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Pääkirjoitus

Vammojen ennaltaehkäisy ja urheilijan 
menestyminen kulkevat käsi kädessä

Toivon, että teillä lukijoilla on ollut mahtava kesä ja aikaa lomailla.
Ensimmäinen SUFT-verkkolehti sai mukavan vastaanoton ja nyt on uusien aiheiden aika.

M enestyäkseen urheilijan tulee harjoitella pal-
jon. Harjoittelu ja kilpailut tai ottelut kuormit-
tavat urheilijaa fyysisesti. Tähän liittyy olen-

naisesti myös urheilijan itse kokema kuormitus. Yhdessä 
fyysinen ja psyykkinen kuormitus ovat muodostamas-
sa dynaamista kokonaisuutta, urheilijan hyvinvoinnin 
jatkumoa, joka on jatkuvassa muutoksessa oleva tila. 
Painopisteen sijaintiin jatkumolla vaikuttaa urheilijan 
kokema kokonaiskuormitus. Kokonaiskuormituksen 
hallitulla kasvulla urheilija kehittyy ja sietää enemmän 
yhä kovempaa harjoittelua. Samalla vammaherkkyys 
pienenee, mikä johtaa positiiviseen kierteeseen lisäten 
urheilijan todennäköisyyttä menestyä.

Kuormituksen hallinta on monelta osin linkki vammo-
jen ennaltaehkäisyn, urheilijan menestymisen ja onnis-
tuneen kuntoutuksen taustalla. Onnistunut kuormituksen 
hallinta on tiimipeliä: jokaisen osallisen tulee ymmärtää 
kokonaisuus ja tiedostaa oma roolinsa. Aiheeseen 
meidät syventää tässä lehtinumerossa Mati Arend. 
Kansainvälisenä vieraanamme on australialainen Tim 
Gabbett, jonka tutkimustyö ja luennot ovat popula-
risoineet tätä tärkeää aihetta. Lisäksi Tim on konsultoi-
nut useita huippu-urheilujoukkueita ympäri maailman. 

Kesäkuussa Helsingissä nähtiin ja kuultiin lukuisia 
urheilulääketieteen ja urheilufysioterapian huippu-
nimiä, kun FSPA Congress 2017 järjestettiin Marina 
Congress Centerissä. Professori Karim Khan antoi poh-
justuksen molemmille päiville muiden luennoitsijoiden 
jatkaessa omista aiheistaan. Haluaisin vielä omasta 
puolestani kiittää kaikkia esiintyjiä ja osallistujia. Ensi 
vuonna jatketaan samassa paikassa 8.–9. kesäkuuta, 
teemana on tuolloin olkapää.  
Haluan vielä lopuksi kiittää toimituksen puolesta 

kaikkia muita tämän lehden tekoon osallistuneita mie-
lenkiintoisista jutuista ja ajatuksista: Simone Kallonen, 
Daniela Eklund, Seppo Pehkonen, Vesa Kuparinen, 
Peter Halén, Vilma Niskanen, Saija Kujala ja Mikko 
Laitinen. Lämpimät kiitokset!

Nautinnollisia lukuhetkiä kaikille!

Jesse Pajari
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SUFT:n jäsenhaastattelut tutustuttavat meidät yhdistyksen jäseniin. Tällä kertaa haastattelukysymykset 
vastaanotti sertifioitu urheilufysioterapeutti Simone Kallonen.

Haastattelu

Haastattelussa
Simone Kallonen

Esittelisitkö itsesi ja ammatillisen taustasi lehden lukijoille?

Sait äskettäin urheilufysioterapeutin sertifikaatin, 
onneksi olkoon! Kertoisitko hieman tämän hetki-
sestä työstäsi urheilufysioterapian parissa?

Teen urheilufysioterapeutin työtä FysioProVitassa. 
Teen paljon yhteistyötä StadiCrossfit-valmentajien 
kanssa. He lähettävät vastaanotolle urheilijoita, joil-
la on tekniikkaongelmia suorituksissaan tai kipuja. 
Pyrimme selvittämään syyn ongelmalle ja ohjaamme 
siihen oheisharjoitteet. Vastaanotolla käy kuitenkin 
urheilijoita kaikista eri lajeista; voimistelijoita, yleisur-
heilijoita, jääkiekkoilijoita ym. Lisäksi teemme parin 
urheiluseuran kanssa yhteistyötä urheilijoiden oheis-
harjoittelussa sekä yksilötasolla että pienryhmissä.

O len Loviisasta lähtöisin, mutta olen asunut 10 vuotta Helsingissä. Nuorena pelasin tosissani jalka-
palloa, lisäksi olen harrastanut yleisurheilua, kilpatanssia ja salibandya. Nykyään kilpaurheilen 
vain salibandyssa espoolaisjoukkueessa Northern Starsissa. Valmistuin fysioterapeutiksi Arcadasta 

2011 ja OMT koulutuksen kävin 2014-2016. Aloitin työt FysioProVitassa 2015, jossa toimin nykyään myös 
toimitusjohtajana. Työssäni pidän erityisesti haasteista ja siihen liittyvästä ongelmaratkaisusta.

"Pitää olla yhteistyökykyinen sekä urheilijan että 

valmentajan kanssa ja ymmärtää sekä hyväksyä 

heidän tavoitteensa ja niihin liittyvät riskit."

UNOH

UPNJ

URKUFPK

ULLL

Urheilijan Niska-Olkapää-Hartiarengas

UNOH

Tulossa 1.9-2.9.2017 

kaksi käytännönläheistä 

koulutuspäivää, 1.5 op.

Kurssin pääsyvaatimuksena on 
fysioterapeutti AMK tai aiempi 
vastaava tutkinto

Koulutuksen sisältö:
• Vartalon asennon vaikutus 

hartiarenkaaseen
• Hartiarenkaan biomekaniikka ja 

toiminnallinen anatomia
• Hartiarenkaan asennon arviointi
• Tutkiminen
• Liikehäiriöt ja niiden arviointi
• Kliininen päättely ja fysioterapian 

suunnittelu
• Harjoittelu; matalan ja korkean 

tehon harjoitteet
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Haastattelu

Millaisena näet oman työnkuvasi kymmenen 
vuoden kuluttua?

Mihin suuntaan toivot fysioterapian kehittyvän 
tulevaisuudessa?

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää 
kollegoillesi? 

Siihen en osaa millään vastata. Ala kehittyy niin no-
peasti, että pitää vaan yrittää päivä päivältä pysyä 
mukana.

Toivon, että ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta 
omasta terveydestään. Sen sijaan, että ulkoistettaisiin 
hoitoa fysioterapeutille, haettaisiin neuvoja siitä, mitä 
itse voi tehdä tilanteen parantamiseksi. Urheilufysio-
terapiassa toivon, että keskityttäisiin paljon nuoriin 
urheilijoihin, jotta he tulevaisuudessa välttyisivät on-
gelmilta mahdollisimman hyvin.

Ota mielenkiinnolla vastaan joka ikinen haaste, 
mitä työpäivä tuo tullessaan!
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Kertoisitko, mitkä ovat mielestäsi (urheilu-)fysio-
terapeutin kolme tärkeintä ominaisuutta?

Löysin paremman linkin urheilun ja fysioterapian vä-
lillä.  Eli sain työkaluja siihen, miten pystyn paremmin 
soveltamaan ymmärrykseni urheilumaailmasta fysio-
terapiaan.

Ensimmäiseksi kiinnostus alaa kohtaan ja sen myötä 
jatkuva halu kehittyä. Toinen ominaisuus: Pitää olla 
yhteistyökykyinen sekä urheilijan että valmentajan 
kanssa ja ymmärtää sekä hyväksyä heidän tavoit-
teensa ja niihin liittyvät riskit. Kolmantena realistisuus 

Millä tavoin autat urheilijaa urheilufysioterapeut-
tina mielestäsi parhaiten?

Koen, että hyvällä ja määrätietoisella fysioterapialla 
saadaan lisää laatua harjoitteluun ja enemmän eh-
jiä harjoituskertoja. Näin harjoittelun taso paranee ja 
harjoitettavuus lisääntyy, mikä näkyy tuloksissa. Tulos-
ten parantuessa urheilija on tyytyväinen.

Haastattelu

Millaista osaamista erikoistumisopinnot urheilufy-
sioterapeutiksi antoivat sinulle käytännön työhön 
suhteessa aiempaan osaamiseen ja koulutukseen?

"Koen, että hyvällä ja määrätietoisella 

fysioterapialla saadaan lisää laatua harjoitteluun 

ja enemmän ehjiä harjoituskertoja."

"Urheilufysioterapiassa toivon, että kekityttäisiin 

paljon nuoriin urheilijoihin, jotta he tulevaisuudessa 

välttyisivät ongelmilta mahdollisimman hyvin."

ja ymmärrys omista taidoista; pitää tiedostaa milloin 
oma osaaminen ei riitä tukemaan urheilijaa hänen 
asettamiinsa tavoitteisiin.



Hamstring-vammat

H amstring-vammoista käytiin läpi tutkimuksia, 
jotka käsittelivät ennaltaehkäisyä, ennustet-
tavuutta ja takareisivamman riskiä. Qatarin 

Aspetar on tehnyt vuosien 2010 - 2015 aikana yli 
300:lle urheilijalle eksentrisiä voimatestejä, joissa 
on hyvin paljon vaihteluja. Myös toisessa isokineet-
tisessä tutkimuksessa 614:n pelaajalle tehtiin nel-
jänä kautena 1930 testiä. Tänä aikana syntyi 190 
hamstring-vammaa. Voimatesteissä ei ilmennyt yhteyt-
tä hamstring-vammoihin. Johtopäätöksenä oli, että 
hamstring-vammojen synnyn ennustettavuus voimates-
teillä on heikko.
Nordic Hamstring (NH) -harjoitusohjelma esiteltiin 

vuonna 2001. Siinä todettiin, että ohjelmaa toteutta-
malla akuutteja hamstring-vammoja voitaisiin vähentää 
50 %. Kuitenkin on havaittu, että hamstring-vammojen 
esiintyvyys ei ole vähentynyt viimeisen 10 vuoden 

aikana. Tämän pohjalta tehtiin tutkimus 50:lle ammat-
tilaistason jalkapallojoukkueelle vuosien 2012-2014 
aikana. Tutkimuksessa käytettiin kyselyä NH-ohjel-
man käytöstä harjoittelussa. Vastauksista ilmeni, että 
NH-ohjelmaa toteutti täysin 11 % joukkueista ja osit-
tain 6 %. Peräti 83 % ei vienyt läpi NH-ohjelmaa. 
Vaikka NH:n on todettu tutkimuksissa ehkäisevän 
hamstring-vammoja, ohjelmaa ei hyödynnetä jouk-
kueissa.
Gustaaf Ruurink luennoi myytin murtamisesta 

hamstring-vammoissa eli kertoi urheiluun paluun ennus-
tettavuudesta kuvantamistekniikoiden avulla. MRI-ku-
vauksen, jossa todetaan hamstring-osarepeämä, 
ennustettavuus urheiluun paluuseen on 0–54 päivää 
eli MRI-kuvaus ei tuo lisäarvoa urheiluun paluuseen. 
Hyvä alkututkimus ja kuntoutuksen aikaiset seuranta-
testit ennustavat parhaiten hamstring-vamman para-
nemista ja paluuta kentälle. Yhdeksällä kymmenestä 
on todettu MRI-kuvauksessa ödeemaa vielä urheiluun 
paluun jälkeen ja joka kolmannella on fibroosia. Toi-
sena myyttinä Ruurink totesi, että luotettavia tutkimuksia 
injektioiden annosta hamstring-vammoissa ei ole.
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Kansainvälisen Olympiakomitean viides maailman kongressi kokosi yli 1000 kuulijaa ympäri maailmaa kuu-
lemaan ajankohtaisia tutkimusraportteja ja käytännön tietoa urheiluvammojen ennaltaehkäisystä, hoidosta ja 
kuntoutuksesta. Kolmen päivän aikana luentoja pidettiin neljässä luentosalissa sekä workshop-esityksiä seit-
semässä eri salissa samanaikaisesti. Muutamia havaintoja luennoista ja tutkimuksista tuli esille: näistä lisää 
tässä raportissamme.

IOC World Congress
Prevention of Injury & Illness in Sport
Monaco 16–18 March 2017
Teksti: Seppo Pehkonen, Peter Halén

Yhteenvetona hamstring-vammojen 
ennaltaehkäisystä:

• Jos et halua ottaa riskiä saada hamstring- 
vamma, lisää Nordic Hamstring -harjoitteet 
ennaltaehkäiseviin harjoitteisiin. 

• Riskien tunnistaminen on hyödyllistä, mutta ei 
ennusta hamstring-vamman tuloa.

• Kovavauhtisten juoksujen määrä ei lisää riskiä 
saada vammaa.

• Nopeat muutokset kovien juoksujen määrään 
lisäävät riskiä vammaan.

• Tutki urheilija, älä kuvaa vammasta.

• Ei luotettavaa näyttöä injektiohoidoista 
hamstring-vamman kuntoutuksessa.

• Huono kuntoutus saattaa johtaa pitkäkestoisiin 
seurauksiin.

• Lisääntyvä hamstring-vammojen esiintyvyys ei 
tarkoita, että vammojen ehkäisyohjelmat 
ovat tehottomia.

Olkapää

Olkapääaiheesta luennoi Jeremy Lewis. Rotator Cuff  
(RC) -vammaa pidetään olkaoireiden pääasiallisena 
syynä - vai pidetäänkö? RC säätää olkanivelen sta-
biliteettia ja toimintaa. Supraspinatus-testit eivät ole 
tarkkoja testejä, sillä EMG-kuvauksissa on todettu 
6–8 olkalihaksen samanaikaista aktivoitumista testien 
aikana.

Tuleeko kipu rakenteista?

US-kuvaustutkimus (Ginsh et al 2011 AJR) oireetto-
mista olkapäistä. 51 oireetonta, ikä 40–70 vuotta, 25 
vasen, 26 oikea, löydöksinä tutkituista:

Subacromial bursa paksuuntumaa 78%
AC-degeneraatio 65%
Supraspinatus tendinitis 39%
Osittainen supraspinatus-repeämä 22%
Olkapää abnormaliteettia 96% oireettomista

Mistä oireet tulevat?

• Psykososiaaliset tekijät
• Heijastekivut (C-ranka, Th-ranka, vatsa)
• Liikerajoitus, Frozen shoulder, osteoartritis, 

locket dislocation, osteosarcoma
• Posture, hypermobility, instability
• Pehmytkudokset, Rotator Cuff, bursat

Yhteenveto

Ei tiedetä, mistä kipu tulee, mutta voimmeko tehdä
toisin?

Subacromial impingement syndrome

• Harjoittelu yhtä tehokas kuin leikkaus 
• 1, 2 ,4 ja 5 vuoden seuranta
• Harjoittelu vähensi huomattavasti leikkauksen 

tarvetta - jopa 80% (Holmgren et al 2012 BMJ)
• Rotator Cuff partial thickness tears 

(vähemmän kuin 75%)
• Harjoittelu yhtä tehokas kuin leikkaus 

(Kukkola et al 2014 B&J Journal) 
ˮ"Hyvä alkututkimus ja kuntoutuksen 

aikaiset seurantatestit ennustavat parhaiten 
hamstring-vamman paranemista ja paluuta 

kentälle."
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Atraumatic Full Thickness Rotator Cuff Tears

Harjoittelu vähensi huomattavasti leikkauksen tarvetta 
75% (Kuhn et al 2013).

Mainittakoon, että vuoden 2018 FSPA kongressin 
Prevention-Mission Possible teemana on urheilijan ol-
kapää ja luennoitsijoiksi ovat jo nyt lupautuneet mm. 
Jeremy Lewis (UK), Rod Whiteley (QAT), Jo Gibson 
(UK), Stig Haugsbø Andersson (NOR), Saara Ketola 
(FIN). Kongressi pidetään jälleen Helsingissä Marina 
Congress Centerissä 8 - 9.6.2018.

Seuraa kongressin nettisivuja osoitteessa:
www.fspa-congress.com.

Hengitys

Japanilaiset professorit Masafumi Terada ja Shiroma 
Ryoko pitivät mielenkiintoisen ja ajatuksia herättävän 
workshopin hengityksestä ja sen mekaanisesta mer-
kityksestä vammojen ehkäisyssä. Tutkimuksissaan he 
ovat osoittaneet amerikkalaisen jalkapallojoukkueen 
alaraajavammojen vähentyneen 23 % yhden kauden 
aikana, kun joukkueen harjoitteluun oli lisätty hengit-
ysharjoituksia.

Heidän mukaansa virheellinen hengitystekniikkaa 
johtaa mm. selkälihasten liialliseen aktivaatioon altis-
taen urheilijan selkävaivoille tai ainakin ns. ”selkäju-
mille”. Virheellinen tekniikka saattaa johtaa myös pH:n 
nousuun ja siten tarpeeseen poistaa hiilidioksidia tiu-
hempaan tahtiin kehosta. Tämän myötä alentunut hen-
gityskapasiteetti voi olla yhteydessä alentuneeseen 
kestävyyteen. 

Optimaalinen hengitystekniikka auttaa urheilijaa 
mukauttamaan hengitystä rasituksen ja urheilulajin 
tarpeiden mukaan. Hengityksen rytmin tulee olla 
normaalisti sellainen, että uloshengitys on kaksi ker-
taa pidempi kuin sisäänhengitys. Mikäli uloshengitys 
on lyhyempi, se jättää pallean sisäänhengitysasen-
toon, mikä voi johtaa hyperventilaatioon. Näin alen-
tunut pallean toiminta vaikuttaa myös siihen, että ns. 
keskivartalon tuki jää puutteelliseksi. Pallea ei nouse 
uloshengitykseen eikä laskeudu sisäänhengitykseen 
optimaalisesti vaan ”venyy” horisontaalisesti. Ilmiönä 
edellä mainittu näkyy alempien kylkiluiden avautumi-
sena (flare-out), rintakehän kallistumisena taaksepäin 
sekä lantion kallistumisena eteenpäin.

SUFT:n koulutusmoduleissa on jo alettu huomioida 
hengityksen merkitys kuntoutusprosessissa aiempaa 
laajemmin.

Monacon kongressissa oli tänä vuonna luennoitsijoi-
na myös suomalaisia tutkijoita Tampereelta UKK-Ins-
tituutista Kati Pasasen johdolla. Tässä yhteydessä on 
sopiva hetki kiittää Katia siitä avusta ja yhteistyöstä, 
joka hänen ja SUFT ry:n välillä on vuosien mittaan 
kehittynyt erittäin hedelmälliseksi prosessiksi. Toivotam-
me hänelle mitä parhainta menestystä uusissa tehtävis-
sä Kanadan Calgaryssa!
Tämä kongressi soveltuu erittäin hyvin myös niille 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka eivät vält-
tämättä kohtaa työssään kohdennetusti urheilijoita tai 

liikuntavammoista kärsiviä asiakkaita, vaikka kongres-
si käsitteli aiheita urheilun ja liikunnan näkökulmasta. 
Kongressin kokoluokka oli niin mahtava, että ohjelmas-
ta löytyy kaikille kiinnostavia aiheita yllin kyllin.

IOC World Conference on Prevention of Injury 
and Illness in Sport järjestetään seuraavan kerran
14–16.3.2020 Monacossa.

Kun ensi kerralla osallistut tähän kongressiin ja päätät 
illalla mennä Monte Carlon kasinolle, pidä huoli siitä, 
että Seppo Pehkonen on kanssasi – ilmaisen rahan 
tuloa ei voi estää!

ˮ Optimaalinen hengitystekniikka auttaa 
urheilijaa mukauttamaan hengitystä 

rasituksen ja urheilulajin tarpeiden mukaan. ˮ

http://www.fspa-congress.com
http://www.ioc-preventionconference.org
http://www.ioc-preventionconference.org
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Tutkimuksesta käytäntöön:
Kuormituksen hallinta avain menestykseen

Tällä kertaa Tutkimuksesta käytäntöön -osiossa tarkastellaan viimeaikaisia julkaisuja urheilijan kuormituksen 
hallinnasta ja sen yhteydestä loukkaantumisherkkyyteen ja menestymiseen urheilussa. Jos asiaan liittyviin 
perusteisiin haluaa paneutua enemmän niin kannattaa ehdottomasti tutustua Tim Gabbettin esille nostamiin 
artikkeleihin sivulla 27.

Terveyden ja urheilijan suori-
tuskyvyn välinen suhde on nous-
sut suosituksi puheenaiheeksi vii-
me aikoina. Useissa tutkimuksissa 
on arvioitu urheilijan harjoitus- ja 
kilpailukuormitukseen liittyvää 
hyöty-haitta-suhdetta eli lisään-
tyneeseen kuormitukseen liittyvi-
en potentiaalisten hyötyjen suh-
detta riskeihin. Tähän mennessä 
on kuitenkin puuttunut tarkka ym-
märrys siitä, mikä on vammojen 
ja sairauksien vaikutus urheilijan 
suorituskykyyn. Kirjallisuuskatsa-
uksen tavoitteena oli arvioida 
urheiluvammojen ja sairauksien 
vaikutusta yksittäisen urheilijan tai 
joukkueen menestykseen.
Kirjallisuushaun pohjalta lopul-

liseen katsaukseen valikoitui 14  
tutkimusartikkelia. Menestyminen 
määriteltiin siten, että vähintään 
yhden seuraavista kohdista tuli 
täyttyä; (1) ennen kautta tai kil-
pailua määritellyn tavoitteen täyt-
tyminen jossakin suorituskykyä 
kuvaavassa mittarissa, (2) tietyn 
yksittäisen pelin/tapahtuman tai 

kokonaiskilpailun voittaminen, 
(3) korkea loppusijoitus kauden 
päätteeksi tai (4) korkea subjektii-
vinen arvio soveltuvalta arvioijalta 
(esim. coaching score). Epäon-
nistumisen määritelmänä oli, kun 
yksikään edellisistä kohdista ei 
täyttynyt.

Katsauksen mukaan on olemas-
sa vahvaa näyttöä siitä, että (1) 
urheilijan terveenä pysyminen 
(urheilukykyisyys) on yhteydessä 
menestykseen joukkue- ja yksilö-
lajeissa ja (2) ennen kilpailua ja 
kilpailun aikana sattuneet vammat 
ovat yhteydessä heikompaan 
menestykseen. 
Katsauksessa menestyminen 

ja epäonnistuminen ovat hyvin 
yksinkertaistettuja. Tosimaailmas-
sa menestyminen ja siihen vaikut-
tavien tekijöiden kokeminen on 
huomattavasti monimutkaisempi 
kokonaisuus. Suurin osa tutkimuk-
sista keskittyi urheiluvammojen, ei 
sairauksien (n = 2) osuuteen urhei-
lijan menestyksen taustalla. Lisäksi 
on huomioitava, että katsaukses-
sa oli rajallinen määrä eri lajeja.

2) Hyvä fyysinen kunto suojaa 
loukkaantumisilta

Ammattilaisjalkapallossa ottelutahti 
on usein tiivis, jolloin palautumisaikaa 
on rajallisesti. Palautumisajasta ja 
fyysisestä kunnosta riippuen pelaa-
jan kokonaiskuormitus voi nousta 
korkeaksi. Tämä saattaa lisätä louk-
kaantumisherkkyyttä. Pelaajan louk-
kaantuminen vaikuttaa koko jouk-
kueen menestymiseen - etenkin jos 
loukkaantunutta pelaajaa ei voida 
korvata saman tasoisella pelaajalla. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

kuormitusmuuttujien suhdetta louk-
kaantumisiin ammattilaisjalkapal-
loilijoilla.
Tutkimuksessa seurattiin kahta 

eurooppalaista huippujalkapallo-
joukkuetta (n = 48) yhden kauden 
ajan. Tutkimuksessa kirjattiin vam-
mat, jotka estivät osallistumisen 
päivän suunniteltuun harjoitus- ja/
tai peliohjelmaan sekä estivät osal-
listumisen yli 24 tunniksi. Kuormituk-
sen (harjoitus tai ottelu) intensiteet-
tiä mitattiin käyttämällä muokattua 
RPE* -arvoa, jonka pelaaja arvioi 
välittömästi jokaisen tapahtuman 
jälkeen. RPE-arvo kerrottiin tapah-
tuman kestolla, jolloin saatiin selvil-
le pelaajan ns. sisäinen kuormitus. 
Pelaajien fyysinen kunto testattiin 
Yo-Yo IR 1 -testillä kahteen ottee-
seen kauden aikana. Viikoittaisen 
harjoituskuorman lisäksi mitattiin (1) 
kumulatiivinen kahden, kolmen ja 
neljän viikon kuormitus, (2) kuorman 
absoluuttinen muutos edellisestä 
viikosta ja (3) akuutin ja kroonisen 
kuormituksen suhde.
Yhden kauden aikana raportoi-

tiin yhteensä 75 vammaa (1,6 / 
pelaaja). Vammariski oli suurempi 
kautta edeltäneellä harjoitusjak-
solla. Pelaajilla, joiden akuutin ja 
kroonisen kuormituksen suhde oli > 
1.00 ja < 1.25 välillä, oli pienenty-
nyt loukkaantumisherkkyys vertailu-
ryhmään (< tai = 0.85) verrattuna. 
Heikompi fyysinen kunto lisäsi 
loukkaantumisriskiä 4,5-kertaisesti, 
kun viikoittainen harjoituskuorma oli 
korkea. Lisäksi fyysisesti hyväkun-
toiset pelaajat sietivät paremmin 

viikottaisia absoluuttisia harjoitus-
kuorman muutoksia. Kun akuutin ja 
kroonisen kuormituksen suhde oli 
suuri (> tai = 1.25), huonompikun-
toisilla pelaajilla oli 5.1-kertaisesti 
kohonnut loukkaantumisriski. 
On hyvä pitää mielessä, että 

myös monet muut kuin tässä mai-
nitut tekijät vaikuttavat urheilijan 
loukkaantumisherkkyyteen. Jalka-
pallossa ulkoisen kuorman mittaa-
minen GPS- mittauksilla ja tämän 
yhdistäminen muuhun dataan voisi 
tuoda hyödyllistä lisätietoa. 
Valmentajien, fysioterapeuttien, 

fysiikkavalmentajien ja lääkäreiden 
on tärkeä ymmärtää, että pelaajien 
kyky sietää kuormitusta vaihtelee 
kauden edetessä. Lisäksi valmenta-
jien on syytä arvioida, millä tavalla 
fyysistä kuntoa tulisi ylläpitää tai 
kehittää kauden jälkeen, jotta vam-
maherkkyys tulevalla kaudella olisi 
pienempi. Riittävät fyysiset ominai-
suudet vaikuttavat sekä pelisuori-
tukseen että vammaherkkyyteen.
3) Nopea harjoituskuormituksen 
lisäys lisää vamma- ja sairastu-
misherkkyyttä

Harjoitus- ja kilpailutapahtumien 
aiheuttama rasitus heikentää het-
kellisesti urheilijan suorituskykyä. 
Palautuminen kovasta rasituksesta 
saattaa viedä useita päiviä. Eten-
kin kilpailukauden aikana palautu-
misaikaa voi olla rajallisesti. Tällöin 
rasituksen aiheuttama uupumus 
saattaa kasaantua, jonka loogi-
sena seurauksena urheilijan louk-
kaantumis- ja sairastumisherkkyys 
kasvaa. Systemaattisen katsauksen 

tarkoituksena oli selvittää harjoi-
tuskuormituksen yhteys uupumusta 
(fatigue) kuvaavin tekijöihin sekä 
näiden yhteys vammoihin ja sai-
rauksiin urheilijoilla.
Katsaukseen valikoitui 68 tut-

kimusta. Katsaukseen ei valittu 
tutkimuksia, jotka (1) eivät olleet 
saatavilla englannin kielisinä, (2) 
olivat katsauksia, (3) epidemiolo-
gisia tutkimuksia, (4) sisälsivät ei-ur-
heilijoita, kroonisesti sairaita tai jo 
sairaita/loukkaantuneita henkilöitä, 
(5) tutkimuksen kesto <2 viikkoa ja 
(6) lyhytkestoisia tutkimuksia, jotka 
eivät seuranneet kuinka kuormi-
tuksen/uupumuksen muutos tai 
kasaantuminen on yhteydessä 
loukkaantumiseen/sairauteen 
pidemmän ajan kuluessa.
Katsaukseen sisältyi 14 urheilu-

lajia, joista jalkapallo (n=21) oli 
edustetuin. Suurin osa tutkimuksis-
ta (n=51) sisälsi ainoastaan mie-
hiä. Käytetyistä termeistä eniten 
sekaannusta aiheuttivat harjoitus-
kuorma (‘training load’) ja uupumus 
(‘fatigue’), joita käytetään ajoittain 
toisiaan korvaavasti. Ns. sisäisen 
harjoituskuorman mittaamisen käy-
tettiin useimmiten sRPE-arvoa (ses-
sion rating of perceived exertion) 
ja ulkoisen kuorman mittaamiseen 
termiä altistuminen (‘exposure’). 
Harjoituskuorman voimakas kas-

vu, kiivas kilpailutahti ja loukkaan-
tuneen urheilijan paluu täyteen 
harjoituskuntoon olivat vammaherk-
kyyttä lisääviä tekijöitä. Urheilijan 
ominaisuuksilla kuten lihasvoima, 
aerobinen kunto, kehonkoostumus, 

Teksti: Jesse Pajari

1) Vähemmän vammoja, 
suurempi todennäköisyys 
menestyä
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ikä ja vammahistoria on merkittävä 
vaikutus vammaherkkyyteen, koska 
ne vaikuttavat urheilijan kokemaan 
kuormitukseen. Rasituksen nopea 
lisäys voi heikentää immuunipuo-
lustusjärjestelmän toimintaa 7-21 
päiväksi. Tänä ns. latenssiaikana 
urheilijan herkkyys sairastua on 
kasvanut.
Kyseessä on tällä hetkellä erit-

täin suosittu tutkimusalue. Tämän 
artikkelin kirjoitusvaiheen aikana, 
julkaistiin useita tutkimuksia, jotka 
olisivat sisältyneet katsaukseen. 
Katsaus antaa kuitenkin hyvän poh-
jan tämän hetkiselle ymmärrykselle 
aiheesta.

4) Subjektiiviset mittarit 
osaksi urheilijan hyvin-
voinnin arviointia

Harjoittelu aiheuttaa hetkellisen 
stressin, jolla on vaikutusta ur-
heilijan fyysiseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. Urheilijan hyvinvoin-
ti voidaan nähdä akuutista uu-
pumuksesta aina ylikuntoon asti 
ulottuvana jatkumona. Urheilijan 
suorituskyky on fyysisen ja psyyk-
kisen hyvinvoinnin mittari, joka ker-
too urheilijan valmiudesta kilpailla. 
Koska suorituskykyä ei ole käy-

tännöllistä testata päivittäin, tar-
vitaan kuormituksen seurannassa 
muita menetelmiä. Systemaattisen 
katsauksen tarkoituksena oli sel-
vittää kuinka tarkasti subjektiiviset 
mittarit kykenevät määrittämään 
muutoksia urheilijan hyvinvoinnissa 
objektiivisesti mitattuna, ja ovatko 
subjektiiviset mittarit riittävän herk-
kiä mittaamaan lyhyt- ja pitkäkes-
toisen harjoituskuormituksen muu-
toksia. 
Katsaukseen valikoitui yhteensä 

56 tutkimusartikkelia. Subjektiiviset 
mittarit oli rajattu koskemaan vain 
niitä itseraportoituja mittareita, 
joiden luotettavuus ja tarkkuus on 
ennestään arvioitu. Katsaukseen ei 
otettu mukaan RPE:tä, koska se oli 
tutkijoiden mukaan enemmän yksit-
täisen fyysisen suorituksen mittari 
kuin urheilijan hyvinvointia kuvaava 
mittari. 

Yleisimmät urheilijan subjektiivisen 
hyvinvoinnin mittarit olivat Profile of 
Mood States (POMS), Recovery 
Stress Questionnaire for Athletes 
(RESTQ-S) ja Daily Analysis of 
Life Demands of Athletes (DALDA). 
Nämä mittarit ovat käyttökelpoisia 
kuvaamaan lyhyt- ja pitkäaikaisten 

harjoitteluun liittyvien muutosten 
vaikutusta urheilijan hyvinvointiin. 
Erityisen tärkeää oli se, että sub-
jektiiviset mittarit kykenivät havait-
semaan pitkäkestoiseen harjoitus-
kuormitukseen liittyvän negatiivisen 
muutoksen urheilijan hyvinvoinnis-
sa, koska ylirasitustilaan liittyviä 
hiljalleen tapahtuvia muutoksia voi 
olla vaikea arvioida. 

Eräs huomioitava asia on se, että 
monissa tutkimuksissa objektiivinen 
mittaus suoritettiin heti, kun taas 
subjektiivinen mittaus suoritettiin 
usein myöhemmin. Tämä ero saat-
toi osaltaan selittää havaitut epä-
johdonmukaisuudet mittareiden 
välillä. 

Subjektiiviset mittarit olivat objek-
tiivisia herkempiä mittaamaan 
muutoksia urheilijan hyvinvoinnissa. 
Koska subjektiivisten ja objektiivis-
ten mittareiden välillä ei ole aina 
yhteyttä, mittarit täydentävät toi-
siaan, mikäli molempia käytetään 
samanaikaisesti. Katsauksen perus-
teella voidaan suositella säännöl-
listä urheilijoiden itse koetun hyvin-
voinnin mittaamista yhdessä muun 
seurannan kanssa.

Poimintoja käytäntöön
Näiden katsausten ja tutkimusten perusteella 
voidaan nostaa esiin seuraavia asioita urhei-
lijoiden parissa työskenneltäessä: Urheilijan 
terveydentilaa tulee seurata, sillä ilman sitä 
urheilijan suorituskykyä ei voida arvioida 
luotettavasti. Pelaajan kuormituksen sietokyky 
vaihtelee kauden aikana, joten seuraavaa 
kautta ajatellen valmentajan tulee arvioida, 
miten fyysistä kuntoa ylläpidetään tai kehite-
tään kauden jälkeen. Urheilijan ominaisuudet, 
kuten aerobinen kunto, ikä, lihasvoima ja vam-

mahistoria, vaikuttavat vammaherkkyyteen ja 
urheilijan kokemaan kuormitukseen. Urheilijan 
hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia mitat-
taessa on hyvä käyttää sekä subjektiivisia että 
objektiivisia mittareita. Hallittu kokonaiskuormi-
tukseen lisääminen pienentää urheilijan sairas-
tumis- ja loukkaantumisriskiä ja lisää urheilijan 
kykyä sietää yhä kovempaa harjoittelua ja 
todennäköisyyttä menestyä.
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Monitoring training load

W e know that athletes 
need to train a lot of or 
on the edge of human 

limits in order to reach their goals. 
But where is the limit when training 
load exceeds critical level? Sec-
ondly we must ask when training 
becomes “overtraining“ – should 
we be training lesser or smarter? 
Remaining injury and illness free 
is a major hope in the minds of 
athletes and coaches when they 
prepare for sporting performances. 
How this is achieved is in too many 
cases random, not systematic and 

not evidence based. Therefore, 
there is a lot of team work needed 
between athletes, sport scientists, 
coaches and physiotherapists in 
order to reach the top level (Gab-
bett et al 2017).

Monitoring athletes’ responses to 
physical and psychological load-
ing is one of the biggest compo-
nent when we want to maximise 
athletic performance at a specific 
time or for a certain event. Usu-
ally there are two outcomes with 
training: a) the response to a load 
stimulus applied to an athlete can 

be positive, and therefore increase 
their physical capacity; b) or neg-
ative when injury, illness or un-
derperformance occurs (Drew & 
Finch 2016).

There are different options for 
monitoring the responses to load 
and intensity and they are de-
pending on the type of sport our 
athletes are practising – milage, 
hours, range of movement, heart 
rate (HR), cortisol levels, HR vari-
ability or biochemical, hormonal or 
immunological assessments, GPS 
data, pitching and throwing vol-
ume, jump count, rate of perceived 
exertion, peak height velocity etc 
(Halson 2014). Our team in Injury 
Prevention and Research Center 
in Tartu has previously measured 
weekly ankle dorsiflexion range of 

Mati Arend
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ˮMonitoring athletes’ responses to physical and 
psychological loading is one of the biggest component 
when we want to maximise athletic performance at a 

specific time or for a certain event.ˮ
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movement in track and field sprint-
ers and compared their own results 
to their standard deviation. This al-
lows in some way to see who are 
outside of their own normal results 
during training and which athletes 
need to change their loading.

But the main question before 
any data collection is “What do 
we want to achieve with regular 

monitoring?“. If the response is to 
minimize the fatigue, injuries and 
illnesses and maximize the athletic 
performance, then we are on the 
right track. Then the next question is 
“Who is going to help you collect, 
analyze and interpret the data?“. 
This is why we created Injury Pre-
vention and Research Center in 
Tartu to help coaches with testing, 

data collection and data analysis 
to get the practical input.

Also, best training load and in-
tensity monitoring should start with 
proper planning of the training 
year(s) including all the different 
macro and micro training cycles 
where goals and competitions 
are taken into account. When we 
are building up a training plan we 

20.–26.3. 27.3.–2.4. 3.-9.4. 10.–16.4. 17.–23.4. 24.–30.4. 1.5.–7.5. 8.–14.5. 15.–21.5. 22.–28.5. 29.5.–4.6.

Athlete 1

Hours (h) 19, 5 9, 5 0 17 26 14,5 12,7 15,5 21,1

Distance (km) 38 , 7 2 0 , 5 0 4 3 , 7 65,9 36,5 24,1 33,7 46,2

Races/compet. 0

Weekly RPE 3725 219 0 0 2675 6745 3300 2290 3870 4720

Acutechronic 1, 25 2,3 1,09 0,6 0,95 1,33

Shoulder pain y e s n o n o n o yes no no no no

Low back pain n o n o n o n o n o n o n o n o n o

Knee pain n o n o n o n o n o n o n o n o n o

Other issues? i l l n e s s i l l n e s s n o n e n o n e n o n e n o n e n o n e n o n e

Recommendations

Recovery:
proper 
sleep + 
nutrition  
(BCAA)

Athlete 2

Hours(h) 8 10 12 15 13 17,5 20,1 21,15 8

Distance (km) 2 0 3 0 3 0 45 45 42 50 40

Races/compet. 8 0
1 competition, 

11 races

Weekly RPE 2 73 0 24 8 0 3 6 9 0 3110 6580 5650 5495 6015 4100

Acutechronic 1,09 1,65 1,27 1,05 1,15 0,69

Shoulder pain y e s y e s n o n o n o n o n o n o n o

Low back pain n o n o n o n o n o n o n o y e s n o 

Knee pain y e s n o n o n o n o n o n o n o n o

Other issues?
R i g h t 

m e d i a l 
e l b o w 
p a i n

n o n e n o n e D OMS n o n e n o n e n o n e

Pulled 
a back 
muscle 
during 

hard gym 
session

Low back ok

Recommendations

Recovery:
proper 
sleep + 
nutrition  
(BCAA)

Our final chart was open for all the coaches to see (Figure 1).

Figure 1. Final feedback chart for coaches from our online training load and intensity monitoring system. This online chart was updated 
every Tuesday. On the graph you can see an example of two swimmers and if you follow their acute: chronic work load you can see 
that in both athlete the acute:chronic load ratio was above 1.5 (Gabbett et al. 2017).
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must always assess the work-rest 
ratio. There are lot of studies show-
ing that athletes need to have at 
least one rest day and the training 
volume or intensity should not in-
crease more than 10-15% from the 
previous training stimulus to pre-
vent illness and overuse injury. If 
the overall training plan is set then 
we follow its progression by using 
training diary 
and monitoring.

Preventing in-
juries and ill-
nesses in sport 
is hard and we 
have to consider 
the physiological, psychological, 
social, economical and work/
school factors that all influence our 
athletes. And it is not possible to 
measure these factors with single 
test. Humans are complex systems 
and it takes time to fine tune the 
understanding of our athletes and 
that is why our approach to athlete 
monitoring should be regular and 
systematic – then we can make 
conclusions and better ourselves 
the next year or season.

But lets focus here on Rated Per-
ceived Excertion (RPE) model with 

scoring system of 1–10 points 
where 1 represents rest and 10 
points to the hardest possible train-
ing or competition stimulus. This is 
done by the athlete ca 20–30min 
after the training session. The ap-
plied session score is multiplied by 
the duration of the training session 
in minutes (Foster, 1998; Foster et 
al., 2001). This is repeated for all 

the training sessions. When sum-
ming up the load of one week we 
get the acute training load/intensi-
ty score. From there we sum up the 
previous four week load numbers 
and devide it by 4 and we get the 
average training volume/intensity 
score of previous four weeks – 
chronic load. Chronic load score 
shows us what our athletes are 
used to and what their bodies are 
accustomed to during their previ-
ous month (Gabbett et al. 2017).

The way we built our system for 
swimmers is to use the Google 

Forms software to send our athletes 
the same online questionnaire on 
every Sunday evening using so-
cial media group created for our 
National team. Google Software 
responses were downloaded ev-
ery Monday evening or Tuesday 
morning for data analysis to of-
fer feedback to the athletes and 
coaches. We had also interest in 

three key body 
regions that are 
injured the most in 
swimming: shoul-
der, low back and 
knee. They just re-
ported if they had 

an issue in that body region and 
we contacted the coach to see 
if they are aware of the problem 
and who is dealing with the prob-
lem to solve it. We also had an 
open space for athletes to write us 
if they had any other problems or 
issues that they needed help with. 

"Humans are complex systems and it takes time to fine 
tune the understanding of our athletes and that is why our 

approach to athlete monitoring should be regular and 
systematic – then we can make conclusions and better 

ourselves the next year or season."

Athlete number 1 increased train-
ing load too fast after two weeks 
of illnesses–acute: chronic load 
jumped from 0 to 1.25 to 2.3 
which is almost 2x increase in 
training load and intensity. You 
can also see that the athlete de-
creased to load/intensity to 2 
weeks later to 0.6. This is also 
3,83 x smaller. They should have 
trained more after the initial incre-
as. Too many sudden fluctuations 
in training load and the body can 
not adapt and is prone to overuse 
injuries or illnesses.

In the case of Athlete 2, he went back 
to his training facilities abroad after 3 
weeks holidays in Estonia and obvi-
ously he did not increase the training 
load enough during the previous week 
of his return. From this information we 
communicated with the athlete and 
coach to ensure the understanding 
that this would not happen next time. 
Preparing the body for the upcoming 
load (e.g one week before the train-
ing camp) is very important to prevent 
acute overload.

As you can see from these two examples the training load monitoring with RPE-10 system may help 
to optimise the athletic performance – it helps to prevent overtraining and undertraining. This way on 
monitoring the training load/intensity will also help to guide our athletes back to training following 
an injury or illnesses because when we know their previous acute:chronic load preparation we can 
safely suggest a return to train progression (10-15% increase).

Also, it is not hard to implement if the athletes and coaches know why we are doing it. We had three 
different lectures for the coaches and athletes explain why and how this system works. Hard work 
pays off and ultimately the winners are our athletes who get a chance at their dreams!

Figure 2. Examples of acute:chronic workload ratio changing during 
the weeks and compared to the ”sweet spot“ (depicted between red 
lines)which is the ratio of 0.8-1.3 according to Gabbett et al. (2017). 
Acute spikes of loading are big risk factors for injuries or illnesses.

Jutussa käytetyt lähteet löydät lehden lopusta sivulta 38!
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Miltä kuulostaisi kaksipäiväinen kongressi alasi 
huippuosaajien luennoimana?

T ähän koukkuun tarttui neljä FSPA-kongres-
sissa vapaaehtoisena toiminutta fysiotera-
peuttiopiskelijaa, jotka pääsivät järjestelyjen 

ohessa nauttimaan luentotarjonnasta, kiertelemään 
näytteilleasettajien pisteissä sekä vaihtamaan ajatuk-
sia muun kongressiväen kanssa.

Kaksi päivää painavaa asiaa ja tiedon päivitystä on 
konkarillekin tiukka puristus; uran ensiaskeleita ottavil-
le fysioterapeutinaluille kokemus oli omalla tavallaan 
hengästyttävä. Tuntemukset ehtivät vaihdella innos-
tuksen ja oivallusten kautta tietoähkyyn, mutta pääl-
limmäisenä ja tärkeimpänä käteen jäi valtavasti uutta 
inspiraatiota opiskelutaipaleelle. Rautaisten ammatti-
laisten kohtaaminen ja kuuleminen antoivat aineksia 
ammatti-identiteetin muovautumiselle. 

Aloitteleva fysioterapeutti saa intoa, voimaa ja moti-
vaatiota ammatillisista esikuvista samalla tavoin kuin 
nuori urheilija idoleistaan.

Kongressissa käsitelty ajankohtainen tutkimustieto 
polvi- ja nivusvammoista osoitti meille opiskelijoille 
jälleen sen, että alallamme tehdään vaikuttavaa kan-
sainvälistä tutkimustyötä. Ammattitaitoa on pysytellä 
uteliaana ajan hermolla, päivittää osaamistaan sekä 
kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä.

”Luennoitsijoiden käytännön esimerkit olivat erittäin hyviä 
havainnollistamaan eri asiakastapausten kautta, mitä kaikkea 

nivus- ja polvivammat ja niiden kuntoutus pitävät sisällään. 
Vaikkakaan kaikkea ei voida yhden tapauksen tai tutkimuksen 
perusteella todeta varmaksi, on erittäin mielenkiintoista kuulla 
erilaisia näkökulmia asiantuntijoilta, joilla on monen vuoden 

kokemus tämän alan hommista. Uutta tutkimustietoa oli tarjolla 
usealta eri luennoitsijalta ja sitä saikin hetken aikaa pureskella.”

Mikko Laitinen
2. vuoden ft-opiskelija

Laurea AMK

”Kongressin tunnelma oli alusta asti hyväntuulinen ja intoa täynnä. Osallistujista aisti sen, että 
he olivat tulleet paikalle tiedonjanoisina ja tarkoituksenaan nauttia kahdesta päivästä kaik-
kine herkkuineen. Infopisteellä ja aulatilassa päivystäminen sekä luentojen kuvaaminen 

olivat opettavaisia kokemuksia, ja samalla pääsimme kohtaamaan paljon arvostamiam-
me henkilöitä. Kongressi lisäsi myös entisestään omaa mielenkiintoa urheilufysioterapi-
aan, sillä luennoilla käsitellyt aiheet kasvattivat tietopankkia ja saivat pohtimaan asioita 

aivan uusista näkökulmista.”

Saija Kujala
3. vuoden ft-opiskelija

Saimaan AMK 

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Kansainvälistä urheilufysioterapian 
osaamista esillä Helsingissä

Suomen Urheilufysioterapeutit SUFT ry järjesti 9. ja 10. kesäkuuta kolmannen urheilufysioterapian 
FSPA-kongressin, joka täytti Helsingin Katajanokalla sijaitsevan Marina Congress Centerin kun-
toutusalan ammattilaisista ja opiskelijoista. Tänä vuonna teemana oli urheilijoiden nivus- ja polvi-
vammat, joiden kuntoutuksesta, operatiivisesta hoidosta ja ennaltaehkäisystä oli luennoimassa 12 
kansainvälistä ja kotimaista alamme huippunimeä. Heidän lisäkseen paikalle saapui kunniavieras: 
kansainvälisen fysioterapiajärjestö WCPT:n puheenjohtaja Emma Stokes.

Kongressipäivät koostuivat luennoista, interaktiivisista osuuksista sekä demonstraatioista. 
Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi lonkan aluetta, toisen päivän teemana oli polvi.

Teksti: Annika Pellinen Kuvat: Tytti Nuoramo

Globaalia fysioterapiaa

SUFT ry:n puheenjohtaja Peter 
Halén avasi kongressin. Puheen-
vuoron sai lisäksi opetus- ja kult-
tuuriministeriön ylitarkastaja Kari 
Niemi-Nikkola. Hän kiitteli suo-
malaisten urheilijoiden terveyttä ja 
painotti urheilijoiden parissa työs-
kenneltäessä kahta avaintekijää: 
ennaltaehkäisyä ja näyttöön pe-
rustuvaa tietoa. WCPT:n puheen-
johtaja Emma Stokes piti lyhyen 
puheen globaalista fysioterapias-
ta ja korosti alamme monimuotoi-
suutta, yhteistyötä ja sitä, kuinka 
jokainen fysioterapeutti voi olla 
johtamassa muutosta parempaan.

Lonkkaan stabiliteettia

Kanadalainen professori Karim 
Khan oli esiintymisvuorossa ensim-
mäisenä. Hän on yksi aktiivisim-
mista urheilulääketieteen vaikutta-
jista maailmalla. Ison sarvennoisen 

alueelle sijoittuva kipu diagnosoi-
daan usein johtuvaksi bursiitista, 
vaikka syynä useimmiten on tälle 
alueelle kiinnittyvien pakaralihas-
ten jänteiden tendinopatia. Khan 
antoi vinkkejä erotusdiagnostiik-
kaan lonkan ”rotator cuffiksi” kut-
sumansa alueen ärsytyksen ja ni-
velrikon suhteen. 
Ahdas lonkka –oireyhtymää 

(Femoroacetabular Impingement, 
FAI) käsiteltiin kahden asiantuntijan 
voimin. Hollantilainen Adam Weir 
kertasi FAI:n oirekuvaa. Kuntou-
tuksessa tulee kiinnittää huomiota 
lihasvoiman lisäämiseen, dynaami-
seen stabiliteettiin ja urheilun suo-
ritustekniikoiden muokkaamiseen. 
Asiakas tulee opettaa tuntemaan 
oma tilanteensa ja oireistonsa, jot-
ta hän voi myös itse auttaa itseään. 
Brittiläinen urheilulääketieteen ja 
–tutkimuksen johtaja Mo Gimpel 

tarkasteli FAI:ää jalkapalloilijoiden 
suhteen ja painotti kuntoutuksessa 
esimerkiksi pilates- tai bobath-tyyp-
pisiä harjoitteita, joilla vahvistetaan 
vartalon stabiliteettia. 
Kongressipäivän loppupuolisko 

vietettiin muiden inguinaalialuee-
seen liittyvien nivuskipujen (ingui-
nal-related groin pain) parissa. 
Hollantilainen Adam Weir kertoi 
Doha-sopimuksesta (Doha agree-
ment), joka laadittiin yhtenäistä-
mään nivusalueen kiputiloista käy-
tettävää termistöä. Käytöstä pois-
tettuja termejä olivat esimerkiksi 
urheilijan tyrä ja Gilmoren nivunen. 
Inguinaalialueen kipua voidaan 
hoitaa lonkan kokotekonivel-ope-
raatiolla (TEP) ja progressiivisella 
kuntoutuksella, jossa tulisi keskittyä 
lisäämään lihasvoimaa hyödyntä-
mällä myös toiminnallisia harjoittei-
ta. Inguinaalialueen kipujen taus-

talla olevaa patologiaa on vaikea 
määrittää, sillä kuvantamistutkimuk-
sissa voidaan löytää useampia 
potentiaalisia syitä kivun aiheutta-
jaksi. Samaa mieltä tästä oli myös 
ensimmäinen kotimainen luennoit-
sija, kirurgian ja vatsaelinkirurgian 
erikoislääkäri ja professori Hannu 
Paajanen, joka esitelmöi kirurgi-
sista toimenpiteistä pitkäkestoisten 
nivuskipujen hoidossa. Tieteellistä 
näyttöä operatiivisista tekniikoista 
tarvitaan lisää, sillä A-tason näyt-
töä on vain kolmen satunnaistetun 
kontrolloidun tutkimuksen verran. 
Noin 5–10 % nivuskipupotilaista 
tarvitsee leikkausta, joka perustuu 
yksilölliseen diagnoosiin ja tilan-
nearvioon.

Kanadalainen fysioterapeutti Lin-
da-Jo Lee käsitteli kivun kuntoutusta 

kokonaisvaltaisella lähestymis-
tavalla. Tyypillisesti nivusseudun 
kipuilua esiintyy urheilulajeissa, 
joissa on kiertoliikkeitä, sprinttejä ja 
potkuja. Usein vain toinen lonkka 
kipeytyy, vaikka molempia puolia 
kuormitetaan. Yksi mahdollinen 
selitys tähän on puutteellinen tho-
rax-alueen toiminta ja posturaalisen 
tasapainon kontrolli. Lee esittelee 
thoracic ring –lähestymistapansa, 
jossa yksi ”rengas” muodostuu rin-
tarangan nikamasta ja siihen nivel-
tyvistä kylkiluista. Mikäli renkaat 
eivät liiku optimaalisesti, tasapaino 
häiriintyy ja vaikuttaa negatiivisesti 
joidenkin liikkeiden suorittamiseen. 
Muun harjoittelun ohella Lee korjaa 
manuaalisesti renkaiden toiminta-
häiriöitä traktion ja mobilisaation 
keinoin. Toimintahäiriöiden syynä 

voi olla esimerkiksi vanha vam-
ma, liikkeiden kompensoiminen tai 
muu opittu väärä liikemalli. Nämä 
aiheuttavat väärää kuormitusta 
muille alueille ja rakenteille. 

Renkaita ja kivun hallittua 
provosointia

Ensimmäisen päivän demonstraati-
oissa tutustuttiin tarkemmin Linda-Jo 
Leen thoracic ring –lähestymista-
paan sekä kontrolloimattoman liik-
keen korjaamiseen Mo Gimpelin 
johdolla.

Lee kertoi oman demonstraation-
sa aikana Meaningful task –ana-
lyysistään (MTA), joka johdattaa 
kivun aiheuttajan eli driverin jäljille. 
Driverin löytäminen ja korjaaminen 
normalisoivat ympäröivien kudos-
ten sekä rakenteiden kuormitusta 
ja helpottavat toimintaa ja kipua. 

Professori Karim Khan johdatti yleisön aiheeseen kongressin molempina päivinä.
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Vanhat strategiat tulee ”vapauttaa” 
esimerkiksi lihaskireyksiä vähentä-
mällä tai faskian rajoittunutta liuku-
mista parantamalla. Keskivartalon 
rotaatiossa esiintyvät liikerajoitukset 
ovat usein yhteydessä jäykkään 
thorax-alueeseen. Uusi strategia 

luodaan vanhan tilalle tukemalla, 
ohjaamalla ja opettamalla. Toistu-
van harjoittelun merkitys korostuu, 
jotta uutta strategiaa ryhdytään 
käyttämään enemmän kuin van-
haa. 

Gimpelin demonstraation aihee-
na oli heikko liikekontrolli, jota 
tarkasteltiin asiakastapausten 
avulla. Gimpel ohjaa asiakkaan 
kipua provosoivaan asentoon ja 
havainnoimaan tässä asennossa 
ilmenevät lihaskireydet ja –heik-
koudet. Manuaalinen ohjaus on 

hyvä väline asiakkaan asennon 
korjaamisessa. Gimpel korostaa 
kineettisen kontrollin ja esimerkiksi 
psoas-lihasten optimaalisen akti-
vaation tärkeyttä nivusseudun kipu-
tilojen lievittämisessä. 

Tieteellinen osio

Demonstraatioiden jälkeen Jyväs-
kylän yliopistossa työskentelevän 
fysioterapeutti Ben Wallerin joh-
dolla esiteltiin seitsemän tuoreen 
tutkimuksen tiivistelmää, joista 
paras valittiin yleisöäänestyksel-
lä. Suomessa tehtyjen tutkimus-
ten lisäksi mukana oli Eestissä ja 
Kanadassa tehtyjä tutkimuksia. 
Aiheet käsittelivät muun muassa 
lajikohtaisia vaiva- ja vammariske-
jä, riskien ennakointia, harjoitush-
istorian vaikutusta lihasvoimaan 
sekä dynaamisen asentokontrollin 

yhteyttä ACL-vammariskiin. Ää-
nestyksen voitti Jyväskylän yliopis-
ton ja UKK-instituutin yhteistyönä 
toteutettu tutkimus, joka käsitteli 
KOOS-kyselyä (Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score) 
polvivammojen riskikertoimena 

joukkuelajeissa. 

Polvivammat suurennuslasin alla

Toisen kongressipäivän aloitti jäl-
leen professori Khan, joka keskittyi 
akuutteihin polvivammoihin ja pol-
vikipuun liittyvien myyttien murta-
miseen. Polven rekonstruktiota tai 
tähystysleikkausta on syytä harkita, 
sillä niillä ei aina saada toivottua 
vaikutusta. Kuntoutus vaikuttaa toi-
mivammalta ratkaisulta ACL-vam-
man hoidossa. Suositeltavaa on, 
että pelikentille palataan noin 
yhdeksän kuukauden jälkeen. Ur-

heilijan tulee täyttää tietyt kriteerit 
(return to sport criteria, RTS), jotka 
kertovat valmiudesta pelikentille 
paluuseen. 
Tutkija Kati Pasanen luennoi 

ACL-vammojen ennaltaehkäisystä. 
Yksi tyypillinen vammaan johtava 
tilanne on hypystä laskeutuminen. 
Vammamekanismi sisältää muun 
muassa polven valgusasennon 
sekä tibian sisä- tai ulkorotaation. 
Riski ACL-vammaan on suurempi 
naisilla, aiemmin loukkaantuneilla 
ja riskilajin urheilijoilla. Myös bio-
mekaanisilla ja anatomisilla teki-
jöillä on vaikutusta vammariskiin. 
Korkean riskin urheilijoita ei voida 
juurikaan identifioida testeillä, mut-
ta ACL-vammariskiä voidaan yrit-
tää pienentää säännöllisillä ennal-
taehkäisevillä harjoitusohjelmilla. 
Tehokkaat harjoitteet pureutuvat 
suoritustekniikoihin, tasapainoon 
ja lihasvoimaan. Ennen lajispesifiä 
harjoittelua on syytä panostaa 15 
- 20 min kestävään lämmittelyyn.

Suomalainen urheilufysioterapeut-
ti, OMT Juha Koistinen käyttää 
työssään DBC-konseptia polven 
ACL-vamman kuntoutuksessa. 
Lähtö- ja lopputilannetta kartoi-
tetaan CIS–ohjelmiston (Clinical 
Information System) kysymyksillä, 
jotka liittyvät esimerkiksi oireisiin, 
toiminnallisten oireiden esiintyvyy-
teen ja voimakkuutta kuvaavaan 

IKDC-asteikkoon (International 
Knee Documentation Committee). 
Kuntoutus on aktiivista harjoituste-
rapiaa, jossa edetään progressii-
visesti postoperatiivisten vaiheiden 
mukaan. Kuntoutuksessa käytet-
täviä harjoituskategorioita ovat 

esimerkiksi koordinaatio, lihasten 
suorituskyky, liikkuvuus ja toimin-
nallisuus.
Ruotsissa asuva fysioterapeutti 

Clare Ardern käsittelee pelikentille 
paluun (return to play, RTP) kritee-
rejä. Erään tuoreen meta-analyysin 
mukaan ACL-rekonstruktion jälkeen 
vammaa edeltävälle tasolle palaa 
vain 55 % kilpatason urheilijois-
ta. Ardern suosittelee pelikentille 
paluuta aikaisintaan yhdeksän kuu-
kauden kuluttua, jolloin uusintavam-
man riski on matalampi. Psyykkiset 
tekijät on huomioitava kuntoutuk-
sessa; uuden vamman pelko johtaa 
herkemmin urheilun lopettamiseen. 
Fysioterapeutin on tunnettava laji 
ja sen vaatimukset hyvin: urheilijan 
valmiutta toteuttaa lajityypillisiä 
tehtäviä, kuten suunnanmuutoksia 
ja hyppyjä, on testattava. 

Professori Teppo Järvinen Helsin-
gin yliopistosta luennoi artroskoop-
pisista leikkausmenetelmistä polvi-
kivun hoidossa. Artroskooppisella 
kierukkaresektiolla on tutkimuksissa 
saatu hyviä tuloksia polvikipujen 
vähentämisessä. Operaation hyö-
dyllisyyttä on alettu kyseenalais-
taa, sillä eräiden tutkimustulosten 
mukaan placebo-operaatiolla oli 
yhtä suuri kipua lievittävä vaikutus 
kuin varsinaisella rekonstruktiolla. 
Lisäksi Järvinen toteaa, ettei välit-
tömään leikkausoperaatioon ole 
tarvetta vain mekaanisten oireiden 
vuoksi. 

Tanskalainen professori Ewa Roos 
käsitteli polvikivun hoitamista muilla 
kuin operatiivisilla hoitomenetelmil-

ˮ Kuntoutuksessa tulee 
kiinnittää huomiota 

lihasvoiman lisäämiseen, 
dynaamiseen 

stabiliteettiin ja urheilun 
suoritustekniikoiden 
muokkaamiseen.ˮ

Suomen Urheilufysioterapeutit ry:n hallitus oli tyytyväinen kongressin antiin.

Professorit Ewa Roos ja Teppo Järvinen kongressi-illallisella.
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lä, joita ovat placebo-hoidot ja kuntoutus eli aktiivinen 
harjoittelu. Potilaiden ilmoittamien kokemusten perusteella 
aktiivisen harjoittelun tulokset ovat olleet samanlaiset kuin 
kirurgisessa hoidossa tai placebo-leikkauksissa. Harjoit-
telulla on vähiten haittavaikutuksia, joten se on Roosin 
mukaan hoitovaihtoehdosta paras. Yleistä tietoisuutta 
liikunnan ja fyysisen harjoittelun kipua lievittävästä vaiku-
tuksesta olisi tärkeä lisätä; fyysinen harjoittelu vähentää 
kipua 2–3 kertaa kipulääkkeitä paremmin. 

Fysioterapeutti ja tutkija Ben Waller suuntaa yleisön huo-
mion rustokudokseen. ACL-vammaan voi liittyä rustovaurio, 
jota voidaan kuntouttaa esimerkiksi vedessä toteutettavilla 
harjoitteilla. Fyysinen aktiivisuus edesauttaa ruston terveyt-
tä, mutta hyvät vaikutukset ovat palautuvia: liian vähäinen 
kuormitus heikentää rustoa, liiallinenkin kuormitus on haital-
lista. Immobilisaatio voi vähentää ruston kykyä mukautua 
kuormitukseen 17–75 %. Remobilisaation jälkeen ruston 
paraneminen voi kestää vuodesta eteenpäin - ruston hidas 
mukautuminen kuormituksen muutoksiin on huomioitava kun-
toutuksessa.

Australialainen Emmanuel Stamatakis piti puheenvuo-
ronsa valeuutisista, joihin ei voi olla nykypäivänä tör-
määmättä. Luennolla käytiin läpi liikuntasuosituksia, joi-
den keskeinen sanoma on se, että pienikin liikuntamäärä 
viikossa on parempi kuin ei mitään. Paikallaan pysyminen 
ei ole terveellistä. 

Harjoitteita ja testejä käytännössä
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Kansainvälinen vieras Tim Gabbett

Tällä kertaa kansainvälisenä vieraana esittelemme Tim Gabbetin Australiasta. Tim on kaksinkertainen tohto-
ri ja liikuntatieteilijä, joka on toiminut yhteistyössä urheilijoiden ja valmennuksen kanssa yli 20 vuoden ajan. 
Sen lisäksi että hän konsultoi eri lajien urheilijoita ja ammattilaisjoukkueita ympäri maailman, Tim on erittäin 
kysytty puhuja. Käytännön työn ohessa Tim on julkaissut yli 200 tieteellistä julkaisua. Hänen työnsä urheili-
jan kuormituksen hallinnan ja loukkaantumisherkkyyden parissa on osoittanut kuinka tärkeää sujuva yhteis-
työ urheilulääketieteen, urheilufysioterapian, fysiikkavalmennuksen ja valmennuksen välillä on, kun tavoittee-
na on urheilijan terveys ja menestyminen.

Hey Tim! Please, could you introduce yourself?

I have been involved in sport my entire life. I played 
a lot of different team and individual sports, including 
football (soccer) and middle- and long-distance run-
ning. Coming from Queensland, on the east coast of 
Australia, rugby league and cricket are very popular 
sports, so I played a lot of those sports as a child and 
young adult. 
I have completed undergraduate and postgradu-

ate degrees in sport science. I have a PhD in human 
physiology and have completed a second PhD in the 
Applied Science of Football. My father was a fitness 
trainer for different football teams. Although my studies 
were important in providing me a strong theoretical 
background in sport science, I believe following my 
father around as a young boy, and observing (and 
doing) his training programs, was one of the best learn-
ing experiences I could get.

I’ve been working with athletes from a wide range of 
sports for the past 20 years. I am currently the Man-
aging Director of my own performance consultancy 
business, “Gabbett Performance Solutions”.

I work (or have worked) with several professional 
Rugby League (NRL), Rugby Union (Welsh Rugby 
Union, Leicester Tigers, Northampton Saints), Euro-
pean football (Real Madrid, FC Barcelona), Amer-
ican football (Jacksonville Jaguars), and basketball 
(Memphis Grizzlies) teams.

”Athlete monitoring is just one part of the training process; it helps me ensure that my 
athletes are receiving an appropriate stimulus so that they are coping with training but also 

enter competition prepared for “battle”.”

Professori Ari Heinonen, Suft ry:n puheenjohtaja 
Peter Halén ja WCPT:n puheenjohtaja Emma 
Stokes onnittelivat abstrakti-kilpailun voittajaa 
Tanja Kulmalaa. 

Polviteeman demonstraatioissa syvennyttiin Juha 
Koistisen ja Clare Ardernin aiheisiin. Koistinen 
näytti esimerkkejä testeistä, joita polvivammasta 
kuntoutuville voi suorittaa. Pelkän etu- ja takarei-
den aktivaation ja lihasvoiman lisäksi on syytä 
perehtyä lantion ja pakaroiden seudun voimaan. 
Koistinen esitteli useampia alavartaloa vahvistavia 
harjoitteita eri välineillä, kuten kuminauhalla, kah-
vakuulalla, jumppapallolla ja steppilaudalla. Laa-
dukas liike on pidettävä kuntoutuksen keskiössä.
Clare Ardernin demonstraatiossa jakauduttiin 

pienryhmiin, joissa pohdittiin ACL-rekonstruktion 
läpikäyneen esimerkkiurheilijan tapausta. Ryhmissä 
oli tarkoitus pohtia, millaisiin suorituksiin urheilijan 
tulee pystyä ollakseen valmis palaamaan lajinsa 
pariin ja millaisilla konkreettisilla testeillä valmiutta 
selvitettäisiin. Urheilulajin tuntemus on tärkeää.

Demonstraatioiden jälkeen SUFT:n puheenjohtaja 
Peter Halén piti loppuseremonian, jonka aikana 
hän korosti uusien työkalujen löytämisen tärkeyttä: 
mitä enemmän on käytettävissä olevia vaihtoehto-
ja, sitä helpommin asiakkaan tilanteeseen toimivat 
keinot löytyvät. 

Jatkoa odotellessa

Kongressin slogan, Prevention – Mission Possible, 
toimi jälleen hyvin kaksipäiväisen tapahtuman 
punaisena lankana. Kongressi tarjosi napakan 
tietopaketin lonkan ja polven alueen vammojen 
ennaltaehkäisystä ja kuntouttamisesta. Vaikka 
suuren vammariskin omaavia urheilijoita ei tällä 
hetkellä juurikaan pystytä seulomaan, ennaltaeh-
käisevät harjoitusohjelmat hyödyttävät kaikkia. 
Kongressin aikana sosiaalisen median käyt-

töä uuden tutkimustiedon levityskanavana kiitel-
tiin monessa yhteydessä. Erityisesti Twitter nousi 
usein esiin ja sen pariin kannustettiin eri luennoit-
sijoiden toimesta. Suunnatkaamme siis somen 
ääreen ja jääkäämme odottamaan ensi vuoden 
FSPA-kongressia.
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Could you shortly explain to people who have 
never before heard about acute:chronic workload 
ratio - what it means and how it relates to sport 
injuries and athletes/team success?

When athletes train there is a “fitness” and “fatigue” 
response that comes with that. The training that athle-
tes perform over a longer period of time is called 
chronic training load. Chronic training load is analo-
gous to fitness. Acute training load is the training that 
has been performed over a much shorter timeframe, 
and is analogous to fatigue. The size of the acute 
load in relation to chronic load is referred to as the 
acute:chronic workload ratio. Essentially, it describes 
the training that an athlete has done, relative to what 
they have been prepared for. When this ratio is high it 
indicates that training loads have been “spiked” and 
this may put the athlete at risk of injury.

Should there be a difference in workload ratio 
(length of the time of acute and chronic load), 
if we consider different sports, endurance (e.g. 
running), team sport (e.g. football) or skill sport 
(e.g. gymnastics)? If yes, why? What do you think, 
how we should define the external load in these 
sports?

Far more research is needed to answer this question 
definitively, but in general it’s likely that each sport will 
use slightly different acute and chronic loading win-
dows, depending on a number of factors, including 
the physical demands of the sport and competition 
schedule. There has been a lot of training load-injury 

research completed in team sports, but comparably 
much less in gymnastics and endurance sports. In 
terms of quantifying the external demands of different 
sports, I would encourage practitioners to observe 
their sport; the variable that is most important to per-
formance will also likely to be important from an injury 
perspective. For example, while total running “mile-
age” might be the important external load variable 
for an endurance runner, running is unlikely to be as 
important to a baseball pitcher (the number of times 
the pitcher throws the ball is probably more important 
in this instance).

What is your key message for sports physiotherapist who has now decided to introduce the workload 
monitoring for athlete/athletes and coaching staff? 

Always keep in mind that training monitoring, on its own, will not reduce injury risk. Athletes and patients need 
to train (or exercise) in order to improve. Training monitoring can help identify if an athlete is responding ap-
propriately to a program, but it is the training that develops resilience and robustness. Athletes (and patients) 
need to “load” in order to tolerate “load”. 

Your great work with athlete workload monitoring and sport injuries has get a lot of attention in recent 
years, how you became interested in that subject as a first place?

My role basically involves getting the most out of athletes, and ensuring they get to “game day” in as good 
shape as possible. Of course, there is a lot that goes into that but physically I want them to be fit and carrying 
as little fatigue as possible. I also want to make sure that my training prepares them for the really intense pas-
sages of play, and to ensure I build a robust athlete. Athlete monitoring is just one part of the training process; 
it helps me ensure that my athletes are receiving an appropriate stimulus so that they are coping with training 
but also enter competition prepared for “battle”.
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Could you give your recommendation for our 
readers, what three texts/research articles they 
should read to learn more about this subject?

This open paper describes how “wrapping athletes 
in cotton wool” in an attempt to reduce injuries might 
actually result in a greater injury rate:

Br J Sports Med. 2016 Mar;50(5):273-80.
doi: 10.1136/bjsports-2015-095788.
Epub 2016 Jan 12.

http://bjsm.bmj.com/content/50/5/273

The training-injury prevention paradox: should 
athletes be training smarter and harder? 

This paper shows how to use the acute:chronic work-
load ratio to safely return athletes to sport following 
injury:

Br J Sports Med. 2016 Apr;50(8):471-5.
doi: 10.1136/bjsports-2015-095445.
Epub 2015 Dec 23.

http://bjsm.bmj.com/content/50/8/471

Has the athlete trained enough to return to play 
safely? The acute:chronic workload ratio permits 
clinicians to quantify a player’s risk of subsequent 
injury.

Finally, if practitioners are starting to monitor their ath-
letes for the first time, this paper will help to point them 
in the right direction:

Br J Sports Med. 2017 Jun 23.
pii: bjsports-2016-097298.
doi: 10.1136/bjsports-2016-097298.

http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/06/22/
bjsports-2016-097298

The athlete monitoring cycle: a practical guide 
to interpreting and applying training monitoring 
data.

Gabbett TJ1,2, Nassis GP3, Oetter E4, Pretorius J5, 
Johnston N6, Medina D7, Rodas G7, Myslinski T8, 
Howells D9, Beard A10, Ryan A11.

Your favourite book(s)?

“Blink” by Malcolm Gladwell.

Jos haluat kuulla lisää Timin ajatuksista ja opeista, niin yksi mahdollisuus siihen 
tarjoutuu marraskuussa 2018, jolloin Tim esiintyy Swiss Sports Medicine Confe-
rencessa. Samassa yhteydessä hän pitää “Workload Monitoring and Athlete 

Management” -workshopin. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26758673
http://bjsm.bmj.com/content/50/5/273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26701923
http://bjsm.bmj.com/content/50/8/471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28646100
http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/06/22/bjsports-2016-097298
http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/06/22/bjsports-2016-097298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabbett%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nassis%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oetter%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pretorius%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnston%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medina%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myslinski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howells%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ryan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28646100


30 • SUFT Elokuu 2017

Artikkeli

Daniela Eklundin väitöskirja tutkii voima- 
ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä
Teksti: Daniela Eklund

Miten voima- ja kestävyysharjoittelu kannattaa 
rytmittää toisiinsa nähden?

Säännöllinen liikunta kohottaa kuntoa, mutta on myös 
omiaan ehkäisemään niin aineenvaihdunnallisia ja 
sydänperäisiä sairauksia kuin ylipainoa. Liikunnan 
tuomat useat hyödyt ovat kuitenkin spesifejä sille lii-
kuntamuodolle, jota harrastetaan: kestävyysliikunta 
parantaa sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa 
sekä hapenottokykyä 
ja sitä myöten kestä-
vyyskuntoa, kun taas 
voimaharjoittelulla voi-
daan kasvattaa sekä 
lihasmassaa että -voi-
maa ja näin ollen ylläpitää ja parantaa toimintaky-
kyä. Jotta kaikki mainitut hyödyt voidaan saavuttaa, 
tulee kumpaakin liikuntamuotoa harrastaa säännölli-
sesti. 

Ongelmana piilee kuitenkin voima- ja kestävyyshar-
joittelun osittainen yhteensopimattomuus, joka saattaa 
ilmetä voiman kasvun hidastumisena tai tyrehtymisenä. 
Näin käy tyypillisesti, jos harjoittelua on määrällisesti 
erittäin paljon. Jos harjoittelumäärät sen sijaan pide-
tään maltillisina, esim. 2–3 kertaa viikossa kumpaakin 
harjoitusmuotoa, voidaan sekä voima- että kestävyy-
sominaisuuksia kehittää rinnakkain. Vaikka aiemmis-

sa tutkimuksissa on 
todettu, että voima- ja 
kestävyysharjoittelua 
rinnakkain toteuttaen 
saadaan kumman-
kin harjoitusmuodon 

kunto- ja terveyshyödyt vähintään yhtä suurina kuin 
jos jompaa kumpaa harjoitusmuotoa toteutettaisiin 
yksinään, ei toistaiseksi ole ollut selvyyttä optimaali-
sesta tavasta yhdistää voima- ja kestävyysharjoittelu 
samaan harjoitusohjelmaan. 

ˮ Ongelmana piilee kuitenkin voima- 
ja kestävyysharjoittelun osittainen 

yhteensopimattomuus, joka saattaa ilmetä 
voiman kasvun hidastumisena tai tyrehtymisenä. ˮ
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Voimaa ja kestävyyttä samassa harjoituskerrassa 
vai eri päivinä?

Kesäkuussa tarkastetussa väitöskirjassa pyrittiin sel-
vittämään kolmen eri yhdistetyn voima- ja kestävy-
ysharjoitteluohjelman vaikutuksia terveillä 18–40 
-vuotiailla miehillä ja naisilla 24 viikon aikana, kun 
voima- ja kestävyysharjoittelu suoritettiin joko samalla 
harjoituskerralla peräkkäin tai kun harjoitukset sijoi-
tettiin omille päivilleen. Kaikki koehenkilöt harjoitteli-
vat kokonaisuudessaan yhtä paljon, sillä eri päivinä 
harjoitelleet tekivät tunnin harjoituksen 4–6 kertaa 
viikossa kun taas saman päivän aikana harjoitelleet 
tekivät aina kaksi harjoitusta (voima ja kestävyys) 
peräkkäin, eli kahden tunnin harjoituksen 2–3 kertaa 
viikossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin harjoittelun vaiku-
tusta mm. maksimivoimaan, lihasten tahdonalaiseen 
aktivaatioon, maksimaaliseen hapenottokykyyn, ke-
hon koostumukseen sekä kolesteroliin. Lisäksi selvitet-
tiin miten koehenkilöt kokivat oman terveydentilansa 
sekä ajankäyttönsä. 

Tutkimuksessa selvisi, että niin miehet kuin naiset kai-
kissa kolmessa harjoitusryhmässä paransivat maksimi-
voimaa ja kestävyyssuorituskykyä, joskin harjoittelu eri 
päivinä vaikutti olevan hieman saman päivän harjoit-
telua tehokkaampi kestävyyssuorituskyvyn kannalta. 
Lihasten tahdonalainen aktivaatio - eli kyky käskyttää 
lihaksia - ei parantunut niillä koehenkilöillä, jotka suo-
rittivat harjoitukset samana päivänä siten, että kestä-
vyysharjoittelu toteutettiin aina ennen voimaharjoitusta. 
Päinvastainen järjestys sekä eri päivinä toteutettu har-
joittelu paransivat tahdonalaista aktivaatiota. 

Kummatkin sukupuolet kaikissa harjoitusryhmissä lisä-
sivät lihasmassaansa, mutta koko kehon rasvamassan 
vähenemistä havaittiin vain eri päivinä harjoitelleilla 
koehenkilöillä. Myös viskeraalirasvan, eli sisäelimiä 
ympäröivän rasvan väheneminen oli merkittävää. 
Lisäksi rasvan vähenemisellä oli suotuisa yhteys koles-
teroliarvoihin. Eri päivinä harjoitelleet koehenkilöt 
kokivat kuitenkin ajankäytön haastavaksi, vaikka ylei-
nen jaksaminen ja vireystila sekä koettu terveydentila 
pysyivätkin hyvinä.

Daniela Eklund
Daniela Eklund on tutkinut voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä 
vuodesta 2011 alkaen ensin pro gradu –tutkielmaa ja myöhemmin väitös-
kirjaa varten. Hän väitteli liikuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta 
kesäkuussa 2017 verraten väitöskirjatutkimuksessaan eri tapoja toteuttaa 
rinnakkain voima- ja kestävyysharjoittelua. Liikuntatieteellisen tutkimuksen 
ohella hän toimii myös eri-ikäisten ja –tasoisten yleisurheiluvalmentajana. 
Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin hänen väitöskirjansa keskeiseen 
sisältöön.
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Eri päivinä harjoittelu ajankäytöllisesti haastavaa 
– mutta tehokasta

Tutkimus osoittaa, että voima- ja kestävyysominai-
suuksia voidaan parantaa joko harjoittamalla voimaa 
ja kestävyyttä eri päivinä tai saman päivän aikana, 
kun harjoittelun kokonaismäärä on maltillinen. Lihas-
ten tahdonalaisen aktivaation kehityksen puute niillä 
koehenkilöillä, jotka tekivät samana päivänä kestävy-
ysharjoittelun ennen voimaharjoittelua, vaatii pidem-
piaikaista harjoitteluseurantatutkimusta, jotta voidaan 
selvittää, voiko ilmiöllä mahdollisesti olla negatiivisia 
vaikutuksia voiman kehitykseen. Mikäli halutaan

priorisoida voiman ja hermolihasjärjestelmän kehit-
tämistä, voi varmuuden vuoksi olla kannattavampaa 
tehdä voimaharjoittelu ennen kestävyysharjoittelua 
tai kokonaan eri päivänä. 

Vaikka harjoittelu eri päivinä koettiin ajankäytöllisesti 
haastavana, se ei vaikuttanut koettuun hyvinvointiin tai 
yleiseen jaksamiseen kuuden kuukauden harjoittelujak-
son aikana. Näin ollen eri päivinä toteutettu harjoittelu 
vaikuttaisi olevan tarkastelluista harjoitteluohjelmista 
kaikkein tehokkain, sillä sen avulla voidaan samanai-
kaisesti optimoida niin suorituskyky kuin kehonkoostu-
mus ja metabolinen terveyskin.
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SUFT:n hallitus esittäytyy -haastattelusarjassa tutustutaan hallituksen jäseniin - tällä kertaa 
vuorossa on varapuheenjohtaja Vesa Kuparinen.

SUFT ry esittäytyy:
Puheenvuorossa
Vesa Kuparinen
Kerro omista taustoistasi: Mikä johdatti fysioterapian ja myö-
hemmin urheilufysioterapian pariin? Kuinka päädyit SUFT:iin?

K otoisin olen Helsingistä ja nykyään asun Vantaalla. Lapsuus 
oli varmaankin suht tyypillinen 90-luvun lähiössä kasvaneen 
pojan lapsuus. Pelattiin pihalla eri lajeja aamusta iltaan, kun-

nes vanhemmat pakottivat lopettamaan. Totisemmin pelasin jalkapalloa ja tennistä. Kiinnostus fysioterapiaan 
heräsi varhain, kun tuli itse käytyä hoidattamassa erilaisia urheiluvammoja. Urheilufysioterapiaan ajauduin 
vahingossa, kun viimeisenä opiskeluvuotena sain kutsun koripallon nuorten maajoukkueeseen. Siitä lähtien olen 
toiminut koripallossa eri ikäkausimaajoukkueissa ja viimeiset 7 vuotta miesten maajoukkueessa. Koripallon kautta 
tutustuin oppi-isääni Seppo Pehkoseen, joka vei mukanaan SUFT:n toimintaan ja sillä tiellä ollaan edelleen. 
Seppoa on pitkälti kiittäminen, että urheilufysioterapeutin ura on tuonut tähän pisteeseen.

Kerro nykyisestä työnkuvastasi

Isoin osa arkityöstä tapahtuu pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemiassa Urheassa. Aamut alkavat yleen-
sä pienryhmäharjoituksilla Mäkelänrinteen lukion 
aamuharjoituksissa. Lajiryhminä minulla on rytminen 
voimistelu, telinevoimistelu, judo, paini sekä jääkiek-
ko, joiden kanssa harjoituksia tulee viikoittain. Muilta 
osin päivät täyttyvät eri lajien huippu-urheilijoiden 
auttamisesta. Päätavoite on useimmiten loukkaan-
tumisherkkyyden pienentäminen ja siinä samassa 
usein suorituskykyisyyskin kehittyy. Kaikki työ teh-
dään tiiviissä yhteistyössä valmennuksen kanssa. 
”Päivätyön” lisäksi toimin fysioterapeuttina Suomen 
miesten koripallomaajoukkueessa, miesten teline-
voimistelumaajoukkueessa sekä rytmisen voimistelun 
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Urheilufysioterapeutti toimii yhä useammin osana 
valmennusta. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, 
jotka fysioterapeutin tulee ymmärtää, jotta yhteis-
työ olisi toimiva ja kokonaisuus järkevä?

 1. Oman roolin ymmärtäminen. Fysioterapeutti on ur-
heilussa palveluammatti ja vastaamme meille tehtyyn 
tilaukseen. Valmentajalla on aina kokonaisvastuu ur-
heilijasta ja toimintamme pitää olla valmentautumista 
tukevaa.
2. Persoona. Sekä urheilijaan että valmentajaan ol-
laan paljon kontaktissa, joten on myös oltava persoo-
naltaan miellyttävä, että ihmiset haluavat olla yhteis-
työssä.
3. Vuorovaikutustaidot. Pitää tietää, mitä sanotaan ja 
mitä ei. Mitä puhutaan ja kenelle. Ei voi arvailla tai 
maalailla piruja. Omalla toiminnallaan ei missään 
nimessä saa luoda negatiivisia uskomuksia tai pelko-
tiloja. Pitää ymmärtää, että olemme myös osa urheili-
jan henkisen valmentautumisen prosessia.

Kun valitset tai suunnittelet harjoitteita oheishar-
joitteluun tai ns. ennaltaehkäisevään harjoitte-
luun, mitä asioita otat huomioon?

Tärkeintä on ottaa lajivaatimukset huomioon. Ensin 
on selvitettävä lajissa tyypillisesti esiintyvät vammat ja 
kohdentaa harjoittelua niiden ehkäisyyn. Harjoittelu 
voidaan kohdentaa joko lajisuorituksia tukevaksi tai 
vielä useammin teetän asioita, joita omassa lajissa ei 
luontaisesti tule. Näin saadaan kehitettyä tasapainoa 
kehossa. Annoksen kanssa tulee olla rehellinen eli ei 
riitä, että silloin tällöin tehdään hyviä harjoitteita, vaan 
kokonaisannostelu tulee rakentaa niin, että saadaan 
haluttu vaste aikaan.

Mikä on mieleenpainuvin muisto kisareissulta?

Olympialaisten esikarsintakilpailut Brasiliassa huhti-
kuussa 2016, kun molemmat voimistelijat Katja Vol-
kova ja Oskar Kirmes suoriutuivat erinomaisesti ja 
”leimasivat” lippunsa Rion kisakoneeseen. Aina, kun 
pääsee myötäelämään urheilijan kanssa suurissa tun-
netiloissa, tajuaa, miksi tätä työtä tekee.

"On pystyttävä nopeassa ajassa arvioimaan vamman vakavuutta
ja mitään vakavaa ei saisi missata." 

maajoukkueessa. Matkapäiviä tulee vuoteen siis var-
sin paljon.

Matkustat paljon urheilijoiden kanssa sekä 
kotimaassa että maailmalla. Mitä ominaisuuk-
sia tai taitoja urheilufysioterapeutilta mielestäsi 
vaaditaan, kun hän työskentelee leiriolosuhteissa 
tai kilpailureissulla?

Hyvää ja nopeaa päätöksentekokykyä ainakin. Vas-
taan tulevat tilanteet ovat usein hyvinkin yllättäviä. Itse 
pitää pystyä toimimaan rauhallisesti ja rationaalisesti. 
Fokus pitää säilyä oleellisissa asioissa ja pitää pys-
tyä toimimaan paineen alla. Toki työkalupakki pitää 
olla laaja, jotta joka tilanteeseen löytyy haluttu rat-
kaisu. Monesti matkassa ollaan ilman lääkäriä, joten 
vaatimukset fysioterapeutille ovat erittäin suuret. Pitää 

tietää, milloin ja miten lääkäriin ollaan yhteydessä ja 
mitkä ovat hoitoketjut. Diagnosointitaidot ovat erittäin 
tärkeät, vaikka suoraan diagnooseja ei annetakaan. 

On pystyttävä nopeassa ajassa arvioimaan vamman 
vakavuutta ja mitään vakavaa ei saisi missata.

”Valmentajalla on aina kokonaisvastuu 
urheilijasta ja toimintamme pitää olla 

valmentautumista tukevaa.
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Sertifioidut urheilufysioterapeutit SUFT tulevat koulutukset
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Nimi Paikkakunta Email Puh

Peter Halén J y vä s k y l ä/ Tamp e re p e te r . h a l en(a t ) s u f t . f i 0 4 5 -1171947

Leeni Lähteenmäki Kauh a jo k i l e en i . l ah te enm ak i (a t ) ke o . f i

Juha-Jaakko Ulvila S e in ä jo k i j uh a - ja ak ko .u l v i l a (a t )ho t m a i l . co m

Mikko Virtala E s p o o m ik ko .v i r t a l a (a t ) s uhk . f i 0 4 4 - 33 4 4355

Juha Koistinen Pä äkaupunk i s eu t u j uh a . ko i s t i n en(a t ) l i i kun ta f y s io . f i

Jari Puustinen Kuo p io ja r i . puu s t i n en(a t ) s p o r to . f i

Teija Simola S a s tam a l a te i j a . s imo l a(a t )kunno ns ta r t t i . f i

Vesa Kuparinen Pä äkaupunk i s eu t u ve s a . kup a r i n en(a t ) s u f t . f i

Seppo Pehkonen H e l s i n k i s ep p o . p ehko n e(a t ) t e ramus . f i

Tytti Nuoramo H e l s i n k i t y t t i (a t )we lho .co m

Petri Lehikoinen E ys i n s  /  Sve i t s i p e t r i (a t ) f y s io . f i

Sini Seppälä H e l s i n k i s i n i k r i s t a . s ep p a l a(a t )gm a i l . co m

Elina Järvinen Pä äkaupunk i s eu t u ke t t un en e l i n a @ ho t m a i l . co m 0 4 5 - 355 1981

Simone Kallonen H e l s i n k i s imo n e . ka l l o n en @ f y s io p rov i t a . f i

Pasi Lambacka Rovan iem i p a s i . l amb a c ka @ p p. i n e t . f i

Jukka Ritola Ko k ko l a j uk ka . r i t o l a @o mt k l i n i k ka . f i 0 4 0 0 - 522693

Mikko Poutiainen Lah t i m i k ko . p ou t ia i n en @ ho t m a i l . co m

Urheilijan Niska-Olkapää-Hartiarengas (UNOH), Helsinki 1.–2.9.2017

Urheilufysioterapian peruskurssi (UFPK), Helsinki 15.–16.9.2017

Urheilijan Lanneselkä-Lantio-Lonkka (ULLL), Helsinki 22.9.–24.9.2017

Dynamic Tape, Helsinki 29.9.2017

Explain Train Sport- seminaari, Helsinki 30.9.2017

Urheilufysioterapian peruskurssi (UFPK), Rovaniemi 13.–14.10.2017

Urheilijan Rintakehä (URK), Helsinki 20.–21.2017

Urheilijan Niska-Olkapää-Hartiarengas (UNOH), Helsinki 3.–4.11.2017

Urheilijan Polvi-Nilkka-Jalkaterä (UPNJ), Helsinki 17.–18.11.2017

Reseptikurssi Nilkka, Helsinki 19.11.2017

Urheilufysioterapian peruskurssi (UFPK), Helsinki 1.–2.12.2017
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