
Nuoren urheilijan ravitsemus 
Heli Reinivuo, ravitsemusasiantuntija, ETM 



Sopivan ateriarytmin, juomisen ja 
ruokavalintojen opettelu on osa 
huippu-urheilua 
 

READY, STEADY, GO 

Kuvat: Fotolia 



Miksi ravitsemus tärkeää? 

• Hyvä harjoittelu, ravinto ja lepo 
ovat urheilijan kehittymisen 
kulmakivet.  

• Urheilija kehittyy, kun harjoittelu, 
ravinto ja lepo ovat tasapainossa 
keskenään.  

• Jos syöt huonosti etkä lepää 
riittävästi 
• Kehittyminen hidastuu 
• Sairastelu ja loukkaantumiset 

lisääntyvät 
• Rasituksesta palautuminen ei toteudu 



Urheilijan ruokavalinnat 

Kuvat: Fotolia 



Mistä tiedän, että syön riittävästi? 

• paino pysyy suunnilleen samana 

• jaksaa harjoitella tehokkaasti 

• palautuu hyvin 

• vireystila on hyvä 

• naisurheilijan kuukautiset toimivat 

 

Muista rentous, kaikkea saa syödä eikä kaloreita tarvitse laskea! 



• Energiaa kuluu levossa, vaikka emme tekisi mitään. Sydän lyö, 
hengitämme, maksa, munuaiset ja aivot toimivat jne. 

• Energiaan tarvitaan kasvuun. Murrosiässä energiantarve voi 
olla jopa suurempi kuin aikuisilla. 

• Liikunta 

 

 

 

 

 

 

Mihin energiaa kuluu? 



Esimerkkejä urheilijan energian kulutuksesta 

Urheilulaji Päivittäinen  
energian kulutus kcal 

Kestävyyslajit  3000 - 8000 

Palloilulajit 3000 - 4500 

Voimalajit (esim. 
kuulantyöntö) 

2800 - 6000 



Hiilihydraatit 
 
• Tärkeä energialähde 
• Verensokerin ylläpito 
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Proteiini 
• Lihasten kehittyminen 
• Vastustuskyky 
• Normaali hormonitoiminta 
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• Välttämättömät rasvahapot 
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Pehmeä rasva 

• Kasviöljy, kala, siemenet ja pähkinät 

• Edistää verisuonten kuntoa:  
• hapen ja ravintoaineiden saanti tehostuu 

• Tarvitaan hermoston toimintaan 

• Tulehdusriski vähenee 

 







• Täysjyvävilja tarkoittaa kokonaisista jyvistä valmistettua 
jauhoa, rouheita tai hiutaleita 
 

• Täysjyväleivät  (ruis, ohra, kaura) 
• Näkkileipä, hapankorput 
• Täysjyväriisi, täysjyväpasta jne. 
• Mysli, täysjyväpuurot, täysjyvämurot 
• Leseet 1-3 rkl/vrk 

 
• Runsaskuituisessa tuotteessa on kuitua 6 g/100 g 
 

 

 

 

Valitse täysjyväviljaa 



• Kasvikset 

• Sienet 

• Avokado 

• Hedelmät ja marjat 

• Pavut, herneet ja linssit 

• Siemenet, pähkinät ja mantelit 2 rkl/vrk 

 

• Tuoreena, pakastettuna, säilykkeenä, kuivattuna, 
soseena jne. 

 

 

Puoli kiloa kasviksia päivässä 



• Kana, kalkkuna ja broileri 

• Vähärasvainen liha 

• Täyslihaleikkeleet esim. keittokinkku tai kalkkunaleike 

• Kalaa 2-3 kertaa viikossa 

• Äyriäiset, esim. katkarapu 

• Kananmuna 

 
 
 

 

 

Liha, kala, kananmuna 



• Rasvaton maito tai piimä,  

• Maitorahka tai skyr   

• Raejuusto 

• Jogurtti ja viili 

• Vähärasvainen juusto tai sulatejuusto 
 

 

 

 

Maitovalmisteet 



• Soijajuoma, soijajogurtti, tofu, soijarouhe jne.  

• Pavut  

• Herne 

• Kikherne 

• Linssit 

• Pähkinät, mantelit ja siemenet 2 rkl/vrk 

 

• Noudata pakkauksessa olevaa käyttöohjetta! 

 

 

Palkokasvit 



• Terve monipuolisesti syövä urheilija ei tarvitse ravintolisiä, 
jollei ei ole todettu puutoksia esim. anemia 

• Poikkeus: D-vitamiinitabletti (10 ug/vrk) alle 18-vuotiaille, 
aikuisille tarvittaessa 

• Varmista, että valmiste on dopingsäännösten mukainen ja 
luotettava (https://www.suek.fi/ravintolisat) 

• Suhtaudu varoen netistä ostettaviin tuotteisiin! 

• Vastuu on aina urheilijalla itsellään! 

 

Tarvitaanko ravintolisiä? 

Kuvat: Fotolia 

https://www.suek.fi/ravintolisat
https://www.suek.fi/ravintolisat


VARO HUMPUUKIA! 

Kuvat: Fotolia 



• Tuote kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta 
"Voit syödä niin paljon kuin haluat ilman nälkää ja hikeä” 

• Tuotetta markkinoidaan ylisanoilla ”uusi ihmeaine” 
• Tehoa perustellaan tieteellisillä kokeilla ja kliinisillä 

tutkimuksilla, joita ei kuitenkaan löydy kansainvälisestä 
tutkimusten internet-tietokannasta (www.pubmed.gov). 

• Vedotaan yksittäisiin nimeltä mainittuihin tutkijoihin. 
"Professori Anthony Rose on muuttanut tuhansien naisten 
ja miesten elämän." 

 
 

Miten tunnistan humpuukin? 

http://www.pubmed.gov/


• Tuotetta myytäessä käytetään vaikeita tieteelliseltä 
kuulostavia sanoja. "Tarhapapu (Phaseolus vulgaris) 
sisältää proteiinia, joka kiinnittyy alfa-amylaasi-molekyyliin 
ja estää sen aktiivisuutta."  

• Viitataan yksittäisten käyttäjien kokemuksiin. 
"Stacy Henderson: en olisi uskonut laihduttamisen olevan 
näin helppoa, laihduin nopeasti kaksikymmentä kiloa."  

• Mukana on usein kuva henkilöstä lihavana ja laihana. Kuva-
asiantuntijat ovat todenneet, että ennen-jälkeen-
laihtumiskuvista suuri osa huijausta eli kuvamanipulaatiolla 
valmistettuja. 

 

Miten tunnistan humpuukin? 



Urheilijan ateriarytmi 

Kuvat: Fotolia 



• Pitää veren sokerin tasaisena 

• Vähentää näläntunnetta ja ehkäisee napostelua ja ahmimista.  

• Ylläpitää vireystilaa ja jaksamista 

• Tehostaa harjoittelua ja auttaa palautumisessa 

• Ehkäisee vatsaoireita harjoituksissa 

 

Säännöllinen ateriarytmi 



• Syö 3 - 4 tunnin välein 

• Aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala sekä tarpeen mukaan välipaloja 

• Suunnittele oma ateriarytmisi!  

Ateriarytmin suunnittelu 



Esimerkki ateriarytmistä 

kellonaika Treenit tai ateriat 

7.00 Pieni aamupala 

8.00 – 9.15 AAMUTREENIT 

9.30 Kunnon aamupala 

12.00 Koululounas 

15.00 Välipala 

17.00-19.00 ILTATREENIT 

19.15 Palauttava välipala 

20.00 Päivällinen 

22.00 Iltapala 
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• Treeneihin ei mennä nälkäisenä 
eikä janoisena eikä liian täydellä 
vatsalla ”ähkyssä”! 



• Aterian ajankohta riippuu siitä, kuinka paljon ja mitä syöt 

• Nyrkkisääntö: Syö 1 - 4 tuntia ennen harjoituksia. Mitä lyhyempi aika 
harjoituksiin, sitä kevyempi ateria tai välipala 

• Esim. tuntia ennen harjoitusta riittää lasillinen maitoa ja banaani 

• Valitse helposti sulavaa ruokaa etenkin jos vatsasi on herkkä. 
Runsasrasvainen ruoka on huonosti sulavaa. 

 

Syöminen ennen liikuntaa 



• Harjoituksen aikana elimistö kuluttaa energiaa ja verensokeri laskee. 
Mikäli ei syödä mitään harjoittelun jälkeen tai juodaan vain vettä, 
elimistö alkaa hajottamaan lihasproteiinia energiaksi.  

• Tärkeää on syödä mahdollisimman pian harjoitusten jälkeen esim. 
ennen suihkuun menoa (0-30 minuuttia) 

• Nestetasapainon korjaus (5 dl/h) 
 

Palautuminen 



• Palauttavan välipalan tulisi sisältää sekä hiilareita että 
kohtuullisesti proteiinia 

 

• Esimerkkejä palauttavista välipaloista: 

• Jogurtti + banaani 

• Kinkkusämpylä + marjakeitto+ lasi maitoa 

 

• Kunnon ateria voi olla tunnin kuluttua harjoituksista 

 

Palautuminen 



Hyvä välipala sisältää 

• Proteiinia, esimerkiksi 
• Rahkaa, jogurttia (myös juotavat), viiliä tai raejuustoa,  
• Maitoa tai piimää 
• Kananmunia, juustoa tai lihaleikkelettä 

• Viljaa, esimerkiksi: 
• Täysjyväleipää, 
• Välipalakeksit (esim. Elovena), hapankorput, ruisnapit 
• Puuroa, täysjyvämuroa tai mysliä 

• Kasviksia, hedelmiä ja marjoja  
• myös mehut, mehukeitot, vauvanhedelmäsoseet, kuivatut hedelmät, rusinat 

• Rasvaa 
• Levitettä leivän päälle 
• Siemeniä, pähkinöitä, manteleita 
 

 





Urheilijan nestetasapaino 
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• Nesteentarve on yksilöllistä. Nyrkkisääntönä on nauttia nestettä 
1,5 litraa päivässä 

• Urheilijan kannattaa juoda riittävästi päivän aikana. Paras 
janojuoma on vesi. 

• Juo aterioilla 1-2 lasillista vettä tai muita juomia. Juo myös 
aterioiden välissä. 

• Jos nestetasapainosta on jo päivän aikana huolehdittu hyvin, alle 
tunnin liikuntaharjoittelussa ei ole välttämätöntä juoda.  

Nestetasapaino 



• Vesi riittää, jos harjoittelu kestää alle 2 tuntia 

• Yli kahden tunnin suorituksissa voi juoda veden lisäksi 
laimennettua mehua tai urheilujuomaa 

• Juo 0,5 - 1 litraa nestettä jokaista liikuttua tuntia kohden 

• Liikunnan aikana juomaa hörpätään esim. 15 minuutin välein. 
Hörppäys=1-2 dl 

 

Juomat liikunnan aikana 



• Janon tunne (vaje 2 % kehon painosta) 

• Väsymys, päänsärky, heikentynyt suorituskyky, pahoinvointi 

• Vähentynyt virtsaneritys 

• Nopea pulssi, matala verenpaine 

• Ripuli, oksentelu, lämpöuupumus (6 %) 

• Lihaskrampit 

• Sekavuus, kouristelu (10 %) 

 

 

 

Nestevajeen oireet 



Kilpailupäivien ravitsemus 

Kuvat: Fotolia 



• Syö normaalisti ja riittävästi 

• Syö tuttuja ruokia 

• Muista juoda riittävästi vettä 

• Jos kilpailusuoritus kestää yli tunnin tai päivän aikana on 
useita kilpailusuorituksia, on edellisen päivän ruokailun 
merkitys erityisen tärkeä! 

• Kaikki mitä aiot juoda ja syödä kilpailupäivänä aikana, pitää 
olla testattu aiemmin 

 
 

Kilpailua edeltävä päivä 



• Syö kunnon aamiainen. Jos kilpailu on aamulla, syö aamiainen 
3 tuntia ennen kilpailusuoritusta. 

• Välipalat 1,5 – 2 tuntia ennen suoritusta. 

• Lounas tai päivällinen 4 tuntia ennen suoritusta (iltapäivä- ja 
iltakilpailut). Jos lämmin ateria ei maistu jännityksen takia, se 
voidaan korvata kahdella välipalalla. 

• Vesi 

Kilpailupäivän ateriat 



Kilpailupäivän ateriat 

• Syö vain tuttuja, hyvin sulavia ruokia!  

• Varaa ruoan sulattelulle 0,5 – 1 tuntia enemmän aikaa kuin 
normaalisti. 

• Huonosti sulavia: rasvaiset ruuat, suuret määrät punaista lihaa, isot 
salaattiannokset, runsaskuituiset leivät 

 

 



Kilpailupäivän ateriat 

• Ateria 3−5 tuntia ennen kilpailua 
• pastaa, riisiä tai keitettyä perunaa 

• kanaa, kalaa, vähärasvaista lihaa, katkarapuja, kananmunaa tai raejuustoa 

• vaaleaa leipää 

• kurkkua, tomaattia 

• hedelmiä 

• vettä 

• vältä rasvaisia ruokia ja kastikkeita 

 



Kilpailupäivän ateriat 

• Pienet välipalat 1−2 tuntia ennen kilpailua 
• juomat: vesi, kaakao, pillimehu tai urheilujuoma 

• eväsleivät: täytetyt sämpylät, vaaleat leivät ja patongit, karjalanpiirakat 

• muuta: jogurtit, rahkat, vauvojen hedelmäsosepurkit, vispipuurot, banaani, 
välipalakeksit, kuivatut hedelmät jne. 

 

• Kun kilpailutapahtumien välillä on aikaa alle tunti 

• nestemäiset välipalat (juotavat jogurtit, palautusjuomat, urheilujuomat jne.) 



Ravitsemusvalmennus 

• I tason urheilija yksilöohjaus 60 min, ensimmäinen kerta ilmainen, sen 
jälkeen tuntiveloitus on 64 € / h 

• II tason urheilija yksilöohjaus 60 min 64 €, 

• III tason urheilija yksilöohjaus 60 min 64 €  

 

• Pienryhmäohjaus (3 – 8 hlö) 90 min 30 e/hlö 

 

• Heli Reinivuo, puh. 050 5743570, 
heli.reinivuo@ravitsemusakatemia.fi 



KYSYMYKSIÄ? 
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Ravitsemusakatemia Oy 

Heli Reinivuo 

Puh. 050 5743570 

heli.reinivuo@ravitsemusakatemia.fi 

www.ravitsemusakatemia.fi 

 

Ota yhteyttä! 


