
Jopa paraneminen voi olla 
helppoa ja herkullista! 

Ilon ja hyödyn voi saada samassa paketissa.



Ollin tarina lyhyesti 

Vuonna 2006 mukanani kulki listat hyvistä ja vältettävistä 
ruoka-aineista. Olin vähän outo ja yksinäinen. 

Vuonna 2007 opin, etenkin David Wolfelta, että "just add in 
the good stuff”: lisää vain hyviä juttuja, loppu hoituu 
itsestään. Huonommalle jää vähemmän tilaa, ja keho alkaa 
ihan itsekin pyytää yhä parempaa. Riittää, kun altistuu 
hyvälle yhä kattavammin, niin voi pian jättää mielihalua 
vastaan pelattavat kontrollipelit vähemmälle. 

Vuonna 2008 kirjoitin oivallukseni Nutrix-oppaaseen. Voit 
edelleen ladata sen täältä. 
Siinä jaoin ihmisluonnolle myötäiset muutoskeinot kolmeen 
kategoriaan: 

1. Hyvän lisääminen: kokeile uusia hyviä herkkuja. 
Tykästyt ehkä osaan niistä, jolloin houkutus huonompia 
kohtaan vähenee ihan itsestään. Aamun aloittaminen omaan 
makuun sopivalla viherjuomalla voi tehdä koko 
ruokapäivästä paremman, vaikkei edes erikseen yrittäisi 
tehdä muita muutoksia. Kaikki hyvä parantaa 
kokonaisuutta ja valmentaa ruokahalua aitoihin makuihin. 

http://biohakkerit.fi/files/2014/05/nutrix.pdf


2. Paremmalla korvaaminen: jos edelleen joku huono 
houkutus riivaa, voi sen tietoisesti vaihtaa parempaan 
houkutukseen, joka täyttää saman mielihalun. Pizzannälkä 
ei ehkä täyty porkkanaraasteella – mutta voi täyttyä jollain 
muulla rasvaisella, suolaisella, tärkkelyspitoisella ja 
mausteisen täyteläisellä. Annetaan keholle mitä keho haluaa 
– ja tehdään se ravinnetiheämmistä ja siten myös 
maukkaammista aineksista. Mainoksista et niitä löydä ja 
virallisista suosituksista vielä vähemmän, joten tämä kurssi 
keskittyy niiden parempien herkkujen metsästykseen.

3. Laadun parantaminen: päivitetään karkki vaikka aluksi 
ihan simppelisti vaan luomukarkkiin, jäätelö 
luomujäätelöön. Siirretään pizzatreffit Sitko-ravintolaan, 
jonka pizzat tehdään durum-pohjaan. Taikinaa on nostatettu 
oikeaoppisesti kolme vuorokautta prolamiinien ja muiden 
keholle hankalien ainesosien hajottamiseksi – kuten aina on 
perinteisesti tehty, ennen kuin moderni ruokateollisuus 
keksi vatsavaivat. Saamme siis edelleen nauttia samasta 
tutusta tavasta ja samannimisestä ruoasta – päivitettynä 
entistä herkullisemmaksi. 



Kertauksena:

- Voit lisätä jotain hyvää, mistä nautit ja tykkäät. Tässä ei 
tarvita itsekuria, mielihalu riittää ja kiittää. Mitä enemmän 
löytyy uutta hyvää, sitä vähemmän jää tilaa tai kiinnostusta 
teollisemmille houkutuksille. 

- Voit korvata jäätelön vaikkapa kookoskerma-
pakkasmustikka-lähihunaja -sotkulla, joka maistuu 
paremmalta kuin jäätelö – ja on ihan yhtä nopea ottaa 
lautaselle ja nauttia. Paremmalla korvaamisen ei tarvitse 
tarkoittaa vaikeuttamista, vaan se voi ja saa olla ihan yhtä 
helppoa ja nopeaa. Itsekuriakaan ei tarvita, kun nautintoa 
saa seurata entistä herkullisempaan ja houkuttelevampaan 
suuntaan. Jätskiksi tuota marjahunajakermasotkua ei ehkä 
voi kutsua, mutta se antaa samat kehon kaipaamat 
elementit, kuitenkin fiksummista eli ravinnetiheämmistä 
aineksista, jotka alkavat pian houkutella huonoa 
perusjätskiä enemmän. 

- Voit parantaa laatua, eli ostaa edelleen jäätelöä samasta 
marketista samalla tavalla, mutta hakea hyllyn päädystä 
parempaa. Laadusta saa nauttia ehjemmällä omallatunnolla: 
siinä on vähemmän huonoa ja tiheämmin aitoja 
makuaineita. Saat saman tai isomman nautinnon ja 
enemmän ravinteita, pienemmälläkin kalorimäärällä. 
Hintakin todennäköisesti tulee suunnilleen samalle tasolle, 
kun tiheämmästä versiosta saa vähemmällä tarpeeksi. 



Tätä kurssia varten tahdoimme tehdä mallista vielä 
simppelimmän. Paremmalla korvaaminen ja laadun 
parantaminen ovat niin lähellä toisiaan, että ne on yhdistetty 
saman sanan alle: Päivittäminen. Vuosien varrella samasta 
asiasta on käytetty muitakin sanoja, kuten 
"upgreidaaminen", mutta käyköön tämä simppeli 
suomenkielen sana jatkossa tähän. Lisääminen ja 
päivittäminen ovat kaksi ihmisen kokoluonnon mukaista 
keinoa toteuttaa muutoksia parempaan ilman 
muutosvastarintaa, ainoastaan kasvattaen vapautta, iloa ja 
nautintoa samalla. Jos olisimme pelkällä tietoisella mielellä 
kulkevia koneita, kiellot, estot ja säännöt toimisivat yhtä 
hyvin kuin tietokoneohjelmoinnissa. Koska olemme 
biologisia olentoja ja vapaudenkaipuisia ihmisiä, toimii 
palkitseva positiivisuus monissa tilanteissa paremmin.



Vaihtoehtoiskustannus
Mitä muuta voisin tehdä? 

Taloustieteessä on muutama käsite, jotka on hyvä ymmärtää 
koko elämää ajatellen. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa 
lyhyesti: 

– Mihin muuhun voisin käyttää tämän ajan? 

– Mitä muuta olisin voinut tehdä tällä energialla? 

– Onko tämä todella parasta käyttöä kapasiteetilleni? 

Kun käytämme rajallista mentaalista kapasiteettiamme 
ruoan miettimiseen tai syömisen kontrollointiin, onko se 
todella kaikkein parasta käyttöä energiallemme? Jos voin 
syödä hyvin ajattelemattakin, se tarkoittaa, että voin ajatella 
isompia asioita, käyttää rajallisen 
tahdonvoimakapasiteettini oikeasti isoihin edistysaskeliin 
elämässä. Nippelitiedon ulkomuistamistarpeen vähetessä 
voin etsiä korkeampaa ymmärrystä. 

Jos vaihtoehtoiskustannusta ei olisi olemassa, eli jos aikaa ja 
muita resursseja olisi rajattomasti, niillä voisi tehdä ihan 
mitä vain. Vuorokaudessa on kuitenkin tunteja vain tietty 
määrä, joten tahdon käyttää ne palkitsevimmin. Joku 
rakastaa salillakäyntiä, ja hänelle siellä voi olla upea energia 



ja parhaita kavereita. Sinä saatat tykätä enemmän tanssista – 
joten tanssi! Minä rakastan työtäni niin paljon, että treeniksi 
saattaa riittää kirjoittaessa laulaminen, ja pikku hyppiminen 
tai muu nautinnollinen kehon aktivointi juuri ennnen 
puhetta. 

Sama pätee opiskeluun. Aina, kun minua on kehoitettu 
hankkimaan tutkinto, olen sanonut, että vaikka idea on 
sinänsä hyvä, siihen käytetty aika olisi minun tapauksessani 
pois jostain vielä kannattavammasta, kiinnostavammasta ja 
kehittävämmästä. Käytän aikani mieluummin parhaiten 
kuin toiseksi parhaiten, vaikka se toiseksi paraskin voisi olla 
ihan hyvä juttu sinänsä. 

Elämän pelissä on kyse viime kädessä ajankäytön arvon 
jatkuvasta nostamisesta. Tahdonko tehdä vuoden päästä 
samaa mitä nyt? En tietenkään. Aion olla vuoden päästä jo 
niin paljon taitavampi, kokeneempi ja varmempi, että 
hajoaisin jos yrittäisin hetkenkin toimia niin pienesti ja 
merkityksettömästi kuin nyt. Vaikka tämäkin on jo tosi 
hyvää, parasta tähän asti! Vuoden päästä haluan pystyä 
luomaan samassa ajassa vielä paljon enemmän iloa, 
merkityksellisyyttä ja positiivista vaikutusta. 

Moni asia on saanut jäädä elämästäni, ei sen takia etteivätkö 
ne olisi olleet hyviä, vaan koska haluan ja voin saada 
ajaltani jo enemmän. Sama juttu ravinnossa: ei sillä etteikö 
pizza olisi ihan hyvää ruokaa. Nykyään minulla on vaan 
useimmissa tilanteissa vielä parempaa. 



Win-win

On olemassa karkeasti sanottuna kahdenlaista voittamista: 

– Sellaista, jossa jonkun täytyy hävitä. Missä minun voitto 
perustuu vastustajan tappioon.

– Sitä, missä molemmat voittavat. Parhaassa tapauksessa 
lisäksi myös isompi kokonaisuus voittaa: Win-win-win, 
kuten Teemu Arina sanoo. Millainen elämä tai valinta on 
hyväksi itselle, läheisille ja maailmalle laajemminkin – tässä 
hetkessä, huomiselle ja kauemmaskin katsoen?

Otetaan esimerkiksi tämä kurssi. Voisin yrittää tässä voittaa 
myynnissä Tomi Kokon, Biohakkerit ja muut 
verkkokurssien tekijät. Huomioni olisi silloin win-lose 
-voittamisessa. Voisin ehkä jopa sabotoida tai dissata heitä: 
pelata miinussummapeliä. Miinussummapeli on sellainen, 
jossa kokonaisuus häviää, yhteinen kakku pienenee, kuten 
esimerkiksi sodassa. Nollasummapeli on esim. noppapeli, 
jossa toinen menettää vitosen ja toinen saa sen. 
Plussasummapeli on se, mikä mahdollistaa win-win-
toiminnan ja jopa win-win-win-tilanteet, joissa koko 
maailma voittaa ja vaurastuu. Pyrin rakentamaan ja 
löytämään aina plussasummatilanteita, koska se on 
kaikkein inspiroivin tapa käyttää elämää. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx7gu7-MxHM


Tällä kurssilla pyrimme siihen, että me voitamme ja asiakas 
voittaa – win-win. Mutta haluamme ehdottomasti, että 
myös koko ruokakulttuuri voittaa. Silloin voittavat 
marketit, hyvien tuotteiden maahantuojat ja kaikki, joita 
kiinnostaa pelata plussasummapelejä, eli saada aikaan 
hyvää maailmassa. Tahdomme myös, että luonto voittaa ja 
koko yhteiskunnan hyvinvointi paranee. Win-win-win-win-
win-jne. 

Kun puhutaan oman kehon ravitsemuksesta, suurin osa 
kansalaisista on oppinut pelaamaan win-lose -peliä: aina on 
joku häviäjä. Minua kiinnostaa vain win-win-win-win-
ruoka – eli ruoka joka on, Jaakko Halmetojan sanoin, pelkkää 
voittoa! Ravintoa, jossa voittaa niin nykyhetki kuin 
huominen, keho ja mieli, ja tahdonvoimakin vapautuu 
hyödyllisempään käyttöön. Ruokaa, joka on kivaa (win), 
kätevää (win), maukasta (win), tekee hyvää (win), ja 
toisetkin tykkää (win). Altistamalla itseäni hyville 
ruokakokemuksille, voittamisesta tulee automaatio. Win-
lose -miinussummapelejä pelaavasta ruokateollisuudesta 
tulee hauska vitsailun aihe, koska sellaisella ei ole enää sijaa 
siinä plussasummapelien win-win-win-maailmassa, jota 
meistä yhä useampi jo yhdessä rakentaa.

Seuraavassa jaksossa laitetaan marketin vihannesosasto 
järjestykseen!


