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Migreeniblogin aputiedosto Stantonin

menetelmän aloittamista varten

Askel 1: Arvioi realistisesti omat resurssisi 

Pohdi omaa elämäntilannettasi erityisesti näistä näkökulmista:

1. Kuinka monta päivän kolmesta ateriasta (aamupala, lounas, illallinen) 

sinun on mahdollista valmistaa itse?

a. Onko eväiden tekeminen töihin tai työmatkoille realistinen 

vaihtoehto?

b. Jos joku muu perheessä tekee ruoat, onko hänen mahdollista 

valmistaa koko perheelle menetelmän mukaista ruokaa?

2. Kuinka paljon sinulla on aikaa käytettävissä aterioiden suunnitteluun ja 

ruoanlaittoon? 

a. Onko mahdollista käyttää menetelmän mukaisen ruoan 

valmistamiseen noin puoli tuntia per ateria tai valmistaa kerralla 

isompi määrä ruokaa?

3. Kuinka monta tuntia viikossa sinun on mahdollista perehtyä 

menetelmään ja lukea siihen liittyvää tietoa esimerkiksi yleisimmistä 

triggereistä ja menetelmän neuvoista niihin?

a. Onko migreenin hoitoa mahdollista priorisoida ja esimerkiksi 

vähentää sosiaalisen median käyttöä tai hankkia lastenhoitoapua?

4. Onko sinulla henkisiä resursseja toteuttaa muutoksia arkeesi?

a. Onko ruoanlaitto sinulle epämiellyttävää ja joudut pinnistelemään 

sen eteen?

b. Onko sinulla yleistä uupumista tai jokin mielenterveyden häiriö, joka 

vaikuttaa kykyysi tehdä asioita?

c. Kuinka paljon migreenikohtausten nykyinen määrä estää sinua 

tekemästä asioita?

d. Onko sinulla syömishäiriötaustaa, jonka takia koet ruokavaliohoidon 

ahdistavana tai muuten hankalana?
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Raksi ensin seuraavan sivun taulukosta pois sen verran päiviä, kun migreeni 

estää sinua keskimääräisesti tekemään asioita. 

Merkitse sen jälkeen sinne pakolliset asiat, kuten nukkuminen, työssäolo, 

työmatkat, harrastukset, kaupassakäynti sekä muut pakolliset menot. Merkitse 

myös sellaiset asiat, joita usein teet ja ne tuottavat sinulle myös iloa, esimeriksi 

sarjojen katselu. 

Arvioi tämän jälkeen, kuinka paljon sinulla on nk. ylimääräistä aikaa. Arvioi myös, 

missä määrin henkiset resurssit huomioiden sinun on realistista käyttää aikaa 

menetelmän toteuttamiseen ja opetteluun. Tarkoitus ei ole, että jokainen vapaa 

hetki uhrataan, sillä se alkaa pidemmän päälle kuormittamaan. Kuulostele itseäsi 

ja omia tarpeita. 

Itse ajattelen, että n. 30–50 % ylimääräisestä ajasta voisi olla jyvitettävissä 

menetelmän opetteluun ja toteuttamiseen liittyviin asioihin. Jos kuitenkin olet 

uupunut tai ruoanlaitto on sinulle epämieluisaa, voi olla, että pienempi määrä on 

realistisempi. 

Alla on esimerkki siitä, miltä viikko voisi näyttää.
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Tunnista kuinka paljon sinulla on aikaa käytettävissäsi 

Stantonin menetelmään.

Jos sinun on mahdollista ajankäytön ja henkisten resurssien puitteissa 

valmistaa suurin osa aterioistasi itse, pystyt käyttämään niihin noin puoli tuntia 

per ateria ja sinulla on muutama tunti viikossa aikaa perehtyä menetelmään 

syvällisemmin, resurssitilanteesi on mielestäni hyvä. Jos taas aikaa tai henkisiä 

resursseja on vähemmän, on tärkeää tunnistaa mitkä muutokset priorisoit ja 

missä järjestyksessä niitä toteutat sekä kuinka selviät ulkona syömisestä. 
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Askel 2: Määritä nykyisen ruoka- ja juomatottumustesi 

muutostarve

Seuraavaksi on tarpeen määrittää missä määrin nykyiset ruoka- ja 

juomatottumuksesi vastaavat Stantonin menetelmää ja kuinka suuria 

muutoksia on tarpeen tehdä menetelmää noudattaakseen. Olen tätä arviointia 

helpottaakseni luonut alla olevat kysymykset ja pisteyttänyt eri vastaukset. 

Kun arvioit sitä, kuinka vaikealta jokin muutos sinusta tuntuu, ajattele sitä 

lyhyen aikavälin muutoksena - esimerkiksi voitko olla ilman jotain ruoka-

ainetta puoli vuotta. 

1. Syötkö jo suositeltuja vitamiineja päivittäin (vähintään magnesium ja 

riboflaviini)?

• Kyllä: 0 p.

• En, mutta minulla on vitamiineihin tai lääkkeenottoon liittyvä rutiini: 

1 p.

• En, eikä minulla ole vastaavaa rutiinia: 2 p.

2. Juotko päivänmittaan säännöllisesti vettä?

• Kyllä, noin 1–2 tunnin välein lasillisen: 0 p.

• Kyllä, mutta joko huomattavasti enemmän, vähemmän tai 

epäsäännöllisemmin kuin 1–2 tunnin välein lasillisen: 1 p.

• En juuri ollenkaan tai läheskään joka päivä: 2 p.

3. Juotko päivässä enemmän kahvia kuin suositeltu maksimimäärä (1 kuppi 

aterian yhteydessä) ja koet hankalana vähentää?

• En juo tai en koe hankalana vähentää ja/tai siirtää aterian yhteyteen: 

0 p.

• Kyllä juon ja koen jonkin verran hankalana vähentää ja/tai siirtää 

aterian yhteyteen: 2 p.

• Kyllä juon ja koen erittäin hankalana vähentää ja/tai siirtää aterian 

yhteyteen: 4 p.

4. Juotko paljon teetä, mehuja, limppareita tai muita juomia (pl. vesi) ja koet 

hankalana luopua niistä?

• En juo tai en koe hankalana luopua: 0 p.

• Kyllä juon ja koen jonkin verran hankalana luopua: 2 p.

• Kyllä juon ja koen erittäin hankalana luopua: 4 p.
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5. Naposteletko päivän mittaan ja koetko hankalana lopettaa sen?

• En napostele tai en koe hankalana lopettaa: 0 p.

• Kyllä ja koen jonkin verran hankalana lopettaa: 2 p.

• Kyllä ja koen erittäin hankalana lopettaa: 4 p.

6. Syötkö päivässä useamman aterian kuin kolme?

• En: 0 p.

• Kyllä, syön 4 kertaa: 2 p.

• Kyllä, syön 5 kertaa tai useammin tai syön erittäin epäsäännöllisesti: 

4 p.

7. Syötkö paljon ruoka-aineita, joita menetelmässä ei suositella (mm. 

viljatuotteet, hedelmät, peruna, riisi, valmisruoat, palkokasvit, 

leivonnaiset, keksit, karkki, sipsit jne.) ja koetko hankalana luopua niistä?

• En syö tai en koe hankalana luopua: 0 p.

• Syön ja koen jonkin verran hankalana luopua: 2 p.

• Syön ja koen erittäin hankalana luopua: 4 p.

8. Syötkö mielelläsi ja päivittäin joka aterialla lihaa, kanaa tai kalaa?

• Kyllä: 0 p.

• En, mutta voin kuvitella lisääväni niiden osuutta: 0 p.

• En, ja koen jonkin verran hankalana lisätä niiden osuutta: 2 p.

• En, ja koen erittäin hankalana lisätä niiden osuutta: 4 p.

Jos sait alle viisi pistettä, sinun tulee todennäköisesti toteuttaa vain 

muutaman muutos. Jos pistemääräsi jäi alle kymmeneen, sinua vastassa on 

joko muutama yksittäinen hankala muutos tai useampi, mutta ei niin hankala 

muutos. Jos pistemääräsi on lähempänä kahtakymmentä, muutoksia on jo 

jonkin verran ja osa niistä mahdollisesti erittäin hankalaksi kokemiasi. Jos taas 

pistemääräsi on lähempänä 28 pistettä, muutosten määrä on iso ja 

todennäköisesti monet niistä ovat sinulle erittäin hankalia. Mitä suurempi 

pistemäärä, sitä tärkeämpää on antaa prosessille aikaa sekä edetä askel 

kerrallaan. 

Pistemäärä yhteensä
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Askel 4: Tee tarvittavat hankinnat

Ensimmäinen asia, johon mielestäni tulisi käyttää aikaa, on varmistua, että 

sinulta löytyy kotoa kaikki tarpeellinen. Merkitse alle, mitä kaikkea sinun tulee 

hankkia:

Paistinpannu

Paistilasta

Keittiövaaka

Veitsisarja

1/8 tl mitta

Eväsrasioita

Jodioitua ruokasuolaa

Magnesiumia

Riboflaviinia

Kaliumpitoista hätävaraa, esim. saksanpähkinöitä

Stantonin kirja

KetoMojo laite ja liuskat

Cronometer-sovellus
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Askel 5: Aloita pienemmistä muutoksista

Minusta menetelmän pienimmät muutokset ovat tarvittavien vitamiinien 

päivittäinen ottaminen sekä suolaveden juonti. Tämän lisäksi on hyvä karsia 

ruoka- ja juomatottumuksista sellaiset aineet, jotka itselle eivät tunnu 

hankalilta. 

Arvioi tässä kohtaa itse, minkä suuruisia seuraavat muutokset sinulle ovat ja 

ottaisitko ne käyttöön yksi kerrallaan vai useamman samalla kertaa:

• Magnesium, 400 mg vuorokaudessa

• Riboflavin 5'-Phosphate, n. 36 mg vuorokaudessa

• Suolaveden juominen, oman sukupuolen ja painon mukainen määrä, joka 

on helppo laskea Stantonin ohjeilla (etsi FB-ryhmästä opas ykkösestä 

Beginners Guide niminen tiedosto tai laita hakukenttään teksti "Finnish

baseline" ja näkyviin pitäisi tulla 4.5.2021 julkaistu postaus, jonka 

linkistä ohjeet löytyvät myös suomeksi)

Lisäksi valitse seuraavasta listasta itsellesi helpot muutokset. Jos muutos 

tuntuu hankalalta, toteuta se vasta askeleessa 6. Jos kokonaan lopettaminen 

tuntuu hankalalta, voit tässä vaiheessa myös vähentää, jos se tuntuu helpolta. 

Tarkemmat ohjeet löydät Stantonin FB-ryhmän tiedostoista, esimerkiksi 

oppaan 1 tiedostosta Comprehensive Guide. 

• Muuta:

o Ateriarytmiä niin, että syöt 3 ateriaa päivässä (aamupala, lounas ja 

illallinen). Aamupalan ja illallisen välissä olisi hyvä olla korkeintaan 

10–12 tuntia, jolloin aterioiden kellonajat voivat olla esimerkiksi klo 

7, klo 12 ja klo 19.  

• Vähennä:

o Kahvin kulutusta yhteen kuppiin päivässä ja juo se aina aterian 

yhteydessä.

• Lopeta kokonaan:

o Mehujen, limppareiden ja vastaavien juomien juominen

o Hedelmien syöminen

o Viljatuotteiden syöminen

o Kasviöljyjen syöminen
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o Palkokasvien syöminen

o Karkin ja muiden sokeripitoisten tuotteiden syöminen

o Sipsien ja muun prosessoidun ruoan syöminen

o Teen juominen

o Napostelu

• Käytä aikaa Stantonin materiaaleihin perehtymiseen ja valitse itsellesi 

mieluisin:

o Lue Stantonin kirja (HUOM! Kirjassa on osin vanhentunutta tietoa, 

sillä menetelmä on päivittynyt! Kirja on kuitenkin todella hyvä 

teorian ymmärtämistä varten)

o Lue FB-ryhmän tervetuloapostauksessa mainitut tiedostot 

(Beginner's Guide, Baseline Instructions ja Comprehensive Guide), 

kaikki löytyvät Opas-kohdasta oppaan 1 alta. 

o Lue FB-ryhmän Oppaat-osiosta sinua eniten kiinnostavat ja omaan 

migreeniin relevantit näkökulmasta, esim. täsmäohjeet tietyille 

triggereille, kuten kuukautismigreeni tai ilmanpaineen vaihtelut, 

täsmäohjeet aamuyöllä alkavien kohtausten estoon, hiilihydraattien 

syönnin jälkeinen ohje tai maidon sopivuuden testaamisen ohje, jos 

haluat juoda maitoa.

Suositan, että kirjoitat oman listan asioista, jotka toteutat askeleessa 5. Aseta 

ne järjestykseen ja arvioi jokaisen osalta, kuinka paljon tarvitse aikaa, ennen 

kuin alat toteuttaa listalta seuraavaa muutosta. Pidän tärkeänä, että edellinen 

muutos tuntuu helpolta ja on osittain rutinoitunut, ennen kuin seuraavaa 

alkaa soveltamaan. Hyödynnä tähän seuraavaa sivua. 

Tähän voit merkitä keskeisimmät Stantonin tiedostot, joihin olen jo 

tutustunut ja omasta mielestäsi tärkeimmät, joihin haluat tutustua:

Beginner’s Guide

Baseline Instructions

Comprehensive Guide
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Muutokset, joita alan toteuttaa ja ohjeet,  Varaan aikaa

jotka opettelen:

1.___________________________________________ ________

2.___________________________________________ ________

3.___________________________________________ ________

4.___________________________________________ ________

5.___________________________________________ ________

6.___________________________________________ ________

7.___________________________________________ ________

8.___________________________________________ ________

9.___________________________________________ ________

10.___________________________________________ ________

11.___________________________________________ ________

12.___________________________________________ ________

13.___________________________________________ ________

14.___________________________________________ ________

15.___________________________________________ ________

16.___________________________________________ ________

17.___________________________________________ ________

18.___________________________________________ ________

19.___________________________________________ ________

20.___________________________________________ ________

21.___________________________________________ ________
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Muutokset, joita alan toteuttaa ja ohjeet,  Varaan aikaa

jotka opettelen:

22.___________________________________________ ________

23.___________________________________________ ________

24.___________________________________________ ________

25.___________________________________________ ________

26.___________________________________________ ________

27.___________________________________________ ________

28.___________________________________________ ________

29.___________________________________________ ________

30.___________________________________________ ________

31.___________________________________________ ________

32.___________________________________________ ________

33.___________________________________________ ________

34.___________________________________________ ________

35.___________________________________________ ________

36.___________________________________________ ________

37.___________________________________________ ________

38.___________________________________________ ________

39.___________________________________________ ________

40.___________________________________________ ________

41.___________________________________________ ________

42.___________________________________________ ________
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Askel 6: Toteuta isommat muutokset

Tässä askeleessa menetelmää aloitetaan noudattamaan vähitellen 

noudattamaan kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta isoa 

toimenpidekokonaisuutta: kaikki päivän kolme ateriaa syödään menetelmän 

mukaisina ja erikoistilanteissa sovelletaan niihin sopivia ohjeita. 

Päivän kolme ateriaa ovat menetelmän mukaisia, kun niissä on natriumia ja 

kaliumia sopivassa suhteessa, ne ovat tavoitellun makrojakauman mukaisia, 

niissä on sopiva määrä hiilihydraatteja sekä riittävä määrä leusiinia. 

Stantonin menetelmään on myöhemmin tullut ruokavalion perusversion lisäksi 

myös keto- ja karnivooriversiot. Karnivoori tarkoittaa vain eläinperäisten 

ruoka-aineiden syömistä ja ohjeet siihen löydä FB-ryhmästä. 

Karnivooriaterioiden koostaminen on perusmenetelmää huomattavasti 

yksinkertaisempaa, minkä takia monet suosivat sitä. Ketoa suositellaan vasta, 

kun verensokerin toiminta on 5 tunnin testin mukaan täysin normaalia. 

Katso esimerkkireseptini 

osoitteesta: 

www.migreeniblogi.fi/

stanton-resepteja/

Lataa Excel-laskuri 

osoitteesta: 

www.migreeniblogi.fi/

aterialaskuri/

Liity Stantonin FB-ryhmään: 

www.facebook.com/

groups/MigraineSufferers

Askel 7: Itsemyötätunto, 

vastoinkäymiset ja edistymisen 

seuranta

Muista olla itsellesi armollinen. Mitä 

ikinä asetitkaan tavoitteeksi, muista että 

matka sinne ei ole suoraviivainen. Jos 

sinulla on toimivat kohtauslääkkeet, ei 

ole mikään häpeä turvautua niihin. 

Menetelmän noudattaminen ei saisi 

missään nimessä lisätä ahdistusta vaan 

sen pitäisi migreenien vähentymisen 

myötä parantaa elämänlaatua. Toivotan 

kovasti tsemppiä matkallesi! Muistathan 

juhlia pieniä voittoja matkan varrella 

esimerkiksi hyödyntäen seuraavaa sivua. 

http://www.migreeniblogi.fi/stanton-resepteja/
http://www.migreeniblogi.fi/aterialaskuri/
http://www.facebook.com/groups/MigraineSufferers
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Kirjoita tälle sivulle vapaamuotoisesti onnistumisiasi, kuinka pieniä tahansa. 

Lisää päivämäärä mukaan.


