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1 Johdanto 
 

Pyrin löytämään pro gradu -tutkielmassani vastauksia siihen, millaisia ruokatot-

tumuksia tutkimukseen osallistuvilla urheilijoilla on ja miten he itse kokevat omat 

ruokatottumuksensa ja ruoanvalintansa arjessaan. Tutkielmani tavoitteena on 

selvittää miksi poikaoletetut tekevät tiettyjä ruokavalintoja, vaikuttaako urheilemi-

nen ruokatottumuksiin ja näkyvätkö arjen erilaiset päivät syömisessä. Lisäksi pyr-

kimyksenäni on selvittää millaista ravitsemusneuvontaa nuoret saavat ja keneltä. 

 

Tutustuin nuorten ruokatottumuksiin jo kandidaatin tutkielmassani (Engström, 

2019), jolloin tein kirjallisuuskatsauksen nuorten ruokatottumuksista ja niihin vai-

kuttavista tekijöistä. Kandidaatin tutkielma lisäsi omaa mielenkiintoani jatkaa ruo-

katottumusten tutkimista pro gradu -tutkielmassa. Kandidaatin tutkielmassa ha-

vaitsin, että nuoret tietävät miten tulisi syödä, mutta heidän ruokatottumuksissaan 

on silti parantamisen varaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verrattuna (Ter-

veyttä ruoasta, 2018). Yläkoululaisten ruokatottumuksiin vaikuttivat monet tekijät 

kuten yksilölliset tekijät, sukupuoli, perhe, vertaiset, kulttuuri, tiedot ja taidot, osal-

lisuus ja kuulluksi tuleminen, asuinalue, alueen ruokapalveluiden läheisyys sekä 

nuoruuden ikävaiheeseen kuuluva ruokaidentiteetin kehittyminen (Engström, 

2019.) 

 

Ruokatottumuksia ja ruoanvalintaa tutkitaan tieteellisesti usein näkökulmista, 

jossa selvitetään, mitä tuotteita, kuinka usein ja mistä syystä niitä nautitaan tie-

tyillä tavoilla (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 161). Perehdyn tutkielmassani yhdek-

säsluokkalaisten fyysisesti urheilevien poikien tai poikaoletettujen kokemuksiin 

syömisestään. Tutkielmaa pojista ja poikaoletetuista tehdessäni otan huomioon 

sen, että jokaisella yksilöllä on oikeus päättää omasta sukupuoli-identiteetistään 

ja jako kahteen binäärisukupuoleen, naiseen ja mieheen, ei ole yksiselitteinen. 

Valitsin tutkielmani kohderyhmäksi tavoitteellisesti urheilevat poikaoletetut. Tein 

valinnan sillä oletuksella, että tavoitteellisesti urheilijat joutuvat suunnittelemaan 

arkeaan ja syömistään enemmän kuin ne henkilöt, joille urheilu ei ole yhtä sään-

nöllistä tai aikataulutettua. Lisäksi aktiivista elämäntapaa noudattavilla nuorilla on 

löydetty tutkimuksissa yhä useammin haasteita arjen toimintakyvyn ylläpitämi-

sessä ja syömisessä. (Kokko, 2014, s. 44; Hiilloskorpi & Ojala, 2014, s. 46.) Tuore 
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Kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) vuonna 2020 julkaisema 

urheiluyläkoululaisten arkitutkimus on löytänyt viitteitä siitä, että nuoret kokevat 

tyytymättömyyttä arjessa jaksamisessa. Nuoret kokevat, että omaa ravitsemusta 

sekä arjen ruokailuja tulisi kehittää omaan aktiiviseen arkeen sopivaksi. (Rouvali, 

Mononen, Nieminen & Aarressola, 2020, ss. 22–25.)  

 

Päätös tutkielmani näkökulman valintaan selittyy sillä, että tieteellistä tutkimusta 

yläkoululaisista pojista ja heidän syömisestään on vain vähän. Poikiin keskittynyt 

ravitsemustutkimus ja siinä havaitut haasteet ovat keskittyneet useasti vanhem-

piin ikäluokkiin kuten toisen asteen opiskelijoihin tai varusmiehiin.  Ruokatottu-

mustutkimukset ovat osoittaneet, että myös pojilla on monia syömiseen liittyviä 

haasteita, eikä haasteiden syitä ole tutkittu laajemmin. On myös havaittu, että 

yläkoululaisilla pojilla on enemmän parannettavaa syömisessään kuin tytöillä. 

(esim. Nurkkala, Korpelainen, Teerimäki, Keinänen-Kiukaanniemi & Vanhala, 

2017; Kauppinen, 2018; Janhonen, 2016; Kauppinen, 2016; Tilles-Tirkkonen, 

Nuutinen., Suominen, Poutanen & Karhunen, 2015; Kouluterveyskyselyt 2017 & 

2019.) Nyky-yhteiskuntaan linkittyvät elintapapohjaiset terveysongelmat ja kan-

sansairaudet ovat yleistyneet myös urheilevien nuorten keskuudessa. Tämän on 

nähty johtuvan lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuvien epäterveellisten elä-

mäntapojen huomiotta jättämisenä ja reagoimattomuutena, minkä takia epäter-

veellisten elämäntapojen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset näkyvät poikaur-

heilijoilla vasta myöhemmissä ikävaiheissa selvemmin. (Kokko, 2012a, ss. 35–

36.) Poikien syömisessä havaitut haasteet antavat tarpeen tutkimukselle, joka 

voisi löytää keinoja ruokatottumusten edistämiseen jo nuoremmalla iällä. Löyde-

tyillä ratkaisuilla voi olla positiivinen vaikutus myös poikien ruokatottumuksiin ai-

kuisiällä sekä heidän yleiseen hyvinvointiinsa. 

 

Arki ja arjen rutiinit ovat kotitaloustieteen keskeisimpiä tutkimusalueita. Arki on 

jokaiselle henkilökohtainen käsite, mutta siinä toistuvat usein tietyt päivittäiset, 

viikoittaiset, kuukausittaiset tai vuosittaiset rutiinit, jotka auttavat arjen hallintaa ja 

tuovat turvallisuuden tunnetta elämään. Arki sisältää kaiken päivämme sisällön, 

tapahtui se kotona, tai kodin ulkopuolella ja arki luo pohjan kaikelle toiminannal-

lemme. Ruokailut ovat yksiä merkittävämpiä arjen rutiineita ja aikatauluttavat päi-

viemme kulkua. (Tuomi-Gröhn, 2009, s. 148.)  
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Mielenkiintoni kohdistuu poikaoletettujen kokemuksiin ruokatottumuksista ja ruo-

anvalinnasta. Olen kiinnostunut siitä kokevatko he ruokailujen tukevan heidän 

aktiivista arkeaan ja siinä selviytymistä sekä ymmärtävätkö he mitä merkitystä 

ruokavalinnoilla tai ateriarytmillä on.  Maavirta perustelee (2009) arjen ruokailujen 

tutkimisen tärkeyttä niin, että vain ymmärtämällä paremmin mitä kodeissa tänä 

päivänä tapahtuu, on mahdollisuus kehittää nykyistä kotitalousopetusta vastaa-

maan entistä paremmin muuttuvien kotien tarpeita (Maavirta, 2009, ss. 129–130).  

 

Tutkielma koostuu kymmenestä luvusta. Johdannon jälkeiset kolme lukua luovat 

teoreettista perustaa tutkittavalle ilmiölle. Luvussa kaksi käsitellään yläkoululais-

ten nuorten ruokatottumuksia ja ruoanvalintaa sekä suomalaisia ravitsemussuo-

situksia ja ruokatajun käsitettä. Luku kolme tarkentaa urheilevan nuoren ravitse-

mukseen liittyviä erityistarpeita. Luvussa neljä keskitytään arkitutkimukseen eri-

tyisesti arjenhallinnan ja arkiruokailun näkökulmista. Seuraavat viisi lukua keskit-

tyvät tutkielman empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen, tutkimuksessa saatuihin 

tuloksiin ja tulosten tarkasteluun jo tehtyjen tutkimusten valossa. Viimeisessä lu-

vussa pohdin tutkimuksen tuloksia ja jatkotutkimusten tarpeita.  
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2 Nuoret ja ruoka  
 
Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä yläkoululaisten nuorten ruokatottumuksia 

ja ruoanvalintaa sekä suomalaisia ravitsemussuosituksia ja ruokatajun käsitettä. 

Yläkoululaisten ruokatottumuksia käsitellään ateriarytmin, sukupuolierojen ja ruo-

katottumuksiin liittyvien haasteiden näkökulmasta. Lisäksi luvussa tutustutaan 

nuoren ruokavalintoihin ja niiden tekemiseen liittyviin eroihin. Luvussa käsitellään 

myös suomalaisia ravitsemussuosituksia terveellisten ruokatottumusten tukena 

ja avataan ruokatajun käsitettä taitona ymmärtää ruokaan liittyvien valintojen eri-

laisia merkityksiä. 

 

2.1 Yläkoululaisten ruokatottumukset 
 
2.1.1 Ruokatottumusten selvittäminen 
 

Ruokatottumuksilla tarkoitetaan ruokaan ja syömiseen liittyviä lähes automaatti-

sia arkisia tekoja, jotka ovat kehittyneet rutiinien kautta sopimaan tiettyihin tilan-

teisiin ja ympäristön antamiin vihjeisiin (Lally & Gardner, 2013). Ihminen muokkaa 

tapaansa syödä sopimaan sen hetkiseen ruokailuympäristöön sekä ympäröivien 

ihmisten kulttuureihin ja toimintatapoihin (Maavirta, 2009, ss. 121–122). Ruoka-

tottumuksia tutkittaessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä syödään ja minkä takia 

ihminen syö tietyllä tavalla. Lisäksi ruokatottumukset ja ruoanvalinta liittyvät ihmi-

sen kulutus- ja terveyskäyttäytymiseen, jotka vaikuttavat osaltaan yhteiskun-

tamme rakentumiseen. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 161.) 

 

Kouluterveyskysely on yksi suomalainen tapa saada luotettavaa ja monipuolista 

seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydentilasta. Tässä yhtey-

dessä kartoitetaan myös nuorten ruokatottumuksia. Tutkimus tehdään joka toi-

nen vuosi, millä saadaan ajankohtaista tietoa siitä, miten lasten ja nuorten hyvin-

vointi ja terveys kehittyvät. Tuloksia voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksen-

teossa esimerkiksi kuntien hyvinvointistrategioita laatiessa. Tietoja voidaan käyt-

tää apuna myös kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistyössä, opiskeluhuollossa 

sekä eri oppiaineiden kuten terveystiedon, kotitalouden sekä liikunnan opetuk-

sessa. (Kouluterveyskysely, 2020.) 
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2.1.2 Nuorten ateriarytmi osana ruokatottumuksia 
 

Ateriarytmillä tarkoitetaan ihmisen rutiininomaisia syklisesti tapahtuvia ruokailuja. 

Jokainen yksilö tai perhe määrittelee omaan arkeen sopivan ateriarytmin, mutta 

on tyypillistä, että suomailainen nauttii vähintään neljä ateriaa päivittäin. Näitä 

tyypillisiä aterioita ovat aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Lisäksi välipalo-

jen ja sekä satunnaisten herkkujen ja juomien nauttiminen on tavallista. Säännöl-

lisen ateriarytmin toteutumisen on huomattu tukevan lasten ja nuorten kasvua 

sekä kehitystä. Lisäksi säännöllinen ateriarytmi ylläpitää arjen toimintakykyä sekä 

lisää arjessa jaksamista. (Tilles-Tirkkonen, 2016, s. 2.) 

 

Terveellisiä ruokatottumuksia tukevan ateriarytmin tulisi sisältää noin 4–6 ateriaa 

päivässä ja ateriat tulisi syödä noin 3–4 tunnin välein. Säännöllisellä rytmillä py-

ritään säännöstelemään näläntunnetta niin, että ihminen ei syö enemmän kuin 

on tarve. Kun lapsille ja nuorille tarjotaan säännöllisin väliajoin energiaa ja ravin-

toaineita, on säännöllisyyden nähty olevan yhteydessä normaalipainoisuuteen 

sekä vähentävän alttiutta lihavuudelle. (Hammons & Fiese, 2011, s. 1572.)  Sään-

nöllinen rytmi aterioissa vähentää liiallista energiansaantia sekä edesauttaa te-

kemään terveellisempiä ja hyvinvointia tukevia elintarvikevalintoja. (Aljuraiban, 

Chan, Oude Griep, Brown, Daviglus, Stamler, Van Horn, Elliot, 2015, s. 534). 

Tasainen ateriarytmi auttaa ylläpitämään vireystilaa ja hyvinvointia tukevaa ve-

rensokeritasapainoa. Säännöllisellä ateriarytmillä on löydetty yhteys myös pa-

rempaan suunterveyteen. (Syödään yhdessä, 2019, s. 17; Terveyttä ruoasta, 

2018, s. 24.)  

 
Kouluterveyskyselyissä on havaittu, että noin puolet kaikista yläkoululaisista syö 

arkipäivisin aamupalan. Sen sijaan kolmannes nuorista jättää aamupalan syö-

mättä ainakin jonakin viikonpäivänä. Merkittävä kouluterveyskyselyn tulos oli li-

säksi se, että jo yli 10 % nuorista kertoi jättävänsä aamupalan syömättä päivittäin. 

(Kouluterveyskysely, 2017 & 2019.) Nuoret söivät aamupalaa epäsäännöllisim-

min kouluaamuina ja säännöllisimmin viikonloppuisin ja muina vapaapäivinä. Po-

jat söivät aamupalaa säännöllisemmin tyttöihin verrattuna. Kyselyyn vastannei-

den yläkoululaisten koulumatkan pituudella havaittiin yhteys aamupalan syömi-
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sen säännöllisyyteen. Jos koululle oli pitkä matka, jätettiin aamupala todennäköi-

semmin syömättä. Koulun sijainnin on huomattu myös vaikuttavan aamupalan 

väliin jättämiseen, erityisesti niissä tapauksissa, joissa koulu sijaitsi lähellä kaup-

poja tai muita ruokapalveluja. (Virtanen, Kivimäki, Ervasti, Oksanen, Pentti, Kou-

vonen, Halonen, Kivimäki. M & Vahtera, 2015, ss. 652–653.)  

 

Ravitsemussuositusten mukaisesti koululounaan tulisi kattaa noin kolmannes 

nuorten päivittäisestä energiansaannista, mutta tutkimustulokset ovat antaneet 

viitteitä siitä, että koululounas kattaa enää noin viidenneksen nuoren päivittäi-

sestä energiansaannista. Koululounaan syömättömyys on yleistynyt tasaisesti 

nuorten keskuudessa. (Hoppu, Lehtisalo, Tapanainen & Pietinen, 2009, s. 968.)  

Koululounas tarkoittaa jokaiselle peruskoululaiselle valtion verorahoilla rahoitet-

tua lakisääteistä ilmaista lounasta. Koululounaan menekki on ollut jatkuvassa las-

kussa koko 2000-luvun ajan oppilaiden keskuudessa. (Kouluterveyskysely, 2017 

& 2019; Syödään ja opitaan yhdessä, 2017, ss. 17–20.) Kouluterveyskyselyssä 

(2019) havaittiin, että enää vain noin 64 % nuorista hyödyntää ilmaisen koululou-

naan, joten jo noin kolmannes jättää lounaan syömättä päivittäin. Erittäin huoles-

tuttava tutkimustulos kouluterveyskyselyssä on se, että lähes 5 % nuorista jättää 

koululounaan joka päivä syömättä ja jopa 8 % nuorista syö vain 1–2 koulupäivänä 

lounaan. (Kouluterveyskysely, 2017.) Virtanen ym. (2015) huomasivat tutkimuk-

sissaan, että nuoret jättivät koululounaan helpommin väliin tapauksissa, joissa 

nuoren vertaiset eivät syöneet lounasta koulussa. Lounas jätettiin väliin useam-

min myös niissä kouluissa, jotka sijaitsivat ruokaa tarjoavien palveluiden lähei-

syydessä, jolloin koululounas korvattiin maksullisilla ruoilla tai herkuilla. (Virtanen 

ym., 2015, s. 652.) 

 

Välipalat kasvattavat osuuttaan nuorten päivän ruokailuissa. Samansuuntainen 

kehitys on näkynyt suomalaisen aikuisväestön syömistä tutkivissa FinRiski ja Fin-

Ravinto-tutkimuksissa vuosina 2003, 2012 ja 2017, jossa erityisesti miehet saa-

vat lähes 30–40 % päivän ravinnostaan erinäisistä välipaloista ja virvoitusjuo-

mista. (Reinivuo, Tapanainen & Ovaskainen, 2003, s. 19; Ovaskainen, Männistö, 

Kosola & Raulio, 2013, s. 30; Raulio, Tapanainen, Kaartinen & Valsta, 2018, s. 
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46.) Välipalan syömisen lisääntyminen korreloi aamupalan ja koululounaan syö-

mättömyyden kanssa. Kun nuoret jättävät pääateriat syömättä, tulee houkutus 

tyydyttää nälkä nopeasti ja runsaasti energiaa antavilla tuotteilla.  

 

Perheen yhteiset ruokailut vaikuttivat yläkoululaisten nuorten arjen ateriarytmiin 

ja ruokatottumuksiin. Vain noin kolmannes nuorista syö yhteisen aterian viitenä 

päivänä viikossa perheen kanssa. Noin viidennes nuorista syö yhteisen aterian 

perheen kanssa vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa ja yhteiset ruokailut 

painottuvat useimmilla viikonloppuihin. (Hoppu, Kujala, Lehtisalo, Tapanainen & 

Pietinen, 2008, ss. 26–27.) Ovaskainen ym. (2012) tutkimuksessa havaittiin, että 

kahdeksatta luokkaa käyvistä oppilaista vain puolet syövät päivittäin perheen 

kanssa yhteisen päivällisen (Ovaskainen ym., 2012, s. 123).  Tutkimukset ovat 

osoittaneet yhteyden, että jos perhe syö useammin kuin 1–2 kertaa viikossa yh-

teisen aterian, on todennäköisempää, että nuori syö useammin terveellisten ruo-

kasuositusten ateriarytmin mukaisesti (Raulio, Roos & Prättälä, 2010, ss. 988–

989). Tilles-Tirkkonen (2016) löysi tutkimuksestaan saman suuntaisen yhteyden, 

että perheen yhteinen ateriointi edistää tulevaisuudessa hyvinvointia tukevia ruo-

katottumuksia, nuoren itsetuntoa, arjen tasapainoisuutta ja koulusuoriutumista. 

Lisäksi yhteisten ruokailujen tulisi vähentää alttiutta sairastua syömisliitännäisiin 

sairauksiin sekä masennukseen. (Tilles-Tirkkonen, 2016, s. 315.) 

 

2.1.3 Sukupuolien erot syömisessä 
 

Tutkielmaa tehdessäni olen tietoinen siitä, että sukupuolijaottelu ei jakaudu nyky-

päivänä vain kahteen binäärijaoteltuun sukupuoleen. Binäärijaolla tarkoitetaan 

ajatusmallia, jossa sukupuoli määräytyy lisääntymisbiologisten ominaisuuksien 

perusteella. Jokaisella yksilöllä on oikeus määrätä, mihin sukupuoleen tuntee 

kuuluvansa eli tunteeko olevansa mies, nainen tai jotain siltä väliltä tai täysin jo-

tain muuta. (Alatalo, 2019, s. 16.) Sukupuoli-identiteetti ja sen päättämisen va-

paus on määrätty Suomen naisten ja miesten välisessä tasa-arvolaissa 

(1986/609). Tässä tutkielmassa puhun pojista yleiskäsitteenä tarkoittaessani 

kaikkia poikaoletettuja. 
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Tarkastelen ruokatottumuksia sukupuolinäkökulmasta, koska poikien ruokatottu-

muksien haasteista puhutaan edelleen melko vähän. Vähäinen puhe poikien 

haasteista ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelmat olisivat kasautuneet vain tyt-

töihin. Tätä väitettä tukee kutsuntaikäisten poikien väestöpohjainen MOPO-tutki-

mus (2017), jossa huomattiin 14 %:lla osallistujista syömishäiriöoireilua. Vaikka 

tutkimus peilasi armeijaikäisten poikien syömiseen liittyviä haasteita, ovat usein 

samat ongelmat olleet havaittavissa jo ennen armeijan aloittamista. (Nurkkala 

ym., 2017, ss. 71–73.)  

 

Tilles-Tirkkonen (2012) havaitsi, että sukupuolella on vaikutusta myös syömisen 

taitoihin. Syömisen taidoilla tarkoitetaan taitoa ymmärtää, miksi tulee syödä tie-

tyllä tavalla, mitä hyötyä syömisestä on sekä miten se toteutetaan käytännössä 

ja osataanko taitoja hyödyntää arjessa säännöllisesti. Syömisen taitoa on esimer-

kiksi ymmärtää, miksi ruokakolmion ja lautasmallien hyödyntäminen on kannat-

tavaa ja miksi sitä tulisi noudattaa aktiivisesti omassa arjessa. Tyttöjen syömisen 

taidot on huomattu olevan poikia paremmat. (Tilles-Tirkkonen, 2012, s. 35.)  

 

Nurkkala ym. (2017) pohtivat terveydenhuollon heikkoa taitoa tunnistaa syitä 

sille, miksi pojat syövät terveyttä heikentävästi. Tutkimuksen mukaan puutteet 

syömisen taidoissa olivat yksi syy hyvinvointia heikentävään syömiseen. Pojilla 

ei ollut usein riittäviä taitoja tehdä pysyviä arkista hyvinvointia tukevia muutoksia 

elämäntapoihinsa. (Nurkkala ym., 2017, ss. 71–73.) Huolestuttavasti jopa neljän-

nes pojista kokee tyytymättömyyttä omaan vartaloonsa joko laihuuden tai liha-

vuuden tunteen vuoksi (Tilles-Tirkkonen, 2012, s. 4). Nurkkalan ym. (2014) tutki-

muksessa huomattiin, että ne pojat, jotka kokivat tyytymättömyyttä omaan pai-

noonsa tai syömiseensä, epäonnistuivat usein elämäntapamuutoksissaan (Nurk-

kala ym., 2017, s. 74). 

 

Ruoan maulla on huomattu olevan suuri vaikutus niin tyttöjen kuin poikien ruoka-

tottumuksissa. Pojilla ruoan maku vaikutti ravitsevuutta enemmän ruokatottumuk-

siin ja ruoanvalintaan. Tytöt näkivät ruoan ravitsevuuden kuitenkin ruoan makua 

tärkeämmäksi tekijäksi. (Kauppinen, 2018, s. 55.) Pojat olivat myös tyttöjä enem-

män kiinnostuneita ruoan helposta saatavuudesta. Eli pojat söivät tyypillisemmin 

ruokaa silloin kun siitä oli tarjolla, vaikka eivät tuntisi suoranaista näläntunnetta. 
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Näin esimerkiksi poikien herkkujen syöminen pääaterioiden välissä oli tavallisem-

paa kuin tytöillä. (Cavazza, Guidetti & Butera, 2015, s. 266.)  

 

Aiempi tutkimus on huomannut poikien keskuudessa myös stereotyyppisiä aja-

tuksia ja asennoitumista syömistä kohtaan. Esimerkiksi stereotypiat ”miesten ja 

naisten ruoista” jaotellaan edelleen monien poikien näkökulmasta katsottuna 

seuraavasti: raskaat ja rasvaiset sekä lihapainotteiset ateriat nähdään maskulii-

nisena ja kevyet ja kasvispainotteiset ateriat kuten salaatit feminiinisinä valin-

toina. (Zhu, Brescoll, Newman & Uhlmann, 2015. s. 183.) 

 

Kauppinen (2016) on havainnut, että nuoria kiinnostaa oppia tekemään terveel-

listä ruokaa sukupuolesta riippumatta. Ruoan terveellisyydessä kiinnitettiin huo-

miota siihen, että ruoka on hyväksi keholle. Suuri osa tytöistä oli kiinnostunut 

ruoan painonhallinnallisista seikoista tai siitä tekeekö ruoka hyvää iholle, kynsille, 

hampaille ja hiuksille. Tytöt pitivät poikia enemmän arvossa myös sitä, että syö-

minen kohottaa omaa mielialaa ja laskee stressitasoa. Poikia ei kiinnostanut 

ruoan vaikutus omiin ulkoisiin tekijöihin yhtä paljon kuin tyttöjä. (Kauppinen, 2016, 

s. 4.) Nurkkala ym. (2017) kutsuntaikäisten poikien tutkimuksessa kuitenkin huo-

masivat, että pojat ovat entistä tyytymättömämpiä omiin ruokatottumuksiinsa ja 

niiden vaikutuksiin oman kehon muotoutumisessa. Esimerkiksi pojat tavoittelevat 

hoikkuutta, urheilullista tai lihaksista kehoa entistä useammin. Jos omalla ruoka-

valiolla tai liikunnalla ei päästä toivottuihin tuloksiin, siirrytään useammissa ta-

pauksissa pakonomaisiin ja epäterveellisiin kehonmuokkaustoimiin. Esimerkiksi 

lisäravinteiden ja anabolisten steroidien käyttö on ollut kasvussa kutsuntaikäisillä 

pojilla.  (Nurkkala ym., 2017, s. 69.) Nämä tutkimusten ristiriidat poikien ja tyttöjen 

välillä herättävät kysymyksiä siihen, missä vaiheessa poikien kiinnostus herää 

siihen, että ruoalla on merkitystä omaan kehon muotoutumiseen.  

 

2.1.4 Ruokatottumusten yhteys nuorten syömishäiriöihin 
 

Nuoruuden ruokatottumukset voivat altistaa syömishäiriökäyttäytymiselle. Riski-

ryhmässä ovat ne nuoret, jotka reagoivat elämän ja arjen haasteisiin syömisellä 

tai syömättömyydellä. Riskiryhmiin kuuluvat yhtäläisesti paljon liikkuvat ja liikku-

mattomat nuoret, joten ruokatottumusten seurantaan on syytä kiinnittää huomiota 
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nuorten lähipiireissä. Syömisen ja ruokailukäyttäytymisen seuranta voi mahdol-

listaa sen, että sairastumisriskit huomataan aiemmin ja niihin voidaan puuttua 

mahdollisimman nopeasti. (Syödään yhdessä, 2019, s. 92.)  

 

Syömishäiriöitä tavataan usein urheilulajeissa, joissa ihmisen fyysisellä koolla tai 

teholla, on suorituksen kannalta merkitystä. Esimerkiksi pojilla syömistä, painoa 

ja kehon rasvaprosenttia seurataan painoluokkalajeissa kuten kamppailulajeissa, 

painonnostossa, painissa ja räjähtävyyttä vaativissa teholajeissa kuten heittola-

jeissa, pituushypyssä, mäkihypyssä ja osassa joukkuelajeista kuten jääkiekossa. 

Urheilulaji määrittää sen, minkälaisella fyysisellä koolla on mahdollista pärjätä ja 

millaisella tasolla urheilua on mahdollista harrastaa. (Ilander, 2010, ss. 225–228.) 

Kestävyyslajeissa, kuten hiihdossa, kestävyysjuoksussa ja joukkuepalloilula-

jeissa huomataan usein haasteita riittävän ravinnon saannissa suhteessa kulu-

tukseen (Ilander, 2010, s. 231). 

 

Epäterveelliset ruokatottumukset voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa esimerkiksi 

syömishäiriöitä, kuten anoreksiaa, ortoreksiaa, bulimiaa sekä ylensyömistä. Li-

säksi on myös muita huomaamattomammin ilmaantuvia terveydellisiä ongelmia, 

jotka ovat yhteydessä nuoren kasvun häiriytymiseen. Nuori tarvitsee riittävästi 

ravintoa tai muita kehitykselle tärkeitä ravintoaineita kulutukseensa nähden, jotta 

se vähentää altistusta sairauksiin kuten hormonaalisiin häiriöihin tai osteoporoo-

siin. (Syödään yhdessä, 2019, s. 96; Ilander, 2010, ss. 222–223.) Ylipaino ja li-

havuus ovat kasvava ongelma Suomessa ja urheilevat nuoret altistuvat yhtäläi-

sesti lihavuudelle, jos syöminen ei vastaa päivittäistä energiankulutusta.  

 

Sairastumisriskeillä pelottelu tai ruuan terveysvaikutuksien liiallinen painottami-

nen ei ole kannattavaa nuorten kohdalla. Nuori voi kapinoida hetkellisesti van-

hempiensa ruokakulttuuria ja -tottumuksia vastaan, jonka jälkeen aikuisten esi-

merkki säilyy tulevaisuudessa joko hyvänä tai huonona syömismallina nuoren ar-

kikäyttäytymisessä (Syödään yhdessä, 2019, ss. 92–93). Syömishäiriöiden tun-

nistamisessa on ensisijaista huomata se, että ei ole vaan yhtä tiettyä ihmistyyp-

piä, joka sairastuu syömishäiriöön. Samoin jokainen syömishäiriökäyttäytyminen 

on arvioitava yksilöllisesti. Kaikkea syömishäiriökäyttäytymistä ei voida virallisesti 
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diagnosoida syömishäiriöksi, vaikka se olisikin terveydelle haitallista käyttäyty-

mistä. Syömishäiriökäyttäytyminen ei johdu yleensä vain nuorten vääristä ruoka-

valinnoista, vaan taustalla on usein myös muita psyykkisen terveyden ongelmia 

ja niistä aiheutuvia haasteita. (Ilander, 2010, ss. 222–223.) 

 

2.2 Nuoruuden ruokavalinnat 
 
2.2.1 Ruokavalinnat osana nuoruutta 
 
Nuoruudessa tehtyjen ruoka- ja juomavalintojen on havaittu olevan osa nuoren 

oman identiteetin etsimistä. Nuoruudessa tehdään usein irtiottoja totutuista per-

heen ruokatottumuksista ja usein irtiotot saattavat olla valintoja, jotka eivät vält-

tämättä ylläpidä terveellistä elämäntapaa. Epäterveelliset kokeilut tasaantuvat 

usein nuoren psyykkisen kehityksen siirtyessä kohti nuoren aikuisen ikävaihetta. 

(Syödään yhdessä, 2019, ss. 92–93.)  

 

Vertaisilla, kuten nuoren ystävillä tai kavereilla, on suuri merkitys nuoren tekemiin 

ruokavalintoihin ja nuori pyrkii saamaan hyväksyntää tehtyihin ruokavalintoihin 

vertaisiltaan. Hyväksynnän hakeminen sekä syömiseen liittyvät kokeilut nuoruu-

dessa ovat osa normaalia ikävaiheeseen liittyvää itsenäistymiskehitystä. (Kaup-

pinen, 2018, s. 41.) Nuorten keskinäinen vaikutus ruokatottumuksien muotoutu-

miseen on suurempaa kuin huoltajien tai perheen vaikutus. Syy vertaisten suu-

reen vaikuttavuuteen on uskottu johtuvan nuoren identiteetin kehittymisestä ja 

itsenäistymisestä, jolloin nuori alkaa haastaa kotona opittuja tottumuksia. Nuoret 

luovat yhdessä nuorisokulttuurin, jossa he määrittelevät kulttuuriin sopivat ja so-

pimattomat ruoat. (Janhonen, Kauppinen, Mäkelä & Palojoki, 2020, ss. 1–2.) On 

löydetty yhteys myös siihen, että nuoret kokeilevat pienemmällä kynnyksellä uu-

sia ruokalajeja ystävien vaikutuksesta. Vertaisten tekemien ruokavalintojen on 

huomattu olevan nuorten yhteenkuuluvuutta luova tekijä ja on todennäköistä, että 

ystävä- tai kaveriporukassa vallitsee yhtäläinen arvo- ja tapakulttuuri. (Janhonen, 

2016, s. 32; Kauppinen, 2016, ss. 1–2.) 
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2.2.2 Nuorten välipalavoittoiset ruokavalinnat 
 

Välipalat ovat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verraten usein epäterveellisiä, 

erittäin prosessoituja sekä energiapitoisia tuotteita. Terveellisiä tasapainoisia ruo-

katottumuksia tukevia välipaloja kuten marjoja ja hedelmiä söi lähes päivittäin 

vain noin viidennes nuorista. (Kouluterveyskysely, 2017.) Erityisesti huolta herät-

tää yläkoululaisten poikien lounaan korvaaminen runsasenergisillä ja epäterveel-

lisiillä välipaloilla (Virtanen ym., 2015. s. 652). 

 
Bingham (2012) tutkimuksessaan on huomannut, että 11–15-vuotiaiden poikien 

epäterveellistä napostelua tapahtuu päivän pääaterioiden välillä jo 10 prosentin 

osalla kolmesti viikossa. Tutkimuksissa huomattiin poikien arkipäiväiset epäter-

veelliset valinnat tyttöjä yleisemmiksi. (Bingham, 2012, s. 70.) Kauppisen (2016) 

ja vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksissa korostuu erityisesti poikien ener-

giajuomien käytön yleistyminen. Energiajuomia juovista pojista jopa 7 % juo ener-

giajuomia päivittäin. Tytöille vastaava luku on 2,5 %. Runsasenergisten välipalo-

jen, herkkujen ja juomien päivittäinen kulutus on yleistä noin 9,4 % nuorista. 

(Kauppinen, 2016; Kouluterveyskysely, 2017.) Hoppu ym. (2009) tutkimuksessa 

on myös löydetty viitteitä siitä, että tytöt valitsevat poikia useammin koulussa vä-

lipalaksi terveellisen vaihtoehdon kuten myslipatukan tai hedelmän (Hoppu ym., 

2009, s. 967).  

 

Hoppu ym. (2009) tutkimuksessa havaittiin nuorten ostavan terveellisiä välipaloja 

kuten täytettyjä leipiä tai hedelmiä, jos koulu mahdollisti niiden myynnin edulli-

sesti koulupäivän aikana. Jos koulu ei tarjonnut mahdollisuutta välipalamyyntiin 

oli tyypillistä, että noin 35 % koulussa syödyistä välipaloista koostui makeisista 

tai suklaasta. (Hoppu ym., 2009, s. 967.) On myös huomattu, että joka kymmenes 

11–15-vuotias nuori nauttii runsassokerisia juomia, makeisia ja suklaata vähin-

tään kolmesti viikossa (Ovaskainen, Wikström & Virtanen, 2012, s. 123). Epäter-

veelliset vaihtoehdot olivat erityisesti suosiossa niissä kouluissa, mitkä suhtautui-

vat positiivisemmin epäterveellisten välipalojen tai runsasenergisten virvoitus-

juomien kulutukseen koulupäivän aikana. Positiivinen asenne saattoi näkyä esi-

merkiksi siinä, että oppilaita ei kielletty poistumasta koulualueelta koulupäivän 
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aikana tai koulussa oli omia välipala-automaatteja, jotka sisälsivät runsasenergi-

siä virvoitusjuomia tai herkkuja. Runsasenergisten välipalojen kulutusta lisäsi 

myös koulun sijainti kauppojen tai ruokapalveluiden läheisyydessä, mikä mahdol-

listi nuorien herkkuostoksilla käymisen välitunnilla tai lounastauolla. (Hoppu ym., 

2009, s. 967; Raulio ym., 2010, s. 988.) 

 
2.3 Ravitsemussuositukset ruokavalintojen tukena 
 

Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ovat 

kehittäneet suomalaiset ravitsemussuositukset (2014), jolla pyritään takaamaan 

suosituksia noudattaville päivittäinen energia- ja ravintoainetasapaino (Terveyttä 

ruoasta, 2018, s. 20). Ravitsemussuositukset pyrkivät tukemaan nuorten nor-

maalia ja tasapainoista kasvua. Aterioiden muodostamista ja ruoan valintaa hel-

pottamaan on luotu lautasmallit, joiden tarkoitus on auttaa nuoria muodostamaan 

aterioista suositusten mukaisia ja ravitsevia kokonaisuuksia. Suomalaiset ravit-

semussuositukset sisältävät myös ruoan ja raaka-aineiden valintaa ohjeistavan 

ruokakolmion. Ruokakolmio ohjaa siihen, mitä tuotteita ihmisen tulisi sisällyttää 

ruokavalioonsa runsaasti ja mitä tuotteita tulisi vastaavasti syödä vähemmän, 

jotta ne ylläpitäisivät terveyttä ja hyvinvointia. (Terveyttä ruoasta, 2018, s. 19.) 

 

Lautasmalleja on kahdenlaisia, yleinen lautasmalli ja paljon liikkuvan nuoren lau-

tasmalli (Kuva 1). Lautasmallien eroa perustellaan paljon liikkuvien nuorten suu-

remmalla energiankulutuksella. Perinteisessä lautasmallissa lautanen jaetaan 

niin, että puolet lautasesta on kasviksia, yksi neljännes hiilihydraattipitoista lisä-

kettä kuten riisiä, perunaa tai pastaa ja viimeinen neljännes lautasesta täytetään 

proteiinilisäkkeellä, kuten lihalla, kalalla tai kasvisproteiinilla. Tämän lisäksi lau-

tasmalliin kuuluu leipä levitteellä sekä ruokajuomaksi valitaan lasillinen vettä, 

maitoa tai piimää. Liikkujan mallissa lautanen jaetaan niin, että jokainen lautasen 

lohko on yksi kolmannes lautasesta. (Terveyttä ruoasta, 2018, s. 20; Syödään 

yhdessä, 2019, s. 94.)  
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Kuva 1: Perinteinen ja liikkujan lautasmalli. Terve Koululainen, 2021, Lautasmalli. 

 

Vaikka kouluterveyskyselyn tulokset (2019) osoittavat, että nuorista edelleen 64 

prosenttia syö koululounasta, on merkittävää, että yhä useampi nuori ei syö ate-

rialla kaikkia lautasmalliin kuuluvia aterian osia. Jos nuoret eivät syö kokonaisuu-

tena ateriaa, ei kouluruokailu onnistu tavoitteessaan täyttää kolmannesta nuoren 

päivän energiansaannista. Koululounaan rooli päivittäisessä energiansaannissa 

on huomattu putoavan jopa viidennekseen niillä nuorilla, jotka jättivät osan ateri-

asta syömättä. Aterian syö päivittäin kokonaisuutena koululounaalla vain 14 % 

yläkoululaisista. (Kouluterveyskysely, 2017; & Raulio ym., 2010, ss. 988–989.)   

 

Koulussa pääruokaa lounaalla syö noin 70 % nuorista päivittäin. Pojat syövät tyt-

töjä useammin aterian kaikki osat, mutta esimerkiksi salaatin tai raasteen kulutus 

on huomattavasti yleisempää tyttöjen keskuudessa. Kokonaisuudessaan salaa-

tin ja raasteen kulutus osana kouluruokailua oli päivittäistä vain noin 43 %:lle 

nuorista. Maidon ja piimän kulutus kouluruokailussa päivittäistä oli noin 45 %:lle 

nuorista, mutta huomattavasti yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Po-

jista jopa noin 56 % joi aterian yhteydessä maitoa tai piimää, kun vastaavasti 

tytöistä vain noin 34 %. Huomattavaa on, että 50 % ruokailevista tytöistä ilmoitti, 

että eivät juo maitoa lainkaan ruokaillessaan. Leivän osuus koulussa syödyistä 

ateriakokonaisuuksista on noin 34 %, eli leivällä pyritään useammin täyttämään 

kylläisyyden tunnetta kuin sillä, että ateria koostettaisiin lautasmallin mukaisesti. 

(Kouluterveyskysely, 2017; Raulio ym., 2010, s. 988.) 
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Ruokakolmio (kuva 2) on kuuteen osaan jaettu pyramidimalli, jonka tarkoituksena 

on auttaa kuluttajia valitsemaan terveyttä edistäviä tai ylläpitäviä raaka-aineita tai 

ruokalajeja. Kolmiota luetaan niin, että mitä alempana ruoka-aine tai ruokalaji on, 

sitä useammin se tulisi sisällyttää omaan ruokavalioon.  

 

 
Kuva 2: Ruokakolmio. Terveyttä ruoasta, 2018, s. 1 

 

Ruokakolmion (kuva 2) alin ja suurin taso koostuu kasviksista, marjoista ja vihan-

neksista, joita olisi suotavaa syödä vähintään puoli kiloa päivittäin eri muodoissa. 

Seuraava kolmion taso koostuu täysjyvätuotteista ja aterian hiilihydraattiosuu-

desta, kuten riisistä tai muusta runsaskuitupituisesta viljalisäkkeestä tai peru-

nasta. Kolmion keskimmäinen taso koostuu kasvisrasvoista, pähkinöistä ja sie-

menistä sekä vähärasvaisista maitotuotteista tai kasvimaitotuotteista. Neljäs taso 

koostuu vähärasvaisista proteiininlähteistä kuten siipikarjasta ja omega-3-rasvoja 

antavasta kalasta. Toiseksi ylin taso koostuu punaisesta lihasta, erilaisista liha-

valmisteista ja kananmunista, jotka antavat runsaan proteiinimäärän lisäksi kovia 

rasvoja ja suolaa. Liiallisesti käytettynä kovat rasvat ja suola altistavat sydän- ja 

verisuonitaudeille, jonka vuoksi sitä ei ole nähty yhtä terveellisenä valintana, kuin 

esimerkiksi kalaa ja siipikarjaa. Kolmion kärkiosuus koostuu epäterveellisistä 

ruoista tai raaka-aineista, joita kutsutaan myös yleiskäsitteenä sattumiksi. Sattu-

miksi lasketaan ne raaka-aineet ja ruoat, joita on terveyden ylläpitämiseksi kan-

nattavaa syödä vain harvoin ja niiden käyttömäärät tulisi pitää vähäisenä. Makei-

set, runsassokeripitoiset virvoitusjuomat sekä rasvaiset ja prosessoidut tuotteet 
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kuten perunalastut ovat esimerkkejä sattumista, joita ei tulisi sisällyttää ruokava-

lioon päivittäin. (Terveyttä ruoasta, 2018, s. 19; Terveyttä ruoasta, 2018, s. 1.) 

 

Kuten aiemmin välipalan syöntiä käsittelevässä kappaleessa mainitsin, tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että nuoret syövät yhä useammin koulupäivän aikana muu-

takin kuin koululounaan. Erityisesti sokeroitujen virvoitusjuomien ja mehujen, 

energiajuomien sekä makeisten ja suklaan kulutus on yleistynyt 2010-luvulla 

nuorten keskuudessa. Tämän lisäksi nuoret käyvät yhä useammin pikaruokara-

vintoloissa, sekä syövät ”roskaruoaksi” määrittelemiään ruokia. (Kauppinen, 

2016; Virtanen ym., 2015; Raulio ym., 2010, s. 988.) Välipalat ovat usein erittäin 

energiapitoisia eli sisältävät runsaasti sokeria ja rasvaa sekä ne ovat usein erit-

täin prosessoituja tuotteita (Raulio ym., 2010, s. 988).  Tuotteiden suuri proses-

sointi voi vähentää tuotteen ravintoarvoja heikoiksi, jolloin ne ansaitsevat paikan 

ruokakolmion ylimmästä lohkosta. Mainonta- ja markkinointitapojen takia runsas-

sokeriset proteiini- ja palautusjuomat ja -patukat, voivat antaa tunteen terveelli-

sestä hyvinvointia tukevasta valinnasta, mutta vasta tarkempi tutustuminen tuo-

teselosteeseen kertoo tuotteen todellisen sisällön. Urheilutuotteeksi markkinoitu 

proteiinipatukka, voi olla ravintoarvoiltaan yhtä hyvä tai huono vaihtoehto kuin 

normaali herkuksi tarkoitettu suklaapatukka. 

 

2.4 Ruokataju ja ruokakasvatus 
 

Ruokatajulla tarkoitetaan yksilön taitoa ymmärtää omien ruokaan liittyvien valin-

tojen erilaisia merkityksiä. Ruokatajua hyvin ymmärtävä ajattelee kriittisesti ja 

osaa kehittää tarvittaessa omaa syömiskäyttäytymistään paremmaksi. (Janho-

nen ym., 2015, s. 112; Janhonen ym., 2016, s. 9.) Janhonen ym. (2015) ovat 

kuvanneet ruokatajun kehittävän yksilön taitoja seuraavissa osa-alueissa (1) tai-

dossa tunnistaa ja tiedostaa omiin ruokatottumuksiin vaikuttavia tekijöitä (2) tai-

dossa tarkastella omia ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja kriittisesti (3) taidossa ym-

märtää ruokaan liitoksissa olevia kulttuurisia, sosiaalialisia ja arkielämän merki-

tyksiä (4) taidoissa hahmottaa ruokajärjestelmää kokonaisuutena ja (5) tahdossa 

ottaa ruokakasvatuksesta saatu tieto osaksi omaa toimintaa aktiiviseksi osaksi 

omaa arkea. (Janhonen ym., 2015, s. 112.) 
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Hyvät ruokatajutaidot voivat vaikuttaa myös siihen, että tulevaisuudessa tehdyt 

ruokavalinnat ovat kestävän kehityksen mukaisia eli ekologisesti, sosiaalisesti, 

kulttuurisesti ja taloudellisesti kestäviä valintoja. Janhonen ja Kauppinen (2017) 

ovat kuvailleet ruoanvalmistuksen ja yhdessä syömisen olevan toiminnallinen 

prosessi, jossa yhdistyvät ruoan yhteiskunnalliset rakenteet sekä sosiaaliset ja 

kulttuuriset merkitykset. He ajattelevat, että arjessa tehdyt syömiseen tai ruoan-

valmistukseen liittyvät tavat ja toiminta voivat olla yhteydessä niin yksilöön, yhtei-

söön kuin yhteiskuntaan. (Janhonen & Kauppinen, 2017, s. 1.) 

 

Janhonen, Torkkeli & Mäkelä ovat luoneet artikkelissaan (2018) ruokatajulle kol-

mitasomallin, minkä he pohtivat auttavan arjen ruokatottumuksien luontia. Kolmi-

taso mallin tulisi kehittää yksilöä (1) jokapäiväisten ruokatottumusten ja -käytän-

töjen ymmärtämisessä (2) yllättävien tilanteiden ymmärtämisessä ja (3) taidossa 

hyödyntää ruokatajusta saatuja taitoja ja ymmärrystä sekä muodostaa niiden 

avulla uusia toimintatapoja arkeen ja omiin arjen rutiineihin. (Janhonen ym., 

2018, ss. 196–197.) Esimerkiksi nuoren urheilijan näkökulmasta tämä voisi näkyä 

ruokavalintoina, jotka ylläpitävät aktiivisen arjen toimintakykyä sekä heidän päi-

vittäistä kokonaiskulutustaan.  

 

Ruokakasvatus on perusopetussuunnitelman mukainen laaja-alainen opetusko-

konaisuus, jossa vastuu ruokakasvatuksesta on kotitalousopetuksen lisäksi ja-

ettu myös muille oppiaineille kuten terveystiedolle.  Kouluruokailut ovat myös osa 

laaja-alaista tavoitteellista ruokakasvatusta, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden 

ruokaosaamista. (Janhonen, Mäkelä & Palojoki, 2015, s. 112; POPS, 2014, s. 

58.) Laaja-alaisen ruokakasvatuksen tulisi tarjota nuorille parempi mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa ruokakasvatuksen suunnitteluun, jolloin se linkittyisi mah-

dollisimman paljon nuoren omaan elämään ja kokemuksiin (Janhonen ym., 2016, 

s. 100).  

 

Janhonen, Mäkelä ja Palojoki (2015) ovat pohtineet ruokakasvatuksen nykyisiä 

haasteita ja ovat kehittäneet jo aiemmin käytettyä ruokatajun käsitettä (vrt. esim. 

Kolodinsky, 2012) monipuolisemmaksi.  Ruokatajun moniulotteisuutta kasvattaa 

se, että ruokataju huomioi myös syömisen kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteiskun-
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nalliset tekijät. (Janhonen ym., 2015, s. 112.) Ruokatajun määritelmään on yhdis-

telty terveydenlukutaidon, terveystajun ja ruoanlukutaidon käsitteitä, millä pyri-

tään laajentamaan käsitystä ruokakasvatuksen moniulotteisuudesta. Määritelmä 

tukee yksilöiden taitoa ja motivaatiota hyödyntää ruokaan liittyvää osaamista ar-

jessaan, esimerkiksi tehdessään erinäisiä ruokavalintoja. Lisäksi se auttaa tar-

kastelemaan ruokaan ja syömiseen liitettäviä ilmiöitä helpommin erityisesti kou-

lukontekstissa. Vastuu nuorten ruokatajun kehittämisestä on nähty kuuluvan nuo-

ren kodille sekä koulun ulkopuolisille vapaa-ajan harrastuksille. (Janhonen, 

Kauppinen, Mäkelä, Palojoki, 2020, ss. 2–3.)   
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3 Urheilevan nuoren ruokatottumukset 
 

Tämän luvun tavoitteena on antaa tarkempaa käsitystä urheilevien nuorien ruo-

katottumuksista sekä niiden tavoitteista, vaatimuksista ja haasteista. Aktiivinen 

arki vaatii nuorelta ja hänen läheisiltään paljon sitoutumista. Toimintakyvyn yllä-

pitäminen, erityisesti riittävän energiansaannin osalta vaatii arjen suunnitelmalli-

suutta. Jokainen urheilijanuori on yksilö, joten jokaisen hyvinvoinnin ja toiminta-

kyvyn ylläpito on suunniteltava yksilöllisesti sopimaan nuoren omaan elämänti-

lanteeseen ja energiankulutukseen.  

 
3.1 Urheilun vaatimukset ja haasteet syömisessä 
 
Perusta urheilijan ruokatottumuksille luodaan lapsuudessa ja ne kehittyvät nuo-

ruudessa ja aikuisuudessa. Nuoren omaa urheilijan elämäntapaa vahvistetaan 

erityisesti nuoruudessa, jolloin vastuu omista ruokatottumuksista kasvaa. (Terve 

urheilija, Ravitsemusvalmennus eri ikävaiheissa.) Korkiamäen (2012) mukaan 

nuorien urheilijoiden elintavat heijastavat vertaisten eli esimerkiksi joukkuetove-

reiden elintapoja (Korkiamäki, 2012, s. 58). 

 

Nuoria urheilijoita ja heidän ruokatottumuksiaan osana aktiivista elämäntapaa on 

tutkittu hyvin vähän ja lisätutkimukselle olisi tarvetta (Hiilloskorpi & Ojala, 2014, 

s. 46). Jotta urheilija voi löytää arkeensa tasapainon, tulee heidän saada harjoi-

tusmääräänsä nähden riittävästi ravintoa ja lepoa. Nuoruuden kehitysvaiheessa 

on tärkeää opettaa nuoria syömään ja valitsemaan ruokia, jotka tukevat normaa-

lia kasvua ja kehitystä. (Hiilloskorpi & Ojala, 2014, s. 46.)  

 

Aikaisempi tutkimus antaa kuvan siitä, että suurimmalla osalla eli noin 75 %:lla 

nuorista urheilijoista ruokatottumukset ylläpitävät tai edistävät urheilullista elä-

mäntapaa ja toimintakykyä. On myös löydetty yhteys siihen, että urheilijanuoret 

ovat yleisesti myös kiinnostuneita urheilua tukevasta ravitsemuksesta. (Kokko, 

Villberg & Kannas, 2011, s. 38.) On kuitenkin huomattu, että jo joka neljännes 

nuori urheilija ei syö omaa urheilulajiaan tai yleistä arjessa jaksamista tukevasti 

tai heidän ateriarytminsä ei vastaa heille annettuja suosituksia (Hiilloskorpi & 
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Ojala, 2014, s. 47). On myös havaittu, että aktiivisesti urheilevilla nuorilla on sa-

manlaisia elämäntapahaasteita, kuten lihavuutta, ylipainoa tai aliravitsemusta, 

kuin muilla samaan ikäluokkaan kuuluvilla vähemmän urheilevilla nuorilla (Kokko, 

2014, s. 43).  

 

Kokko (2014) toteaa, että nuoruudessa tehdyt epäterveelliset ruokatottumukset 

voivat vaikuttaa vahvemmin urheilijan elämäntapojen muodostumiseen kuin lap-

suudessa tehdyt epäterveelliset valinnat. Tämä vaatii nuorelta urheilijalta enem-

män tarkkaavaisuutta ruokavalintoja tehdessä, jos he pyrkivät edistämään omaa 

urheilijan toimintakykyään. Ruokatottumuksissa ja niiden suunnittelussa oleel-

lista on kuitenkin se, kuinka paljon nuori liikkuu viikoittain ja kuinka rasittavaa lii-

kuntaa se on. Harjoitusmäärät lisääntyvät usein nuorilla kilpaurheilijoilla yläkou-

luvaiheessa, jonka vuoksi tässä vaiheessa ravitsemukseen tulee kiinnittää entistä 

enemmän huomiota. Jos harjoituksia on kahdesti päivässä, tulee päivän ruokailut 

suunnitella erityisen hyvin ja varautua päivään esimerkiksi ottamalla eväitä mu-

kaan. Näin fyysisesti rasittavan päivän toimintakykyä pystytään ylläpitämään te-

hokkaammin. (Kokko, 2014, s. 44.) 

  

Nuori urheilijan polulla -tutkimukseen vastanneista 13–15-vuotiaista nuorista 7 % 

vastasi syövänsä aamiaista korkeintaan kolmena kouluaamuna viikossa. Yhtäläi-

sesti kouluruokailuun osallistui samaiset 7 % tutkimukseen vastanneista nuorista 

korkeintaan kolmesti viikossa. Kokon ym. (2011) tutkimuksessa huomattiin li-

säksi, että yhä useampi eli jopa noin 15 % urheilevista nuorista,syö makeisia ja 

juo runsassokerisia virvoitusjuomia päivittäin. (Kokko ym., 2011, ss. 37, 39.) Tuo-

reimpien (2017 & 2019) kouluterveyskyselyjen tulokset tukevat Kokon ym. (2011) 

tutkimustuloksia siinä, että erityisesti aterioiden väliin jättäminen sekä sattumien 

ja virvoitusjuomien lisääntynyt käyttö on yleistynyt niin urheilijoilla kuin muilla nuo-

rilla. 

 

Arjessaan aktiivisesti urheilevan nuoren ravitsemukselliset tarpeet ovat erilaiset 

kuin vähemmän liikuntaa harrastavan nuoren, koska heidän päivittäinen energi-

ankulutuksensa on suurempaa. Tämän vuoksi on perusteltua tarjota heille räätä-

löityä ravitsemusvalmennusta, joka tukee arjessa ja omassa lajissa menesty-
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mistä. Nuoren olisi hyvä saada ravitsemuskasvatusta koulun lisäksi myös ko-

dissa ja valmennusryhmässä sekä mahdollisesti muissa lähipiireissään. (Ilander, 

2010, s. 205.) Kokon ym. (2011) tutkimuksesta ilmeni, että 80 % urheilevista nuo-

rista on kiinnostunut urheilua tukevasta ravitsemuksesta erittäin paljon tai jonkin 

verran. Vain neljä prosenttia vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut oppimaan 

urheilullisesta ravitsemuksesta lisää. (Kokko ym., 2011, s. 50.) 

 

3.2 Ikävaiheen merkitys urheilijan ravitsemuskasvatuksessa 
 
Urheilua tukevat terveelliset elämäntavat ja ravitsemus eivät ole nuorelle itses-

täänselvyys, vaan niitä kehitetään yhteistyössä kodin, koulun ja harrastusten 

kanssa. Urheilijan elämäntapojen eteen on tehtävä kasvatustyötä, jotta nuori pys-

tyy aikuisuudessa soveltamaan opittuja taitoja vastaamaan sen hetkisiä tarpeita. 

Jos elämäntavat eivät vastaa sen hetkisiä tarpeita, on suurempi riski altistua 

nyky-yhteiskunnassamme vallitseville terveysongelmille kuten lihavuudelle. 

(Kokko, 2012a, s. 35.) Terve urheilija -sivustolla painotetaan ikävaiheita ja niiden 

merkitystä ravitsemusta pohtiessa. Ravitsemus nähdään yhtenä urheilullisen elä-

mäntavan kulmakivistä. Ikävaiheessa tulee huomata ne haasteet, joita nuori saat-

taa kohdata kehittyessään kohti aikuisuutta. Sivusto on jakanut urheilijan ikävai-

heet kolmeen eri vaiheeseen: lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen. Tutkies-

sani 9. luokkaa käyviä poikia, löytyy sivuston ravitsemuskasvatuksen ikävaiheista 

vaikutteita erityisesti nuoruuden ja aikuisuuden ikävaiheista. (Terve urheilija, Ra-

vitsemusvalmennus eri ikävaiheissa.) 

 

Lapsuuden ikävaiheessa opetellaan perustaa urheilulliselle ja terveelliselle arki-

ruokailulle. Urheiluun liittyviä ravitsemuksellisia perusteita harjoitellaan esimer-

kiksi urheilijan lautasmallin, ateriarytmin ja ruokavalintojen näkökulmista. Lisäksi 

harjoitellaan taitoja siihen, minkälainen ravitsemus tukee arjen ja kilpailupäivien 

toimintakykyä ja urheilijan elämäntapaa. (Terve urheilija, Ravitsemusvalmennus 

eri ikävaiheissa.) Ilander (2010) näkee lapsuuden olevan ikävaihe, jossa pyritään 

luomaan pohja terveellisille ja ravitseville ruokavalinnoille, jota voidaan alkaa 

myöhemmissä ikävaiheissa soveltamaan kohti oman urheilulajin vaatimuksia. 

Ilander toteaa myös, että jos lapsen huoltajat eivät pysty tarjoamaan esimerkkiä 
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terveellisen ruokavalion noudattamisesta, voi se myöhemmässä iässä altistaa 

nuoria helpommin ylipainoon ja lihomiseen. (Ilander, 2010, ss. 1, 25.) 

 

Jos nuori on lapsuudessa oppinut urheilulliseen elämäntapaan sopivan ravitse-

muksen perusteet, voi hän ottaa omatoimisemmin vastuuta ravitsemuksestaan. 

Suurin osa nuorista asuu yläkouluikäisenä lapsuudenkodissaan, jossa he syövät 

kotitalouteen hankittuja raaka-aineita ja ruokia. Nuoren vastuu omasta ruokavali-

osta voisi näkyä esimerkiksi vuorovaikutuksena ja osallisuutena kotien ruoka-

suunnittelussa. (Terve urheilija, Ravitsemusvalmennus eri ikävaiheissa.)  Nuo-

ruuden ikävaiheen aikana nuori pyrkii yhdistelemään eri elämänalueita sekä 

niissä ilmeneviä ihmissuhteita ja rooleja. Nämä eri elämän osa-alueet muodosta-

vat nuoren elämänkentän, joka puolestaan koostuu koulutyöstä, harrastuksista, 

vapaa-ajasta, vertaisista sekä vuorovaikutuksesta perheessä. (Vanhalakka-

Ruoho, Silvonen, Koski, Tamminen & Tuononen, 2018, s. 25.) Ikävaiheen tavoit-

teena on se, että nuori harjoittelisi tekemään talouteen hankituista raaka-aineista 

omatoimisemmin elämäntapaa tukevia aterioita tai edes osallistuisi valmistami-

seen. Nuoren urheilijan tulee olla lapsuusvaiheeseen verrattuna tietoisempi ruo-

kavalinnoistaan ja siitä, miten ne vaikuttavat omaan elämäntapaan ja omassa 

lajissa pärjäämiseen tai jaksamiseen. Nuoruudessa tulee erityisesti keskittyä riit-

tävään ja monipuoliseen energian saatiin, joka tukee nuoren päivittäistä energi-

antarvetta. (Terve urheilija, Ravitsemusvalmennus eri ikävaiheissa.) Kokko 

(2012) on myös havainnut, että nuoruudessa huomiomatta jätetyt epäterveelliset 

ruokatottumukset altistavat tulevaisuudessa elintapasairauksille ja epäterveelli-

selle syömiskäyttäytymiselle (Kokko, 2012, s. 36). 

 
3.3 Urheilijan ravitsemusvalmennus 
 
Päivittäisillä hyvin suunnitelluilla aterioilla on nähty yhteys siihen, että ne vaikut-

tavat nuoren jaksamiseen ja palautumiseen niin harjoitus- kuin kilpailupäivinä. 

Ateriat ja urheilijan riittävä ravinto on yksi olennainen osa urheilua kehittävää kol-

mea peruspilaria, johon kuuluu ravinnon lisäksi harjoittelu ja lepo. (Hiilloskorpi, 

Ravinto; Kokko, 2012b, s. 44.) Kokko (2012) on korostanut artikkelissaan ruokai-

lun päivittäistä rytmitystä ja säännöllisyyttä sekä niiden suhdetta harjoitteluun ja 

lepoon (Kokko, 2012b, s. 43).  
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Kun päivärytmi ja ruokailut suunnitellaan hyvin yhdessä perheen sekä valmen-

nusryhmän kanssa, voi se antaa hyvät lähtökohdat muodostaa huippu-urheilijoi-

den elämäntapoja jo nuoruudessa (Kokko, 2012b, s. 44; Hiilloskorpi & Ojala, 

2014, s. 47.) Hiilloskorpi & Ojala (2014) kuvailevat suomalaisen ravitsemusval-

mennuksen olevan monissa lajeissa vielä sattumanvaraista. Ravitsemusvalmen-

nuksen ei koeta antavan vielä riittäviä valmiuksia nuorille siirtää siinä opittuja asi-

oita arkeen ja omiin rutiineihin. Vaikka nuori onnistuisi noudattamaan hänelle 

suunniteltuja ruokavalioita arjessaan, on huomattu haasteita siinä, että he eivät 

syvällisesti ymmärrä, miksi ruokavaliot ovat suunniteltu juuri sellaiseksi, mitä ne 

nyt ovat. (Hiilloskorpi & Ojala, 2014, s. 47.)  

 

Nuoren urheilijan ravitsemus, ateriarytmi sekä sille kehitetyt räätälöidyt lautas-

mallit ovat lähellä yleisiä terveellistä elämäntapaa ylläpitäviä ruokasuosituksia. 

On kuitenkin syytä muistaa, että tavoitteellisesti urheilevien päivittäinen energi-

ankulutus on huomattavasti suurempaa kuin muilla vähemmän liikkuvilla nuorilla. 

Urheilijoille suunniteltujen ruokasuositusten tarkoituksena onkin se, että ne var-

mistavat riittävän energiansaannin ja tukevat näin urheilijan päivittäistä toiminta-

kykyä ja palautumista. Tärkeää on myös se, että nuoren saama ravitsemuskas-

vatus antaisi valmiuksia siirtää opittuja ravitsemustaitoja arkeen ja osaksi omaa 

urheilijan elämäntapaa (Hiilloskorpi & Ojala, 2014, s. 47; Hiilloskorpi, n.d; Kokko, 

2012b, s. 44.) Ravitsemusvalmennuksen ei ole tarkoitus pelkästään tukea urhei-

lua, vaan tukea nuoren normaalia kehitystä ja kasvua (Ilander, 2010, ss. 31–32). 

 

Urheiluseuroissa nuorten harjoittelusta, harjoitusten suunnittelusta sekä valmen-

nuksesta vastaa seuran valmennusryhmä sekä valmentaja (Lehmuskoski, 2019, 

s. 22). Valmennusryhmän tulisi asettaa urheilijoille selkeitä tavoitteita lajissa ke-

hittymiseen sekä tarjota urheilijoille tukea ja motivaatiota aktiivisen arjen toimin-

takyvyn ylläpitoon ja lajin suorituksista palautumiseen (Hardcastle, Tye, Glassey, 

& Hagger, 2015, s. 140).  Kun asetetut ravitsemustavoitteet ovat selkeitä ja ym-

märrettäviä sekä ne etenevät vähitellen, on nuorien mahdollista ottaa ne arjessa 

käyttöön aktiivisesti (Liukkonen, 2007, s. 216). 
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Smith-Rockwell, Nickols-Richardson & Thye (2001) pohtivat urheiluvalmentajan 

valmiutta antaa ravitsemusneuvoja nuorille.  Valmentajan voi olla haastavaa tar-

jota urheiluvalmennuksen lisäksi huolella suunniteltuja ja luotettavia ravitsemus-

neuvoja valmennettaville nuorille. Smith-Rockwell ym. (2001) ovat havainneet, 

että jos nuoret eivät saa konkreettisia ohjeita tai materiaaleja urheilijan ravitse-

mukseen, joihin he voivat tutustua kotona, luottavat he sokeasti valmentajan mal-

liin ravitsemuksesta ja hänen antamiin neuvoihin. Tämän vuoksi on ensisijaisen 

tärkeää, että valmentajan antamat ravitsemusneuvot perustuvat luotettaviin läh-

teisiin, jotta nuorten ruokakasvatus ja -käyttäytyminen pysyy laadukkaana ja hy-

vinvointia ylläpitävänä. (Smith-Rockwell ym., 2001). Valmentajien ei tulisi antaa 

tunteeseen tai omaan kokemukseen perustavia neuvoja, koska niiden terveys-

vaikutukset eivät perustu tutkimukseen. Esimerkiksi niissä tapauksissa, missä 

pyritään vaikuttamaan nuoren painoon tai rasvaprosenttiin urheilusuorituksia ke-

hittävänä tekijänä, on muutosprosessiin tarjottava ensisijaisesti alan ammattilais-

ten yksilölle räätälöityjä ravitsemusneuvoja. (Smith-Rockwell ym., 2001; Griffin & 

Harris, 1996.) 

 

Urheilevan nuoren kehonpaino ei saisi vaihdella usein, vaan sen tulisi pysyä mah-

dollisimman tasaisena ja mahdollisiin painomuutoksiin tulisi olla aina ammattilais-

ten perustelu. Uskomuksiin tai valmentajille itselleen sopiviin menetelmiin tulisi 

suhtautua kriittisesti ja pohtia neuvojen tehokkuutta ja turvallisuutta suhteessa 

neuvoja tarvitsevaan nuoreen. (Griffin & Harris, 1996.) Nuoret tarvitsevat luotet-

tavaa tietoa ja tukea ruokatottumusten suunnittelemiseen. Nuoret luottavat ja 

kunnioittavat valmentajiensa antamaa informaatiota ja neuvoja. Tämän takia ra-

vitsemusneuvontaan tulee aina olla perustelu, jotta nuoret eivät ajautuisi pois ter-

veellisistä elämäntavoista valmentajien uskomuksiin perustuvien neuvojen takia. 

(Smith-Rockwell ym., 2001.) 

 

Ilander (2010) ja Rinta (2015) ovat korostaneet huoltajien, vertaisten, urheiluseu-

rojen ja valmentajien sekä muiden esikuvien roolia nuorten terveellisten ja aktii-

vista arkea tukevien ruokatottumusten omaksumisessa. Nuorien on huomattu ot-

tavan syömisessään mallia niistä henkilöistä, joita he pitävät arvossa ja joiden 

puhetta ruoan merkityksestä he pitävät tärkeänä. Lisäksi mainonnalla ja markki-
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noinnilla on havaittu olevan vaikutusta nuorten ruokatottumuksiin ja ruoanvalin-

taan. Nuoren ikävaiheeseen kuuluva osittainen irtautumien lapsuuden perheestä 

ja perheen tavoista vaatii ympärille muita terveellisen elämäntavan malleja. Näin 

nuori pystyy omaksumaan terveelliset ruokatottumukset paremmin aikuisuu-

teensa. (Ilander, 2010, s. 17; Rinta 2015, s. 152.) Kokko ym. (2010) korostavat 

kasvattajien pitkäjänteisyyden tärkeyttä nuoren ruokatottumuksiin vaikuttami-

sessa, millä voidaan edesauttaa sitä, että terveellisistä, urheilua ja hyvinvointia 

tukevista ruokatottumuksista voi muodostua nuorelle pysyvä elämäntapa (Kokko 

ym. 2010, s. 31). 

 
3.4 Säännöllinen ateriarytmi urheilijan tukena 
 

Paljon urheilevien nuorten tulisi tarjota elimistölleen lisäenergiaa aina, kun sitä 

tarvitaan. Energiansaannin tulee kuitenkin olla säännöllistä, mikä tarkoittaa nuo-

rille urheilijoille eritasoista ruokailua noin 3–4 tunnin välein. Ateriarytmin ja ate-

riakoon pysyessä tasaisina, ei nuoren nälkä pääse kasvamaan liialliseksi aterioi-

den välillä. Tämä auttaa aktiiviurheilijoita myös painonhallinnassa, koska energi-

ansaanti pysyy tasaisena, kun annoskoot ei vaihtele nälkätason mukaan huomat-

tavasti. Käytännössä säännöllinen urheilijan ateriarytmi pitää sisässään noin 5–

7 ateriaa päivittäin. Suurin osa päivittäisestä energiansaannista pyritään saa-

maan päivän pääaterioista eli aamiaisesta, lounaasta sekä päivällisestä. (Ilander, 

2010, ss. 151–152.) Säännöllistä ateriarytmin noudattamista voi helpottaa se, 

että ateriat ja päivän muut ohjelmat suunnitellaan valmiiksi (Ilander, 2010, s. 148). 

 

Urheilijan ravitsemusta ja ateriarytmiä suunniteltaessa on ensisijaisen tärkeää, 

että urheilija pyrkii itse seuraamaan omaa kehoaan ja toimintakykyään. Toimin-

takyvyn ylläpitämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota silloin, jos nuori ei 

koe jaksavansa arjessa ja harjoituksissa hyvin. Mikäli nuori ei tunne palautuvansa 

harjoituksista tai kilpailusuorituksista, on ruokatottumuksia hyvä muokata palau-

tumista paremmin tukeviksi. (Ilander, 2018, ss. 119–121.) Energiansaatavuudella 

tarkoitetaan urheilusuorituksen jälkeen elimistöön jäljelle jäävää energiaa, jota 

elimistö pyrkii käyttämään palautumisen lisäksi elimistön normaaleihin toimintoi-

hin sekä nuoren kasvuun ja kehittymiseen. Jäljelle jäävän energian riittävyyttä tai 
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liiallisuutta voidaan arvioida yhdessä ravitsemusalan ammattilaisen kanssa. (Ilan-

der, 2010, s. 214.) 

 

Säännöllinen ateriarytmi tukee nuoren urheilijan toimintakykyä ja harjoittelua. 

Ateriat ja niiden annoskoko on suhteutettava nuoren kokonaisliikuntamäärään. 

Aterioita suunniteltaessa tulee huomioida urheilijan fyysinen koko, ikä ja suku-

puoli sekä lajikohtaiset vaatimukset. Aterioiden suunnittelussa tulee huomioida 

harjoituskauden tyyli sekä harjoitusten teho. Huomiota vaativien asioiden määrä 

ravitsemusta suunniteltaessa on suuri, minkä vuoksi on haastavaa tarjota urhei-

lijoille tarkkoja jokaiselle sopivia ravitsemusohjeita. (Ilander, 2018, ss. 113–115; 

Ilander, 2010, s. 149.) UKK- instituutin ylläpitämä Terve urheilija -sivusto on las-

kenut suuntaa antavan ohjeistuksen, jonka mukaan paljon urheilevat nuoret voi-

vat lajista riippuen kuluttaa energiaa noin 2500–8000 kilokaloria päivässä. Ener-

giankulutus lasketaan niin, että kilokalorien kulutus on noin 50–80 kilokaloria pai-

nokiloa kohden vuorokaudessa. Laskelmat on suhteutettu yllä lueteltuihin urhei-

lijoiden fyysisiin sekä harjoituskauden luomiin erovaisuuksiin. Jos energiansaanti 

on riittämätöntä suhteutettuna harjoitteluun ja fyysisiin ominaisuuksiin, se heiken-

tää todennäköisesti nuoren suorituskykyä ja palautumista urheilulajin suorituk-

sista sekä terveyttä ja toimintakykyä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. (Terve ur-

heilija, Energiansaanti & ateriarytmi.)  
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4 Arki 
 

Arki tarkoittaa ihmisen henkilökohtaista näkemystä siitä, miten elämän päivittäi-

set tapahtumat tai tavat ja perustoiminnot toteutuvat. Henkilökohtaiseen näke-

mykseen arjesta vaikuttavat elämänkokemukset sekä perheen arkirutiinit ja arjen 

voimavarat. (Janhonen-Abruquah, 2012, s. 133; Scott, 2009, s. 1.) Burkit (2004) 

määrittelee arkea kuitenkin niin, että arki muodostuu kaikista arjen toiminnoista 

ja käytänteistä ilman ulkopuolisen tahojen vaikutusta. Arki tai arkielämä muodos-

tuu hänen mukaansa elämänpiireissä kuten yhteiskunnassa, perheissä tai työ-

paikalla, mutta jokainen yksilö määrittää itse, mitkä asiat kuuluvat kenenkin arki-

käsitykseen. (Burkit, 2004, ss. 211–212.) 

 
4.1 Arkitutkimus 
 
2000-luvun arkitutkimuksissa on selvinnyt, että ihmiset kokevat nykyarjen kiirei-

senä ja tehtäväntäyteisenä. Arkeen kuuluu monia toistuvia syklisiä prosesseja, 

jotka pyrkivät elämän uusintamiseen tai sen ennakoimiseen. Arki muodostetaan 

prosesseista, joista osa on välttämättömiä ja osa vapaavalintaisia. Ihmisen toi-

mintakyvylle on esimerkiksi välttämätöntä saada arjessa riittävästi unta ja ravin-

toa. Arki käsittää myös kaikki muut vapaavalintaiset toistuvat toiminnot, jotka ryt-

mittävät päiviemme kulkua, kuten harrastukset ja perheen yhteinen vapaa-aika.  

(Korvela, 2003, s. 6; Scott, 2009, s. 1.) Yhteiskuntamme palvelut ovat muuttuneet 

viime vuosikymmenenä laajemmiksi sekä ajasta riippumattomammaksi. Esimer-

kiksi ruokaostokset tai laskujen maksaminen on nykyään mahdollista tehdä Suo-

messa lähes joka puolella maata ympärivuorokautisesti, jolloin arjen toimintojen 

ajoittaminen voidaan päättää perhekohtaisesti. Ennen perheet ovat vastaavasti 

toimineet annettujen aikarajojen sisällä, jolloin muiden menojen aikataulut tuli si-

joittaa arkisten toimintojen ympärille. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2009, s. 10.)  

 

Toistuvia arjen prosesseja voidaan kutsua yleisnimekkeellä arkirutiinit. Rutiinit 

ovat havainnollistava tapa siihen, miten ihminen käsittää toimintojen sijoittumista 

päivän aikana. Arkirutiinit pyrkivät luomaan perheeseen ennakoitavuutta ja suju-

vuutta. (Zuccermaglio & Alby, 2014, ss. 22–21.) Arkipäivän rakennetta tai siinä 
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toistuvia rutiineita määrittelee se, että tehdyt prosessit tapahtuvat toistuvasti päi-

vittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Päivittäisiä rutiineita on esimerkiksi 

herääminen, syöminen ja nukkuminen. Viikoittainen rutiini voi olla muun muassa 

liikuntaharrastus, jossa käydään ainakin kerran viikossa säännöllisesti. Kuukau-

sittaisia rutiineita voisi olla, vaikka liikuntaharrastukseen liittyvät kilpailupäivät. 

Yhteistä kaikille rutiineille on se, että ne pyrkivät luomaan käyttäjälleen päiviin 

säännönmukaista rakennetta. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2009, s. 115.) Korvela 

(2003) tarkentaa rutiineita määrittelemällä termin sekvenssi, mikä tarkoittaa arjen 

toimintojen perhekohtaisia ajallista järjestäytymistä sekä eri sekvenssien väliin 

jäävää siirtymäaikaa (Korvela, 2003, ss. 52–53, 56). 

 

Toistuvat tutut toiminnot eli rutiinit lisäävät ymmärrystä omaan arkeen ja sen hal-

litsemiseen (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2009, s. 115). Nordlund, Sekki, Korvela & 

Silvonen (2019) toteavat, että rutiineiden tuoma turva ja ennakoitavuus on yksi 

tapa välttää kaaosta perheissä. Arki on helpompaa, kun jokaista päivän tehtävää 

ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan ne toistuvat lähes päivittäin totutulla tavalla. 

(Nordlund ym., 2019, s. 82.) Urheiluyläkoululaisten arkitutkimuksessa huomattiin 

arjensuunnittelulla positiivisia vaikutuksia yläkoululaisten jaksamisessa. Heidän 

arkeaan pyrittiin helpottamaan heille suunnitelluilla arkipäivien päiväaikatauluilla, 

johon oli huomioitu myös koulupäivän lisäksi heidän vapaa-aikansa lajiharjoittelu. 

Tämän tarkoituksena oli lisätä nuorien arjen suunniteltavuutta ja ennakoitavuutta. 

(Rouvali, Mononen, Nieminen & Aarressola, 2020, s. 25.) 
 

Arki voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joita Aalto & Varjonen (2014) ovat ku-

vanneet norjalaistutkija Dagfin Ås (1978) innoittamana. Ihmisellä on välttämättö-

miä aikaa vieviä tehtäviä, jotka perustuvat biologisten tarpeiden tyydyttämiseen 

ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa nukkumi-

nen, ruokailu ja peseytyminen. Toiseksi ihmisten arki koostuu sopimuksiin perus-

tuvista arjentoiminnoista kuten koulussa tai töissä vietetystä ajasta. Koulussa 

käyminen perustuu oppivelvollisuuteen ja töissä käyminen työsopimukseen. Kol-

mas arjen ajankäytön osa-alue on sitoutumiseen perustuvat arjentoiminnot kuten 

lasten tai lemmikkieläinten hoitaminen. Viimeinen, eli neljäs arjen osa-alue koos-

tuu vapaa-ajasta. Vapaa-aika määrittyy niin, että se on kaikista muista päivän 

tehtävistä olevaa ylijäävää aikaa, jolloin asioita voi tehdä vapaammin. Esimerkiksi 
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ystävien tapaaminen tai liikuntaharrastukset ilman sopimuksia ovat arjen vapaa-

aikaa. (Aalto & Varjonen, 2014, s. 38.) Kun liikuntaharrastus on tavoitteellinen ja 

perustuu esimerkiksi joukkueen yhteisiin tavoitteisiin, sen voidaan ajatella kuulu-

van samanaikaisesti sopimukseen ja vapaa-aikaan perustuvaan arjen osa-aluei-

siin. 

 
4.2 Arjenhallinta 
 
Haverinen ja Saarilahti (2009) pohtivat arjenhallinnan olevan arjentoiminnan tär-

keä prosessi, jossa aineellinen ja inhimillinen vuorovaikutus kietoutuvat yhteen. 

Arjenhallintaa on se, että ihminen ymmärtää arjentoiminnan kokonaisuutta, toi-

mintaa ohjaavaa tietoa ja toiminnossa ilmenevää vuorovaikutusta. Kun ymmärrys 

arjen osa-alueita ja kokonaisuutta kohtaan on oivallettu, on ihmisen mahdollista 

ymmärtää, miksi ne toimivat niin kuin toimivat ja mikä on jokaisen toiminnan mer-

kitys kokonaisuudessa. (Haverinen & Saarilahti, 2009, ss. 69–70.) 

 

Haverinen ja Saarilahti (2009) jakavat arjenhallinnan kolmeen ulottuvuuteen 1. 

osaavaan 2. taitavaan 3. ymmärtävään arjenhallintaan. Osaava arjenhallinta pe-

rustuu sellaiseen tieto-taitotoimintaan, joka opitaan tekemällä riittävästi toistoja 

yhteiskunnan ja ympäristön antamien mallien mukaan ja ongelmanratkaisu pe-

rustuu tuttuihin toimintatapoihin. Taitavan arjen hallinnan taso perustuu kotitalou-

den tai perheen tavoitteisiin ja toiveisiin. Taitava arjen hallinta pyrkii yhteiseen 

hyvään ja arjen toimintoja pyritään vuorovaikutuksen keinoin sovittamaan yhteen. 

Ymmärtävä arjen hallinnan tavoitteet pyrkivät toiminnalla laajempaan vuorovai-

kutukseen, arvotietoon ja yhteiseen hyvinvointiin. Ymmärtävä arjen hallitseva ih-

minen osaa reflektoiva kriittisesti toimintaansa ja toimia oivaltavasti sekä luovasti. 

(Haverinen & Saarilahti, 2009, s. 73.) 

 

Arjenhallinta voidaan jakaa Haverisen & Saarilahden mukaan (2009) myös ulkoi-

seen ja sisäiseen hallintaan. Ulkoinen arjenhallinta tarkoittaa yhteiskunnan odo-

tuksia vastaavaa hallintaa. Esimerkiksi nuori menee arkisin kouluun odotusten 

mukaisesti ja hoitaa koulutehtävät annettujen aikarajoitusten sisällä. Sisäistä ar-

jenhallintaa on se, että nuori tuntee tai kokee selviytyvänsä arjestaan hyvin. Si-
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säinen arjenhallinta korostaa elämän tasapainottamista niin, että se ylläpitää ih-

misen hyvinvointia. Sisäisen arjenhallinnan päätavoite on löytää myös tasapaino 

omaan ja lähipiirin elämään siten, että ne toimisivat mahdollisimman hyvin yh-

teen. Yhteensopivuus näkyy niin, että itsen ja läheisten välillä löydetään saman-

kaltaisia elämän peruspilareita. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin vastuu siitä, että 

hallitsee omia arjen vaatimuksia ja omaa toimintaa muita ihmisiä kohtaan. (Ha-

verinen & Saarilahti, 2009, ss. 74–75.)  

 

Päävastuu arjenhallinnasta on nuoren perheellä tai huoltajilla.  Nuorelle tarjotaan 

kuitenkin jo selvästi enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta oman arjen suun-

nittelusta kuin lapsuudessa. Esimerkiksi monet nuoret kulkevat itsenäisemmin 

kouluun tai harrastuksiin lapsuutta enemmän. Tuore tutkimustyö on selvittänyt, 

että nykynuoret kokevat arjessa selviytymisen haasteita. (Nordlund ym., 2019, 

ss. 79–80.) Tuomi-Gröhn (2009) kuvailee artikkelissaan arjenhallinnan vaativan 

yhtäaikaisesti erilaisia tiedollisia, sosiaalisia, emotionaalisia sekä käytännön tai-

toja, mitkä voivat tehdä arjenhallinnasta joskus haastavaa (Tuomi-Gröhn, 2009, 

s. 147). 

 
4.3 Arkiruokailut osana ruokatottumusten muodostamista 
 
Arkiruokailulla on tärkeä merkitys aikuisiän ravitsemuskäyttäytymiselle ja ruoka-

tottumuksille. Arkiruokailut voidaan jakaa sen mukaisesti, mitä syödään, missä 

syödään ja mistä ruokaa on saatu. Lisäksi ruokailuun voidaan yhdistää ulottu-

vuuksia, jotka määrittävät, miksi lautaselta löytyy tietynlaisia asioita erilaisina het-

kinä. Bisogni ym. (2007) pohtivat ulottuvuuksien koostuvan esimerkiksi ajasta 

joka ruokaan on käytettävissä ja kenen kanssa ruoka nautitaan. (Bisogni, Winter 

Falk, Madore, Blake, Jastran, Sobal & Devine, 2007, s. 221.) Maavirta (2009) on 

Bisognin ym. (2007) ajatusten perusteella jakanut arjen ateriat kolmeen päätyyp-

piin, joita ovat pääateriat, pienemmät ateriat sekä ateriat, jotka voidaan nähdä 

välipalatyylisinä ruokavalintoina. Lisäksi aterioita kuvaillaan eri tavoilla riippuen 

siitä missä kontekstissa ateria on nautittu. (Maavirta, 2009, s. 127.)  

 

Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisiksi arkiset ruokatottumukset muodos-

tuvat. Ruoat mitä syömme arjessa, määrittyvät sen mukaisesti, missä ja milloin 
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ruokaa syödään ja kenen kanssa. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 161.) Esimerkiksi 

kunnon aterian tai ruoan kuvailu, on arjessa riippuvainen siitä, missä ja kenen 

kanssa ruokaa syödään. Tyypillisesti kunnon ruoka yhdistetään aterioihin, jotka 

ovat ravitsevia ja ne nautitaan yhdessä esimerkiksi perheen kesken. Lisäksi kou-

lun tai työpaikan ruokaloissa syötyjä aterioita kuvataan monesti kunnon ruokana. 

Yhdessä syöminen on tyypillinen osa kunnon aterioita ja samantyylistä kuvailua 

ei käytetä usein pienempien aterioiden kuten välipalan yhteydessä. Kunnon 

ruoan määrittelyn toinen tyypillinen piirre on se, että se on kylmä- tai lämminate-

ria, joka voidaan tarjota lautasmallin suositusten mukaisesti. Suomalaiset kuiten-

kin määrittelevät kunnon aterian olevan tyypillisemmin lämmintä ruokaa. (Maa-

virta, 2009, ss. 127–128.) 

 

Kun pohja terveyttä ylläpitäville ruokatottumuksille luodaan lapsuudessa ja nuo-

ruudessa, on nuoren helpompi itsenäistyessä omaksua terveellistä ruokakäyttäy-

tymistä yksilönä. Nuoren arvossa pitämät aikuiset esimerkiksi huoltajat ja val-

mentajat toimivat osakseen roolimalleina sekä suunnannäyttäjinä ruokavalin-

noille. (Rinta, 2015, s. 153; Syödään yhdessä, 2019, s. 92.) Perheen ruokatottu-

muksilla on huomattu myös olevan vaikutusta nuorten tulevaisuuden ruokatottu-

muksiin ja ruoanvalintaan (Tilles-Tirkkonen, 2016, s. 9; Tilles-Tirkkonen ym., 

2015, s. 3829).  

 

Malli terveellisistä ruokavalinnoista ei riitä ainoana keinona ruokatottumusten 

omaksumiseen, vaan ruokailujen sosiaaliset aspektit edesauttavat luomaan yk-

silöille arkista terveellistä ruokakulttuuria. Ruokailutilanteessa saamien sosiaalis-

ten tilanteiden kautta nuori luo omaa identiteettiään, millä voi olla suuri vaikutus 

terveellisten ruokatottumusten omaksumiseen sekä nuoren itse tekemissä ruo-

kavalinnoissa. Eli toisin sanoen ruokasuositukset ja neuvot luovat suuntaviivat 

terveellisille valinnoille, mutta ruokatottumukset luodaan sosiaalisissa tilanteissa 

ruokapöydässä. (Bouwman, te Molder, Koelen & van Woerkum, 2009, s. 391.) 

Unicefin (2007) selvityksessä on kuitenkin huomattu, että suomalaista perheistä 

60 % syö säännöllisesti aterioita yhdessä, mikä on hyvin vähäistä verrattuna mui-

hin OECD-maihin. Syy yhdessä syötyjen aterioiden vähyydelle koettiin johtuvan 

ajanpuutteesta ja vaikeutena yhdistää perheenjäsenten aikatauluja. (Unicef, 

2007, ss. 22, 27.) 
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4.4 Urheilijaperheen arki 
 
Elämä nykyperheissä on kiireistä. Työn ja koulun lisäksi perheenjäsenten eri har-

rastukset vievät arjesta ison osan. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, s. 12.) Per-

heellä tässä tutkielmassa tarkoitetaan nuoren elämän ryhmää tai yksikköä, jotka 

asuvat yhdessä tai useammassa paikassa, ja joiden jäsenillä on toisiinsa emo-

tionaalinen sidos (Janhonen-Abruquah, 2012, s. 133). Harrastuksista ja muista 

arjentehtävistä johtuva ajanpuute vähentää perheiden yhdessä vietettyä aikaa, 

joka käytetään esimerkiksi ruokailuun tai ruoanvalmistukseen (Maavirta, 2009, s. 

125). Aikuisen tehtävä on varmistaa, että nuoren arjen toimintakyky ja hyvinvointi 

pysyvät kunnossa (Lehmuskoski, 2019, s. 54).  

 

Nuoren arjen tulisi olla tasapainossa niin päivärytmin, ravinnon, levon ja urheilu-

suorituksista palautumisen näkökulmista. Kun nuoren arki ja elämänrytmi on ta-

sapainoista ja nuori voi hyvin, näkyy se usein parempana motivaationa osallistua 

urheiluharrastustoimintaan ja lajissa kehittymiseen. (Kokko, 2015, s. 43; Liukko-

nen, 2007, s. 216.) Erityisesti yläkouluiässä päävastuu arjenhallinnasta kuuluu 

nuoren huoltajille, perheelle ja muille nuoren lähipiirien vastuuaikuisille. Tämä 

johtuu siitä, että suurin osa nuorista asuu edelleen lapsuudenkodissaan per-

heensä kanssa vähintään peruskoulun loppuun asti.  

 

Aktiivisesti seuratoiminnassa urheilevien nuorten arki on usein melko hektistä, 

johtuen harjoitus- ja kilpailupäivien määrän kasvusta. Harrastusten yhdistäminen 

koulu- ja työarkeen vaatii paljon arjen resursseja ja suunnitelmallisuutta niin nuo-

rilta kuin heidän huoltajiltaan. Kokko (2015) mukaan huoltajien yhtenä tärkeim-

pänä kasvatustehtävänä on opettaa nuorille arkista ajanhallintaa ja arjen tasapai-

noista rytmittämistä suhteessa urheiluun ja arjessa jaksamiseen (Kokko, 2015, s. 

34). Urheilulajissa kehittyäkseen nuoren tulee hallita kokonaisuutena, miten yh-

distää urheilua ja muuta arkista elämää. Kokonaishallinta voidaan muodostaa, 

jos nuori oppii läheisiltään vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja taitoa koordinoida 

erilaisia arjen kokonaisuuksia. Arjen koordinointitaitoa voisi olla esimerkiksi 

koulu- ja urheiluarjen yhdistäminen vastuullisesti ja hyvinvoivasti. (Liukkonen, 

2007, s. 216.)  
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Perheellä on iso merkitys urheilulliseen harrastuneisuuteen ja siinä kehittymi-

seen. Nuoren huoltajat toimivat useimmissa tapauksissa urheiluharrastuksen 

mahdollistajana. Harrastuksen mahdollistamisella tarkoitetaan, sitä että huoltajat 

ovat päävastuussa kaikista harrastukseen liittyvistä kustannuksista, harjoituksiin 

tai kilpailupäiviin kuljettamisesta sekä nuoren urheilijan arkisen toimintakyvyn yl-

läpitämisestä. Eli huoltajilta edellytetään niin taloudellisia kuin ajallisia resursseja, 

jotta harrastukseen voidaan osallistua. Ajallisten resurssien tarve kuitenkin kor-

reloi sen kanssa kuinka kaukana nuoren harrastukset ovat. Esimerkiksi aikare-

surssia helpottaa harjoituspaikkojen läheisyys tai hyvät liikenneyhteydet harjoi-

tuksiin, jolloin yläkoululainen voi siirtyä omatoimisesti harrastuksiinsa. (Aarres-

sola & Konttinen 2012, s. 31.)  

 

Hektisestä arjesta selviäminen ei ole aina jokaiselle nuorelle helppoa ja tämä 

vaatii huoltajilta taitoa kuunnella nuoren tarpeita ja arjessa jaksamista. Jos nuori 

kuormittuu arjesta liiallisesti, on huoltajien tehtävä selvittää mistä arjen kuormit-

tavuus johtuu ja ohjata nuorta löytämään tasapainoa arjesta palautumiseen. Jat-

kuva arjen kuormittavuus voi vähentää nuoren arjessa jaksamista ja lisäksi sillä 

on nähty yhteys nuoren fyysisen ja henkisen terveyden heikkenemiseen. Väsy-

neenä tai huonosti palautuneena nuoren urheiluvammojen riski kasvaa ja moti-

vaatio harjoitteluun voi heiketä. (Lehmuskoski, 2019, s. 78.) 

 

Edellä käsitellyt luvut 2–4 muodostavat tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. 

Seuraavissa luvuissa 5–10 siirrytään tutkielman empiiriseen osuuteen ja tulosten 

tarkasteluun ja pohdintaan. 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita yhdeksäs-

luokkalaisten tavoitteellisesti urheilevien poikien kokemusta ruokatottumuksis-

taan ja ruoanvalinnastaan sekä selvittää onko urheilulla vaikutusta syömiseen. 

Lisäksi pyritään löytämään vastauksia siihen, miten heitä neuvotaan ruoanvalin-

taan liittyvissä teemoissa ja kuka tai ketkä niitä heille tarjoavat. Empiiriseen tutki-

muksen tutkimuskysymykset laadittiin luvuissa 2–4 esitetyn teoreettisen viiteke-

hyksen pohjalta. 

 

Tutkimustehtävään pyritään vastaamaan seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

1. Millaiset ovat urheilevien poikien ruokatottumukset ja ruoanvalinta? 

a. Harjoituspäivinä? 

b. Vapaapäivinä? 

c. Kilpailupäivinä? 

2. Minkälainen neuvonta ja mitkä muut tekijät vaikuttavat poikien ruokatottu-

muksiin ja ruokavalintoihin? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys kartoittaa sitä, millaisia ruokatottumuksia tutki-

mukseen osallistuvilla urheilijoilla on ja miten he itse kokevat omat ruokatottu-

muksensa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään erilaisien päivien mahdollisia 

vaikutuksia aterioihin ja ruoanvalintaan.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, mitkä asiat vaikuttavat nuo-

ren tekemiin ruokatottumuksiin ja ruokavalintoihin. Lisäksi vastauksista pyritään 

havainnoimaan, onko urheilulajilla vaikutusta heidän syömiseensä tai osaavatko 

he nimetä tahoja tai henkilöitä, joilla he kokevat olevan vaikutusta nykyisiin ruo-

katottumuksiinsa.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin syksyllä 2020. Tutki-

mukseen osallistui sähköisen kyselylomakkeen kautta 12 helsinkiläisen perus-

koulun yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Tutkimuksessa hyödynnettiin, ”stimula-

ted recall” eli virikehaastattelu-menetelmää osana sähköistä kyselyä. Virikkeelli-

sen kyselyn tarkoituksena on keskittää vastaajien ajatuksia kohti tutkittavaa asiaa 

tai ilmiötä, jolloin vastaukset kohdentuvat todennäköisesti vahvemmin tutkimus-

tehtävään. Haasteena tutkimuksessa oli rajattu kohderyhmä sekä ajankohtainen 

koronapandemia, joka vaikeutti tutkittavien hankintaa. Tutkimustulokset analy-

sointiin laadullisella sisällönanalyysillä kevättalvella 2021. 

 

6.1 Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa 
 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkittavaa ilmiötä 

kohtaan. Tutkimuksella pyritään syventämään jo tutkittuja ilmiöitä ja antamaan 

uusia näkökulmia tutkimukselle. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan usein ko-

kemuksia ja hyödynnetään kokemusperäistä tietoa. Tavoitteena on löytää ym-

märrystä ihmisten antamille merkityksille ja tarkoituksille, jotka perustuvat heidän 

kokemuksiinsa yhteiskunnasta ja omasta elämästään. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

ss. 33, 37.) Laadullinen tutkimus voi tuottaa monipuolista tutkimustietoa, jolla voi-

daan syventää ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Toisin sanoen laadullinen tutkimus 

pyrkii ratkaisemaan kvantitatiivisen tutkimuksen auki jääneitä kysymyksiä. (Ala-

suutari, 2011, ss. 25–26, 34.) Tämän laadullisen pro gradu -tutkielman pyrkimyk-

senä on antaa ääni nuorelle itselleen sanoittaa omaa syömistään ja tarkastella 

tuloksia aiempien tutkimusten valossa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa vastaajien määrä ei ole yhtä merkittävää kuin se, 

miten syvällisesti vastaajat selittävät haluttua ilmiötä tai tutkimustehtävää. Tutki-

muksessa pyritään analyysin kautta käsitteellistämään ilmiöitä ymmärrettävään 

muotoon. Laadullisen tutkimuksen yhteiskunnallinen yleistettävyys ei ole tutki-

muksen ensisijainen tai ainoa tavoite, vaan pyrkimys tarkastella kriittisesti jo tut-

kittua tietoa sekä luoda uusia selityksiä eri ilmiöille. Parhaimmillaan laadullinen 
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tutkimus voi kuvastaa yhteiskunnan ilmiöitä tarkasti sekä yhteiskunnassa eletyn 

ajan mukaisesti. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 15.) 

 
6.2 Stimulated recall -menetelmä 
 

Tutkielmassa hyödynnetään virikkeellistä haastattelua eli ”Stimulated recall” – 

menetelmää. Menetelmä tarkoittaa tapaa, jolla pyritään kohdentamaan vastaa-

jien näkökulmaa tutkittaviin teemoihin aktiivisemmin. Eli virike toimii haastattelun 

tai tässä tapauksessa kyselyn innoittajana, jolla herätetään tutkittavan ajatukset 

(Törrönen, 2001, s. 206). Virikkeellä tarkoitus auttaa tutkittavia ymmärtämään 

konkreettisemmin, mistä tutkimuksessa on kyse. Virikkeen avulla nuori voi pa-

lauttaa helpommin mieleensä aitoja omia arkisia ruokatottumuksiaan. Vastaaja-

ryhmän ikä sekä kehitysvaihe olivat syitä siihen, miksi valitsin tutkimusmenetel-

mäkseni virikkeellisen haastattelumuodon kyselyyni.  

 

Luukkonen (2021) uskoo virikkeen tukevan paremman kuvan luomista tutkitta-

vien aidoista hetkistä sekä auttaa tutkittavia palaamaan paremmin alkuperäisiin 

tilanteisiin (Luukkonen, 2021, s. 56). Virike voi olla osa empiiristä tutkimuksen 

toteutusta tai koko tutkimus voidaan pohjata virikkeille (Törrönen, 2012, s. 198). 

Lisäksi on pohdittava virikkeen roolia tutkimukselle, ja määritellä toimiiko virike 

johtolankana, provosoijana tai pienoismaailmana vastaajille vai sisältyykö virik-

keen rooliin kaikkia edellä mainittuja (Törrönen, 2001, s. 206). 

 

Tässä tutkielmassa virike toimii osana sähköistä kyselyä. Virikkeenä toimi kaksi 

erilaista videota (kts. alaluku 6.4.), jotka rytmittivät ja ohjeistivat tutkittavien vas-

taamista. Ensimmäisellä videolla esittelin itseni pro gradu -tutkielman tekijänä 

(kts. liite 3, s. 3). Kerroin videolla myös tutkimukseni tarkoituksen sekä ohjeistin 

oppilaita siihen, kuinka lomakkeeseen tulisi vastata. Videon tarkoituksena on 

pohjustaa tutkimukseen vastaamista sekä antaa tutkijalle ”kasvot”, jolloin vastaa-

jat tietävät, kuka heidän vastauksiaan käsittelee, analysoi ja minkä takia. Toisen 

videon (kts. liite 3, s. 4) tarkoitus oli virittää vastaajia tutkittavaan teemaan oman 

elämän näkökulmasta eli tavoitteellisesti urheilevan nuoren arkeen, ruokatottu-

muksiin sekä ruoanvalintaan.  
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Larsen, Fleasaker ja Stege (2008) ovat kuvailleet artikkelissaan virikehaastatte-

lua tapana saada tutkittavia kuvailemaan asioita, joita he muistavat virikkeiden 

avulla. Virikkeillä pyritään luomaan yhteisymmärrys tutkittavaan teemaan ja koh-

distaa ajattelua kohti omaan elämään. Virikkeen on tarkoitus vähentää tutkitta-

vien vastaamista yhteiskunnan odotusten mukaisesti ja pohjata vastaukset 

enemmän omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä aitoihin elettyihin tilanteisiin. 

(Larsen, Fleasaker & Stege, 2008, s. 20.)  

 

Törrönen (2001) kuvaa virikettä osana aineistonkeruuta, joka pyrkii luomaan 

osallistujille kausaalisen ärsykkeen tai reaktion virikettä kohden ja näin tuoda pii-

lossa olevia ajatuksia ja näkökulmia esiin vastauksissa. Virikkeet mahdollistavat 

luomaan virikkeen ja vastaajan välille vertailuasetelman, joka voi auttaa tulkitse-

maan ja pohtimaan tilannetta tarkemmin omasta näkökulmasta. (Törrönen, 2001, 

s. 205–206.) Virikkeellisessä aineiston keruussa tulee kuitenkin pohtia, kuinka 

paljon virike johdattaa tutkittavia vastauksiin. Jos virikkeellisyys on hallitseva osa 

tutkimusta, voi se vaikuttaa negatiivisesti vastauksiin niin, että kokemusten sijaan 

saadaan niin kutsuttuja luotuja vastauksia, joiden he kuvittelevat vastaavan tutki-

jan odotuksia. (Luukkonen, 2021, s. 57.) 

 

6.3 Kyselyn toteuttaminen 
 
Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin joulukuussa 2020 sähköisenä kyselynä. 

Tutkimukseen hankittiin osallistujia Helsingin yliopiston tutkimusyläkouluista. Tut-

kimusryhmän rajaaminen suomenkielisiin, yliopiston alla toimiviin kouluihin, hel-

potti osallistujien hankintaa, kun tutkimuslupa tutkielmia varten saadaan yliopis-

ton puolesta. Muutoin alaikäisiä oppilaita tutkivassa pro gradu -tutkielmassa pi-

täisi hankkia kaupungin lupa tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimukseen osallis-

tumisesta informoitiin lisäksi tutkittavien huoltajia.  Huoltajien informointi tutkimuk-

seen osallistumiseen vaaditaan kaikilta 15-vuotta täyttäneiltä alaikäisiltä tutkitta-

vilta, vaikka heidän nimeään ei julkaistaisi tutkimuksen teon yhteydessä lainkaan. 

Tällä toimella noudatetaan tutkimuksen toteuttamisen eettisiä periaatteita. (Hel-

singin kaupunki, 2021; TENK, 2019, s. 14.) 
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Aineisto hankittiin sähköisellä kyselylomakkeella 12 yhdeksäsluokkaiselta urhei-

lijapojalta. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kutsu tutkimukseen sekä itse 

tutkimus oli järjestettävä etäratkaisuna, jotta se olisi kaikille osapuolille turvallista. 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni sähköisen kyselylomakkeen.  Sähköisten 

lomakkeiden on nähty olevan nuorten mielestä mielekäs ja helppo tapa osallistua 

erilaisiin tutkimuksiin verrattuna muihin aineistonkeruu menetelmiin (Valli & Perk-

kilä, 2012, s. 102).  

 

Kutsu (Liite 1) tutkimukseen osallistumiseen lähettiin sähköpostitse. Kutsut lähe-

tettiin kaikille aineenopettajille, jotka toimivat työssään liikunnan ja ravitsemuksen 

opetuksen piirissä. Oppiaineet, joissa aihepiirejä käsitellään yläkoulussa ovat ter-

veystieto, liikunta ja kotitalous. Tutkimuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi kutsut 

tutkimukseen lähetettiin myös koulujen rehtoreille. Ensimmäiseksi kysyttiin kou-

lun halukkuutta osallistua tutkimukseen ja sen jälkeen opettajat kutsuivat mukaan 

kohderyhmääni soveltuvia tavoitteellisesti urheilevia yhdeksäsluokkalaisia poikia. 

Lisäksi kutsussa esiteltiin tutkimuksen tavoite ja sen hetkiset tutkimuskysymyk-

set. Tutkimuskysymykset muokkaantuivat lopulliseen muotoon tutkielmaproses-

sin aikana, joka on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2009, s. 75). 

 

Koska kohderyhmäni oli niin tarkasti rajattu, tarvitsin apua koulun opettajilta, jotka 

pystyivät kutsumaan tutkimukseen soveltuvia henkilöitä kohdennetusti. Helsingin 

yliopistolla on kaksi suomenkielistä peruskoulua. Tutkimuskutsuun vastasi aino-

astaan toinen kouluista. Tutkimuksen yhteyshenkilöksi valikoitui opettaja, joka 

opettaa kaikkia yläkoulun yhdeksäsluokkalaisia poikia liikunnassa. Tämä tehosti 

tutkimukseen osallistuvien, kohderyhmän kriteerit täyttävien oppilaiden hankin-

taa. Vastaajien anonymiteetti oli mahdollista säilyttää tutkielman kaikissa vai-

heissa. Liikunnanopettajan kanssa sovittiin, että vain hänellä ja koulun henkilö-

kunnalla on tiedot tutkimukseen osallistuvien tutkimusluvista ja hän antaa luvan-

saaneille linkin tutkimuslomakkeeseen.  

 

Kysely toteutettiin yhtä vastaajaa lukuun ottamatta koulupäivän aikana, jolloin tut-

kittavien ei tarvinnut käyttää omaa vapaa-aikaansa vapaaehtoiseen tutkimuk-

seen osallistumiseen. Vastaajille annettiin myös vaihtoehtoisesti mahdollisuus 
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tehdä tutkimus omalla koulun ulkopuolisella ajalla, jos eivät päässeet osallistu-

maan koulupäivän aikana tarjottuun vastaushetkeen. 

 

6.4 Kyselylomakkeen laatiminen 
 
Kyselylomaketta laatiessa pyrin kehittämään kysymyksiä, joilla pystyn vastaa-

maan tutkimuskysymyksiini ja ne ovat liitoksissa tutkielman teoreettiseen viiteke-

hykseen. Kehittämäni puolistrukturoidut kysymykset asetettiin tutkimuskysymyk-

sittäin taulukoihin (Liite 2). Koska kysely järjestettiin sähköisellä lomakkeella, py-

rin ottamaan huomioon kysymyksiä tehdessäni vastaajien iän ja taidon vastata 

kysymyksiin. Kysely on Tuomi & Sarajärvi (2018) mukaan tapa saada tutkittavia 

kertomaan, millä tavalla ja miksi he toimivat tietyllä tavalla arjessaan. Lisäksi ky-

selyssä voidaan jakaa ajatuksia siitä, millaisia ajatuksia omat tottumukset herät-

tävät itsessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 134.)  

 

Kysymyksen asettelun tuli olla mahdollisimman selkeä, jotta yhdeksäsluokkalai-

nen ymmärtäisi, mitä kysymyksellä tarkoitetaan ja mitä kysymyksiin tulisi vastata. 

Kyselylomakkeessa esitetyt kysymykset käsittelivät ruokatottumuksiin, ruoanva-

lintaan ja ravitsemusneuvontaan liittyviä teemoja (Liite 3). Puolistrukturoitu kysely 

sisältää tyypillisesti sekä avoimia että tarkemmin rajattuja kysymyksiä (Saaranen 

& Puusniekka, 2009, s. 57). Lomakkeen toimivuutta testattiin ennen kyselyn jul-

kaisua, jotta mahdolliset puutteet kysymysten asettelussa tai vastausvaihtoeh-

doissa saatiin minimoitua. Lomaketta testattiin viiden eri koehenkilön voimin, 

jotka kokeilivat, toimiiko lomake halutulla tavalla ja ymmärtävätkö he, miten hei-

dän tulisi vastata muodostamiini kysymyksiin. Koehenkilöiden antamien palaut-

teiden avulla selkeytin kysymysten asettelua siten, että yhdessä kysymyksessä 

kysytään yhtä asiaa kerrallaan.  

 

Kyselylomake koostui 26 kysymyksestä. Ensimmäisellä kysymyksellä varmistet-

tiin huoltajan luvan saaminen tutkimukseen. Seuraavat viisi kysymystä koskivat 

tutkittavien taustatietoja kuten ikää, urheilulajia ja harjoitteluaktiivisuutta. Loput 

20 olivat tutkittavien ruokatottumuksiin ja ruoanvalintaan liittyviä kysymyksiä. 

Näistä kaksi ensimmäistä kysymystä liittyivät suoraan virikevideon herättämiin 
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ajatuksiin. Loput 18 kysymystä tarkensivat poikien omia ruokatottumuksia, ruo-

anvalintaa ja heidän saamaansa ravitsemusneuvontaa. 

 

Lomakkeeseen valikoitiin urheilijan ruokavalintoja mallintava Terve urheilija -si-

vuston YouTube-kanavalta löytynyt video ”Kunnon ruokaa nuorelle urheilijalle” 

(2011). Videolla annetaan havainnollinen esimerkki urheilijan ravitsemuksen pää-

kohdista eli ateriarytmistä, urheilijan lautasmallista ja ruoanvalinnasta. Videon 

tarkoituksena on ohjeistaa nuoria siihen, miten suunniteltu ja terveellinen ravinto 

voi tukea urheilijan elämänrytmiä. Videolla esiintyy pituushyppääjäpoika, joka ku-

vaa yhtä kouluviikolle sijoittuvaa harjoituspäiväänsä ja päivän ateriarytmiä sekä 

ruoanvalintaa. Hän esittelee kaikki päivänsä ateriat, pohtien niiden vaikutuksia 

päivänkulkuunsa. Poika arvioi videolla myös muiden vertaistensa ateriarytmejä 

ja ruoanvalintaa sekä niiden sopivuutta urheilijan elämäntapaan ja arjessa jaksa-

miseen. Vaikka video on lähes kymmenen vuotta vanha, antaa video voimassa 

olevien suomalaisten ruokasuositusten (Syö hyvää, 2014) mukaisen esimerkin 

ateriarytmistä ja ruoanvalinnasta. Virikevideon tavoitteena on antaa vastaajille 

mahdollisuus peilata tutkittavaa teemaa oman elämän näkökulmasta (esim. Tör-

rönen, 2002).  Videolla esiintyvä urheilijapoika syö oppikirjamaisen täydellisesti, 

jonka tarkoitus on herättää vastaajissa kriittistä pohdintaa omaa syömistä koh-

taan. Video sisälsi osakseen Terve urheilija -seuran yhteistyökumppaneiden tuo-

tesijoittelua. Koen, että videon tuotesijoittelulla ei ole vaikutusta poikien antamiin 

vastauksiin omiin ruokatottumuksiin liittyen ja kyselyssä ei vaadita vastauksissa 

syötyjen tai juotujen tuotteiden brändikuvauksia. 

 
6.5 Tutkimuksen kohderyhmän kuvaus 
 

Tutkielman empiiriseen tutkimukseen osallistui 12 yhdeksäsluokkalaista helsinki-

läistä poikaa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kävivät samaa koulua ja jokainen 

heistä oli 15-vuotias. Jokainen tutkittava oli saanut huoltajalta luvan osallistua 

tutkimukseen. Kohderyhmä koostui tavoitteellisesti urheilevista pojista. Tavoit-

teellisuuden määrittelin fyysiseksi urheiluksi, jossa urheilijan pyrkimyksenä on ke-

hittyä mahdollisimman pitkälle urheilulajissaan ja urheilija osallistuu aktiivisesti 

lajinsa kilpailutoimintaan. Tutkimukseen osallistui tavoitteellisesti urheilevia poi-
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kia monista eri urheilulajeista. Yleisin urheilulaji vastaajien keskuudessa oli jalka-

pallo, jota harrasti neljä poikaa. Seuraavaksi yleisimmät urheilumuodot olivat ten-

nis ja salibandy, jota kumpaakin harrasti kaksi vastaajaa. Loput tutkittavat har-

rastivat golfia, sulkapalloa ja jääkiekkoa sekä yksi vastaaja kertoi harrastavansa 

sekä yleisurheilua että triatlonia. 

 

Selvitin vastaajien tavoitteellisuutta urheilussa tarkentavilla kysymyksillä, joissa 

selvitettiin poikien viikoittaista harjoitusmäärää sekä osallistumista kilpailuihin. 

Viikoittaisten harjoitusten määrää selvittäessä erittelin harjoitukset seuratoimin-

nassa tapahtuviin harjoituksiin ja omatoimisesti tapahtuviin harjoituksiin. Vas-

taukset viikoittaisesta seuratoiminnassa tapahtuvasta harjoittelusta vaihtelivat 

vastaajilla kahdesta harjoituskerrasta seitsemään. Tyypillinen vastaus oli kuiten-

kin se, että seuratoiminnassa harjoiteltiin noin 3–4 kertaa viikossa. Lisäksi osa 

pojista oli lisännyt vastukseensa, että harjoitusten lisäksi heillä on pelejä viikoit-

tain, jotka lisäävät viikoittaista urheilumäärää. Kaikki vastaajat kertoivat kilpaile-

vansa urheilulajissaan. Omatoimista harjoittelua tapahtui viikoittain vaihtelevasti 

0–4 kertaa viikossa. Lisäksi osa vastaajista oli tarkentanut vastaustaan, että har-

joittaa kehonhuoltoa päivittäin, jolla ylläpitää omaa toimintakykyä seuranharjoi-

tuksissa ja peleissä. Yksi vastaajista oli myös lisännyt, että omatoimiseen harjoit-

telun määrään vaikuttaa se, onko viikko kuinka kiireinen esimerkiksi koulutyön tai 

pelimatkojen osalta. Yhdellä pojista vuodenajalla oli vaikutusta omatoimiseen la-

jiharjoitteluun ja hän kertoi, että harjoittelee omatoimisesti kesäisin joka päivä ja 

talvisin yhden kerran viikossa.  

 

6.6 Aineiston analysointi  
 
Analysoin kyselyssä saatuja vastauksia aineistolähtöisen sisällönanalyysin kei-

noin. Aineistolähteisyydellä tarkoitetaan, että vaikka tutkimuskysymykset pohjau-

tuivat teoriatietoon, analyysi pohjautuu saatuun aineistoon määrittelemättä ana-

lyysiyksiköitä etukäteen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 15.) Ana-

lyysitapa oli tietoinen valinta, jotta aineistoa pääsi tutkimaan syvemmin. Sähköi-

sesti kerättyä aineistoa voisi kuvailla pieneksi määrälliseksi aineistoksi. Tämä on 

tyypillistä laadullisen sisällönanalyysin teossa, jossa aineisto kerätty sanallisesti 

kuvatuista vastauksista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 97.)  
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Laadullista sisällönanalyysiä on mahdollista tehdä hyvin erilaisille aineistotyy-

peille, joista tyypillisimpiä ovat kirjoitetut tekstit, haastattelut sekä ääni ja kuva 

aineistot (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 97; Vuori, 2021, Laadul-

linen sisällönanalyysi). Analyysitapaa pohtiessa tuli kiinnittää huomiota tutkimuk-

sen kohderyhmän tutkittavuuteen, jossa yhdeksäsluokkalaisten poikien kyky vas-

tata ja kuvata omia ruokailutottumuksiaan on kehitysvaiheesta johtuen vielä puut-

teellista.  

 

Tutkimukseni on tyyliltään laadullinen sisällönanalyysi ja sähköinen kysely aineis-

tonkeruumetodina vaatii, että kyselyn jokainen kysymys tekstualisoidaan erik-

seen ja saaduista vastauksista luodaan yhteenveto. Sisällönanalyysissä on tyy-

pillistä edetä niin, että aineistosta tutkitaan kaikki ne tekijät, jotka sopivat tutki-

mustehtävään ja -kysymyksiin ja kaikki muu tutkittavan ilmiön ulkopuolelle jäävä 

informaatio jätetään pois tästä tutkimuksesta.  Eli aineistoa tarkastellaan eritellen, 

yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen suhteessa tutkimustehtävään. Näi-

den perusteella aineistosta luodaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 168; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 97.) Aineiston perusteella luotujen 

yhteenvetojen pohjalta oli mahdollista tarkastella ja jäsentää aineistoa uudelleen 

ja saada vastauksia tutkimustehtävään. Tutkimukseen osallistuneiden vastauk-

sista luotiin yhteenvetotaulukkoja, joihin eroteltiin jokainen vastaaja kysymyksit-

täin. Taulukkoon oli mahdollista eritellä vastaajien kyselyyn antamia vastaksia ja 

nostaa esille mahdollisia poikien tarkentavia ilmauksia. Esimerkkejä taulukoin-

nista löytyy liitteistä 4 ja 5. Vuori (2021) on kuvaillut sisällönanalyysiä tapana kar-

toittaa aineistosta, miten vastaajat sanoittavat ja kuvaavat vastauksiaan tutkitta-

viin ilmiöihin (Vuori, 2021, Laadullinen sisällönanalyysi).  
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7 Tutkimustulokset 
 
Tutkielmassa pyrittiin selvittämään urheilijapoikien kokemuksia omista ruokatot-

tumuksistaan ja ruoanvalinnasta sekä minkä tekijöiden he kokivat vaikuttavan nii-

hin. Tulokset osoittivat, että poikien urheilullisuus ja aktiivinen arki vaikuttivat hei-

dän syömiseensä positiivisesti, mutta monella oli vielä parannettavaa esimerkiksi 

ateriarytmissä. 

 

7.1 Urheilijapoikien ruokatottumukset ja ruoanvalinta 
 
7.1.1 Kokemus ruokatottumuksista 
 

Kysyttäessä ”Mitä mieltä olet omista ruokatottumuksista?” Viisi vastaajaa kertoi 

ruokatottumustensa olevan hyvät ja kuusi vastaajaa melko hyvät (Liite 4). Yksi 

vastaajista ei osannut sanoa, mitä mieltä hän ruokatottumuksistaan on. Ne, jotka 

mainitsivat ruokatottumustensa olevan hyvät, kertoivat sen johtuvan niiden sään-

nöllisyydestä, monipuolisuudesta sekä terveellisyydestä. Ne vastaajat, jotka ko-

kivat ruokatottumustensa olevan melko hyvät, tunsivat että omissa ruokatottu-

muksissa olisi vielä parantamisen varaa. Lisäksi yksi vastaajista tarkensi, että 

voisi parantaa aterioidensa säännöllisyyttä sekä terveellisyyttä ja toinen koki 

myös aterioiden säännöllisyydessä parannettavaa. 

 

Päivän pääaterioista (aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala) kysyttä-

essä yhdeksän kahdestatoista vastaajasta kertoi, että he eivät syö aina kaikkia 

päivän pääaterioita. Vain kolme vastaajaa kertoi syövänsä kaikki päivän pääate-

riat. Aterioita väliin jättävistä pojista seitsemän kertoi, että he eivät syö välipalaa 

säännöllisesti, koska sitä ei joko koettu tarpeelliseksi, sitä ei ehditty nauttimaan 

tai kotona ei ollut tarvikkeita sen valmistamiseksi. Kaksi lisäsi, että jättää välipalan 

lisäksi syömättä myös iltapalan. Yksi vastaajista kertoi, että ei syö aina aamupa-

laa ja yksi kertoi, että hänellä saattaa jäädä koululounas joskus syömättä.  
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7.1.2 Omien ruokatottumusten vertaaminen virikevideoon 
 

Pojille näytettiin haastattelun yhteydessä virikkeellinen video yleisurheilijapojan 

ruokatottumuksista ja ateriarytmistä. Virikkeellinen video toimi pohjana kysymyk-

sille, joihin vastaajien tuli vastata oman elämän kokemusten perusteella. Ensin 

kysyttiin mitä yhtäläisyyksiä ja toiseksi mitä eroavaisuuksia pojat löysivät verrat-

tuna videon urheilijapojan ruokatottumuksiin.  

 

Vastaajat havaitsivat samankaltaisuutta ateriarytmissä, aterian sisällössä, moni-

puolisuudessa, terveellisyydessä ja ravitsevuudessa. Lisäksi muutamat vastaa-

jista korostivat sitä, että he pyrkivät välttämään erilaisten herkkujen syöntiä har-

joituspäivinä, videon pojan kaltaisesti. Ateriarytmin säännöllisyyden kanssa yhte-

näisyyttä koki puolet vastaajista. Ruokien terveellisyyden ja ravitsevuuden 

kanssa yhtenäisyyttä koki kymmenen vastaajaa kahdestatoista. Osa vastaajista 

tarkensi vastaustaan pohtiessaan aterioiden koostamista niin, että heidän ruo-

kansa ovat yhtä monipuolisia ja ”kunnollisia” kuin videon pojalla. Heidän ateri-

ansa ei myöskään sisällä pahemmin ”höttöä” eli ravitsemussisällöltään köyhiä 

valintoja. Yksi vastaaja oli vielä tarkentanut lisäksi, että hänen ateriansa sisältä-

vät usein tonnikalaa, joka luultavasti johtui siitä, että videon poika valmisti itsel-

leen tonnikalapastaa koulun jälkeen. 

 

Yhtäläisyyksien jälkeen tutkittavilta kysyttiin, mitä eroja he huomasivat videon ur-

heilupojan ruokatottumuksiin. Useat tutkittavien antamat vastaukset kumosivat 

heidän edelliseen kysymykseensä antamiaan vastauksia. Vastauksissa tyypil-

listä oli se, että pojat kokivat, että omat ateriat eivät olleet videolla esiintyneen 

pojan aterioiden kanssa yhtä runsaita. Puolet vastaajista ilmoittivat, että he eivät 

syö kaikkia samoja aterioita mitä videon poika söi. Vastaajista viisi tarkensi ate-

riarytmin eroavaisuutta sillä, että heillä ei ole tarvetta syödä arkena välipalaa tai 

ainakaan he eivät tee koskaan eväitä itselleen kouluun. Yksi mainitsi lisäksi, että 

ei tee pojan tapaan eväitä siksi, koska hän ennättää tekemään ruokaa kotona 

koulupäivän jälkeen. Toinen mainitsi valmistavansa eväitä kuitenkin kilpailureis-

suille, vaikka muuten arjessaan ei niitä tavallisesti tekisi.  Muutama kertoi lisäksi, 

että heidän nauttimansa aamupala sekä iltapala on joko huomattavasti kevyempi 
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kuin videolla tai he saattavat joskus jättää sen välistä. Kolme poikaa kiinnitti huo-

miota videolla valmistettavissa aterioissa myös pojan aamupala-smoothieen, jota 

he eivät koskaan tee omassa arjessaan. Kouluterveyskyselyn tuloksissa 2017 & 

2019 havaittiin, että yläkoululaiset jättävät yhä useammin aamupalan ja koululou-

naan syömättä ja korvaavat väliin jätettyjä aterioita epäterveellisillä välipaloilla. 

Tähän tutkimukseen osallistuvien poikien käyttäytyminen on lähes päin vastaista 

kouluterveyskyselyyn verraten, kun tyypillisin väliin jätetty ateria oli välipala. Li-

säksi vastauksissa löytyi vain yksi maininta kouluruoan maistumattomuudessa, 

joka edesauttoi sen väliin jättämistä.  

 

7.1.3 Urheilulajin merkitys ruoanvalintaan ja kokemukset ruoan vaikutuk-
sesta urheilusuoritukseen 

 
Tutkimukseen osallistui edustajia kahdeksasta eri urheilulajista (jalkapallo, ten-

nis, salibandy, golf, jääkiekko, sulkapallo, yleisurheilu ja triathlon). Haastatelta-

vilta kysyttiin miten oma urheilulaji vaikuttaa heidän ruoanvalintoihinsa. Ne vas-

taajat, jotka kokivat urheilulajin vaikuttavan ruoanvalintaan, uskoivat tekevänsä 

terveellisempiä valintoja ruoan suhteen ja syövät säännöllisemmin urheilun 

vuoksi. Neljä pojista kertoi, että he valitsevat sellaista ruokaa, joka sulaa vatsassa 

hyvin ennen harjoituksia tai otteluita. Vastaajat kokivat, että täydellä vatsalla ei 

pysty liikkumaan lajille ominaisella tyylillä yhtä hyvin kuin sopivasti syöneenä. Li-

säksi yksi pojista perusteli urheilun vaikutusta ruoanvalintaansa niin, että jos söisi 

pelkästään ”höttöruokaa”, hän ei enää pysyisi urheilulajissaan muiden joukkueto-

vereiden tahdissa. Lisäksi yksi vastaajista pohti, että hän todennäköisesti söisi 

samalla tavalla kuin nyt, mutta hän ei kiinnittäisi niin paljon huomiota ruokailun 

säännöllisyyteen. Yksi kertoi kiinnittävänsä huomiota ruoan terveellisyyteen. Vas-

taajista neljä kertoi, että urheilulaji ei vaikuta paljoa tai ei lainkaan heidän syömi-

seensä. Kolme pojista kertoi, että he eivät koe urheilun vaikuttavan ruokailuihinsa 

mitenkään. Yksi kertoi, että hänen urheilulajillaan ei ole tyypillistä ruokavaliota, 

jota hänen tulisi noudattaa. Lisäksi yksi vastaajista ei osannut vastata kysymyk-

seen. 

 

Vaikka osa vastaajista koki, että urheilulaji ei vaikuta heidän ruoanvalintaansa, 

kertoivat kaikki vastaajat, että he ruokailulla on vaikutusta heidän urheilusuorituk-

siinsa. Kymmenen vastaajaa kahdestatoista koki ruokailun vaikuttavan heidän 
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jaksamiseensa. Jaksamisen uskottiin olevan hyvän ja monipuolisen ruoan an-

siota ja sillä nähdään myös positiivinen vaikutus omiin urheilusuorituksiin. Kaksi 

vastaajaa kiinnitti jaksamisen sijasta huomiota ruokailun oikea-aikaiseen ajoitta-

miseen. Kahdeksan pojista pohti myös aterioiden kokoa tai laatua suhteessa tu-

leviin harjoituksiin tai kilpailupäiviin.  

 
7.1.4 Harjoitus- ja kilpailupäivien ateriakuvailut 
 

Vastaajien aterioiden sisältöä harjoitus- ja kilpailupäivinä selvitettiin kyselyssä ky-

symyksillä mitä tavallisesti syöt harjoituspäivänä ja mitä tavallisesti syöt kilpailu-

päivänä. Vastauksia toivottiin pääaterioiden eli aamupalan, lounaan, välipalan, 

päivällisen ja iltapalan osalta. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa 

myös muista syödyistä ruoista tai aterioista. Vastauksista saatu aineisto asetettiin 

taulukkoon mihin avoimet vastaukset jaoteltiin aterioittain (esimerkki liitteessä 5). 

Käsittelen kappaleessa ensin harjoituspäivien ja sen jälkeen kilpailupäivien ate-

riakuvailuja. 

 

Harjoituspäivien ateriakuvailuissa, kymmenen vastaajista oli maininnut syövänsä 

aamiaisella leipää päällisten kera. Yksi vastaajista oli tarkentanut leipänsä olevan 

vaaleaa leipää ja kaksi vastaajista kertoi syövänsä ruisleipää. Neljä vastaajaa 

mainitsi nauttivansa aamupalalla puuroa ja toiset neljä jugurttia. Tuoreita hedel-

miä, marjoja tai vihanneksia aamupaloista löytyi puolelta vastaajista. Yksi poika 

oli vastannut syövänsä muroja aamuisin, jonka terveellisyyttä tai ravitsevuutta on 

vaikea arvioida tietämättä murolaatua. 

 

Ateriakuvausten sisällöt muuttuivat lounasateriaa kuvatessa niukemmiksi. Kuusi 

vastaajaa kertoi syövänsä harjoituspäivänä lounaaksi koululounaan, tarkemmin 

määrittelemättä sen sisältöä. Yksi oli kuitenkin maininnut syövänsä kouluruoan 

aina lautasmallin mukaisesti.  Kolme vastaajista korosti aterian ”tavallisuutta” ja 

”kunnollisuutta”. Neljä kuvaili harjoituspäivän lounaan sisältävän tyypillisesti pas-

taa kuten makaronilaatikkoa, pastaa ja kanaa tai pastaa ja lihaa. Yksi kuvaili lou-

naansa sisältävän tyypillisesti sitä, ”mitä tarjolla on”. 
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Harjoituspäivinä välipalaa kertoi syövänsä noin kaksi kolmannesta pojista. Väli-

palana syötiin nopeasti syötäviä, tehtäviä tai helposti mukaan pakattavia tuotteita 

kuten hedelmiä ja leipää. Välipaloina oli mainittu lisäksi proteiinipatukoita, muroja 

ja riisifruttia eli makeaa riisipuurovalmistetta. Yksi kertoi syövänsä välipalanakin 

joskus lounaaseen tai päivälliseen rinnastettavaa ”lämmintä ruokaa”. 

 

Samoin kuin lounasateriaa kuvatessa tutkittavien kuvailut päivällisestä olivat pel-

kistettyjä. Ateriakuvailuina oli käytetty esimerkiksi ilmaisuja: ”tavallista ruokaa”, 

”kotiruokaa”, ”samanlaista ruokaa kuin lounaalla” tai ”kunnon lämminateria”. 

Myös lounaan yhteydessä jo esiintynyt ilmaistu ”syödään sitä, mitä tarjolla on” 

mainittiin jälleen, mutta eri henkilön vastauksessa. Muita mainittuja aterioita olivat 

esimerkiksi ”jonkunlainen kana-ateria”, ”kana ja riisi” ja ”lihaa eri lisukkeilla ja sa-

laatilla”. Esille nousivat pasta- tai riisiateriat eri muodoissa, tyypillisemmin tarjoil-

tuna joko lihan, kalan tai kanan kanssa. Yksi vastaaja oli maininnut syövänsä 

perjantaisin pizzaa perheensä kanssa.  

 

Iltapalojen kuvailut olivat samansuuntaisia aamupalavalintojen kanssa ja sisälsi-

vät tyypillisemmin, leipää, hedelmiä, maitotuotteita ja puuroa. Vastaajista yksi 

kertoi syövänsä iltapalana myös ”kunnon ruokaa” ja toinen ”jotain kevyttä ruo-

kaa”. ”Kunnon ruokaa” iltaisin syövä nuori perusteli ateriavalintaansa siten, että 

harjoitusten jälkeen hänellä on usein niin kova nälkä, minkä vuoksi tarvitsee ra-

vitsevampaa ruokaa iltapalaksi. 

 

Tutkittavat kuvasivat kilpailupäivien aterioita harjoitus- ja vapaapäiviä suunnitel-

lumpina. Aterioiden koot olivat runsaampia ja niiden sisältöön kiinnitettiin enem-

män huomiota. Aamupalat sisälsivät muita päiviä useammin esimerkiksi muna-

kasta ja puuron kanssa syötiin lisäksi leipää tai jugurttia. Hedelmiä ja marjoja 

syötiin myös muita päivä aktiivisemmin. Yksi kommentoi, että hän keskittyy kil-

pailupäivinä syömään kevyen, mutta energiaa antavan aamupalan. 

 

Myös kilpailupäivien lounaan ja päivällisen kuvailuissa korostettiin aterioiden an-

noskokoa ja runsautta. Ateriakuvaukset olivat kuitenkin jälleen tulkinnanvaraisia. 

Aterioita kuvailtiin esimerkiksi ”lämpiminä ruokina” ja ”normaalina ruokina”. Kaksi 

kuvaili lounaan ja päivällisen olevan ”normaaliateria”, mutta korostivat annoskoon 
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olevan suurempia kuin muuten. Toinen heistä korosti lisäksi, että annoskokoon 

päivällisen kohdalla vaikuttaa onko kilpailupäivä ohi päivällisen aikana vai ei. 

Puolet vastaajista kuvaili, että kilpailupäivän lounaan tai päivällisen olevan tar-

kemmin määrittelemätöntä pastaa tarjoiltuna joko lihan tai broilerin kanssa.  

 

Välipalaa syötiin kilpailupäivinä muita päiviä aktiivisemmin ja se koostui yleensä 

hedelmistä, leivistä sekä esimerkiksi pähkinöistä. Välipalansyöntiä perusteltiin li-

säksi niin, että kilpailupäivän pituus määritti heidän välipalantarvettaan. Pitkinä 

kilpailupäivinä tarvittiin enemmän energiaa, jolloin esimerkiksi pelien välissä ko-

ettiin tarpeelliseksi syödä jotain ”pientä energiaa antavaa” kuten pähkinöitä tai 

hedelmiä. Vastaajat pohtivat lisäksi välipalan oikeaoppista paikkaa kilpailupäi-

vinä. Osan mielestä välipala tuli syödä pelien välissä tai erätauoilla, osa söi väli-

palan juuri ennen ottelua ja osa vastaajista katsoi parhaaksi, että juuri ennen ot-

telua ei ole hyvä syödä mitään. Lisäksi muutama pohti, että päivällistä tai iltapalaa 

syötiin kilpailupäivinä normaalia enemmän, koska pelien jälkeen oli usein niin 

kova nälkä. Yksi mainitsi, että hän ei käy kisapäivinä pikaruokaravintoloissa syö-

mässä lainkaan, kun toinen vastaaja kertoi syövänsä kisapäivinä puolestaan nor-

maalia epäterveellisemmin. 

 

Poikia pyydettiin tarkentamaan omia vastauksiaan siitä, miten he kokevat kilpai-

lupäivien aterioiden eroavan harjoitus- ja vapaapäivistä (Liite 4). Vastauksista il-

meni kilpailupäivien aterioiden suunnitelmallisuus ja terveellisyys. Viisi vastaa-

jista kertoi aikatauluttavansa ateriat kilpailupäivän mukaisesti. Kahdeksan vas-

taajista pohti kilpailupäivän aterioiden sisältöä ja heistä kolme koki, että aterioi-

den tulee kilpailupäivinä olla mahdollisimman ravitsevia ja runsaita. Neljä poikaa 

kertoi pyrkivänsä syömään mahdollisimman kevyesti kilpailupäivinä, jotta ne su-

juisivat hyvin ilman vatsakipuja. Yksi pojista korosti lisäksi, että ruoan tulisi kilpai-

lupäivinä olla hyvin sulavaa, vähärasvaista sekä miedosti maustettua ja toinen 

pojista korosti, että hänen kilpailupäivänsä ruoat ovat hiilihydraattivoittoisia. Kol-

mas poika kertoi syövänsä kilpailupäivinä muita päiviä epäterveellisemmin, mikä 

oli ristiriidassa kaikkien muiden vastaajien vastauksiin sekä muihin hänen omiin 

vastauksiinsa. Lisäksi yksi vastaaja jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen, 

koska hän ei kokenut vastauksen tarkentamista enää tarpeellisena. 
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7.1.5 Vapaapäivien ateriakuvailut 
 
Vapaapäivällä tutkimuksessa tarkoitettiin urheiluharjoituksista tai -kilpailuista va-

paata päivää. Vapaapäivien ateriat olivat suurella osalla hyvin samankaltaiset 

kuin harjoituspäivien ruoat. Kuitenkin eroja oli aamupalan osalta se, että yksi oli 

maininnut saattavansa jättää aamupalan välistä ja toisen aamupala sisälsi me-

hun sijasta kaakaota. Muutama mainitsi lounaan yhteyteen syövänsä koululou-

nasta, jos vapaapäivä urheilusta osui koulupäivän kohdalle. Yksi mainitsi, että 

vapaapäivinä lounas ja päivällinen sisältää mahdollisuuden jälkiruokaan. Lisäksi 

yksi pojista kertoi, että vapaapäivinä lounas on yleensä ”jotain muuta kuin nor-

maalisti”. Välipalaa syötiin harvemmin kuin harjoituspäivänä, mutta harjoituspäi-

vän tavoin välipalaa aterioivilla pojilla se koostui edelleen hedelmistä ja leivästä. 

Yksi mainitsi syövänsä vapaapäivän välipalana suklaapatukan. Päivällinen oli 

usealla vastaajalla harjoituspäivää epäterveellisempi, ja he kertoivat syövänsä 

vapaapäivinään pikaruokaa, pizzaa tai herkkuja normaalia enemmän.  

 

Vapaapäivän ja harjoitus- tai kilpailupäivän aterioiden eroja tarketavassa kysy-

myksessä (Liite 4) nousi esille, että vapaapäivinä aterioiden aikataulu oli jousta-

vampi ja aterioiden terveellisyyteen ei kiinnitetty huomiota yhtä paljon kuin muina 

päivinä. Vastaajat kertoivat syövänsä herkkuja useammin sekä käyvänsä syö-

mässä ”ulkona” eli syömässä jossain muualla kuin kotona tai koulussa. Yksi ker-

toi syövänsä vapaapäivinä useammin myös ”mäkkärissä” eli pikaruokaravinto-

lassa. Neljä pojista kertoi syövänsä epäterveellisemmin vapaapäivinä. Iltapalojen 

sisältö ei vaihdellut vastaajilla aiemmista vastauksista. 

 
7.2 Ravitsemusneuvonta  
 
7.2.1 Ravitsemusneuvonta ja neuvojen noudattaminen 
 
Pojat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kertoivat, että perhe neuvoo heitä ruokai-

luun liittyvissä asioissa. Suurin osa vastasi lisäksi, että he saivat neuvontaa 

ruoka-asioissa joko valmentajalta tai valmennustiimiltä. Neljä pojista oli maininnut 

valmennustiimin ja valmentajan neuvojen antajaksi ja kolme pelkästään valmen-

tajan ja kolme pelkästään valmennustiimin.  Lisäksi neljä pojista kertoi saaneensa 
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neuvoja syömiseen opettajalta. Yksi kertoi, että ei ollut saanut mielestään syömi-

seen mitään neuvontaa. Tutkittavien tahto noudattaa terveellistä tai aktiivista elä-

mää tukevaa ruokavaliota oli melko hyvä. Monipuolisella ruokavaliolla haluttiin 

tukea omaa arkea ja omassa urheilulajissa onnistumista Erityisarvoa annettiin 

valmentajien antamille neuvoille. Kaikki vastaajat, jotka olivat saaneet neuvoja 

valmentajalta tai valmennustiimiltä syömiseen, kokivat toimivansa annettujen 

neuvojen mukaisesti. Osa vastaajista korosti pyrkivänsä noudattamaan valmen-

tajan antamia neuvoja mahdollisimman hyvin sekä pitävänsä saamiaan neuvoja 

arvokkaina.  

 

Pojat kertoivat esimerkkejä siitä, millaisia neuvoja he ovat valmentajilta saaneet 

ja miten he ovat niitä käytännössä noudattaneet. Viisi vastaajista kertoi, että heitä 

on neuvottu syömään terveellisesti sekä säännöllisesti, jotta jaksaa liikkua. Poi-

kien saamat neuvot koskivat ravinnon monipuolisuuden tärkeyttä sekä sitä, että 

heille ei saisi tulla kova nälkä aterioiden välissä. Muutamaa oli neuvottu lisäksi 

niin, että ennen otteluita tulisi syödä kevyesti ja pelipäivinä tuli ottaa mukaan ter-

veellistä välipalaa. Neuvoja oli annettu myös siihen, että harjoitus- ja kilpailupäi-

vinä tulisi tankata hyvin ruokaa, jotta energiaa on riittävästi koko päiväksi. Kilpai-

lupäivien aterioita oli neuvottu niin, että ennen otteluita tulee syödä kevyesti, 

mutta otteluiden jälkeen pitää syödä kunnolla. Lisäksi yksi pojista kertoi valmen-

tajan antaneen neuvoksi, että hänen pitää pohtia karkin ja virvoitusjuomien kulut-

tamisen järkevyyttä kilpailupäivinä. Yksi kertoi ottavansa pelipäivinä terveellisiä 

välipaloja mukaan ja toinen kertoi, että hän ei syö herkkuja tai juo virvoitusjuomia 

ottelupäivinä. Kaksi vastaajista kertoi, että he eivät ole saaneet keneltäkään neu-

voja urheilulajiinsa liittyvän ruokailun suhteen. Toinen pojista tarkensi vastaus-

taan niin, että vaikka hän ei ole saanut neuvoja, hän kokee tietävänsä, millainen 

urheilijan ruokavalion tulisi olla. Toinen vastaajista taas kertoi, että jos hän saisi 

valmentajaltaan neuvoja syömiseen, haluaisi hän noudattaa niitä.  

 

7.2.2 Tarve saada lisäneuvontaa urheilijan ruokatottumuksista 
 
Kysyessäni urheilun ja ruoan lisäneuvonnan tarpeesta, vain kaksi vastaajaa kah-

destatoista ilmaisi kiinnostustaan sille, että haluaisi lisää tietoa urheilua tukevasta 
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ruokavaliosta. Toinen perusteli, että lisätieto voisi auttaa positiivisesti hänen suo-

riutumiseensa ja toinen kertoi, että hänestä mahdollinen lisätieto ei ole ikinä pa-

hasta. Kolme vastaajaa oli hieman epävarmoja siitä, tarvitsevatko lisää tietoa 

syömisestä, mutta loput seitsemän poikaa kertoivat, etteivät tarvitse lisää tietoa 

urheilijan ravinnosta. Tämä oli jälleen ristiriidassa siihen, että kysyessä heidän jo 

saamiaan neuvoja, piti moni vastaajista niitä suuressa arvossa ja toivoi jopa saa-

vansa lisää neuvoja syömiseen. Eli suoraa suurta halua kasvattaa omaa tietä-

mystä terveellisistä urheilua tukevista ruokatottumuksista ei ollut. Muutama vas-

taaja korosti mahdollisia lisäinformaatiokanavia kysyessä, että ei tiedä mistä lisä-

tietoa tulisi etsiä, kun ei koe sitä tarvitsevansa. Muut 10 vastaajaa kertoi saavansa 

lisätietoja Internetistä tai valmentajalta sekä yksi oli maininnut liikunnanopettajan 

pystyvän auttamaan ruokavalioon liittyvissä kysymyksissä.  
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8 Tulosten tarkastelua 
 

Tämä tutkimus on tarkastellut, millaisia tavoitteellisesti urheilevien yhdeksäsluok-

kalaisten poikien ruokatottumukset ja ruoanvalinta ovat harjoitus-, vapaa- ja kil-

pailupäivinä sekä millaisina pojat itse kokevat ruokatottumuksensa. Tutkimuk-

sessa selvitettiin myös, minkälainen neuvonta ja mitkä muut tekijät vaikuttavat 

poikien ruokatottumuksiin ja ruokavalintoihin. 

 

8.1 Ruokatottumukset urheilijan jaksamisen tukena 
 

Ruokatottumusten kriittinen pohdinta ja suunnittelu on Ilanderin (2018) mukaan 

yksi nuoren urheilijan tärkeimmistä ravitsemustaidoista. Kriittisen pohdinnan taito 

edesauttaa nuoria tutustumaan oman kehon toimintaan ja toimintakyvyn ylläpi-

toon. Nuoruudessa opitaan löytämään keinoja arjessa jaksamiseen ja urheilusuo-

rituksista palautumiseen, mikä vaatii nuorelta erityistä huomiota niissä tapauk-

sissa, jossa ei tunne enää jaksavansa arjessa normaalisti. (Ilander, 2018, ss. 

119–121.) Tässä tutkimuksessa tavoitteellisesti urheilevat pojat kokivat omat ruo-

katottumuksensa hyvinä tai melko hyvinä. Toisaalta jokainen vastaaja löysi ruo-

katottumuksistaan joitain syömisen osa-alueita, kuten säännöllisyys ja terveelli-

syys, joita haluaisivat tulevaisuudessa kehittää.  

 

Terveelliset ruokatottumukset ymmärrettiin tutkittavien keskuudessa tärkeinä hy-

vinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäjinä. Puolet vastaajista pohti kuitenkin, että 

voisi parantaa omia ruokatottumuksiaan monipuolisemmaksi, säännöllisemmäksi 

tai terveellisemmäksi. Konkreettisesti yksikään vastaajista, ei kuitenkaan perus-

tellut, miksi he kokevat tarvitsevansa muutosta ruokavalioihinsa. Osa vastaajista 

ymmärsi ja arvioi kuitenkin sitä, millaisia seurauksia sillä on, jos esimerkiksi syö 

harjoitus- tai kilpailupäivänä urheiluun sopimattomia tuotteita. Tyypillisin vastaus 

poikien keskuudessa oli se, että jos ei syö harjoitus- tai kilpailupäivänä riittävästi, 

ei heillä ole myöskään riittävästi energiaa liikkua. Lisäksi moni vastaajista korosti 

sitä, että haluaa syödä kevyemmin ennen kisasuorituksia, jotta pystyy liikkumaan 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkittavien antamat vastaukset olivat yhteydessä 

Kokon ym. (2011) havaintoihin siitä, että suurella osalla nuorista urheilijoista ruo-

katottumukset ylläpitävät tai edistävät urheilullista elämäntapaa ja toimintakykyä 
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ja nuoret ovat yleisesti myös kiinnostuneita urheilua tukevasta ravitsemuksesta 

(Kokko ym., 2011, s. 38). Ristiriidassa poikien vastaukset olivat Hiilloskorven & 

Ojalan (2014) havaintoon, jossa joka neljännes nuori ei syö urheilulajia tai arjessa 

jaksamista tukevalla tavalla (Hiilloskorpi & Ojala, 2014, s. 47). Jokainen tähän 

tutkimukseen osallistuva nuori koki, että ravinnolla on yhteys parempiin urheilu-

suorituksiin ja valtaosa korosti, että kunnon ravinnolla on merkitystä heidän jak-

samiseensa. 

 

8.2 Ruoanvalinta ja ateriarytmin säännöllisyys 
 

Tutkittavien ruokatottumukset ja ruoanvalinta eivät vaihdelleet huomattavasti har-

joitus-, kilpailu- ja vapaapäivinä. Havaitut eroavaisuudet koskivat kuitenkin sitä, 

että kilpailupäivät olivat lähes jokaisella vastaajalla ruoan suhteen suunnitelmal-

lisemmat. Suunnitelmallisuudessa pojat pyrkivät aterioiden oikea-aikaisuuteen ja 

terveellisyyteen, jotta urheilusuorituksessa oli mahdollista menestyä mahdolli-

simman hyvin. Aterioiden suunnitelmallisuuden katsotaan olevan yksi nuoruuden 

kehitysvaiheeseen kuuluvista taidoista, jossa nuoria kannustetaan ottaa vastuuta 

enemmän omista ruokavalinnoista. Lisäksi vastaajat kokivat urheilusta vapaat 

päivät ruoan osalta rennompina, jolloin heillä oli tyypillistä herkutella enemmän 

kuin harjoitus- tai kilpailupäivinä. Vastaukset ovat linjassa nuoruuden ikävaiheen 

ravitsemustaitoihin, jossa pyritään opettamaan nuoria syömään ja valitsemaan 

ruokia, jotka tukevat urheilun lisäksi nuoren normaalia kasvua ja kehitystä (Hiil-

loskorpi & Ojala, 2014, s. 46).  

 

Ateriarytmit olivat vastaajien keskuudessa melko säännöllisiä ja varsin hyvät ver-

rattaessa vuosien 2017 & 2018 kouluterveyskyselyissä saatuihin tuloksiin kaik-

kien yläkoululaisten syömisestä. Kokonaisuutena ateriat vaikuttivat lisäksi jokai-

sen vastaajan osalta melko hyviltä ja terveellisiltä verraten vuoden 2014 suoma-

laisiin ravitsemussuosituksiin (Terveyttä ruoasta, 2018, s. 20).  Kaksi vastaajista 

kertoi syövänsä aina kaikki päivän ateriat ja 10 kertoi jättävänsä joskus aterioita 

väliin. Yleisimmät väliin jätetyt ateriat olivat välipaloja tai iltapaloja ja vain yksi 

kertoi jättävänsä joskus väliin aamupalan ja toinen koululounaan. Nämä tulokset 

olivat ristiriidassa Kokon (2011) ja Hiilloskorven & Ojalan (2014) tutkimuksiin, 
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jossa heidän mukaansa yhä useampi nuorista jättää aamupalan tai koululounaan 

syömättä. Nuorten ateriarytmin epäsäännöllisyydessä oltiin Hiilloskorven & Oja-

lan (2014) kanssa kuitenkin samalla linjalla siinä, että välipalojen syömättömyy-

den osalta myös tähän tutkimukseen osallistuvilla pojilla oli parannettavaa ate-

riarytmissä. (Kokko ym., 2011, ss. 37–39; Hiilloskorpi & Ojala, 2014, ss. 46–47.) 

Tutkielmani ateriakuvauksissa muutamat vastaajat korostivat kuitenkin, että tie-

tyillä aterioilla syödään huomattavasti enemmän kuin toisilla, johtuen kovasta nä-

läntunteesta. Mikäli pojat olisivat syöneet säännöllisesti kaikki päivän ateriat, oli-

vat aterioiden annoskoot pysyneet todennäköisesti tasaisina, kun nälkä aterioi-

den välillä ei olisi päässyt kasvamaan liian suureksi. 

 

8.3 Taito kuvailla ja perustella ruokavalintoja 
 

Havaitsin poikien kyselyyn antamissa vastauksissa isoja eroja siinä, millainen 

taito heillä on kuvailla tai perustella arkisia ruokavalintojaan. Esille nousi kolme 

erilaista vastaustyyppiä: (1) omat ruokavalinnat tiedostavat vastaajat, (2) omista 

ruokavalinnoistaan epävarmat vastaajat sekä (3) vastaajat, jotka eivät perustel-

leet omia ruokavalintoja lainkaan. 

 

Omia valintojaan tiedostavat pojat lisäsivät vastauksiinsa paljon kuvailevia sa-

noja, joka selkeyttivät vastauksia lukevan ymmärrystä siitä, miksi he tekevät tiet-

tyjä valintoja. Esimerkiksi arkiaterioiden kuvauksissa, he pohtivat eri kohdissa 

omien aterioidensa kokoa ja sitä mihin he pyrkivät syödessään kyseistä ateriaa. 

Annoskoolla pyrittiin vaikuttamaan urheilusuoritukseen tai oman toimintakyvyn yl-

läpitoon.  Yksi vastaajista perusteli välipalan syömättömyyttään siten, että hänellä 

oli usein aikaa koulun jälkeen tehdä ruokaa itselleen kotona, josta hän saa enem-

män energiaa kuin välipalasta tuleviin harjoituksiin. Toinen kuvasi kokoavansa 

omat ateriansa pääosin lautasmallin mukaisesti, jotta ne olisivat mahdollisimman 

ravitsevia. 

 

Omista valinnoistaan epävarmat pojat lisäsivät myös kuvailuja ja arviointeja vas-

tauksiinsa, mutta ne eivät olleet yhtä selkeitä kuin tiedostavien poikien vastauk-

set. He kertoivat vastauksissaan, että he eivät koskaan syö välipaloja tai muita 
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pääaterioiden ulkopuolisten aterioita, koska heillä ei ole nälkä. Kuitenkin esimer-

kiksi heidän kuvaillessaan päivällistä tai iltapalaa, vastauksista ilmeni, että kysei-

sillä aterioilla syödään paljon, koska silloin on jo erittäin kova nälkä. Epävar-

muutta vastuksissa lisäsi se, että he kokivat syövänsä pääosin terveellisesti ja 

säännöllisesti, mutta eivät osanneet kuvailla tarkemmin, miten se näkyi ruoissa 

tai mistä terveellisyys tai säännöllisyys johtui. Epävarmuus näkyi myös siinä, että 

he kokivat noudattavansa heille annettuja neuvoja ja pitävänsä niitä tärkeinä, 

mutta eivät osanneet perustella miksi neuvoja oli heille annettu tai mikä on an-

nettujen neuvojen hyöty. Esimerkiksi valmentajien antamia neuvoja noudatettiin 

tarkasti vain siksi, koska pojat kokivat, että olisi järkevää noudattaa urheilujouk-

kueelle annettuja yhteisiä neuvoja. 

 

Vastaajia, jotka eivät perustelleet omia vastauksiaan lainkaan oli muutamia. 

Näistä vastauksista kävi ilmi, että syötyä ruokaa ei ajateltu syvällisemmin. He ku-

vasivat aterioita muun muassa siten, että ruuan sisällöllä ei ole väliä, vaan sitä 

ruokaa syödään mitä on tarjolla. Lisäksi pojat eivät pystyneet kuvailemaan vas-

tauksissaan monipuolisesti ruokatottumustensa syitä, vaan kertoivat syövänsä 

silloin kun heillä on nälkä. 

 

Myös ruokavalintojaan tiedostavien ja epävarmojen poikien vastauksista oli ha-

vaittavissa haasteita taidoissa kuvata omia ruokatottumuksiaan. Kaikki vastaajat 

käyttivät ateriakuvauksissaan paljon puhekielisiä vastaajakohtaisesti määrittyviä 

ilmaisuja kuten ”kunnon ruoka”, ”lämmin ruoka”, ”kotiruoka”, ”höttöruoka” tai ”ta-

vallinen ruoka”. Tutkija ei saa tällöin tarkkaa kuvaa, mitä vastaajat termeillä tar-

koittivat, tai vastaavatko termit kotitaloustieteessä tai suomalaisissa ravitsemus-

suosituksissa käytettäviä määritelmiä esimerkiksi ”kunnon ruoasta”. Toinen huo-

mioni ruokavalintojen kuvailuissa oli se, että kaikkien poikien vastauksissa esiin-

tyi myös joitakin muita melko epäselkeitä tai pelkistettyjä ilmaisuja omista ateri-

oista. Tyypillistä vastauksissa oli se, että he käyttivät ilmaisuja kuten leipä, murot, 

kana-ateria tai pasta. Mutta esimerkiksi se, onko perheellä käytössä vehnäleipä 

vai ruisleipä jäi osalta vastaajista kertomatta. Tutkimuksen näkökulmasta aterioi-

den tarkempi kuvaus olisi oleellisen tärkeää. 
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Maavirta (2009) pohti ”kunnon ruoan” määrittelevän ravitsevia ja yhdessä nautit-

tuja aterioita sekä hän koki, että määritelmää ei käytetä usein pienempien ateri-

oiden kuten välipalojen yhteydessä (Maavirta, 2009, ss. 127–128). Se, mitä vas-

taajat tarkoittavat esimerkiksi ”kunnon ruoalla” omasta näkökulmastaan, on kysy-

mys, jota voisi pelkästään tarkastella lisää tutkimuksellisessa mielessä. Pohdin 

vastauksia lukiessani syytä, miksi poikien antamat vastaukset olivat niin epäsel-

keitä. Tutkimukseni ei kerro johtuuko vastauksien taso omien ruokatottumusten 

kuvailun ja syvällisen pohdinnan puutteellisista taidoista, vai onko kyse enem-

mänkin heikosta kiinnostuksesta kirjoittaa omia vastauksia perusteellisesti.  

 

8.4 Ravitsemusneuvonta nuoren urheilijan tukena 
 

Vastaajat kokivat perheen ja valmentajan neuvojen vaikuttavan ruokatottumuk-

siinsa eniten, joka tuki Ilanderin (2010) havaintoja siitä, että huoltajien, vertaisten, 

urheiluseurojen ja valmentajien sekä muiden esikuvien antamat esimerkit tukevat 

nuorten terveellisten ruokatottumusten omaksumista (Ilander, 2010, s. 17). Li-

säksi tutkittavien tahto noudattaa heille annettuja neuvoja oli hyvää, jos sillä näh-

tiin positiivisia vaikutuksia omaan elämään tai urheilusuorituksiin. Tämä vastaa 

Kokon ym. (2011) havaintoja siitä, että urheilevat nuoret ovat kiinnostuneita op-

pimaan lisää urheilijan ravinnosta (Kokko ym., 2011, s. 50).  

 

Erityisarvoa annettiin valmentajien antamille ravitsemusneuvoille ja tahto noudat-

taa heidän antamiaan neuvoja oli suuri. Myös ne vastaajat, jotka eivät saaneet 

neuvoja valmentajaltaan, toivoivat saavansa niitä tulevaisuudessa. Tämä kertoo 

valmentajan vaikutusvallasta kehittyvässä iässä oleviin urheilijoihin. Nuorien on 

huomattu ottavan syömisessään mallia niistä henkilöistä, joita he pitävät arvossa 

ja joiden puhetta ruoan merkityksestä he pitävät tärkeänä (Ilander, 2010, s. 17). 

On kuitenkin myös pohdittava Smith-Rockwell ym. (2001) tavoin sitä, mihin nuor-

ten valmentajilta tai valmennusryhmiltä saadut ravitsemusneuvot perustuvat. On 

todettu, että nuoret noudattavat ahkerammin ravitsemusneuvoja, mitä he saavat 

esikuviltaan, joten olisi tärkeää, että annetut neuvot perustuisivat luotettaviin läh-

teisiin. Annetut neuvot eivät saisi perustua tunteeseen tai omaan kokemukseen 
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perustaviin neuvoihin, koska niiden terveysvaikutukset eivät perustu tutkimuk-

seen. Nuorille tulee tarjota konkreettisia ohjeita tai laadukkaita materiaaleja ur-

heilijan ravitsemuksesta, mikä ylläpitäisi heidän arkista hyvinvointiaan. (Smith-

Rockwell ym., 2001.) 

 

Pohtiessa tutkimukseen vastanneiden taitoa ymmärtää heille annettuja ravitse-

mus neuvoja oli puutteellinen. Tämä oli linjassa Hiilloskorven & Ojalan (2014) 

tuloksiin, missä huomattiin nuorten noudattavan annettuja ravitsemusneuvoja, il-

man syvällistä ymmärrystä siitä, miksi niitä tulisi noudattaa (Hiilloskorpi & Ojala, 

2014, s. 47). Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että urheilevat nuoret ovat 

kiinnostuneita oppimaan lisää urheilijan ravinnosta (Kokko ym., 2011, s. 50). Tut-

kimukseeni osallistuvat nuoret kertoivat arvostavansa valmentajiltaan saamiaan 

ravitsemusneuvoja, mutta he eivät ilmaisseet kiinnostusta tai tarvetta oppia lisää 

urheilijan ruokavaliosta mikä oli hieman ristiriidassa heidän muihin vastuksiinsa. 

Ensinäkin jokainen vastaaja koki, että syödyllä ruoalla on merkitystä urheilusuo-

rituksissa onnistumiseen ja toiseksi ristiriitaisuutta lisäsi se, että vastaajat toivoi-

vat valmentajien antavan heille lisää ravitsemusneuvoja. 

 

8.5 Ruokataju ja arki 
 

Tarkastelen tutkimustuloksiani myös ruokatajun ja arjen näkökulmasta. Ruokata-

jun käsitteellä tarkoitetaan yksilön taitoa ymmärtää omien ruokaan liittyvien valin-

tojen merkityksiä (Janhonen ym., 2015, s. 112; Janhonen ym., 2016, s. 99). Eri-

tyisesti tavoitteellisesti urheilevat ja kasvuiässä olevat nuoret tarvitsevat ruokata-

jua arjessaan. Ymmärtävää ruokatajua tarvitaan, kun he suunnittelevat ja muo-

dostavat omia ruokatottumuksiaan arjen toimintakykyä ja liikuntasuorituksia tu-

keviksi. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että poikien ruokatajun 

taidot ovat vielä kehittymässä. Pojat tunnistivat joitakin omiin ruokatottumuksiinsa 

vaikuttavia tekijöitä, ja he osasivat ottaa jotakin ruokakasvatuksesta saamiaan 

tietoja osaksi omaa arkea. Taitoa hahmottaa ruokajärjestelmää kokonaisuutena 

ei kuitenkaan tullut vastauksista esille. Tutkimuskysymyksistä ei myöskään voinut 

päätellä, onko pojilla taitoa tarkastella ruokaan liittyvää tietoa ja taitoa kriittisesti. 
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Sen sijaan vastauksista nousi esille poikien kyky ymmärtää ruokaan liittyviä arki-

elämän merkityksiä. (Janhonen ym., 2015, s. 112.) 

 

Tutkittavien arki kuvautui tutkimuksessa kiireisenä. Koulun lisäksi nuorten arki 

sisälsi paljon urheiluharjoituksia, omatoimista liikuntaa ja kilpailupäiviä. Arjen 

suunnitelmallisuudella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia nuoren hekti-

sessä arjessa jaksamiseen (Rouvali ym., 2020, ss. 22–25). Säännöllinen ate-

riarytmi on yksi arjen ennakoivuutta, sujuvuutta ja hallintaa lisäävä tekijä. Suu-

rimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista pojista ateriarytmi kuvautui kuitenkin 

melko säännöllisenä. Päävastuu ateriarytmistä ja muista arjenrutiineista on ylä-

kouluiässä vielä kodilla ja koululla. Rutiineiden tuoma turva ja ennakoitavuus on 

yksi tapa välttää kaaosta perheissä ja arki on helpompaa, kun jokaista päivän 

tehtävää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan ne toistuvat lähes päivittäin totutulla 

tavalla. (Nordlund ym., 2019, s. 82.)  

 

Kun nuoren arki ja elämänrytmi on tasapainoista ja nuori voi hyvin, näkyy se usein 

parempana motivaationa osallistua urheiluharrastustoimintaan ja lajissa kehitty-

miseen (Liukkonen, 2007, s. 216).  Haverinen ja Saarilahti (2009) jakoivat arjen-

hallinnan kolmeen ulottuvuuteen osaavaan, taitavaan ja ymmärtävään arjenhal-

lintaan (Haverinen & Saarilahti, 2009, s. 73). Tutkittavien osaavan ja taitavan ar-

jenhallinnan taidot olivat suhteellisen hyviä ja ne tulivat esille muun muassa ate-

rioiden sisällön ja aikataulun suunnitelmallisuutena. Aterioinnit painottuivat ravit-

semuksellisesti parempiin niin sanottuihin kunnon ruokiin ravintoköyhien välipa-

lojen sijasta. Ymmärtävässä arjenhallinnassa oli vielä parannettavaa. Ymmärtävä 

arjenhallinnan tavoitteet pyrkivät toiminnalla laajempaan vuorovaikutukseen, ar-

votietoon ja yhteiseen hyvinvointiin ja näitä taitoja hallitseva osaa reflektoiva kriit-

tisesti toimintaansa ja toimia oivaltavasti sekä luovasti (Haverinen & Saarilahti, 

2009, s. 73). Erityisesti ymmärtävän arjenhallinnan taitojen puutteet näkyivät vas-

tauksissa, joissa omia vastuksia perusteltiin sillä, että heitä on eri tahoista neu-

vottu syömään tietyllä tavalla, mutta vastauksista ei ilmennyt, miksi konkreetti-

sesti tulisi toimia ohjeiden mukaisesti.  
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9 Luotettavuus 
 

Laadullista tutkimusta tehdessä on tärkeää pohtia empiirisen tutkimuksen ja ana-

lyysin luotettavuutta. Tutkimukseen osallistui kaksitoista tavoitteellisesti urheile-

vaa poikaa, jotka kertoivat oman kokemuksensa ruokatottumuksistaan sekä nii-

hin vaikuttavista tekijöistä. Jokaisen nuoren elämäntilanne, maailmankuva, arki 

sekä urheilulajikohtaiset tarpeet eroavat toisistaan, joten täsmälleen samoja tu-

loksia on lähes mahdotonta saada. Tutkimustuloksia ei voida suoraan yleistää 

kaikkiin urheileviin yhdeksäsluokkaisiin poikaoletettuihin, vaan se tarvitsee tuek-

seen lisätutkimusta tulosten uskottavuuden vahvistamiseksi. (Kirk & Miller, 1986, 

s. 41–42.)  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä (luvut 1–4) tutustuttiin yläkoululaisten ja nuorten 

urheilijoiden ruokatottumuksiin ja ruoanvalintaan. Tämän teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta muodostettiin tutkimuskysymykset sekä aineistonkeräämiseen 

suunniteltu kyselylomake (Liitteet 2 ja 3). Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrki 

vastaamaan siihen, että millaiset ruokatottumukset urheilijoilla on ja millaista ruo-

kaa he valitsevat ja vaikuttaako urheilullinen elämäntapa tehtyihin valintoihin. Li-

säksi vastaajia pyydettiin kuvaamaan kaikkia päivän pääaterioita tutkimuksessa, 

jotta mahdolliset yhteydet aikaisempiin tehtyihin tutkimuksiin voitiin huomata. Toi-

sessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin tutkittavien saamia ravitsemusneuvoja.  

 

Tutkimus järjestettiin koronapandemian vuoksi sähköisenä kyselynä, joten ei 

voida tietää, olisivatko vastaukset yhteneviä, jos tutkittavia olisi haastateltu kas-

vokkain. Sähköisen kyselyn on nähty nuorelle vastaajalle helpommin lähestyttä-

vämpänä ja miellyttävämpänä vaihtoehtona kuin suullisesti tehty tutkimushaas-

tattelu (Valli & Perkkilä, 2012, s.100). Lisäksi oma henkilökohtainen kokemus pe-

ruskoulussa työskennellessäni vahvisti tunnettani siitä, että yhdeksäsluokkalaiset 

pojat eivät mielellään osallistu suullisesti käytävään haastatteluun erityisesti, jos 

tutkija on heille vieras ihminen. Käydessäni oppilaideni kanssa oppitunneilla sa-

man tyylisiä ravitsemuskeskusteluja kuin tutkielmassani, on yhdeksäsluokkalais-

ten poikien usein vaikea selittää omia ruokavalintoja ja niiden syitä. Suullisesti 

järjestetyssä haastattelussa olisi kuitenkin voinut tarkentaa mahdollisia epäsel-

väksi koettuja kysymyksiä (Törrönen, 2001, s. 209). Lisäksi kirjallisesti annetut 
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vastaukset auttoivat tutkittavia pysymään aiheessa ja luotettavuutta lisäsi myös 

se, että jokaiselle tarjottiin samat kysymykset. 

 

Kysymykset perustuivat nuoren kehitysvaiheeseen kuuluviin ravitsemuskasva-

tuksellisiin huomiokohtiin, haasteisiin ja tavoitteisiin. Kohderyhmän kehitysvaihe 

täytyi huomioida empiiristä tutkimusta rakentaessa. Yhdeksäsluokkalaisten taito-

taso ja motivaatio vastata vapaaehtoiseen tutkimukseen tuli ottaa haastattelua 

rakentaessa huomioon ja siitä tuli tehdä mahdollisimman selkeä ja helposti lä-

hestyttävä. Sähköisen haastattelun on huomattu lisäksi innostavan 15–25-vuoti-

aita enemmän kuin muut perinteiset tutkimuskyselyt. (Valli & Perkkilä, 2012, s. 

102.) Kehittyvässä iässä olevien nuorten perustelutaidot eroavat vielä aikuisen 

taidoista (Virtanen, 2011, ss. 206–207). Tässä tutkimuksessa saatujen vastaus-

ten valossa voitiin vahvistaa ja monipuolistaa tavoitteellisten urheilijoiden arkisten 

ruokatottumusten ja ruoanvalinnan syy-seuraussuhteita, jotka ovat laadullisen 

tutkimuksen tärkeitä luotettavuustekijöitä (Alasuutari, 2011, s. 34). Tutkimuksen 

luotettavuutta voisi lisätä pidempikestoisilla seurantatutkimuksilla, joissa tutkitta-

vat voisivat esimerkiksi kuvata omia aterioitaan muutaman viikon ajan, ja ate-

riakuvat voisivat toimia vastausten tukena ja virikkeenä haastattelussa nyt käyte-

tyn videon sijasta.  

 

Tutkielman luotettavuudessa tulee lisäksi pohtia virikkeellisen haastattelun (Sti-

mulated recall) vaikutusta tutkittavien antamiin vastauksiin. Ei voida täysin var-

masti sanoa, kuinka paljon vastaajille haastattelun yhteydessä näytetyt videot 

vaikuttivat vastauksien sisältöön. Jokainen vastaaja osasi kuitenkin hyödyntää 

annettuja virikkeitä ja pohtia ruokatottumuksia oman elämän näkökulmasta, joka 

on virikkeellisen haastattelun ydin (Törrönen, 2001, s. 209). Virikkeellisen haas-

tattelun vaikutus voi kuitenkin näkyä esimerkiksi omien aitojen ruokatottumusten 

kaunisteluna. Lisäksi haasteena on se, että virikkeellinen aineisto saattaa lisäksi 

tuottaa täysin luotuja vastauksia, jos virike koetaan hyvin johdattelevana. (Luuk-

konen, 2021, s. 57.) Virikkeellisen haastattelun etuna taas voidaan pitää sitä, että 

jokainen tutkimukseen osallistunut osasi vertailla omia arkisia ruokavalintojaan 

videon esimerkkiin (Virtanen, 2011, s. 208.) Tutkimuksen toistettavuus on riippu-
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vainen tutkimukseen osallistuvista henkilöistä, millaiset taidot vastaajalla on ym-

märtää virikkeitä ja vastata niiden pohjalta luotuihin pohtiviin kysymyksiin (Virta-

nen, 2011, s. 207). 

 

Tutkielman luotettavuuden haaste oli aineiston pieni koko ja vastausten lyhyys. 

Vaikka kyselyyn vastanneita poikia ohjeistettiin vastaamaan kysymyksiin mah-

dollisimman perusteellisesti, eivät kaikki vastaajat osanneet perustella vastauk-

sia niin, että sieltä olisi saanut runsaasti analysoitavaa aineistoa. Laadullinen tut-

kimus pyrkii ilmiöiden syvälliseen tutkimukseen ja vastausten antamaan infor-

maatioon (Kiviniemi, 2018, s. 70). Kahdentoista vastaajan luoma pieni aineisto 

mahdollisti kuitenkin tutustumisen hallitusti, täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti jo-

kaiseen vastaajaan yksilönä sekä osana ryhmää. Jotta tutkimuksesta saadut tu-

lokset olisivat luotettavampia, olisi ihanteellista saada tutkimukseen osallistu-

maan enemmän kohderyhmään sopivia nuoria. Lisäksi tulisi pohtia parasta ai-

neistonkeruu tapaa, millä nuoret pystyisivät sanoittamaan paremmin omia tutki-

musteemoihin liittyviä kokemuksiaan ja näkemyksiään. 
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10 Pohdintaa 
 

Laadullisen tutkimuksen tekoprosessi oli mielestäni mielenkiintoinen, mutta haas-

tava. Haastavuutta lisäsi se, että lähes kaikki aiemmin tehdyt ravitsemustutki-

mukset ovat toteutettu määrällisin keinoin. Samoin lähes kaikki yläkoululaisten 

syömistä tai ruokakasvatusta tutkivat tutkimukset ovat myös määrällisesti toteu-

tettuja. Uskon määrällisen tutkimuksen suosion johtuvan siitä, että yläkoululaiset 

koetaan haastavana kohderyhmänä tutkia laadullisin keinoin. Kotitalousopettajan 

työkokemukseni on vahvistanut lisäksi tunnettani siitä, että teini-iässä olevat nuo-

ret ovat monesti haastavia tutkittavia tai haastateltavia. Nuoret eivät ymmärrä tai 

koe tutkimukseen osallistumista merkityksellisenä tai sen ei nähdä hyödyttävän 

heidän omaa elämäänsä. Teini-ikäisille nuorille olisikin hyvä antaa enemmän 

konkreettisia ja ymmärrettäviä esimerkkejä siitä, miksi tutkimustyö on tärkeää ja 

mitä muutoksia löydetyillä tutkimustuloksilla voidaan tehdä. Jos tutkimustyö jää 

pintatasolle ja positiivista muutosta tutkimuksia edeltävään aikaa ei havaita, saat-

tavat nuoret kokea tutkimukseen osallistumisen vain yhden lomakkeen täyttämi-

senä muiden lomakkeiden joukossa.  

 

Tässä tutkimuksessa nuoret saivat vastaustensa tueksi virikkeellisen terveellistä 

ateriarytmiä havainnollistavan videon, joihin pojat pohjasivat vastauksiaan. Jat-

kotutkimuksen kannalta pohdin, voisiko tutkimuksessa saatavan aineiston katta-

vuutta parantaa tutkimusmetodilla, jossa tutkittavien nuorten tulisi itse tehdä oma 

yhden päivän videoblogi omista harjoituspäivän aterioistaan. Olisi mielenkiin-

toista tietää, lisääntyisikö tutkittavan taito perustella omia ruokavalintojaan, mikäli 

tutkimusvirikkeenä käytettäisiinkin tutkittavan itse omasta arjestaan kuvaamaa vi-

deoblogia.  

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä toimivat tavoitteellisesti urheilevat pojat ja 

poikaoletetut. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yläkoululaisilla po-

jilla on enemmän parannettavaa syömisessään kuin tytöillä. (esim. Kouluterveys-

kyselyt, 2017 & 2019.) Tässä tutkimuksessa poikien ruokatottumukset näyttäyty-

vät säännöllisinä ja ravintosisällöltään ravitsevina. Tutkimukseen osallistuneet ei-

vät esimerkiksi korvanneet välipaloilla päivän muita pääaterioita toisin kuin aikai-

semmissa tutkimuksissa, joissa se oli pojilla yleistä. (esim. Virtanen ym., 2015, s. 
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652.) Zhu ym. (2015) havaitsivat poikien keskuudessa stereotyyppisiä maskulii-

nisia ajatuksia ja asennoitumista syömistä kohtaan. Syömisessä korostui aterioi-

den runsaus ja lihavoittoisuus. (Zhu ym., 2015, s. 183.) Myös omassa tutkimuk-

sessani poikien vastauksista korostuivat lihapainotteiset ateriat ja aterioiden run-

sas koko. Mainintoja kasvisten kuten salaatin kulutuksesta esiintyi vain vähän. 

Sukupuolten välisiä eroja urheilevien nuorten ruokatottumuksissa ei kuitenkaan 

voida oman tutkimukseni perusteella tehdä, vaan se tarvitsee tuekseen lisätutki-

musta. 

 

Tulevana kotitalousopettajana haluan tukea nuoria selviytymään paremmin ja hy-

vinvoivina omassa arjessaan. Erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten ruokatot-

tumusten ja arjessa selviytymisen ohjaaminen olisi helpompaa, jos aiheeseen liit-

tyvää syvällisempää tutkimustietoa saataisiin enemmän. Tutkimusten avulla voi-

taisi kehittää uusia käytännössä toimivia ohjausmenetelmiä opettajille ja muille 

nuoren lähipiireille. Koen Maavirran (2009) tavoin tärkeänä tutustua syvällisesti 

siihen, mitä nuorten arjessa nyt tapahtuu, jotta nuoren ravitsemustaitojen kehitty-

mistä voitaisiin tukea aktiivisemmin, osallistavammin ja yksilökohtaisemmin. 

 

Pohdin lisäksi voisiko kodin, koulun, valmentajien ja ravitsemuksen asiantuntijoi-

den yhteistyötä tiivistää esimerkiksi siten, että ravitsemusalan ammattilainen tulisi 

kertomaan nuoren urheilijan ravitsemuksellisista vaatimuksista. Tämä voisi ta-

pahtua esimerkiksi koulun ja seuratoiminnan vanhempainilloissa, joihin myös 

nuori kutsutaan mukaan. Tämän jälkeen valmennusryhmä voisi yhteistyössä ko-

din ja koulun kanssa seurata nuoren jaksamista sekä tarvittaessa neuvoa, jos 

esimerkiksi nuori ei koe jaksavansa arjessaan tai harjoituksista ei palauduta enää 

normaalisti. Nuoren osallistaminen omien ruokatottumusten rakentamiseen olisi 

myös ensisijaisen tärkeää, jotta opittuja ravitsemustaitoja voidaan tulevaisuu-

dessa hyödyntää itsenäisesti.  
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Liitteet 
 
LIITE 1 Kutsu tutkimukseen osallistumiseen 
 
Moikka Koulun nimi, 

 

Olen Sofia Engström ja työstän parhaillani Helsingin yliopiston kasvatustieteen 

pro gradu -tutkielmaa, kotitalous pääaineenani. Olen kiinnostunut tutkielmassani 

siitä, millaiset ovat 9-luokkalaisten tavoitteellisesti urheilevien poikien tai poi-

kaoletettujen ruokatottumuksista ja ruoanvalinnasta (harjoitus-, vapaa- ja kilpai-

lupäivinä). Tarvitsisin kipeästi apuanne vastaajien rekryämisessä, vaikka tiedän, 

että teillä varmasti paljon muitakin kiireitä näin joulun alla. 

 

Tutkimuskysymykseni tutkielmassani ovat seuraavat: 

 

1. Millaiset ovat urheilevien poikien ruokatottumukset? 

a. Harjoituspäivinä? 

b. Vapaapäivinä? 

c. Kilpailupäivinä? 

2. Millaisia ruokavalintoja pojat tekevät tai jättävät tekemättä? 

a. Harjoituspäivinä? 

b. Vapaapäivinä? 

c. Kilpailupäivinä? 

3. Minkälaiset tekijät vaikuttavat poikien ruokatottumuksiin? 

 

Tavoitteellisella urheilijalla tarkoitan niitä urheilijapoikia, jotka harrastavat jotain 

fyysistä liikuntaa jossain urheiluseurassa ja he osallistuvat seuran järjestämiin 

kilpailupäiviin. Tavoitteellisuus voi olla myös halua kehittyä omassa urheilulajissa 

mahdollisimman pitkälle. 

 

Tavoitteenani olisi saada vähintään noin 10 seuratoiminnassa urheilevaa poikaa 

vastaamaan kyselyyni, joka järjestetään Google Forms-lomakkeella anonyymisti. 

Jotta kyselyyn vastaaminen ei veisi pojilta omasta arjesta aikaa, kysyisin mah-

dollisuutta, että pojat vastaisivat kyselyyn esimerkiksi terveystiedon, liikunnan tai 
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kotitaloustunnilla. Tämä myös helpottaisi poikia vastaamaan todenmukaisemmin, 

kun heille on annettu selkeä aika eli yksi oppitunti, joka tulisi käyttää vastaami-

seen. 

 

Voitte lähettää esimerkiksi Wilma-viestinä kutsuni tutkimukseen (liittenä) ja huol-

tajan suostumuksen saaneille jaetaan linkki Google forms-lomakkeeseen, joka 

tehdään oppitunnilla. Voitte tutustua kyselylomakkeeseen seuraavasta linkistä 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz8pcBb7OG-

XhCcy26xGTXznKs_fpo7EvjHnd1XzhvsXJP-aA/viewform. 

 

Lähetin tämän viestin Koulun nimi kotitalousopettajille, liikunnanopettajille, ter-

veystiedonopettajille sekä rehtorille. Toivottavasti tämä tavoittaa teidät ja onnis-

tuisin näin koronakriisin aikana kerättyä aineistoni. Jos mitään kysyttävää tutkiel-

maani tai kyselyn toteutukseen liittyen ota rohkeasti minuun yhteyttä. 

 

Ihanaa viikkoa ja joululoman odotusta! 

 

Ystävällisin terveisin ja vastausta odotellen, 

Sofia Engström,  

Helsingin yliopisto, Kotitalouden maisteriopiskelija 

puh.nro / sposti 
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LIITE 2 Tutkimuskysymykset ja puolistrukturoidut kyselylomakkeen kysymykset 

 

T1. Millaiset ovat urheilevien poikien ruokatottumukset ja ruoanvalinta?                        
(harjoitus-/kilpailu-/vapaapäivä) 

1. Miltä osin videon pojan harjoituspäivän ruokailu on samanlainen kuin omasi? 
2. Mitä eroa videon pojan harjoituspäivän aterioissa on verrattuna omaan harjoituspäi-
vääsi? 
3. Mitä syöt tyypillisesti harjoituspäivänä? 
4. Mitä tavallisesti vapaapäivänä? 
5. Mitä syöt tyypillisesti kisapäivänä? 
6. Jääkö sinulla jokin edellä mainituista aterioista syömättä? Mikä tai mitkä ateriat jäävät 
syömättä? 
7. Miksi jätät kyseiset ateriat välistä? 

8. Mitä mieltä olet omista ruokatottumuksistasi? 
9. Miten vapaapäivän ateriat eroavat harjoitus- / kilpailupäivistä? 
10. Miten kilpailupäivän ateriat eroavat harjoitus/vapaapäivistä? 
15. Ajatteletko, että ruokailullasi on vaikutusta urheilusuoritukseen, millä tavalla? 

 

 

T2. Minkälaiset tekijät vaikuttavat poikien ruokatottumuksiin ja ruokavalintoihin? 
3. Mitä syöt tyypillisesti harjoituspäivänä? 

4. Mitä tavallisesti vapaapäivänä? 

5. Mitä syöt tyypillisesti kisapäivänä? 

11. Miten oma urheilulajisi vaikuttaa ruoanvalintaasi? 

12. Millaisia neuvoja olet saanut syömiseen urheilulajissasi? 

13. Kuka sinua neuvoo ruokailuun liittyvissä asioissa? 

14. Miten noudatat urheilulajiin annettuja ruoanvalintaneuvoja? 

15. Ajatteletko, että ruokailullasi on vaikutusta urheilusuoritukseen, millä tavalla? 

16. Tarvitsetko lisää tietoa ruoan vaikutuksesta urheiluun? 

17. Mistä löydät lisätietoa urheilijan ruokatottumuksista? 
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LIITE 3 Tutkimuslomake (Google Forms-kuvakaappaus) 
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Liite 4 Otteita aineiston taulukoinnista haastattelukysymyksittäin (a) 
 
Hlö Kysymys 8. Mitä mieltä olet omista ruokatottumuksista? 
1 Ihan hyvät, mutta voisi parannella. 
2 Ateriani ovat säännöllisiä, mutta voisin parannella niiden terveellisyyttä. 
3 Ne ovat hyvät, sillä syön terveellisesti ja monipuolisesti, säännöllisellä ateria rytmillä. 
4 Ihan hyvät, mutta pitäisi syödä säännöllisemmin. 
5 hyvät 
6 ne ovat hyvät 
7 Mielestäni ruokatottumukseni ovat hyvät. 
8 Minun ruokatottumukset ovat mielestäni hyvät. 
9 Mielestäni ihan hyvät ruokailutottumukset. 
10 Mielestäni ne ovat hyvät. 
11 En oikein mitään mieltä. 
12 Ihan hyvät, mutta voisi parannella. 

 
 
Hlö Kysymys 9. Miten vapaapäivän ateriat eroavat harjoitus/kilpailupäivästä? 
1 Kilpailupäivän ateriat ovat runsaampia. 
2 Saatan juuri käydä ulkona syömässä (vain kerran viikossa) ja saatan myös syödä jotain 

herkkuja. 
3 Saatan syödä mausteisempia ruokia, kuin harjoitus ja kilpailupäivinä. 
4 Saatan syödä epäterveellisemmin kuin harjoitus tai kilpailupäivinä. 
5 Treenipäivinä ateriat ovat ravitsevampia. 
6 Eivät melkein mitenkään. Ehkä syön hieman epäsäännöllisemmin.  
7 Syön vähän epäterveellisemmin. 
8 Ruokailurytmi on vapaampi. 
9 Vapaapäivinä en kiinnitä läheskään niin paljon huomiota siihen mitä syön kuin harjoi-

tus/kilpailupäivinä. Yleensä syön enemmän treeni/kilpailupäivinä kuin muuten. 
10 Vapaapäivillä syön ehkä hiukan epäterveellisemmin esim. Mäkkärissä. 
11 Vapaapäivän ateria voi olla enemmän sellainen "höttönen". 
12 Kilpailupäivänateriat ovat runsaampia. 

 
 
Hlö Kysymys 10. Miten kilpailupäivän ateriat eroavat harjoitus/vapaapäivistä? 
1 Kilpapäivän ateriat ovat runsaampia. 
2 Yritän juurikin syödä mahdollisimman kevyesti ennen pelejä. 
3 Syön kilpailupäivinä hyvin sulavia ruokia ja en syö rasvaista ruokaa ja vahvasti maus-

tettuja ruokia. 
4 Katson etten syö liian tuhdisti tai juuri ennen kilpailua. 
5 samat kuin harjoitus 
6 Syön hieman säännöllisemmin ja useammin ennen kisoja. Syön myös jotain pientä 

energiaa antavaa välipalaa juuri ennen kisoja. 
7 Kilpailupäivän ateriat ovat runsaasti hiilihydraatteja sisältäviä. 
8 suunniteltu ruokailurytmi 
9 Kilpailu ja harjoituspäivän ateriat ovat samanlaiset ja äsken jo kerroin miten ne eroavat 

vapaapäivien aterioista 
10 On hieman epäterveellisempiä. 
11 Silloin syön vähän enemmän kun yleensä 
12 Kilpapäivän ateriat ovat runsaampia 
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LIITE 5 Otteita aineiston taulukoinnista haastattelukysymyksittäin (b) 
 
Kysymys 3.  ”Mitä syöt tyypillisimmin harjoituspäivänä?” 
Hlö Aamupala Lounas Välipala Päivällinen Iltapala Muu maininta 
1 leipää, 

jugurtti, 
mehu, 
munakas 

tavallinen  
lounas, 
makaroni- 
laatikko 

(ei  
vastausta) 

tavallista  
ruokaa 

(ei  
vastausta) 

(ei muita mai-
nintoja) 

2 leipä, 
leikkelettä, 
kurkkua 

koululou-
nas 

proteiini- 
patukka 
muroja 

kotiruokaa 
kanaa ja riisiä 
lihaa lisuk-
keella 
salaattia 

kunnon 
ruokaa 

kunnon ruokaa 
iltapalana, 
koska treenin 
jälkeen on usein 
kova nälkä 

3 ruisleipä, 
kaura-
puuro, 
marjoja 

koululou-
nas 

hedelmä, 
lämmintä 
ruokaa, 
treeneihin 
banaani 

pastaa, riisiä 
tai perunaa, 
lihaa, kalaa tai 
kanaa, salaat-
tia ja vihan-
neksia 

ruisleipää 
rahkaa 
kananmu-
nia 
hedelmiä 
marjoja 

(ei muita mai-
nintoja) 

4 vaaleaa 
leipää, 
juusto + 
kinkku, 
maito 

koululou-
nas 

yleensä ei 
mitään, 
hedelmä 

mitä tarjolla 
on, 
lihaa lisuk-
keella tms. 

leipää 
juusto + 
kinkku 

harvoin syö 
muita aterioita, 
kuin mitä mai-
nitsi  
  

5 jugurtti, 
mysli, 
hedelmä, 

koululou-
nas, 
vapaapäi-
vänä  
kanaa ja 
makaro-
nia 

leipää samanlaista  
ruokaa kuin  
lounaalla 

leipää (ei muita mai-
nintoja) 

6 kaura-
puuro, 
ruisleipä 

koululou-
nas 

hedelmiä pastaa, lihaa, 
kalaa tai ka-
naa, 
joskus muita 
ruokia 

kaura-
puuro, 
kevyttä 
ruokaa  
joskus 

ei muita aterioita
  

7 muroja, 
ruisleipää 

koululou-
nas, 
pastaa 

riisifrutti 
=makea 
riisipuuro 
valmiste 

pastaa, 
"jonkinlainen"  
kana-ateria 

ruisleipää 
jugurttia 

"syön pizzaa 
perjantaisin" 
  

8 leipää "kunnon" 
läm-
minateria 

hedelmä "kunnon" läm-
minateria 

hedelmä (ei muita mai-
nintoja) 

9 puuroa, 
leipää, 
jugurttia 

mitä  
tarjolla on 

banaani, 
leipää, 
jugurttia 

pastaa, riisiä 
lihaa 

(ei  
vastausta) 

(ei muita mai-
nintoja) 

10 puuroa, 
ruisleipää 
vettä 

pastaa 
lihaa 

leipää, 
hedelmä 

pastaa, 
lihaa 

leipää (ei muita mai-
nintoja) 

11 leipää, 
banaani, 
maitoa, 
vettä 

(ei  
vas-
tausta) 

(ei  
vastausta) 

(ei  
vastausta) 

(ei  
vastausta) 

(ei muita mai-
nintoja) 

12 leipää, 
jugurttia, 
muna-
kasta, 
mehua 

tavallinen 
lounas 

(ei  
vastausta) 

tavallista ruo-
kaa, 
samanlaista  
lounaan 
kanssa 

(ei  
vastausta) 

(ei muita mai-
nintoja) 

 
 


