahdollista, että syödään tunnesyistä - masennukseen, ahdistukseen tai 
ihan vaan koska ollaan totuttu herkuttelemaan jossakin asiayhteydessä. 


Jotta elämäntapamuutoksesta voidaan tehdä kestävä on tärkeää tunnistaa, 
että miksi syö ja millaisissa tilanteissa: onko oikeasti nälkä vai oletko tottunut 
syömään jossakin asiayhteyksissä tai tunteiden heitellessä. Kun tällaisia ns. 
juurisyitä ensin tunnistetaan, on helpompaa myös tehdä pysyviä muutoksia 
elämään. Mistään ruoasta ei ole tarvetta kieltäytyä kokonaan, mutta 
tiedostava syöminen voi auttaa herkuttelemaan vähemmän, tunnistamaan 
kylläisyyden signaalit aiemmin ja välttämään esimerkiksi ylensyöntiä ja sen 
jälkeistä väsymystilaa. 


8. Liikunta tukee tuloksiin pääsemistä 

Hyvä ravitsemus on avainasemassa elämäntapamuutoksessa. Arkiliikunnan 
lisääminen tukee jo hyvin muutosta, mutta myös sopiva harjoittelu-
kokonaisuus tukee muutosta. Ohjelmaan kannattaa ottaa niin aerobista 
liikuntaa kuin lihaskuntoharjoitteluakin. Myöskään muita harjoittelun osa-
alueita ei kannata kokonaan unohtaa. 


9. Älä luovuta vastoinkäymisten kohdalla 

Vastoinkäymisiä (tai “repsahduksia”) tulee yleensä matkalla. Niiden kohdalla 
ei kuitenkaan kannata luovuttaa vaan ne kannattaa ottaa oppimis-
kokemuksina ja kasvattavina kokemuksina. Kaikkien uusien taitojen opettelu 
vie aikaa ja vaatii yrityksiä. Se on ihan normaalia.  


10. Usko itseesi! 

Kaikki lähtee omasta ajattelusta ja siitä, että miten paljon itse uskot 
onnistumiseesi. Oikeanlaisella tuella ja kannustuksella pääset eteenpäin, 
mutta kaiken perusta on se, että itse uskot siihen, että muutos on 
mahdollinen. Ja sehän on, kun keskityt vaan oikeisiin asioihin!
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TSEMPPIÄ MUUTOKSEEN! 


