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TAUSTA JA TARVE

TARKOITUS, TAVOITE JA TOTEUTUS

Muutokset elämäntavoissa ovat yksi syy nuorten ylipainon lisääntymiseen ja
ylipainon nähdään johtuvan epätasapainosta energian saannin ja kulutuksen
välillä. Asiakaslähtöisyyden on todettu olevan tärkeää elämäntapamuutoksessa.
Siten nuorten omat näkemykset elämäntavoistaan ovat merkityksellisiä.
Muutostarpeiden määrittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa nuoren omien
mielipiteiden kuuleminen ja ymmärtäminen on tärkeää motivaation ja tulosten
saavuttamisen kannalta. (Kunttu ym. 2011; Suomalaisten ravitsemussuositukset
2005; Ihalainen & Kettunen 2006.) Tutkimus toteutettiin osana Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon hoidossa ja
lihavuuden ennaltaehkäisyssä, (IIRO) -projektia.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miten IIRO-projekti n
elämäntapamuutosryhmiin osallistuneet ylipainoiset nuoret (N=13) kuvaavat
ajankäyttöään, ruokailutottumuksiaan ja muutostarpeitaan ryhmän alussa.
Tavoitteena oli tuottaa tietoa kohderyhmän lähtökohtien ymmärtämiseksi.
Aineisto koostuu nuorten kirjoitelmista, jotka analysoitiin teorialähtöisesti
sisällönanalyysilla .

TULOKSET
Nuorten kuvaukset ajankäytöstä ja ruokailutottumuksista

AJANKÄYTTÖ

RUOKAILUTOTTUMUKSET

Kuvattiin
koulupäivän ja illan
toimintoja

Kavereita nähtiin
koulussa, perheen
kanssa vietettiin vain
vähän aikaa

Viihdemedian käyttö
päivittäistä

Yleisin harrastus liikunta
(n=7); lisäksi kuvataiteet,
lukeminen ja koiran hoito

Öisin nukuttiin 7–9 tuntia

Ruokailu säännöllistä,
koululounas syötiin aina
tai lähes aina

Roskaruokaa syötiin
harvoin (n=3) ja herkkuja
enemmän kavereiden
kanssa

Kotona tarjolla hyvää ja
terveellistä arkiruokaa

Herkuttelu rajoitettiin
viikonloppuihin

Osa (n=4) ajatteli
syövänsä liikaa

Nuorten muutostarpeet

MUUTOSTARPEET

Ensisijaisia
ruokailutottumukset
(n=10): monipuolisuus,
säännöllisyys, aamupala

Liikunta (n=10):
liikunnan lisääminen,
liikunnallinen
harrastus

Viihdemedian (n=5):
käytön vähentäminen
(ei puhelimen)

Perheen yhteisen ajan
lisääminen (n=3)

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Nuoret kuvasivat ajankäyttöään ja ruokailutottumuksiaan suppeasti. Nuorten viihdemedian käyttö kuvattiin runsaaksi, mutta sitä ei koettu tarpeelliseksi
muuttaa. Ystäviä tavattiin enemmän puhelimen välityksellä ja vanhempia nähtiin vain ruokapöydässä. Nuorten arkiliikunta oli vähäistä, vaikka liikunta mainittiin
harrastukseksi. Ruokailutottumusten kuvattiin olevan säännöllisiä ja roskaruoka kuului harvan ruokavalioon. Kaikki nuoret söivät koululounaan ja kotiruokaa
pidettiin hyvänä ja terveellisenä. Nuorilla oli tietoa, miten muuttaa elämäntapojaan, mutta muutostarpeita ei kuitenkaan kuvattu konkreettisesti. Jatkossa
kannattaa kiinnittää huomiota tiedonkeruutapaan ja muutostarpeiden konkretisointiin.
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