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PUHEENVUORONI AIKANA 
TARKASTELEN …

• urheilijoiden riittämättömän
energian saannin riskitekijöitä

• sen tunnistamisen vaikeuden syitä

• puuttumisen ja tukemisen
mahdollisuuksia
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HÄIRIINTYNYT 
SYÖMINEN JA 
LIIKKUMINEN

Mielenterveyden häiriöitä, joille on 

tyypillistä poikkeava syömis- ja

liikuntakäyttäytyminen, tunne-elämän

vaikeudet ja psyykkisen, fyysisen tai 

sosiaalisen toimintakyvyn

häiriintyminen
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1) painon lasku: sairastuneen naisen 
painoindeksi on alle 17,5 kg/ m2 ja miesten 
alle 19/kg/m2 tai väh. 15% alle pituuden 
mukaisen keskipainon

2) painon lasku itse aiheutettu: 
”lihottavien” ruokien välttely, liiallinen 
liikunta, itseaiheutettu oksentelu,  lääkkeet 
(ulostuslääkkeet, nesteitä poistavat, 
ruokahalua hillitsevät)

3) vääristynyt ruumiinkuva – näkee 
itsensä lihavana, pelkää lihomista

4) kuukautisten puuttuminen / potenssin 
heikkeneminen
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LAIHUUSHÄIRIÖ (ANOREXIA NERVOSA; 0,21 % QIANYM., 2013)

• erikoiset ruokaan / ruokailuun liittyvät 

tavat: yksin syöminen, syömisen 

ajoitus, ruuasta valittaminen

• mielialan ongelmat: ärtymys, ahdistus, 

masentuneisuus, keskittymisvaikeudet 

• sosiaaliset ongelmat: vaikeuksia sietää 

toisia, olla heidän kanssaan, 

eristyneisyys, ystävien/sosiaalisten 

tilanteiden / tapahtumien välttäminen 
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1) Toistuvia ylensyömisjaksoja (väh. 2 
krt vkko 3 kk ajan, jolloin lyhyessä 
ajassa suurin ruokamääriä

2) Ajattelua hallitsevat syömisajatukset, 
pakonomainen tarve/halu syödä

3) Ylensyömisen kompensaatiota: 
paasto, oksentelu, lääkkeitä 
(ulostuslääkkeet, kilpirauhas-, nesteitä 
poistavat, ruokahalua hillitsevät)

4) Vääristynyt ruumiinkuva – näkee   
itsensä lihavana, pelkää lihomista
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AHMIMISHÄIRIÖ (BULIMIA NERVOSA; 0,81 %QIANYM.,  2013 )

• äärimmäisiä, peräänantamattomia 

ruokavaliota koskevia sääntöjä, joiden 

rikkominen tulkitaan todisteeksi heikosta 

itsehallinnasta

• mielialan ongelmat: ärtymys, ahdistus,

masentuneisuus, keskittymisvaikeudet 

• sosiaaliset ongelmat: vaikeuksia sietää 

toisia, olla heidän kanssaan, 

eristyneisyys, ystävien/sosiaalisten 

tilanteiden / tapahtumien välttäminen 
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1) Ahmintakohtauksia (väh 1 krt vkko 3 
kk ajan), joita ei pysty mielestään 
keskeyttämään

2) Syöminen 

- nopeaa

- suuria määriä, vaikka ei ole 
nälkä ja olo epämukavan täysi

- yksin

- seurauksena itseinhoa, masennusta, 
syyllisyyttä, mutta ei kompensaatiota

3) Ahmintakohtauksessa ahdistaa            
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AHMINTAHÄIRIÖ (BINGE EATING DISORDER; BED 2,22% QIANYM., 2013)
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EPÄTYYPILLISIÄ SYÖMISHÄIRIÖITÄ

ORTHOREXIA NERVOSA

• epäterveellinen pakkomielle terveellistä ruokaa kohtaan (Brytek-

Matera 2012; Gramaglia, Brytek-Matera, Rogoza & Zeppegno 2017)

• ruoka on niin hankalasti saatavaa, että sen hankintaan pitää 
käyttää hyvin paljon aikaa ja vaivaa

• ahdistuneisuutta, perfektionismia, tiukkaa hallinnan tarvetta, 
käyttäytymisen ja ajattelun jäykkyyttä (Gramaglia ym., 2017) 
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• merkittävästi häiritsee tärkeitä päivittäisiä toimia ja rutiineita tai jatkuu 
loukkaantumisesta ja sairastumisesta huolimatta

• epätavallisissa ympäristöissä epätavallisena ajankohtana

• käytetään tunteiden säätelyn keinona, vaihtoehtona oksentamiselle ja lupana syödä

• riittämättömyyden tunnetta, jos ei pakota itseään äärirajoille harjoitellessaan

• syömishäiriöpotilaiden harjoittamaa liikuntakäyttäytymistä (Dalle, Grave, Calugi & 
Marchesini 2008)

• pakonomaisuuden ilmeneminen: väliin jääneiden harjoitusten aiheuttamat 
syyllisyyden ja ahdistuneisuuden tunteet (El Choch ym. 2013), fyysiset oireet 
(epämiellyttäviä tuntemuksia kehossa, päänsärkyä; Jürgen Bär & Markser 2013). 

• Kostrzewan ym. (2013): pakonomaisesti liikkuvilla oli 2,5-kertainen mahdollisuus 
sairastua syömishäiriöön
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LIIALLINEN / PAKONOMAINEN LIIKKUMINEN 

excessive / compulsive exercise
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ONGELMALLISET KÄYTTÄYTYMISET 

JATKUMOLLA
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• naisilla ja urheilijoilla on suurempi riski kuin muulla väestöllä ja miehillä 
(Byrne & McLean 2002; Darcy ym. 2013; Martinsen & Sundogot-Borgen 2013; Scaringi ym., 2009; Reardon 2017; 
Sundgot-Borgen ym.,  2004)

• huippu-urheilijat (18 – 38%) vs. ei-urheilijat (= 0 – 11%; Monthury-Blan ym.,  2012) 

• nuorista urheilijoista 1/5 ja aikuisista 1/4 on todettu esiintyvän 
häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä (Poikkimäki ym. 2017)

• urheilijat: naiset 6 – 45%, miehet 0 – 19% (de Bruin, 2017)

• naisurheilijat: tavoittelevat hoikkuutta, uskovat painonnousun 
huonontavan suoritusta

• miesurheilijat: tavoittelevat lihaksia, käyttävät lisäravinteita saadakseen 
painoa, jonka arvelevat parantavat suoritusta
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SYÖMISHÄIRIÖT JA HÄIRIINTYNYT SYÖMINEN URHEILIJOILLA
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1) esteettisissä lajeissa: ulkoinen 
olemus arvioinnin kohteena ja 
arviointikriteerinä, paljastavat asut: 
voimistelu, taitoluistelu, tanssi, 
fitnessurheilu

2) painoluokkalajeissa: judo, paini, 
nyrkkeily

3) anti-gravitaatiolajeissa, joissa 
vähäinen paino parantaa suoritusta: 
juoksu, pyöräily, ratsastus, soutu, 
uinti, yleisurheilun hyppylajit
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HÄIRIINTYNYTTÄ SYÖMISKÄYTTÄYTYMISTÄ ERITYISESTI
CHARPENTIER 2017; SUNDGOT-BORGEN & TORSTVEIT2004
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1)ALTISTAVAT:

• Biologiset (perinnöllisyys 28 – 83 %)

• Psykologiset: kehotyytymättömyys, huono itsetunto, 
perfektionismi, mukautuvuus, suorituskeskeisyys, herkkyys 
palkinnoille ja rankaisuille, a female/male athlete ideal, 
tunnesyöminen, muut tunteisen säätelyn ongelmat, 
pakonomainen liikunta

• Sosiokulttuuriset: toveripaine, media (myös sosiaalinen media; Sidani ym., 2016), 

aiemmat kiusaamiskokemukset

• urheilussa erityisesti: toistuva painonpudotus, esteettisten lajien 
ja painoluokkalajien säännöt
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URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN JA 
HÄIRIINTYNEEN SYÖMISEN RISKITEKIJÄT
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2) LAUKAISEVAT:

• kielteiset kommentit 
painosta tai ulkonäöstä

• valmentajan 
käyttäytyminen (ulkonäön 
kritisointi ja vertailu 
muihin urheilijoihin, 
suoritusten korostaminen)
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URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN JA HÄIRIINTYNEEN 
SYÖMISEN RISKITEKIJÄT

− Muistan, kun valmentajani 

katsoi minua ollessaan 

kanssani lenkillä ja sanoi: 

”Pienet tissit ja iso perse”. 

Myöhemmin hän vielä sanoi: 

”En ole ikinä nähnyt noin 

lihavaa maailmanmestaria”. 
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3) YLLÄPITÄVÄT:

• valmentajan, joukkuekaverin 
tai muun tärkeän ihmisen 
hyväksyntä, kehut 
(muutoksen noteeraaminen)

• nälkiintymisen palkitsevat 
fyysiset muutokset ja 
väliaikainen 
suoritusparannus
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URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN JA HÄIRIINTYNEEN 
SYÖMISEN RISKITEKIJÄT
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• tavoittelevat lihaksikkuutta ja 
lihaserottuvuutta

• painoluokkalajit sekä soutu, pyöräily, juoksu 
riskitekijänä

• lisäravinteiden käyttö 

• häiriintynyttä syömistä tai siihen liittyviä 
ajatuksia, kun urheilijaidentiteetti uhattuna 

• vaikea tunnistaa (alitunnistettu), koska

-eivät kerro, koska syömisen vaikeuksia 
pidetään akkojen juttuina

- eivät päivittele painoaan ääneen
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MYÖS MIESURHEILIJAT VÄHÄLLÄ ENERGIALLA
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• syömishäiriöitä (Bär & Markser 2013) ja kehotyytymättömyyttä erityisesti 5 km 
/10km naisjuoksijoilla (Anderson ym., 2016)

• huono suoritus tai loukkaantuminen altistaa syömishäiriö(ajatuksi)lle
(Busanick ym., 2014)

• 22 – 77% juoksijoista ’pakkojuoksijoita’ (Gapin & Petruzello 2011), joille tyypillistä

- kehotyytymättömyys

- hoikkuuden tavoittelu

- ajatukset pyörivät painossa

- vahva urheilijan identiteetti

• vahva urheilijan identiteetti 

pakonomainen juokseminen pitkän matkan nais- ja miesjuoksijoilla (Turton ym., 

2017)
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MITÄ TIEDÄMME KESTÄVYYSJUOKSIJOISTA ?
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MIKSI NIIN VAIKEA SAADA KORJAANTUMAAN?

• jos tulos hyvä ja ulkonäkö vastaa “lajin vaatimuksia”, valmentaja ei reagoi / vähättelee

• valmentajat vastuuttavat urheilijan: salailu, sulkeutuneisuus, epäluotettava etääntyy
urheilijasta

• laihdutus ja syömisen rajoitus tulkitaan tulosparannuksen tavoitteluksi

• ulkonäön kommentointi myönteisenä palautteena

• urheilijat suhtautuvat ristiriitaisesti: painon pudotus ja kieltäytyminen on saavutus
(motivoi), energian saaminen on tappio tai epäonnistuminen (ei motivoi)

• urheilijat eivät kerro, koska mielenterveysleima ja urheilijaidentiteetti ristiriidassa ja
pelkäävät kisa- ja liikkumisrajoitteita

• syömishäiriöiden syyt syvällä, yhteiskunta (laihuus)ihanteineen

• hankalampi teema miesvalmentajille
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MIKÄ SAATTAISI TOIMIA?
• ennaltaehkäisevää työtä, koska energiavajeen pulmat uusivat helposti ja hoito kestää

• paras motivaattori: voit urheilla, kun pysyt terveenä

• paukut riskitekijöihin, minäkäsitysten ja automaattisten ajatusten tarkasteluun

• oman sukupuolen kouluttajat ja vertaisryhmät (peer-led)

• moniammatillinen apu (valmentaja, lääkäri, fyssari, psykologi/psykoterapeutti, 
ravintoterapeutti)

• läheinen valmentaja – urheilijasuhde ja valmentajan kokemus auttavat tunnistamaan

• lisää naisvalmentajia, -staffia

• perheen ja muiden läheisten tuki välttämätöntä

• optimismi ja hyvä itse itsetunto suojatekijöinä

• pakkotilanteessa kilpailukielto (ei liikkumiskieltoa), koska loukkaantumisriski ja huono
malli muille urheilijoille

• median lukutaitoa
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KIITOKSIA!

Marja Kokkonen 050-3829 335

Marja.Kokkonen@jyu.fi
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