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1 JOHDANTO

Nyky- yhteiskunnassa niin, lasten, nuorten kuin aikuistenkin ravitsemus- ja 
liikuntatottumukset ovat muuttuneet dramaattisesti vuosien varrella� Elintapoihin 
ovat tuoneet haasteita muun muassa lisääntynyt ruutuaika ja istuminen, ylipaino 
sekä liian alhainen kokonaisliikuntamäärä� Myös urheilevilla lapsilla, nuorilla ja 
aikuisilla on nyky- yhteiskunnassa samanlaiset elintapoihin liittyvät haasteet kuin 
muillakin� Nämä haastavat urheilijaksi kasvua ja tämän vuoksi myös urheilevat 
lapset, nuoret ja aikuiset tarvitsevat terveiden elämäntapojen edistämistä� 
Aikuisiän ravitsemuskäyttäytymiselle luodaan pohja jo nuoruudessa ja siksi olisi 
erityisen tärkeää, että nuorena omaksuttaisiin ruoan suhteen terveyttä edistävät 
asenteet ja ruokailutottumukset�  

Lapset ja nuoret ottavat usein mallia erityisesti vanhempien ja valmentajien 
esimerkeistä sekä kehotuksista� Näitä malleja kannattaakin hyödyntää lasten- 
ja nuorten kanssa työskenneltäessä� Tutkimusten mukaan vanhempien rooli- ja 
tuki on erityisen suuri puhuttaessa lapsille ja nuorille urheiluun liittyvistä asioista� 
Tämän vuoksi urheiluseurojen ja valmentajien tulisi pyrkiä vaikuttamaan myös 
pelaajien vanhempiin puhuttaessa ravitsemuksen tärkeydestä jalkapalloa 
tukevana- sekä terveyttä edistävänä tekijänä�

Urheiluseurojen ja valmentajien tulisi nostaa jalkapalloa tukevat ravitsemusasiat 
sekä terveelliset elämäntavat luonnollisesti jalkapalloon kuuluvaksi sekä kiinteäksi 
ja näkyväksi osaksi seuran toimintaa� Jo 5 – 12- vuotiaita pelaajia tulisi opastaa 
terveelliseen ja jalkapalloa tukevaan ravitsemukseen� Ruoan merkitys kasvaa 
jalkapalloilijalla harppauksenomaisesti murrosiän jälkeen, kun harjoitusmäärät 
kasvavat ja harjoittelun muuttuessa kenties entistäkin tavoitteellisemmaksi� Teini- 
iässä uusien ravitsemustottumusten opettelu on haastavampaa ja se vie paljon 
voimavaroja niin pelaajalta, vanhemmilta kuin muiltakin tukijoukoilta� Teini- 
iässä ravitsemustottumusten muuttamisesta tulee helposti kantapään kautta 
opittua pakkopullaa� Jalkapalloa tukeva ravitsemus tulisi olla tässä vaiheessa jo 
itsestäänselvyys eikä valintakysymys� 
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Jalkapalloilijan peruspilareita ovat ravinto, harjoittelu sekä lepo� Jalkapallossa 
kehittyminen on kaikista tehokkainta näiden peruspilareiden ollessa 
tasapainossa� Pelkällä kovalla harjoittelulla ja lahjakkuudella voi päästä pitkälle, 
mutta panostamalla ruokailuun, pärjätään jalkapallossa vieläkin paremmin 
ja päästään mahdollisesti myös korkeammalle tasolle� Terveenä pysyminen, 
harjoittelussa jaksaminen, kehittyminen ja otteluissa menestyminen vaativat 
toteutuakseen laadukkaasti ja järkevästi koostettua ruokavaliota� Sairastumisen- 
ja loukkaantumisten riski suurenee, fyysinen kehitys hidastuu sekä motivaatio ja 
keskittyminen kärsivät huonon ravitsemuksen seurauksena� 

Ravitsemuksen suurimmat erot jalkapalloilijan ja vähemmän liikkuvan välillä ovat 
keskimääräistä suurempi energian- ja nesteentarve� Jalkapalloilijan olisi hyvä 
lisäksi noudattaa tavallista tunnollisemmin terveellisen ja monipuolisen syömisen 
periaatteita, jotta syöminen edistäisi suorituksissa jaksamista ja palautumista 
parhaalla mahdollisella tavalla� Myös aterioiden koostamiseen, koostumukseen ja 
ajankohtaan tulee kiinnittää erityishuomiota� 

Oli kyse sitten lapsi-, nuori- tai aikuispelaajasta, samat ravitsemuksen erityispiirteet 
tulisi ottaa huomioon, jotta ravitsemus tukisi pelaajien terveyttä- ja kehitystä� 
Arkiruokailu luo kuitenkin pohjan suorituksissa menestymiselle ja riittävälle 
palautumiselle� Perusasioiden tulee olla kunnossa, ennen kuin ravitsemuksen 
hienosäädöstä on apua� Arkiruokailun tulisi olla energiasisällöltään riittävää, 
riittävän laadukasta sekä säännöllisesti nautittua� Tavoitteena ei ole syödä 
täydellisesti vaan järkevästi ja riittävän hyvin�
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2 ENERGIARAVINTOAINEET

Elimistön tärkeimmät energianlähteet saadaan ruoan ravintoaineista, joita elimistö 
voi käyttää energian tuottamiseen� Näitä energiaravintoaineita ovat hiilihydraatit, 
proteiinit, rasvat sekä alkoholi� Alkoholia ei kuitenkaan pidetä varsinaisena 
ravintoaineena, vaikka elimistö pystyy käyttämään sitä energianlähteenä� 
Energiaravintoaineiden päivittäistä osuutta kokonaisenergiansaannista 
voidaan havainnollistaa energiaprosentin (E%) avulla (Kuva 1)� Suomalaiset 
ravitsemussuositukset toimivat jalkapalloilijan ravitsemuksen perustana�

Energiaravintoaineiden jakautuminen

2.1 Hiilihydraatit

Ravintoaineista erityisesti hiilihydraatit ovat tärkeitä jalkapalloilijalle, sillä 
tehokkaana kestävyyslajina jalkapallo lisää energiankulutusta sekä hiilihydraattien 
tarvetta� Lihaksiin ja maksaan glykogeeniksi varastoituva hiilihydraatti vaikuttaa 
keskeisesti harjoittelun tehoon ja jaksamiseen toimimalla liikuntasuorituksen 
aikana pääasiallisena energianlähteenä keski- ja kovatehoisessa harjoittelussa� 
Riittämättömät glykogeenivarastot vievät tehoja harjoittelusta ja voivat johtaa 
kehon ylirasitustilaan� 
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Hiilihydraattien saantisuositukset

Hiilihydraatteja tulisi päivässä saada 45-60E %� Hiilihydraateissa kuitenkin laatu 
on määrää tärkeämpää� Tärkeää olisi välttää liiallista sokerin saantia sekä saada 
riittävästi kuitua� Runsaskuituinen ruokavalio edistää suoliston hyvinvointia, 
hidastaa ruoansulatusta, mahalaukun täyttymistä sekä poistaa näläntunnetta 
paremmin kuin vähän kuituja sisältävät elintarvikkeet� Kuitupitoinen ruoka 
on yleensä myös vähäsokerista� Kuitua tulisi saada päivässä vähintään 25–
35 g ja lisätyn sokerin määrä tulisi olla puolestaan alle 10% päivittäisestä 
energiansaannista� Hiilihydraattipitoista ruokaa olisi hyvä nauttia jokaisella 
aterialla, jotta saadaan turvattua riittävä hiilihydraattien saanti sekä tasainen 
verensokeritaso koko päiväksi� Hiilihydraattien tasainen saanti päivän mittaan 
auttaa myös pitämään hiilihydraattien kerta-annokset kohtuullisina, mikä 
edesauttaa vakaan verensokeritason saavuttamisessa� 

Hiilihydraattien lähteet

Laadultaan hyviä hiilihydraatin lähteitä ovat täysjyväviljavalmisteet, pavut, linssit, 
vihannekset, marjat, hedelmät sekä tumma riisi� Ne ylläpitävät hyvää vireys- ja 
verensokeritasoa sekä sisältävät yleensä runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita� 
Huonolaatuisempia hiilihydraatin lähteitä ovat puolestaan sokeri, peruna, 
valkoinen riisi, riisimurot, maissihiutaleet sekä valkoisia vehnäjauhoja sisältävä 
elintarvikkeet, kuten vaalea leipä�

Marjoja, hedelmiä, vihanneksia, juureksia sekä sieniä tulisi nauttia päivittäin 
vähintään 500 g eli noin 5-6 annosta� Hedelmien ja marjojen osuus tulisi olla 
noin puolet tästä määrästä� Kasviksia olisi hyvä nauttia monipuolisesti, niin 
kypsentämättöminä kuin ruokien raaka-aineena sellaisenaan ilman sokeria ja 
suolaa� Palkokasveja, kuten papuja, linssejä ja herneitä voidaan lisäksi käyttää 
myös proteiinin lähteenä eläinperäisen proteiinin lisukkeena tai käyttämällä niitä 
pelkästään proteiinin lähteenä� 

Viljavalmisteista tulisi vähintään puolet olla täysjyväviljaa� Lisäksi niiden suola- ja 
kuitupitoisuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja valita vähemmän suolaa ja runsaasti 
kuitua sisältäviä elintarvikkeita� Kuidun määrä olisi hyvä olla esimerkiksi leivässä 
vähintään 6/100 g� Naisille suositellaan viljavalmisteita 6 annosta ja miehille noin 
9 annosta vuorokaudessa�
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2.2 Proteiinit

Riittävästä proteiinien saannista on tärkeää huolehtia, sillä niiden riittämätön 
saanti heikentää muun muassa palautumista, suorituskykyä ja kehitystä sekä 
lisää sairastumisen riskiä� Proteiineja tarvitaan pääasiallisesti kudosten sekä 
elimistön toimintaa säätelevien hormonien- ja entsyymien rakentamiseen� Niillä 
on myös monia tärkeitä kuljetus- ja säätelytehtäviä elimistössä� Proteiinit ovat 
myös vasta- aineita ja ne torjuvat elimistölle vaarallisia mikrobeja- ja aineita� 
Proteiinit sisältävät välttämättömiä aminohappoja, joita on saatava ravinnosta 
sellaisenaan, sillä elimistö ei pysty niitä itse tuottamaan kudosten korvautumiseen 
ja- uusiutumiseen�

Proteiinien saantisuositukset

Proteiinia tulisi päivässä saada 10-20E %, mikä vastaa grammoina 0,8 - 1 grammaa 
painokiloa kohden� Kehonpaino vaikuttaa proteiinin tarpeeseen, joten on hyvä 
miettiä proteiinin tarvetta myös omaan painoon suhteutettuna� Proteiineja tulisi 
nauttia jokaisella aterialla�

Proteiinien lähteet

Proteiineja saadaan muun muassa eläinkunnan tuotteista, kuten maitovalmisteista, 
kanamunasta, lihasta, siipikarjasta ja kalasta� Myös kasvikunnan tuotteista, kuten 
pähkinöistä, herneistä, soijasta, pavusta ja viljatuotteista saadaan proteiinia, 
mutta ne eivät ole arvoltaan yhtä hyviä kuin eläinkunnan proteiinit�

Proteiinien lähteiden tulisi olla vähärasvaisia, -sokerisia ja -suolaisia� Juustojen 
tulisi sisältää enintään 17 % rasvaa� Maidosta, piimästä, viilistä ja jogurtista tulisi 
valita enintään 1 % rasvaa sisältäviä tuotteita� Elimistölle riittävän kalsiumin 
tarpeen ylläpitämiseksi nestemäisiä maitovalmisteita olisi hyvä nauttia päivittäin 
5-6 dl ja juustoa 2-3 viipaletta�  Punaisen lihan kuten naudan, lampaan ja sianlihan 
sekä lihavalmisteiden tulisi olla mahdollisimman vähänrasvaisia� Lihavalmisteet 
kuten leikkeleet, olisi suositeltavaa sisältää enintään 3 % ja liha enintään 10% 
rasvaa� Lihaa ja lihavalmisteita saisi nauttia enintään 500 g viikossa� Siipikarjanliha 
on vähärasvaista ja laadultaan parempaa kuin punainen liha� Kanamuna on 
monipuolinen ja hyvä proteiinin lähde� Myös kala on hyvä proteiini lähde, sitä 
tulisi nauttia 2-3 kertaa viikossa vaihdellen eri kalalajeja� 
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2.3 Rasvat

Jalkapalloilija tarvitsee hyvälaatuista rasvaa muun muassa energianlähteeksi 
normaalin hormonaalisen toiminnan ja kehon välittäjäaineiden ylläpitoon� Fyysisen 
aktiivisuuden ei tiedetä lisäävän merkittävästi välttämättömien rasvahappojen 
tarvetta�

Rasvat vaikuttavat merkittävästi ihmisen terveyteen muun muassa matala- 
asteisiin tulehduksiin sekä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan� Ravinnosta 
saatavilla rasvoilla on lisäksi runsaasti tärkeitä tehtäviä elimistössä� Kasvun 
ja kehityksen kannalta tärkeät hormonit valmistuvat rasvojen avulla� Rasvat 
mahdollistavat myös elimistössä tärkeiden lihasten- ja hermojen yhteistyön ja 
ovat tärkeitä vastustuskyvyn ylläpidossa� Myös aivojen, sydämen sekä verisuonten 
terveyttä voidaan edistää rasvojen avulla. 

Rasvat muodostuvat rasvahapoista, jotka vaikuttavat ravinnosta saatavan 
rasvan laatuun koostumuksellaan� Nämä ravinnon rasvahapot voidaan jakaa 
kolmeen pääryhmään: tyydyttyneisiin- sekä kerta- ja monityydyttämättömiin 
rasvahappoihin� Ravinnon sisältämistä rasvoista voidaan puhua yksinkertaisesti 
myös kovina- ja pehmeinä rasvoina� Kovat rasvat ovat tyydyttyneitä rasvoja ja 
laadultaan huonoja rasvan lähteitä� Pehmeät rasvat ovat puolestaan kerta- ja 
monityydyttämättömiä rasvoja ja laadultaan hyviä rasvan lähteitä� 

Rasvojen saantisuositukset

Rasvaa tulisi päivässä saada 25-40E %� Ravintoaineiden rasvoissa painotetaan 
erityisesti rasvojen laatua ja ravinnon rasvoista tyydyttymättömien rasvojen 
osuus tulisi olla vähintään 2/3 ja tyydyttyneen rasvan osuus saisi olla enintään 
kolmannes kokonaisrasvamäärästä� Pehmeitä rasvoja tulisi syödä päivän aikana 
useammalla aterialla�

Rasvojen lähteet

Tyydyttynyttä, eli kovaa rasvaa saadaan elintarvikkeista pääasiallisesti liha- 
ja maitovalmisteista sekä kookosrasvasta� Perussääntö onkin: mitä kovempi 
rasva, sitä enemmän se sisältää tyydyttyneitä rasvahappoja� Tyydyttyneisiin 
rasvoihin kuuluvat myös transrasvat, joita muodostuu, kun kasviöljyä kovetetaan� 
Transrasvaa saadaan muun muassa voista, kasvirasvajäätelöstä sekä leipomo- ja 
välipalatuotteista�  
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Tyydyttymättömiä rasvoja saadaan lähes kaikista kasviöljyistä ja niistä tehdyistä 
margariineista, kasviöljypohjaisista rasvalevitteistä, pähkinöistä, siemenistä ja rasvaisista 
kaloista, kuten lohesta� Tyydyttymättömiä rasvoja tulisi suosia ruokavaliossa näkyvän 
rasvan lähteinä� Erityisesti monityydyttymättömiä rasvahappoja on tärkeä saada 
ravinnosta, sillä elimistö ei pysty niitä itse muodostamaan�

Leipärasvana tulisi käyttää 60 % kasviöljypohjaista levitettä� Salaatinkastikkeena 
tulisi käyttää joko kasviöljypohjaista kastiketta tai kasviöljyä sellaisenaan� Muita 
hyviä rasvan lähteitä ovat avokado sekä siemenet, mantelit ja pähkinät, joita voi 
nauttia suolaamattomina, sokeroimattomina tai muulla tavoin kuorruttamattomina 
vaihdellen 200-250g viikossa� Kookos-, palmu- ja palmuydin öljyjen käyttöä ei 
suositella niiden sisältämän tyydyttyneen rasvan vuoksi� 

2.4 Suojaravintoaineet

Tärkeitä suojaravintoaineita jalkapalloilijalle ovat muun muassa rauta, kalsium, 
magnesium, C-, D- ja E- vitamiinit� Huolehtimalla monipuolisesta ruokavaliosta 
ja syömällä riittävästi, saavat jalkapalloilijat riittävästi elimistölle tärkeitä 
suojaravintoaineita� 7,5 mikrogrammaista D- vitamiinilisää suositellaan kuitenkin 
kaikille 2–18 -vuotiaille ympäri vuotiseen käyttöön�

3 NESTETASAPAINO

On tärkeää juoda päivän aikana riittävästi nesteitä, koska nestehukka on suoraan 
yhteydessä jaksamiseen� Tarkkaavaisuus, suorituskyky sekä hienomotoriset toiminnot 
heikkenevät pienenkin nestehukan seurauksena, mikä voi lisätä tapaturmien- 
ja vammojen riskiä� Nesteitä on nautittu liian vähän, kun janontunne ilmaantuu, 
virtsa on väriltään tummaa ja virtsaamisentarve on vähentynyt� Janontunne syntyy 
kuitenkin viiveellä ja sen ilmaantuessa nestevaje on jo kohtuullisen suurta, siksi 
janontunnetta ei tule odottaa� Kun virtsaamisen tarve syntyy pari kertaa päivässä, 
virtsa on määrältään normaalia ja väriltään vaaleaa, on elimistö saanut riittävästi 
nesteitä� 

Fyysinen aktiivisuus lisää nesteentarvetta ja jalkapalloilijalle suositellaan nautittavaksi 
nesteitä kaksi litraa päivässä� Nesteitä tulisi nauttia myös urheilusuorituksen aikana 
niiden kestäessä yli 30 minuuttia� Liikunnan aikana menetetään nesteitä noin 0,5-
1,5 litraan tunnissa ja siksi nestettä tulisi nauttia 0,5-1 litraa jokaista liikuttua tuntia 
kohden� Runsas hikoilu, hiostava- ja runsas vaatetus, lämpö, aurinko sekä juomisen 
laiminlyöminen ennen urheilusuoritusta lisäävät nesteentarvetta entisestään ja 
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nesteen tarve voi nousta jopa 1,5 litraan tunnissa� Taulukossa 1 on annettu esimerkkejä 
juomisen rytmittämisestä�

Esimerkki juomisen rytmittämisestä 

AAMIAINEN: 1-2 lasia vettä, 1 lasi täysmehua tai rasvatonta maitoa tai- piimää

LOUNAS: 1 lasi vettä ja lasillinen rasvatonta maitoa tai- piimää

PÄIVÄN AIKANA: 0,5 litraa vettä

ENNEN HARJOITUKSIA: 1-2 lasia vettä

HARJOITUKSEN AIKANA: 5 dl vettä/tunti

HETI HARJOITUKSEN JÄLKEEN: 2-4 dl vettä + palautumisaterian 
yhteydessä tuleva neste esim� maito

PÄIVÄLLINEN: 1-2 lasia vettä ja 1 lasi rasvatonta maitoa tai piimää

ILTAPALA: 1-2 lasia vettä ja 1 lasi rasvatonta maitoa tai piimää 

Mahdollinen nestevaje olisi tärkeätä korjata ennen harjoitusten alkua ja siksi on 
tärkeätä juoda säännöllisesti pitkin päivää� Harjoitellessa tulisi juominen aloittaa jo 
heti harjoitusten alussa ja juoda noin 1,5 - 2dl (viisi reilua kulausta) 15 minuutin välein� 
Näin vältetään liian suuria kerta- annoksia ja tukalaa oloa� Liikunnan aikainen 
juominen ylläpitää suorituskykyä sekä jaksamista, vähentää hikoilun aiheuttamaa 
nestehukkaa, estää suun kuivumista sekä vähentää rasituksen tunnetta� Riittävä 
juominen liikunnan aikana tehostaa myös palautumista� Nestevajeen korjaamiseen 
tarvittava aika ja nesteen määrä ovat myös pienemmät, kun juominen on riittävää� 
Vesi on suositeltavin juoma harjoituksissa� Energia- sekä hiilihapolliset juomat eivät 
kuulu urheiluun� Kofeiini poistaa elimistöstä nestettä ja hiilihapot aiheuttavat tukalaa 
oloa� Nestetasapainon parantamiseksi tulisi harjoitusten päättymisen ja 
nukkumaanmenon välisenä aikana nauttia nesteitä ainakin litran verran�

Janojuomaksi suositellaan vesijohtovettä� Ruokajuomana voi veden tai kivennäisveden 
lisäksi käyttää rasvatonta tai enintään 1% rasvaa sisältävää piimää tai- maitoa� Aterian 
yhteydessä voi nauttia tarpeen mukaan lasillisen tuoremehua päivässä� Sokeroidut 
sekä happamat sokerittomat juomat eivät kuuluu päivittäiseen juomavalikoimaan� 
Kahvin ja teen sekaan suositellaan käytettäväksi rasvatonta-, ykkös- tai kevytmaitoa� 
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4 ATERIARYTMI 

Ateriarytmi tuo erityisvaatimuksia jalkapalloilijan ravitsemukseen� Jalkapalloilija 
kuluttaa paljon energiaa ja harjoittelee tiheästi, mikä edellyttää aterioiden tarkkaa 
rytmittämistä� Tehokas palautuminen, kehityksen jatkuvuus sekä menestyminen 
jalkapallossa edellyttävät päivittäin säännöllisesti nautittua ravintoa� Haastetta 
aterioiden rytmittämiseen tuovat harjoitukset, ottelut, leirit sekä turnaukset� 
Ateriarytmi olisi tärkeää järjestää omaan elämään ja päivärytmiin parhaiten 
sopivaksi� Koska ihmiset ovat erilaisia ja yksilöllisiä, ovat myös ateriarytmit 
yksilöllisiä� Mikä toimii toisella, ei välttämättä toimikkaan kaikilla� 

Säännöllinen ja riittävän tiheä ateriarytmi hillitsee nälän tunnetta, suojaa hampaita 
sekä pitää verensokeripitoisuuden tasaisena� Säännöllisen ateriarytmin avulla 
saadaan paras teho irti myös harjoittelusta, kun väsymys, nälkä tai jano eivät 
häiritse harjoittelua ja palautumista� Säännöllinen ateriarytmi vaikuttaa fyysisen 
jaksamisen lisäksi myös psyykkiseen jaksamiseen niin koulussa, töissä, vapaa- 
ajalla kuin harjoituksissakin ja takaa hyvän vireystason ja- jaksamisen koko 
päiväksi� Säännöllinen ruokailu pitää myös ruokamäärät hallinnassa ja auttaa 
tasapainottamaan liian runsasta tai liian vähäistä syömistä� Myös makeannälän 
ja huonojen välipalojen, kuten makeisten, limujen, energiajuomien ja pikaruokien 
nauttimisen riski pienenee� Sopivien ruokamäärien hallinta voi olla erittäin 
hankalaa ja ruokaa voi tulla ahmittua, jos edellisestä ruokailusta on kulunut liikaa 
aikaa� 

Jalkapalloilijan tulisi noudattaa suunnitelmallisuutta sekä rutiineja 
ateriarytmityksessä� Säännöllistä ateriarytmin noudattamista helpottaa se, kun 
ateriat ja päivän muut ohjelmat suunnitellaan valmiiksi� Myös eväät kannattaa olla 
tehtynä valmiiksi, näin ne voi aamulla vain napata mukaansa� 

Säännöllinen ruokarytmi tarkoittaa ruoan nauttimista 2-4 tunnin välein, 
keskimäärin kolmen tunnin välein� Aterioiden tulisi olla selkeitä kokonaisuuksia 
eikä niiden välissä tule napostella mitään� Ruokakertojen määriin vaikuttaa 
hereillä oloaika sekä päivän aikaisten urheilusuoritusten määrä� Noudattamalla 
säännöllistä 2-4 tunnin ruokarytmiä, mahtuu päivään pääaterioita sekä pienempiä 
välipaloja� Vaikka noudatettaisiin säännöllistä ateriarytmiä, voi syöminen silti 
olla epätasaista, mikä puolestaan heikentää urheilusta palautumista sekä 
suorituskykyä� Epätasainen ruokailu voi näkyä esimerkiksi aamupäivän kevyinä 
ruokina, kuten salaatteina ja hedelminä ja vastaavasti illalla syödään tuhdisti� 
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Aamuharjoitus ja aikainen iltaharjoitus
Klo 7-8 Aamiainen
Klo 9 Harjoitus 1,5 h

Klo 10�30 Palautumisateria
Klo 12 Lounas
Klo 15 Välipala
Klo 16 Harjoitus 1,5 h
Klo 17�30 Palautumisateria
Klo 19 Päivällinen
Klo 21-22 Iltapala
Klo 22-23 Nukkumaan

Myöhäinen iltaharjoitus

Klo 7�30 Aamiainen
Klo 10 Välipala
Klo 12 Lounas
Klo 14 Välipala
Klo 17 Kevyt päivällinen 
Klo 19 Harjoitus 2 h
Klo 21 Palautumisateria 
Klo 22-22�30 Illallinen tai runsas iltapala 
Klo 23 Nukkumaan 

Iltaottelu
Klo 7�30 Aamiainen
Klo 11 Lounas
Klo 13 Välipala
Klo 15�30 Välipala
Klo 17 Ottelu 2,5 h (sis� lämmittelyt)
Klo 19�30 Palautumisateria
Klo 21 Päivällinen
Klo 22 Nukkumaan 
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5 PÄIVÄN ATERIAT

Ateriarytmin lisäksi myös päivän ateriat tuovat erityisvaatimuksia jalkapalloilijan 
ravitsemukseen� Päivän kolme pääateriaa ovat aamiainen, lounas sekä päivällinen� 
Lisäksi välipaloista ja iltapalasta saadaan täydennysravintoa energiankulutuksen 
ollessa suurta� Aamiaisen, lounaan ja päivällisen tulisi olla energiasisällöltään 
selkeästi muita päivän aterioita suurempia� Jalkapalloilijan tulisi syödä lähes 
puolet päivän energiasta tai jopa enemmän ennen iltapäivän harjoituksia tai- 
ottelua� Tämä on erityisen tärkeää harjoiteltaessa kaksi kertaa päivässä, koska 
välipalat eivät saisi olla kooltaan liian suuria, ettei niiden sulattelu veisi liian kauan 
aikaa ennen suorituksen alkua�

Aamiainen

Aamiaisen tärkeä tehtävä on täydentää yön aikana tyhjentyneet energiavarastot� 
Syömisen hallinta päivän aikana helpottuu myös aamupalan avulla, myös päivän 
aikainen napostelu- ja herkutteluntarve jäävät vähemmälle� Aamiaisella on 
erityisen tärkeää syödä hiilihydraatteja sekä proteiinia, unohtamatta riittävää 
juomista� Hiilihydraatit täydentävät energiavarastoja sekä tasaavat verensokeria 
jaksamisen kannalta sopivalle tasolle� Proteiinia tarvitaan puolestaan lihasten 
kehitykseen� Edellisen illan harjoituksilla ja hikoilun määrällä on suuri merkitys 
yönaikana tapahtuvalle nestehukalle, siksi aamu on hyvä muistaa aloittaa parilla 
lasillisella vettä� Toisinaan aamupala ei maistu, mutta se olisi erittäin tärkeätä syödä 
vaikeuksista huolimatta� Aamupalan syömistä kannattaakin pikkuhiljaa opetella� 
Jos aamupala ei kuitenkaan millään tahdo maistua, tulisi syödä terveellinen 
välipala ensimmäisellä välitunnilla tai kahvitauolla, ettei nälkä ehdi kasvaa liian 
suureksi ennen lounasta�

Lounas

Lounas on erittäin tärkeä ateria� Se täydentää energiavarastoja, joiden avulla 
jaksetaan opiskella ja tehdä töitä päivän loppuun� Lisäksi se turvaa perusenergiaa 
iltapäivän- tai illan harjoituksiin tai otteluun� Pelkät välipalat eivät riitä turvaamaan 
päivän energia- ja ravinnontarvetta�
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Päivällinen

Jalkapalloilijan tulee päivällisen ajoituksessa huomioida urheilusuorituksen 
ajankohta, jotta ruoka ehtii sulaa tarpeeksi ennen suorituksen alkua� Suorituksen 
ollessa iltapäivällä tai alkuillasta, kannattaa päivällisen syöminen jättää vasta 
suorituksen jälkeen, koska sulatteluaikaa on usein niukasti ja täydellä vatsalla 
urheilu ei ole mielekästä� Suorituksen alkaessa vasta klo 19 - 20 aikaan, voi 
päivällisen syödä ennen suoritusta, mutta annoskoon tulee olla kohtuullinen, jotta 
se ehtii sulaa ennen suorituksen alkua� Päivällisen lisäksi kannattaa syödä vielä 
välipala 1 - 2 tuntia ennen suoritusta� 

Välipalat

Välipalat täydentävät pääaterioita ja säännöllistä ateriarytmiä� Myös välipalan tulee 
olla ravitseva ja monipuolinen� Aamupäivän välipala kannattaa nauttia aamupalan 
ollessa niukka tai jäädessä kokonaan välistä� Jos aamupalan ja lounaan välinen 
aika venyy yli neljään tuntiin, on aamun välipala myös paikallaan aamiaisen ja 
lounaan välissä� Välipalojen määrään, kokoon ja ajankohtaan vaikuttavat lounaan 
sekä urheilusuoritusten ajankohta� Välipalat tulisi ajoittaa ateriarytmiin sopiviksi, 
niin ettei ateriaväli veny yli neljän tunnin� Päivällisen ajankohdan ollessa vasta 
urheilusuorituksen jälkeen, korostuu erityisesti iltapäivän välipalojen merkitys, 
koska niiden voimalla on jaksettava urheilla� Iltapäivän aikana kannattaakin syödä 
kaksi välipalaa ennen suorituksen alkua� 

Iltapala

Ennen nukkumaanmenoa tulisi syödä ravitseva ja monipuolinen iltapala sekä 
juoda vettä� Iltapala auttaa täyttämään päivän aikana kuluneita energiavarastoja 
ja antaa yöksi lihaksille ravintoaineita palautumista varten� Päivällisen ajoittuessa 
myöhään iltaan, ei iltapalaa tarvitse välttämättä syödä enää päivällisen jälkeen, 
etenkin jos menee pian päivällisen jälkeen nukkumaan� Noudattamalla terveellisiä 
ruoka- aineita myös iltapalalla, ei iltapalalla nautittu ruoka ole sen lihottavampaa 
kuin päivällään nautittu� 
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6 LIIKKUJAN LAUTASMALLI 

Jalkapalloilijalle sopii suositusten mukaisen lautasmallin sijaan paremmin 
liikkujan lautasmalli� Liikkujan lautasmallin avulla saadaan riittävästi energiaa 
ja ravintoaineita urheilun määrään nähden� Paljon liikkuvan lautasesta tulisi 
yksi kolmas osa koostaa kasviksista, kolmas osa proteiinin lähteistä ja yksi 
kolmannes hiilihydraatin lähteistä� Annos voi olla myös kooltaan hieman suurempi 
kuluttavien lajien harrastajilla� Ruokajuomaksi rasvatonta piimää tai- maitoa tai 
vettä ja lisukkeeksi muutama siivu leipää� Paljon liikkuva voi syödä muutaman 
siivun enemmän leipää kuin vähän liikkuva� Kuvassa 1 on esitelty perinteisen 
lautasmallin sekä liikkujan lautasmallin erot�

Perinteinen lautasmalli Liikkujan lautasmalli

Kasviksia
Kasviksia

Lihaa
Kalaa

Kanaa

Riisiä
Pastaa
Perunaa

Lihaa
Kalaa

Kanaa

Riisiä
Pastaa
Perunaa

Leipää

Maitoa
Vettä

Leipää

Maitoa
Vettä

Kuva 1: Perinteisen lautasmallin ja liikkujan lautasmallin erot



liikkuJan lautaSmalli eneRgian taRve 17

VALMENTAJAN OPAS JALKAPALLOILIJAN RAVITSEMUKSEEN

7 ENERGIAN TARVE

Jalkapalloilija tarvitsee riittävästi energiaa urheiluun ja siitä palautumiseen� 
Lisäksi nuoret tarvitsevat energiaa myös luonnolliseen kasvuun ja kehitykseen� 

Vastustuskyky, harjoittelussa jaksaminen, kehitys, palautuminen sekä harjoittelun 
tehokkuus ovat optimaalisimmat, kun syödään vähintään sen verran mitä 
kulutetaan tai mielellään hieman enemmän� Tavoiteltaessa hyvää tai optimaalista 
suorituskykyä on ensisijaisen tärkeää syödä riittävästi päivästä toiseen� Olo on 
nuutunut, rasitusvammojen, sairastumisen- ja ylikunnonriski kasvaa sekä lihakset 
tuntuva raskailta ja kireiltä, kun ravinnon saanti on epäsäännöllistä ja liian vähäistä� 
Kun harjoittelu on tehokasta ja mielekästä, palautuminen hyvää ja vireystila hyvä, 
on energiansaanti riittävää� Taulukossa 4 esitellään suuntaa- antavat viitearvot 
päivittäisestä energiantarpeesta�

Ikä ja sukupuoli Keskimääräinen energiantarve 

Tytöt 14-18v 1480-2700 kcal/vrk

Pojat 14-18v. 2240-3260 kcal/vrk

Naiset 18-30v. 1980-2570 kcal/vrk

Miehet 18-30v. 2500-3300 kcal/vrk

Jalkapallo kestävyyslajina lisää energiantarvetta reilusti�Jalkapallo-ottelu kuluttaa 
energiaa noin 350 - 800 kcal� Lisäksi nuorilla kasvu lisää energian tarvetta 
entisestään� Taulukossa 5 on esitetty palloilulajien harrastajien energiantarvetta�

Ikä ja sukupuoli Keskimääräinen energiantarve palloilulajeissa

Tytöt 14-15v 2500 kcal/vrk

Pojat 14-15v. 3100 - 4000 kcal/vrk

Naiset 18-30v. 2500 - 3500 kcal/vrk

Miehet 18-30v. 3500 - 4500 kcal/vrk
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8 RAVITSEMUS ENNEN URHEILUSUORITUSTA

Mahdollisimman onnistuneeseen urheilusuoritukseen vaaditaan oikein ajoitettua 
ravintoa, täysiä energiavarastoja sekä kohdillaan olevaa nestetasapainoa� Myös 
riittävästä palautumisesta tulee huolehtia� 

Ennen urheilusuoritusta nautittava ravinto on erittäin tärkeä tavoitteellisesti 
harjoitteleville jalkapalloilijoille� Se parantaa urheilusuorituksessa jaksamista, 
edesauttaa kehittymistä ja palautumista, täydentää energiavarastoja sekä takaa 
energian riittävyyden urheilusuorituksen loppuun asti� Ennen urheilusuorituksen 
alkua tulisi mahalaukun olla riittävän tyhjä, nestetasapainon kunnossa sekä 
verensokerin tasainen� Ruokailun ajankohtaan vaikuttavat aterian suuruus ja sen 
sulatteluun kuluva aika sekä suorituksen teho� 

Pääsääntöisesti aamiaisen ja välipalan voi nauttia 1-2 tuntia ennen 
liikuntasuorituksen alkua suorituksen tehosta riippumatta� Lounas ja päivällinen 
vaativat sulatteluaikaa 2-4 tuntia liikunnan tehosta riippuen� Otteluita ja 
kovatehoista urheilusuoritusta edeltävä lounas ja päivällinen vaativat puolestaan 
sulatteluaikaa 3–4 tuntia� 

Aamuun ajoittuvaan liikuntasuoritukseen olisi hyvä valmistautua jo edellisenä 
iltana syömällä runsaammin päivän viimeisellä aterialla, koska runsas aamiainen 
ei välttämättä maistu juuri ennen suoritusta� Runsaan aamiaisen tilalla voidaan 
syödä kevyt aamiainen, jonka jälkeen on tärkeää syödä urheilusuorituksen jälkeen 
hieman tuhdimpi palautumisateria� 

Edellisen ruokailun ajoitus, koko sekä rasva- ja kuitupitoisuus vaikuttavat 
mahalaukun tyhjenemiseen� Ruoka sulaa sitä hitaammin mitä enemmän rasvaa 
ja kuitua se sisältää, mitä lyhyempi aika edellisestä ruokailusta on tai mitä 
enemmän aterialla syödään� Ruoan imeytyminen ja sulamattoman ruoan vaikutus 
urheilusuoritukseen ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä� Itselle toimivat tavat saa 
selville parhaiten kokeilemalla� 

Ennen suoritusta nautittavan ravinnon tulisi sisältää sopivassa määrin laadukkaita 
proteiineja sekä hiilihydraatteja� Hiilihydraattipitoisten ruokien nauttiminen 
1-4 tuntia ennen suoritusta on erityisen tärkeää, jotta saadaan pidettyä 
verensokeripitoisuus tasaisena suorituksen aikana� Ateriavälin venyessä yli 
neljän tunnin, jäävät energiavarastot vajaiksi ja verensokeripitoisuus laskee liian 
alhaiseksi, mikä aiheuttaa huonoa oloa sekä tehottomuutta suorituksen aikana� 
Vajaat energiavarastot rasittavat lisäksi elimistöä tavallista voimakkaammin sekä 
kuormittavat liikaa lihaksistoa�
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Rasvaiset pikaruoat, limut, makeiset sekä energiajuomat eivät sovi nautittavaksi 
ennen suorituksia niiden runsaan rasva- ja sokeripitoisuuden vuoksi� Rasvainen 
ruoka sulaa hitaasti ja sokeripitoiset tuotteet aiheuttavat verensokerin heittelyä� 
Myöskään runsaasti lihaa sekä raakoja kasviksia sisältäviä ruokia ei suositella 
ennen suorituksia, sillä ne sulavat hitaasti mahalaukussa� Aterian tulisi olla 
riittävän ravitsevaa ja ruokaisaa, mutta toisaalta helposti sulavaa, jotta se ei 
aiheuta tukalaa oloa suorituksen aikana� Suositusten mukaiset hiilihydraattien- ja 
proteiinien lähteet sopivat hyvin nautittavaksi ennen urheilusuoritusta�

9 PALAUTUMINEN URHEILUSUORITUKSESTA

Kehon palautumista normaalitilaan rasituksen jälkeen kutsutaan palautumiseksi� 
Harjoittelu ei kehitä ilman hyvää- ja nopeaa palautumista eikä elimistö 
ehdi valmistautua seuraavaan liikuntasuoritukseen� Suorituksen jälkeinen 
ravitsemus vaikuttaa olennaisesti levon, verryttelyn, lihashuollon sekä nesteen 
lisäksi suorituksesta palautumiseen� Se auttaa elimistöä saavuttamaan 
ravitsemuksellisen tasapainon sekä luo elimistölle hormonaalisen tilan, joka on 
otollinen kehittymisen kannalta� 

Suorituksen jälkeen nautitut hiilihydraatit täyttävät kulutettuja energiavarastoja, 
proteiinit palauttavat lihaksia ja neste edistää nestetasapainon korjaantumista� 
Rasva hidastaa ravinnon imeytymistä, joten sen nauttimista on hyvä välttää heti 
suorituksen jälkeen� Nestettä tulisi juoda 0,5 litraa heti suorituksen jälkeen� Lisäksi 
on tärkeää juoda vettä säännöllisesti pieniä määriä kerrallaan nestetasapainon 
korjaamiseksi, vaikka ei janottaisikaan�

Kovaa ja tavoitteellisesti harjoittelevien jalkapalloilijoiden onkin suositeltavaa 
nauttia niin sanottu palautumisateria välittömästi liikuntasuorituksen jälkeen� 
Palautumisateria auttaa maksimoimaan palautumisajan sekä käynnistää 
palautumisen optimaalisesti� Palautumisateria ei ole välttämätön, jos suorituksen 
jälkeen kiirehtii suoraan kouluun, töihin tai kotiin syömään lounasta tai päivällistä� 
Ravitsemussuositusten mukainen ateria toimii hyvin palautumista edistävänä 
tekijänä� Kuvassa 2 on esitelty hyviä vaihtoehtoja palautumisaterioista�

Palautumisvalmisteet, kuten palautumisjuomat ovat erityisvalmisteita� Ne ovat 
käteviä sekä ravintokoostumukseltaan erityisen hyviä harjoittelusta palautumisen 
tueksi� Palautumisvalmisteet antavat elimistölle urheilusuorituksen jälkeen 
sen eniten tarvitsemat ravintoaineet mahdollisimman nopeasti imeytyvässä 
muodossa sekä mahdollisimman nopeasti� Erityisvalmisteiden käyttöä ei 

Esimerkkejä 
palautumisaterioista
• 5 dl itse tehtyä 

marja-rahka-
hedelmä pirtelöä 

• 5 dl rasvatonta 
maitoa ja banaani

• Valmis 
proteiinijuoma

• Pillimaito ja 
kinkkusämpylä
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kuitenkaan suositella alle 15–vuotiaille�

Palautumisaterian jälkeen tulisi vielä syödä monipuolinen ja reilun kokonainen 
palauttava-ateria noin 1-1,5 tunnin kuluttua palautumisateriasta� Suorituksen 
jälkeinen palautuminen käynnistyy nopeasti palautumisaterian avulla� Palauttava- 
ateria palautumisaterian jälkeen parantaa suorituksesta palautumista� 
Optimaaliseen palautumiseen vaaditaan kuitenkin myös säännöllistä ateriarytmiä, 
laadukasta ruokaa sekä riittävää nesteensaantia� 

10 OTTELU-, TURNAUS- JA LEIRIPÄIVIEN 
RAVITSEMUS

Ottelu-, turnaus- ja leiripäivät tuovat jalkapalloilijan ravitsemukseen omat 
erityisvaatimuksensa� Päivät eroavat arkiruokailusta poikkeavan ateriarytmin 
vuoksi� Myös ruoansulattelulle on hyvä jättää hieman normaalia enemmän 
aikaa, koska otteluiden, leirien ja turnauksien tuoma jännitys voi vaikuttaa 
ruoansulatukseen sekä vatsantoimintaan, aiheuttaen esimerkiksi vatsavaivoja� 
Otteluissa, leireillä sekä turnauksissa liikunnan rasittavuus on usein kovaa, minkä 
vuoksi pienikin määrä sulamatonta ruokaa voi aiheuttaa tukalaa oloa sekä piston 
tunnetta vatsassa, ja näin häiritä omaa suoritusta� Ruokailuja, eväitä ja juomia 
onkin hyvä miettiä etukäteen jo edellisenä päivänä�

Energiankulutus on erityisesti turnausten ja leirien aikana erittäin suurta� 
Turnausotteluita saattaa olla kahden päivän aikana jopa kymmenen� Leireillä voi 
puolestaan olla useampia harjoituksia sekä otteluita päivän aikana ja energian 
on riitettävä näiden läpiviemiseen� Ottelu- ja harjoitusrytmi on tiivistä ja ruoan 
sulattelulle on vain vähän aikaa, minkä vuoksi ruokaa ei voida syödä suuria määriä 
kerrallaan ja ruoan on oltava nopeasti sulavaa� Nestetasapainoa, energiavarastoja 
sekä verensokeripitoisuutta tulisi kuitenkin pitää yllä koko päivän ajan� 

On tärkeää, että energiavarastot ovat riittävän täynnä ennen turnauksen tai leirin 
alkua, koska tiiviin ottelu- ja harjoitusohjelman vuoksi energiavarastoja ei ehdi 
täyttää riittävästi otteluiden ja harjoitusten väleissä� Omat kotona tehdyt eväät 
ovat turnauksien ja leirien yhteydessä ruokahuollon onnistumisen kannalta 
suuressa roolissa, koska tauot ovat otteluiden väleissä yleensä lyhyitä eikä sopivaa 
ruokaa ole aina nopeasti ostettavissa� Hyvän suunnittelun ja omien eväiden avulla 
voidaan ateriat koostaa ja ajoittaa onnistuneesti ja näin parantaa jaksamista ja 
suorituksissa menestymistä� 
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Jalkapallo vaatii paljon kestävyysominaisuuksia ja suoritusten aikana pääasiallisena 
energianlähteenä käytetäänkin hiilihydraatteja� Tämän vuoksi olisikin erityisen 
tärkeätä saada riittävästi hiilihydraatteja energiavarastoihin ennen turnauksen 
tai leirin alkua� Turnaus- ja leiripäivän onnistunut ruokahuolto tulisikin aloittaa 
jo edeltävinä päivänä syömällä säännöllisesti ja runsaasti hiilihydraattipitoista 
perusruokaa, jota täydennetään vähärasvaisilla proteiininlähteillä ja hyvillä 
rasvoilla� Näin saadaan energiavarastot mahdollisimman täysiksi ennen 
turnauksen tai leirin alkua� Myös suorituspäivän aamiaisella on suuri rooli 
jaksamisen kannalta� Aamiaisen tulisi pitää nälkä pitkään loitolla, minkä vuoksi 
aamiaisen tulisi sisältää runsaasti täysjyvätuotteita sekä hyvälaatuisia proteiineja� 

Turnaus- ja leiripäivinä ruokailut tulee ajoittaa otteluiden sekä harjoitusten väleihin�  
Ruoaksi sopivat parhaiten hiilihydraattipitoiset välipalat, jotka sulavat hyvin, 
ovat vähärasvaisia, sisältävät vähän- tai kohtuullisesti sokeria eivätkä aiheuta 
vatsanväänteitä jännityksen keskellä�  Välipalat edistävät lisäksi palautumista 
suoritusten väleissä� Suoritusten välien ollessa alle tunnin, on hyvä nauttia 
nestemäisiä välipaloja, kuten juotavaa jogurttia sen nopean imeytymisen vuoksi� 
Lounaan ja päivällisen nauttiminen turnaus- ja leiripäivinä ei sovi kaikille, koska 
jännityksen ollessa kova, ei ruoka välttämättä maistu kovinkaan hyvin� Lounaan 
ja päivällisen voikin hyvin korvata runsailla välipaloilla� 

Myös riittävästä nesteytyksestä tulee huolehtia� Riittävän nestetasapainon 
ylläpitämiseksi tulisi nesteitä, erityisesti vettä, nauttia jo edellisenä päivänä sekä 
säännöllisesti pitkin leiri- ja turnauspäivää� Määrä voi olla hieman normaalia 
suurempi� Nestetankkaukset eivät kuitenkaan ole tarpeellisia� Nesteitä tulisi 
myös nauttia hyvissä ajoin jo ennen suorituksen alkua ja viimeisen tunnin aikana 
kannattaa juoda hyvin vähän tai ei ollenkaan� Poikkeuksena ovat kuumat tai 
hikoiluttavat olosuhteet, jolloin nesteitä on tärkeä nauttia myös hieman ennen 
suorituksen alkua� 

Helteessä, otteluissa, leireillä ja turnauksissa voi veden sijaan nauttia hiilihydraatteja 
sisältävää urheilujuomaa tai syödä hedelmää, hedelmäsosetta, smoothieta, 
energiapatukkaa tai energiageeliä juomataukojen aikana� Hiilihydraattien avulla 
voidaan ylläpitää jaksamista, kestävyyttä, keskittymiskykyä, rasituksensietokykyä 
sekä motivaatiota, kun verensokeripitoisuus ei pääse laskemaan liian alas� 
Urheilujuomista saadaan nopeasta elimistöön hiilihydraattien lisäksi nestettä ja 
suoloja� Vesi on kuitenkin suositeltavin juoma nuorille myös kovatehoisemmissa 
urheilusuorituksissa�
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