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PÄÄKIRJOITUS

Palautuminen ja kuormitus ovat 
sanoja, jotka liittyvät oleellisena 
osana kokonaisvaltaiseen näke-
mykseen ihmisen hyvinvoinnista. 
Urheilussa tieto palautumiseen 
liittyvien tekijöiden vaikutuksista 
urheilijan terveyteen ja kehittymi-
seen on lisääntynyt ja tarkentunut 
viime vuosina. Tästä on esimerkki-
nä urheilijan harjoituskuormituk-
sen seurantaan liittyvät tutkimuk-
set. Keskustelu ja tutkimus aiheen 
ympärillä jatkuu vilkkaana, ja tästä 
pitää osaltaan huolen analyysime-
netelmien jatkuva kehittyminen.

Palautuminen ja kuormitus ovat 
teemoina myös tämän vuoden 
FSPA kongressissa. Kongressin 
aiheet yhdistävät kaikkia urheilijan 
valmennuksessa mukana olevia 
henkilöitä ja urheilun parissa toi-
mivia terveyden alan ammattilai-
sia. Suomen Urheilufysioterapeutit 
ry toivottaa kaikki aiheesta kiin-
nostuneet tervetulleeksi oppimaan 
uutta ja tapaamaan muita urhei-
lun parissa toimivia ammattilaisia. 
Esiintyjät ovat tuttuun tapaan 
oman aihealueensa huippuasian-
tuntijoita sekä Suomesta että ulko-
mailta. Kongressi järjestetään 
hotelli Scandic Parkissa Hel-
singissä 7.-8.6. Käy tutustumassa 
tarkemmin ohjelmaan osoitteessa 
www.fspa-congress.com.

Tulevan kongressin mukaisesti 
myös tämän lehden aiheet liittyvät 
vahvasti etenkin kuormitukseen. 
Kannattaa lukea tarkasti austra-
lialaisen Peter Blanchin viisaita 
ajatuksia urheilufysioterapiasta.

Peter on tehnyt pitkän uran 
huippu-urheilun parissa. Hän 
kertoo haastattelussa monia tär-
keitä asioita muun muassa siitä, 
mitä urheilufysioterapeutilta 
vaaditaan nyt ja tulevaisuudes-
sa. Urheilufysioterapeutti (sert.) 
Juha-Jaakko Ulvila kertoo, 
millaista on arki maailman poh-
joisimman ammattilaisjoukku-
een fyysisenä valmentajana ja 
fysioterapeuttina. Biomekaniikan 
asiantuntija ja tutkija Juha-Pek-
ka Kulmala ohjaa lukijan aja-
tukset alaraajaan ja alaraajan 
kuormituksen syvällisempään 
ymmärrykseen. Kulmala poh-
tii artikkelissaan muun muassa 
juoksukengän vaimennuspara-
doksia.

Urheilufysioterapeutti työskente-
lee usein osana moniammatillista 
tiimiä, jolloin on tärkeää että kom-
munikaatio eri toimijoiden välillä 
sujuu. Muun muassa tähän paneu-
tuu fysiologi Aku Nikander, joka 
tarkastelee aihetta harjoittelun 
ja kuntoutuksen ohjelmoinnin 
näkökulmasta. Eetu Kansanaho 
kirjoittaa tällä kertaa Hermo- ja 
lihasfysiologian perusteet -artik-
kelisarjassa iän aiheuttamista 
muutoksista hermo-lihasjärjestel-
mään. Eetulta jälleen kerran mie-
lenkiintoista tietoa aiheesta, jonka 
perusteet jokaisen fysioterapeutin 
olisi hyvä tietää. 

Kiitos vielä kaikille lehden tekoon 
osallistuneille!

FSPA CONGRESS: PREVENTION -MISSION POSSIBLE 2019
ATHLETES RECOVERY & LOADING

Päätoimittaja
Jesse Pajari

Urheilufysioterapeutti (sert.), TtM
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www.fspa-congress.com

Vuoden 2019 fysioterapian 

kovin juttu Su
omessa!

Dr Michael Drew is the Pro-
gram Manager for the Athlete 
Availability Program at the 
Australian Institute of Sport. 

In this role he oversees the 
projects at the Australian 
Institute of Sport which 
designs, analyses and imple-
ments real-world prevention 
programs in collaboration 
with Australian National 
Sporting Organisations.

Dr. Michael DrewSuomen Urheilufysioterapeutit, SUFT ry järjestää jo viidennen 
kansainvälisen Prevention - Mission Possible urheilufysioterapian 
kongressin Suomessa. Vuoden 2019 teema on erittäin ajankohtainen:  
LOADING & RECOVERY.

Kongressi soveltuu erittäin hyvin myös niille TULE-fysioterapeuteille, 
jotka eivät päivittäin työskentele urheiluvammojen parissa. Tule päi-
vittämään kuormitukseen ja palautumiseen liittyviä tietoja!

Kongressin erityistä huippuantia ovat luennoitsioiden  
KÄYTÄNNÖN WORKSHOPIT.

Kansainnvälisinä luennoitsijoina mm. Mick Drew AUS,  Mo Gimpel 
UK,  Oliver Materne Aspetar Qatar ja  kotimaisina Ari Nummela 
KIHU ja Maarit Valtonen Olympiakomitea.

Teemana urheilijan ja liikkuvan ihmisen kuormitus ja palautuminen. 
Maailman huippututkijat ja -luennoitsijat tulevat Helsinkiin!

Early bird -
hinnat 

21.4.2019 saakka

Osallistumalla kongressiin 
sinulla on mahdollisuus voittaa:

CLINICAL SPORTS MEDICINE 
by McGraw Hill Education

The 5th Edition

2 PÄIVÄÄ 1 PÄIVÄ

OPISKELIJAT 190 € 110 €
SUFT:N JÄSENET 350 € 175 €

EI-JÄSENET 450 € 275 €

Osallistu
ja voita!
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HYVÄ PAHA JÄYKKYYS JA MUITA 
URHEILUBIOMEKANIIKAN PARA-
DOKSEJA
TEKSTI:  JUHA-PEKKA KULMALA

Juha-Pekka Kulmala työskentelee biomekaniikan 
asiantuntijana ja tutkijana HUSin Liikelaboratoriossa. 
Hänen tutkimuksensa käsittelee erityisesti kävelyn ja 
juoksun mekaniikkaa sekä liikuntakyvyn rajoitteita.

L uonnolliselle liikkumiselle, kuten kävelyl-
le, juoksulle ja hyppäämiselle, on kaikille 
ominaista alaraajan jousimainen toimin-

ta. Sen avulla vältetään epäedullisia törmäys-
voimia ja mahdollistetaan taloudellinen lihas-
työ venymis-lyhenemissyklin kautta. Tehok-
kaan ponnistusvaiheen kannalta ratkaisevaa 
on elastisen energian varastoituminen lihaksiin 
ja jänteisiin sitä edeltävässä jarrutusvaiheessa 
(1). Tätä voidaan tehostaa alaraajan jäykemmän 
toiminnan avulla, jolloin liikuntakoneistoon 
kohdistuvat suuremmat voimat aiheuttavat 
enemmän venytystä elastisiin rakenteisiin 
(1, 2).

Alaraajan jousimaista toimintaa ja dynaamista 
jäykkyyttä voidaan analysoida mekaanisen jou-
si-massamallin avulla (kuva 1). Analyysin tulok-
set tarjoavat vastauksen juoksukengän vaimen-
nusparadoksiin sekä saattavat selittää, miksi 

alaraajan suuremman jäykkyyden on havaittu 
olevan yhteydessä kohonneeseen eturistiside-
vammojen riskiin. Lisäksi alaraajan jäykkyyden 
vertailu eri liikesuorituksissa tarjoaa näkökul-
mia urheilulajien oheisharjoitteiden valintaan ja 
spesifisyysperiaatteeseen.

Kuva 1.
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JUOKSUKENGÄN VALINNASSA OBJEK-
TIIVINEN JA SUBJEKTIIVINEN ARVIO 
EIVÄT AINA TÄSMÄÄ 
Urheilijan fysiologisen kuormituksen mittaa-
miseen on olemassa monia työkaluja, mutta 
liikkeen biomekaniikkaan liittyvä analyysi on 
pääosin subjektiivista. Esimerkiksi liikuntako-
neiston tuottamat ja siihen kohdistuvat voi-
mat ja kuormitukset joudutaan yleensä arvi-
oimaan ilman objektiivisia menetelmiä. Yksi 
tähän liittyvä haaste on juoksukengän valinta, 
jossa pyritään sekä miellyttävän tuntuiseen 
että iskutukselta suojaavaan lopputulokseen. 
Tuntemukseen perustuva jalkinevalinta näyt-
tää johtavan usein kohtalaisen pehmeästi 
vaimennettuun lopputulokseen (3, 4). Valinta 
on luonnollinen, sillä kukapa haluaisi juosta 
epämukavan tuntuisilla juoksukengillä. Mie-
lenkiintoista sen sijaan on se, että parhaan 
tuntuisilla kengillä jalkaan kohdistuva isku-
kuormitus ei näytä olevan keskimäärin ai-
nakaan vähäisempi verrattuna valitsematta 
jääneisiin vaihtoehtoihin (3, 4). Juoksijan jalka 
ei myöskään näytä pystyvän aistimaan sitä, 
millä eri kenkävaihtoehdoista jalkaan kohdis-
tuva iskuvoima on matalinta, vaan oma-arvio 
asiassa osuu poikkeuksetta paksuimmalla ja 
pehmeimmällä pohjalla varustettuun vaihto-
ehtoon (3, 4). Tällaisella kengällä juoksun is-
kukuormitus kuitenkin näyttää jopa kasvavan 
verrattuna tavanomaisella vaimennuksella va-
rustettuun kenkään (5, 6).

  Iskukuormitukseen liittyvä aistiharha selitty-
nee pehmeästi vaimennetun kengän kykyyn 
jakaa jalkapohjaan kohdistuva paine laajem-
malle alueelle, jolloin maksimipaine alenee ja 
iskuvoiman aistiminen heikkenee (7). Maksi-
malistisen vaimennuksen yllättävää vaikutus-
ta iskuvoimiin taas voidaan selittää alaraajan 
jäykkyyssäätelyllä: kun hyvin vaimennettu 
kenkä joustaa jalan alla askelkontaktin alussa, 
mukautuu alaraajan oma jousto siihen kään-
teisesti (8). Alaraajan oman jouston vähene-
misen seurauksena alaraaja-jalkinesysteemin 
kokonaisiskunvaimennuksesta voi tulla jopa 
jäykempi. Tästä seuraa iskuvoiman (F) kasva-
minen kehon massan (m) negatiivisen kiihty-
vyyden (a) lisääntyessä, sillä voiman suuruus 
tottelee mekaniikan lakia F=ma. Vastaava 
ilmiö alaraajan jäykkyyssäätelyssä havaitaan, 
kun ihminen siirtyy juoksemaan kovalta alus-
talta pehmeämmälle alustalle (9). 

Syitä alaraajan jäykkyyssäätelyyn voidaan 
selittää itseoptimointihypoteesilla. Siinä aja-
tuksena on, että hermo-lihasjärjestelmän 
ohjaamana yksilön liikemekaniikka mukautuu 
luonnostaan minimoimaan submaksimaali-
sessa liikkumisessa energiankulutuksen (10) tai 
vaihtoehtoisesti heikkojen lihasten kuormituk-
sen (11). Jäykkyyssäätelyn avulla mm. askelkon-
taktin kesto ja painopisteen ylös-alas-liike juok-
sussa säilyvät lähes samana ulkoisista tekijöistä 
riippumatta (9), millä lienee keskeinen merkitys 
optimaalisen venymis-lyhenemissyklisen lihas-
toiminnan kannalta. 

Nähtäväksi jää, voisiko yksilölliseen biome-
kaaniseen mittausdataan perustuva kengän 
valinta vähentää juoksun iskukuormituksesta 
johtuvia rasitusvammoja. Tämä on mahdollis-
ta, sillä eri kenkien vaikutukset juoksun isku-
kuormituksen suuruuteen ovat huomattavia. 
Tutkimuksissa eri suuntaiset yksilölliset erot 
kuitenkin usein kumoavat toisensa, jolloin 
kaikkien koehenkilöiden keskiarvotuloksissa ei 
tavallisesti havaita merkittäviä eroja eri kenkien 
välillä. 

ISKUKUORMITUKSEEN LIITTYVÄ 
AISTIHARHA SELITTYNEE 

PEHMEÄSTI VAIMENNETUN KENGÄN 
KYKYYN JAKAA JALKAPOHJAAN 

KOHDISTUVA PAINE LAAJEMMALLE 
ALUEELLE, JOLLOIN MAKSIMIPAINE 

ALENEE JA ISKUVOIMAN AISTIMINEN 
HEIKKENEE
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PITÄÄKÖ ALARAAJAN OLLA JÄYKKÄ 
VAI JOUSTAVA? 
Urheilubiomekaniikan tutkimukset keskitty-
vät usein joko vammojen ehkäisyyn tai suori-
tuskyvyn kehittämiseen. Kahtiajaon tuloksena 
on syntynyt ristiriitainen ajatuskulku, jossa 
alaraajan jäykkyys näyttäytyy joko hyvänä tai 
huonona asiana riippuen siitä, kumpaan aihe-
piiriin tutkimus kuuluu.

Suorituskykyä tarkastelevat tutkimukset 
yhdistävät alaraajan suuremman jäykkyyden 
dynaamisempaan liikkeeseen ja parempaan 
suorituskykyyn (1, 2, 12). Esimerkiksi juoksuno-
peuden lisäämisen edellytys on lyhyempi askel-
kontakti ja suurempi askelpituus, jotka saavute-
taan alaraajan dynaamista jäykkyyttä kasvat-
tamalla (13). Suurempi alaraajan jäykkyys taas 
vaatii suurempia lihasvoimia, nivelmomentteja 
ja alustaan tuotettuja tukivoimia (13). Samat 
mekaaniset tekijät erottavat myös nopeammat 
ja hitaammat juoksijat toisistaan (14, 15).  

Urheiluvammatutkimuksissa lähdetään kui-
tenkin usein ajatuksesta, että liikesuorituksessa 
ilmenevä korkeampi alaraajan jäykkyys altistaa 
loukkaantumisille. Ajatuksen synnyttäjä lienee 
kuuluisa Hewettin ym. (2005) tutkimus (16), 
jossa vertailtiin vuoden seurantajakson aikana 

eturistisidevamman saaneiden ja vamman vält-
täneiden joukkuelajien naisurheilijoiden pudo-
tushypyn biomekaniikkaa. Tulokset osoittivat, 
että vammautuneilla oli pudotushypyssä paitsi 
suurempi polven valguskulma ja -momentti, 
myös keskimäärin 17 % korkeampi tukivoima ja 
16 % nopeampi kontakti, 28 % suurempi lonkan 
ojentajalihasten momentti sekä 10° vähäisempi 
polven jousto. Tuoreen suomalaistutkimuk-
sen (17, 18) havainnot ovat valgus-muuttujia 
lukuun ottamatta lähes identtisiä Hewett ym. 
(2005) havaintojen kanssa: vuoden seurannan 
aikana eturistisidevamman saaneilla nuorilla 
naisurheilijoilla oli pudotushypyssä keskimää-
rin 20 % korkeampi tukivoima, 6° vähäisempi 
polven jousto sekä n. 10 % suuremmat polven 
ja lonkan ojentajien tuottamat nivelmomentit 
verrokkiryhmään nähden. Näiden löydösten 
tulkinta vaikuttaa selvältä: jäykempi alaraaja 
(suurempi tukivoima ja nivelmomentit sekä 
pienempi jousto) pudotushypyssä lisää nuorilla 
naisurheilijoilla riskiä saada eturistisidevamma. 
Mutta ratkaiseva kysymys kuuluu, miksi suu-
rempi jäykkyys lisää riskiä?
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Suorituskyvyn näkökulmasta katsottuna 
urheiluvammatutkimusten löydökset tekee 
mielenkiintoiseksi erityisesti se, että kaikki 
edellä mainitut muuttujat polven valgus-muut-
tujia lukuun ottamatta voidaan yhdistää 
dynaamisempaan liikkeeseen ja parempaan 
suorituskykyyn (1, 2, 12, 14, 15). Myös Hewettin 
ryhmän oma pudotushyppytutkimus nuorilla 
naislentopalloilijoilla vuodelta 2009 yhdistää 
korkeammat polven ja lonkan nivelmomentit 
suurempaan hyppykorkeuteen (19). Siksi syy 
alaraajan jäykkyyden ja vammariskin yhteydel-
le saattaakin olla yksinkertaisesti se, että suo-
rituskykyisemmät urheilijat saavat enemmän 
peliminuutteja ja altistuvat siten enemmän 
tapaturmille verrattuna vähemmän peliaikaa 
saaviin pelaajiin. Peliajan määrällä on keskeinen 
merkitys, sillä valtaosa eturistisidevammoista 
sattuu pelitilanteissa (17). Koska vammojen 
ehkäisyyn ja riskitekijöihin keskittyvissä tutki-
muksissa harvoin, jos koskaan, raportoidaan 
hyppykorkeuksia tai yksilöllisesti tilastoituja 
peliaikoja, jää edellä esitetty hypoteesi kuiten-
kin toistaiseksi spekulatiiviseksi. 

ALARAAJAN JÄYKKYYS JA VOIMAHAR-
JOITTELEMATTOMUUSPARADOKSI
Urheilijan harjoittelussa joudutaan kolkuttele-
maan suorituskyvyn äärirajoja, jotta haluttuja 
ominaisuuksia saadaan kehitettyä. Voimahar-
joittelulla on perinteisesti ollut tärkeä rooli 
etenkin nopeus- ja teholajien ominaisuushar-
joittelussa, joissa suorituskyvyn ydin on nopea 
voimantuotto. Suosiossa ovat etenkin levy-
tankoliikkeet, kuten jalkakyykky, rinnalleveto 
ja tempaus, koska niiden ajatellaan tukevan 
biomekaaniselta profiililtaan erityisen hyvin 
juoksemista ja hyppäämistä. Mutta mistä tie-
dämme, miten spesifejä käytetyt harjoitteet 
todella ovat lajisuoritukseen nähden? Eri har-
joitusliikkeiden spesifisyyttä voidaan arvioida 
yhdistelemällä tietoa useista eri tutkimuksista, 
vaikkakin metodologiset erot usein vaikeutta-
vat synteesin tekoa. Valmentajille päänvaivaa 
saattavat aiheuttaa myös tarinat (20), joiden 
mukaan menestyäkseen esimerkiksi pikajuok-
sun huipulla ei välttämättä tarvitse painoja 
kolistella, vaan tehdä oheistreeninä lähinnä 
plyometristä loikka- ja hyppelyharjoittelua. 
Tämä herättää kysymyksiä perinteisen voima-
harjoittelun tarpeellisuudesta. 

Asian pohtimiseksi kuvassa 2 esitetään jalka-
kyykyn, hyppelyn ja pikajuoksun keskeisimpiä 
biomekaanisia muuttujia. Liikkeet on suorit-
tanut 90 kg painoinen nopeus-teholajin har-
joittelua tehnyt miesurheilija. Vaikka esitetyt 
tulokset ovat vain yhdeltä henkilöltä, ovat ne 
linjassa kirjallisuuden kanssa (8, 11, 15, 21, 22). 
Tulosten perusteella kyykkysuoritusten liike-
mekaaninen profiili eroaa merkittävästi hyppe-
lystä ja juoksusta, joille ominaista on alaraajan 
pieni jousto, suuri jäykkyys, nopea kontakti ja 
korkea tukivoima. Niveltason momentti- ja te-
hoanalyysi paljastaa ehkä hieman yllättäenkin, 
että juoksussa ja hyppelyssä pelkästään omaa 
kehonpainoa liikuteltaessa päästään huomat-
tavasti suurempiin ojentajalihasten tuottamiin 
voimiin ja tehoihin verrattuna kyykkysuorituk-
siin. 

SUORITUSKYKYÄ TARKASTELEVAT 
TUTKIMUKSET YHDISTÄVÄT 
ALARAAJAN SUUREMMAN 

JÄYKKYYDEN DYNAAMISEMPAAN 
LIIKKEESEEN JA PAREMPAAN 

SUORITUSKYKYYN



 SUFT Huhtikuu 2019 • 9

ARTIKKELI

Mielenkiintoinen havainto kyykkysuorituksia 
vertailtaessa on, että kuorman vaikutus näyttää 
kompensoituvan suuremmalla liikenopeudella, 
jolloin 40 kg kuormalla päästään jopa hieman 
suurempiin ojentajalihasten momentteihin ja 
tehoihin kuin 90 kg kuormalla. Juoksu taas 
eroaa hyppelystä erityisesti lonkan suurempien 
momenttien ja tehojen osalta. 
Kontaktia edeltävällä lentovaiheella ja lihasten 
esiaktivaatiolla on ratkaiseva vaikutus siihen, 
että juoksussa ja hypyissä päästään tukivoi-
mien sekä nivelmomenttien ja -tehojen osal-
ta selvästi korkeammalle tasolle. Kyykyssä 
liikenopeus lähtee nollasta ja siksi liikkeen dy-
naamisuus kärsii kuormasta riippumatta, vaik-
ka pyrittäisiin maksiminopeuteen.

Oma vaikutuksensa on myös kyykyn syvem-
män asennon aiheuttamalla epäedullisella 
vipuvarsimekaniikalla (ojentajalihasten lyhyet 
vipuvarret suhteessa reaktiovoimavektorin 
vipuvarteen) sekä optimaalista suuremmalla 
lihaspituudella (etenkin etureiden lihakset). 

Tämän tuloksena lihasten täytyy pinnistellä 
maksimaalisesti, vaikka tukivoima ei ole juu-
rikaan suurempi kuin kävelyssä. Lähemmäs 
hyppyjen tai juoksun nivelkulmia päästään 
korkeissa kyykyissä, mutta toisaalta näissä jää 
vielä vähemmän matkaa kiihdyttää liikenope-
utta ennen suunnanmuutosta. 

Sellaisenaan kyykyn biomekaniikka toki pal-
velee lähtökiihdytyksen ensimmäisiä askelia, 
joissa voimantuottoajat ja nivelkulmat ovat 
lähempänä kyykyn vastaavia. Hyppely- ja loik-
kaharjoitteille on kuitenkin syytä antaa suuri 
painoarvo kaikissa lajeissa, joissa edellytetään 
suurta alaraajan jäykkyyttä. Kaikkein spesifim-
pien oheisharjoitteiden valinta jää kuitenkin 
osittain arvailujen varaan, sillä eri voimahar-
joitteita, hyppelyjä, juoksua, kiihdytystä tai 
jarrutusta kattavasti vertailevia tutkimuksia ei 
ainakaan alaraajan jäykkyyden tai niveltason 
biomekaniikan osalta ole saatavilla. 

Kuva 2.
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TEKSTI: MATTI PAROJÄRVI, VASTUUVALMENTAJA,
NUORTEN TELINEVOIMISTELUMAAJOUKKUE

HAASTATTELUSSA
FYSIOTERAPEUTTI
SATOSHI MUROI
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S uomen nuorten telinevoimistelu-
maajoukkue vieraili 16.–26.2.2019 
Tokiossa Japanissa, Ajinomo-

to National Training Centerissä. Vie-
railu oli osa maiden välistä yhteistyötä. 
Matkalla oli mukana 15 voimistelijaa ja 7 val-
mentajaa. 

Japani kuuluu telinevoimistelussa maailman 
kärkimaihin. Olympiamitaleja maalla on lajista 
jo lähes 100. Japanin kirkkaimpana tähtenä on 
loistanut viime vuodet Kohei Uchimura, joka 
on voittanut useiden muiden saavutusten 
lisäksi 6-ottelun olympiakultaa kaksissa viime 
olympialaisissa ensimmäisenä voimistelijana 44 
vuoteen. 

Vierailun aikana Japanin maajoukkueen fysio-
terapeutti Satoshi Muroi kertoi ajatuksiaan 
omasta työstään ja siitä, kuinka hän osaltaan 
tukee nuorten urheilijoiden valmentautumista 
kohti maailman huippua. 

Muroin mukaan fysioterapeutin pääasialli-
sena tehtävänä maajoukkueessa on kuntou-
tuksen ja vammojen ennaltaehkäisyn lisäksi 
valmennuksen tukeminen sekä valmentajien 
ja voimistelijoiden kouluttaminen. Japanissa 
fysioterapeutteja työskentelee vain harvoin 
voimistelijoiden kotisaleilla, mutta maajouk-
kuetasolla fysioterapeutti kuuluu osana val-
mennusryhmään.

Kertoessaan työstään Muroi painottaa seu-
raavaa: vaikka fysioterapeutin yhtenä tärkeim-
mistä tavoitteista on auttaa takaamaan nuo-
relle urheilijalle mahdollisimman paljon terveitä 
harjoituspäiviä, on tärkeää, että myös fysiote-
rapeutti auttaa nuorta näkemään uraansa 
vuosia eteenpäin. Tästä syystä ennakoinnin ja 
itseohjautuvuuden opettaminen on oleellinen 
osa työtä.
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Nuorten kasvuikäisten voimistelijoiden koh-
dalla Muroi korostaa aktiivisen liikkuvuuden 
merkitystä. Lisäksi rakenteelliset muutokset 
muun muassa luuston osalta tuovat nopeim-
man kasvuvaiheen aikana väistämättä haastei-
ta, jotka tulee huomioida harjoittelussa. Muroi 
tuo myös esille ajatuksen, kuinka voimistelijan 
tulisi kyetä tekemään jokainen liike ja harjoite 
lopulta itsenäisesti ilman apua ja ilman, että 
laatu kärsii.

Vammojen ennaltaehkäisyyn liittyvien toi-
menpiteiden osalta Muroi painottaa säännöl-
lisyyttä ja tarkkuutta kaikessa, mitä urheilija 
tekee. Hänen mukaansa keskivartalon hallinta 
ja voima ovat tärkeässä roolissa alaraajojen 
kuormituksen kannalta. Olkanivelten riittävä 
sisäkiertoliikkuvuus painottuu eri telineillä, 
joten se on tärkeässä asemassa. Lisäksi olka-
päiden, rintalihasten ja lapaluiden liikkuvuus-
harjoitteita tulee tehdä päivittäin sekä itsenäi-

sesti että avustetusti (valmentaja, kaveri). Sama 
pätee ranteiden mobilisointiin ja vahvistami-
seen.

Kysyttäessä, mitä fysioterapeutilta vaaditaan 
telinevoimistelussa, Muroi toteaa, että hyvä 
koulutus ja lajituntemus ovat ensiarvoisen 
tärkeitä. Lisäksi fysioterapeutin tulisi olla ajan 
hermolla lajin sekä oman ammattitaitonsa 
osalta jo siitäkin syystä, että lajin säännöis-
sä tai telineissä saattaa tapahtua muutoksia. 
Hyvä sopeutumiskyky muuttuviin tilanteisiin 
on myös tärkeää. Lopuksi Muroi muistuttaa, 
että telinevoimistelijat ovat urheilijoita lajissa, 
jossa vaatimukset vartalon osalta ovat todella 
suuret ja tästä syystä myös hinta voi olla joskus 
sen mukainen.

Satoshi Muroi ja Lasse Hytönen
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TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN:
URHEILUUN PALUUN ARVIOIMINEN 
HAASTAA FYSIOTERAPEUTIN JA 
VALMENNUKSEN

TEKSTI: JESSE PAJARI, VEERA KARJALAINEN4

TUTKIMUKSESTA KÄYNTÄNTÖÖN -ARTIKKELISARJASSA KOOTAAN YHTEEN REFERAATTE-
JA LEHDEN TEEMAAN SOPIVISTA TUOREISTA TUTKIMUSARTIKKELEISTA. TÄSSÄ NUMEROSSA 
AIHEENA OVAT URHEILIJAN PALAUTUMINEN, UNI JA URHEILUUN PALUUN KRITEERIT.

1.  HEIKKOUS ETUREIDEN 
LIHASVOIMASSA ON YLEISTÄ 
VUOSI ACL-REKONSTRUK-
TION JÄLKEEN 

Yhden jalan hyppytestiä saatetaan 
käyttää kliinisessä työssä korvaava-
na mittarina etureiden lihasvoiman 
testaamiselle silloin, kun lihasvoiman 
mittaamiseen tarvittavia välineitä ei 
ole saatavilla. Tanskalais-australialai-
sen tutkimusryhmän tarkoituksena 
oli selvittää etureiden lihasvoiman 
symmetrisyyden yhteyttä yhden 
jalan hyppytestin symmetrisyyteen. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 
69 henkilöä, sekä miehiä että naisia. 
Osallistujat olivat nuoria ja aikuisia 
urheilijoita. Tutkittaville tehtiin etu-
ristisiteen rekonstruktio ja kaikille 
annettiin ohjeistus kuntoutuksen eri 
vaiheisiin. Tutkittavat hakeutuivat 
itse fysioterapeutille ja on oletetta-
vaa, että kuntoutus on ohjeistukses-
ta huolimatta eronnut tutkittavien 
välillä. Hyppytesti ja lihasvoiman 
mittaus suoritettiin puoli vuotta ja 
vuosi operaation jälkeen.

Tutkijat määrittelivät alaraajan 

toimintakyvyn tai lihasvoiman sym-
metriseksi, kun LSI (Limb Symmetry 
Index) oli vähintään 85 %. Puolen 
vuoden kohdalla kaksi kolmesta ja 
vuoden kohdalla yhdeksän kym-
menestä oli saavuttanut symmet-
risyyden yhden jalan hyppytestissä. 
Lihasvoiman osalta kehitys oli mer-
kittävästi hitaampaa. Puolen vuoden 
kohdalla symmetrisen polven ojen-
tajalihasten voiman oli saavuttanut 
noin neljäsosa ja vuoden kohdalla 
noin puolet tutkittavista. Mielenkiin-
toista oli, että hyppytestin tulos ei 
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ollut yhteydessä symmetrisen lihas-
voiman kehitykseen. Puolen vuoden 
kohdalla riittävän hyppytestitulok-
sen saavuttaneista vain noin 40%:lla 
oli symmetrinen lihasvoima ja vuo-
den kohdalla eroa lihasvoimassa oli 
vielä noin puolella tutkittavista.

Tutkimuksen pääsanoma on, että 
yhden jalan hyppytestin tuloksen 
ei voida olettaa korvaavan polven 
ojentajalihasten voiman mittaamis-
ta. Tuloksia arvioitaessa tulee lisäksi 
ottaa huomioon, että kyseessä on 
14–45-vuotiaita amatööriurheilijoita. 
Tuloksia ei voida siten suoraan yleis-
tää ammattiurheilijoihin.

Lähde: Barford, K.W. et al. 2019. The Knee 
26, 149-155.

2. AIKA - YLEISIN, MUTTA EI 
VÄLTTÄMÄTTÄ JÄRKEVIN KRI-
TEERI URHEILUUN PALUULLE 
Milloin urheilija on jälleen valmis 
kilpailemaan eturistisiteen re-
konstruktio-operaation jälkeen? 
Tähän kysymykseen sekä urheili-
ja että valmennus haluavat saada 
vastauksen. Historiallisesti tarkas-
teltuna arviointi on perustunut 
operaatiosta kuluneeseen aikaan 
ja kriteereihin, jotka urheilijan on 
tullut täyttää ennen luvan saamis-
ta täysipainoiseen harjoitteluun ja 
kilpailemiseen. Tässä aihealuetta 
kuvailevassa katsauksessa tutkijat 
halusivat selvittää, millaisia kritee-
reitä tähän mennessä julkaistuissa 
tutkimuksissa on käytetty ja miltä 
tilanne näyttää historiallisesti aina 
tähän päivään asti.

Katsauksen menetelmästä johtu-
en tutkimusten laadun arviointia 
ei suoritettu. Valintakriteerit täytti 
yhteensä 209 tutkimusta. Tutki-
mukset sisälsivät yli 22 000 osallis-

tujaa, joille oli suoritettu primääri 
ACL-rekonstruktio. Katsauksen 
tulokset antavat hyvän kuvan kai-
kista tähän mennessä tutkimuk-
sissa käytetyistä urheiluun paluun 
kriteereistä. 

Vielä ennen 1990-luvun alkua 
operaatiosta kulunut aika oli ainoa 
käytetty kriteeri, kun taas nykyisin 
aika on ainoa kriteeri 42 %:ssa jul-
kaistuista tutkimuksista. Eräs ylei-
simmin käytetyistä kriteereistä on 
LSI (limb symmetry index, oltava 
vähintään 85 %), jota on katsa-
uksen mukaan käytetty 75 %:ssa 
tutkimuksista. Tutkijat huomaut-
tavat, että sen käytössä ja tulosten 
tulkinnassa tulee käyttää harkintaa 
erityisesti silloin, jos fysioterapeu-
tilla ei ole käytössä vertailuarvoja 
terveestä ja/tai loukkaantuneesta 
jalasta ennen loukkaantumista. 
Lihasvoimaa on käytetty 42 %:ssa, 
suorituskykyperusteisia kriteereitä 
20%:ssa ja subjektiivisia kyselyihin 
perustuvia kriteereitä 20%:ssa jul-
kaistuista tutkimuksista.

Tutkijoiden mukaan vuonna 2016 
julkaistut suositukset urheiluun 
paluun kriteereistä (3) näkyvät 
vain harvoissa tähän mennessä 
julkaistuista tutkimuksista. Tutkijat 
korostavat, että jatkossa sekä tut-
kimuksissa että käytännössä kri-
teereiden tulisi aiempaa selvemmin 
ottaa huomioon moniulotteisesti 
urheilijan psykologinen, fysiologi-
nen ja fyysinen valmius yhdistetty-
nä kokonaiskuormituksen seuran-
taan. Lisäksi tutkijat painottavat, 
että katsaus ei kerro kriteereiden 
kyvystä ennustaa tulevia vammoja 
tai urheiluun paluun onnistumista. 
(Kirjoittajan huomautus: Äskettäin 
julkaistu systemaattinen katsaus 
tutki urheiluun paluuseen liittyvien 

testien validiteettia. Tulokset olivat 
moniselitteisiä. (4))

Lähde: Burgi et al. 2019. BJSM. doi:10.1136/
bjsports-2018-099982

3. VOIDAANKO “10 %:N SÄÄN-
TÖ” HEITTÄÄ ROMUKOPPAAN 
JUOKSIJOIDEN KOHDALLA? 
Juoksu lukeutuu klassisiin kilpaur-
heilun muotoihin. Sen suosio va-
paa-ajan liikuntamuotona alkoi 
kasvaa 1970-luvulla. Nykyään juok-
semista harrastetaan lähes glo-
baalisti. Monista terveyshyödyistä 
huolimatta juoksuun liittyvät rasi-
tusvammat ovat valitettavan tut-
tuja monille harrastajille. Vammoil-
le altistavia riskitekijöitä on esitetty 
useita. Tähän mennessä ei ole kui-
tenkaan kyetty osoittamaan, että 
jokin tietty muokattava riskitekijä 
altistaisi selvästi toista enemmän 
vammoille. Viime vuosina useissa 
eri tutkimuksissa on havaittu, että 
harjoituskuormitukseen liittyvät 
nopeat muutokset saattavat lisätä 
vamma-alttiutta urheilijoilla. Tästä 
syystä tutkijat halusivat systemaat-
tisen kirjallisuuskatsauksen avulla 
selvittää, onko harjoituskuormi-
tuksessa tapahtuneilla muutoksilla 
vaikutusta juoksuun liittyviin vam-
moihin?  

Tutkijoiden asettamat sisäänot-
tokriteerit täytti kaikkiaan neljä tut-
kimusta, jotka olivat laadultaan ja 
menetelmällisesti vaihtelevia. Huo-
mionarvoista on, että tutkimuksissa 
ei tutkittu urheilijoita vaan juoksijat 
olivat joko aloittelijoita tai harras-
tajia. Kolme neljästä tutkimuksesta 
osoitti, että harjoituskuormituksen 
nopealla muutoksella voisi olla pieni 
vamma-alttiutta lisäävä
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vaikutus. Muun muassa tutkimus-
ten suurista eroista johtuen yhte-
näistä johtopäätöstä ei voida esit-
tää. Tutkijat kuitenkin toteavat, että 
tämän hetkisen näytön perusteella 
usein esitetylle ns. “10 %:n säännöl-
le” (10 %:n lisäys viikkokohtaisessa 
kuormituksessa lisää vammariskiä) 
ei löydy tukea. Näyttää siltä, että 
vasta vähintään 30 %:n muutos 
harjoituskuormituksessa saattaisi 
lisätä vamma-alttiutta.

Tulosten yleistettävyyttä pohdit-
taessa on muistettava, että tuloksia 
ei voida suoraan yleistää esimerkiksi 
urheilijoihin. Tutkimusten hetero-
geenisyydestä johtuen katsauksen 

perusteella ei ole syytä tehdä suuria 
johtopäätöksiä.

Lähde: Damsted et al. 2018. IJSPT 13 (6), 
931-942.

4. URHEILIJOIDEN UNEN 
MÄÄRÄ USEIN VÄHENEE KIL-
PAILUJA SEURAAVANA YÖNÄ 
Unen aikana ihmisen elimistös-
sä on käynnissä useita fysiologisia 
prosesseja, jotka voivat edesauttaa 
urheilijan palautumista sekä sopeu-
tumista harjoituksiin ja kilpailuihin 
liittyvään rasitukseen. Unen aika-
na elimistö säätelee anabolista ai-
neenvaihduntaa, prosessoi muistia 
ja edistää immuunivasteita. Lisäksi 

pidemmät yöunet voivat edesaut-
taa suorituskykyä lajiteknisiä taitoja 
vaativissa suorituksissa. Ei siis ihme, 
että urheilijat pitävät unta yleensä 
tärkeimpänä palautumiskeinona ja 
sitä kautta menestyksen avaimena. 
Australialaiset tutkijat pyrkivät sel-
vittämään tuoreessa systemaatti-
sessa katsauksessaan urheilijoiden 
nukkumista nykyisten suositusten 
valossa sekä tarkastelemaan, löy-
tyykö harjoituksiin ja kilpailuihin 
liittyviä tekijöitä, joilla on negatii-
visia vaikutuksia unen laatuun ja 
määrään. 

Katsauksen analyysiin päätyi 
lopulta 54 tutkimusta, joissa unta oli 
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mitattu objektiivisesti. Tutkittavat 
olivat urheilijoita 21:stä eri lajista niin 
yksilö- kuin joukkuelajeistakin. Iäl-
tään he olivat 16–28-vuotiaita. Aikui-
sille yöunien pituudeksi suositellaan 
vähintään seitsemän tuntia ja unen 
laadun prosenttiarvoksi vähintään 
85 %. Prosenttilukema saadaan, kun 
nukkumisaika suhteutetaan sängys-
sä vietettyyn kokonaisaikaan. 

Katsauksen tulokset osoittavat, 
että nukkumiseen liittyvät haasteet 
ovat yleisiä urheilijoiden keskuu-
dessa. Urheilijat eivät usein kykene 
saavuttamaan yleisiä suosituksia 
harjoitusjaksolla tai kilpailun jälkei-
senä yönä. Kilpailutilanteen todettiin 

vähentävän sekä unen laatua että 
määrää kilpailun jälkeisenä yönä 
verrattuna edeltäviin öihin. Etenkin 
klo 18.00 jälkeen alkanut iltakilpailu 
lyhensi unen pituutta. Lisäksi jos har-
joitukset alkoivat aamulla ennen klo 
7.00, vähensi se edeltävän yön unen 
pituutta. Tästä syystä voisi olla suo-
siteltavaa ajoittaa aamuharjoitukset 
alkavaksi vasta klo 9.00. Myös äkil-
lisesti lisääntynyt harjoituskuorma 
(> 25 %), matkustamisesta johtuva 
aikaerorasitus ja suuret korkeuserot 
(> 1600 m)  saattoivat vaikuttaa 
negatiivisesti uneen.

Katsauksen tuloksia ei voida yleis-
tää koskemaan kaikkia urheilijoita. 
Esimerkiksi isossa osassa tutkimuk-
sia oli tarkasteltu vain miehiä. Noin 
neljännes tutkimuksista arvioitiin 
korkealaatuisiksi ja kokonaisuudes-
saan tutkimusten laatua arvioitiin 
kohtalaiseksi. Tutkimusten otanta ja 
urheilulajien suppeus rajoittivat luo-
tettavuutta, joten on todennäköistä, 
että unen laatu ja määrä vaihtelevat 
huomattavasti eri urheilijoiden ja 
lajien välillä.
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Vaikka tämä katsaus antaakin vah-
vaa näyttöä siitä, että urheilijoilla 
uni häiriintyy kilpailun jälkeisenä 
yönä, olisi jatkossa tarpeen tutkia 
tarkemmin näiden vaikutusten yh-
teyttä palautumiseen ja kuinka se 
tulisi huomioida kilpailun jälkeen.

Lähde: Roberts, S.S.H. et al. 2018. BJSM. 
doi:10.1136/bjsports-2018-099322

5. URHEILUUN PALUUN 
KRITEERIT KAIPAAVAT SEL-
KEYTTÄ AKILLESJÄNTEEN 
TENDINOPATIASSA 
Akillesjänteen keskiosan tendinopa-
tia voi olla ikävän pitkäaikainen vai-
va ja se myös uusiutuu valitettavan 
usein. Tästä syystä kuntoutuksessa 
urheiluun paluun kriteereiden mer-
kitys korostuu. Hollantilaisten tut-
kijoiden tavoitteena oli systemaat-
tisesti etsiä ja analysoida olemassa 
oleva tieto siitä, kuinka urheiluun 
paluu on määritelty sekä selvittää 
millaisia urheiluun paluun kritee-
reitä on käytetty akillesjänteen ten-
dinopatiassa.

Kaikkiaan 35 tutkimusta hyväksyt-
tiin laadulliseen sisällönanalyysiin. 
Analyysin perusteella tutkijat päätyi-
vät jakamaan onnistuneen urheiluun 
paluun määritelmän kolmeen erilli-
seen kategoriaan: (1) vammaa edel-
tänyt aktiivisuuden/urheilun taso 
ja kyky harjoitella ja kilpailla/pelata 
ilman rajoitteita, (2) kivuttomuus ja 
(3) kuntoutuminen (minimaalinen 
riski vamman uusiutumiselle tai 
uudelle vammalle, kuntoutumiseen 
kulunut aika). Urheiluun paluun kri-
teereiden osalta tutkimusten välillä 
oli runsaasti vaihtelua. Kriteerit jaet-
tiin kahdeksaan kokonaisuuteen: (1) 
kivun taso, (2) toiminnallinen kun-
toutuminen, (3) lihasvoiman palau-

tuminen, (4) liikkuvuuden palautu-
minen, (5) alaraajan lihaskestävyys, 
(6) lääketieteellinen ohjeistus/arvio, 
(7) psykososiaaliset tekijät ja (8) 
lihas-jännesysteemin anatomiset/
fysiologiset ominaisuudet.

Tulosten perusteella tutkijat 
peräänkuuluttavat selkeyttä tällä 
hetkellä hyvin vaihteleviin ja epätäs-
mällisiin ohjeistuksiin. Tutkijat poh-
tivat muun muassa seuraavia käy-
tännön esimerkkejä: Mikä on kivun 
osalta sallittu taso päivittäisissä 
aktiviteeteissä ennen kuin urheilija 
voi aloittaa hyppy- tai juoksuhar-
joittelun? Aamulla ilmenevä kipu/
jäykkyys on hyvin tyypillinen oire - 
voitaisiinko sitä käyttää kriteerinä ja 
voitaisiinko tässä hyödyntää validoi-
tua kyselyä kuten VISA-A:ta? 

Tutkijat kannustavat sekä fysiote-
rapeutteja että tutkijoita yhtenäis-
tämään ja selkeyttämään käytän-
teitä. Ensinnäkin tulee ymmärtää, 
mitä urheiluun paluu tarkoittaa 
ja toiseksi, mitä mahdollisimman 
luotettavaksi todettuja kriteereitä 
tulisi käyttää, jotta päätös urheiluun 
paluusta olisi sujuva ja onnistuminen 
mahdollisimman hyvä.

Lähde:
Habets et al. 2018. Sports Med 48, 705-723.

6.  JO KUUKAUDEN EKSENT-
RINEN HARJOITTELU VAH-
VISTAA AKILLESJÄNNETTÄ 
MERKITTÄVÄSTI
Voimaharjoittelua on käytetty akil-
lesjänteen vammojen kuntoutuk-
sessa jo pitkään, mutta viime vuosi-
na jännettä on alettu vahvistaa yhä 
useammin myös itsenäisesti muun 
voimaharjoittelun ohessa. Tähän 
on vaikuttanut lisääntynyt tieto 
harjoittelun vaikutuksista jänteen 

rakenteeseen ja sitä kautta mah-
dollisesti urheilijan parantuneeseen 
suorituskykyyn ja vamma-alttiuden 
pienenemiseen. Tutkimuksen tar-
koituksena oli arvioida 12 viikkoa 
kestävän suurella kuormalla suo-
ritetun kolmipäisen pohjelihaksen 
eksentrisen voimaharjoittelun vai-
kutuksia akillesjänteen morfologi-
aan, materiaalisiin ja mekaanisiin 
ominaisuuksiin terveillä koehenki-
löillä.

Tutkimukseen osallistui 15 mies-
henkilöä, iältään 18–35-vuotiaita. 
Tutkittaville tehtiin mittaukset alku-
tilanteessa, neljän viikon kontrolli-
jakson jälkeen ja harjoittelun alettua 
neljän viikon välein. Harjoitusohjel-
ma toteutettiin ensimmäistä viikkoa 
lukuunottamatta kaksi kertaa vii-
kossa. Sarjojen määrä nousi neljän 
viikon välein toistomäärän pysyessä 
samana (3x10, 4x10, 5x10). Harjoit-
telu perustana oli eksentrinen lihas-
työ, jonka intensiteetti oli 140 - 160 
% maksimaalisesta tahdonalaisesta 
isometrisestä lihassupistuksesta.

Voimaharjoittelulla oli merkittäviä 
vaikutuksia jänteen rakenteellisiin 
ominaisuuksiin sekä voimantuot-
toon. Jo neljän viikon harjoittelu lisä-
si jänteen jäykkyyttä merkittävästi 
(51 %), mikä selittyi luultavimmin 
muutoksissa jännekudoksen omi-
naisuuksissa. Jänteen jäykkyyden 
lisääntyminen viikkojen 4 ja 8 välillä 
vaikutti myös jänteen poikkipin-
ta-alan kasvu jänteen hypertrofian 
seurauksena. Kuitenkin jänteen jäyk-
kyyden kasvun taustalla vaikuttivat 
suhteessa enemmän jännekudoksen 
materiaalisten ominaisuuksien muu-
tokset kuin jänteen hypertrofia. 
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Toiminnalliset testit antavat todennäköisesti vain harvoin 
tarkan kuvan tietyn lihaksen voimasta, vaikka kyseinen li-
has olisikin tärkeässä roolissa liikkeessä. Tämä pätee myös 
yhden jalan hyppytestin tulokseen, joka ei ollut yhteydessä 
etureiden lihasvoimaan ACL-rekonstruktion jälkeen. His-
toriallisesti aika on ollut yleisin käytetty kriteeri ACL-re-
konstruktion jälkeiselle paluulle urheiluun. Nykyään tie-
detään, että sen kuuluisi olla vain yksi kriteeri osana usean 
kriteerin patteristoa, jossa huomioidaan ainakin urheilijan 
subjektiiviset tuntemukset ja valmius sekä fysiologiset ja 
fyysiset tekijät. Harjoituskuormituksessa tapahtuvat no-
peat ja suhteessa suuret muutokset on todettu yhdeksi 
potentiaaliseksi riskitekijäksi urheiluvammoille. Juoksun 
osalta näyttöä on kuitenkin tällä hetkellä vain vähän ja 

se on osin epäselvää, minkä vuoksi tarkkoja suosituksia ei 
voida antaa. Uni on ensiarvoisen tärkeää urheilijan hyvin-
voinnin ja tätä myötä myös suorituskyvyn kannalta. Näyt-
tää siltä, että kilpailulla on negatiivista vaikutusta urhei-
lijan unen määrään kilpailua seuraavana yönä, mutta ei 
sitä edeltävänä. Myös myöhäinen tai hyvin aikainen har-
joitus voi heikentää unen laatua. Ottaen huomioon, että 
akillesjänteen vaivat kuuluvat yleisimpiin jännevaivoihin, 
tämänhetkinen tieto urheiluun paluun määritelmästä ja 
kriteereistä, jotka urheilijan tulisi täyttää onnistuneen 
paluun kannalta, ovat puutteellisia ja epäselviä. Korkealla 
intensiteetillä suoritettu pohjelihaksen eksentrinen lihas-
voimaharjoittelu lisää merkittävästi lihasvoimaa, akilles-
jänteen poikkipinta-alaa ja jäykkyyttä.

POIMINTOJA KÄYTÄNTÖÖN

Harjoitusjakson jälkeen jänteen 
jäykkyys oli kasvanut keskimäärin  
82 %, isometrinen voimantuotto oli 
lisääntynyt 49 % ja jänteen poikki-
pinta-ala oli lisääntynyt 17 % alku-
tilanteeseen nähden.

Huomioitavaa on, että tutkimuk-
sissa ei ollut kontrolliryhmää ja kaik-
ki tutkittavat olivat miehiä. Lisäksi 
koehenkilöt olivat terveitä - tämä 
on hyvä pitää mielessä, kun pohtii 
tulosten hyödyntämistä kuntoutuk-
sessa.

Lähde: Geremia et al. 2018. European Jour-
nal of Applied Physiology 118, 1725–1736.
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WHAT HAVE BEEN THE MOST IMPORTANT ADVANCES IN INJURY 
PREVENTION PRACTICES FROM EARLY DAY OF YOUR CAREER TO THIS 
DAY?

The major changes that have occurred in the area of injury prevention has been 
the amount of research that backs up our programs. This has lead to interventions 
that mainly revolve around appropriate training loads and exercise regimes. Early 
on in my career the profession operated on simple biomechanical models that were 
somewhat made up i.e. if the foot does this, then the ankle will do that….and so 
on. These methods had little evidence to substantiate them and even less evidence 
to say they were efficacious in the prevention of injury. Often this was a number 
of ‘screening tests’ to identify ‘at risk’ athletes. While being a contributor to this 
generation of thought  it was an unfulfilling experience because we never really had 
any good evidence to back up or justify these processes. In today's practices, after a 
lot of research by some tremendously dedicated researchers many of these models 
we once worked by should now be considered disproven not unproven. More recent 
work on identifying excessive spikes in training loads as a major risk factor for injury 
and intervention studies using various exercise interventions has given us tools that 
while sounding simple are often difficult to implement in practice. It is the persistent 
implementation of data, not opinion, based programs where our greatest benefit will 
come both now and into the future.  

Further to this, responsibility for injury prevention must be seen as a metric of the 
whole organisation.  In the past medical staff have gone to coaches and administrators 
and said “Don’t worry about it, we will look after injuries”. The physiotherapist does 
not have control over training volume and structure.  The physiotherapist does not 
have control over how many media and club appearances a player is required for, that 
can interfere with that players recovery.  The physiotherapist does not have control 
over the post match celebration practices of the club.  There is no doubt that the phy-
siotherapist can try to influence these things but athlete management must be made a 
responsibility of the organisation as a whole in order to to maximise injury prevention.

IN YOUR EXPERIENCE WHAT ARE THE KEY COMPONENTS OF 
SUCCESSFUL MEDICAL TEAM/PERFORMANCE TEAM? 

While this may sound trite, communication, positive outlook and doing the simple 
things well are the keys.

Communication across the medical/performance  team needs to be professional and 
honest. This is easy to say in theory and difficult to do in practice. Egos, turf wars and 
over ernest practitioners often make this difficult.  Nobody wants to take responsibility 
for the ‘cause’ of an injury but possible contributing factors such as training load and 
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structure should be discussed to learn.  The data required to assess these factors (training load, 
well being diary, strength test results, screening data) should be easily accessible to all members 
of the team.  Easily accessible, does not mean ‘I will give you the data if you ask for it’, as this is 
one of the major causes of communication breakdown in high performance management teams, 
where data is tightly held. 

It is OK to have disagreements within the medical/performance group but when it comes time 
for communication to coaching and playing groups this group must be in agreement and have a 
flat and unified front.

The psychosocial management of the athlete should be discussed by the group and make up as 
big a part of the management process as any of the exercise rehabilitation aspects.For instance, a 
players over involvement in social media, especially if they are perceived to be not playing well, can 
have major detrimental effect on a player’s wellbeing and manifest in illness behaviour.
Communication with the coaching and playing group should be calm and reassuring.  

RESPONSIBILITY FOR INJURY 
PREVENTION MUST BE SEEN 
AS A METRIC OF THE WHOLE 

ORGANISATION.
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Often medical staff will communicate the worst case scenarios to cover themselves….it could be 
a tumour, yes it could be but it is most likely not.  Practitioners are often caught in a Catch. 22 
where no one remembers all the ‘good’ calls where a positive outcome was predicted but that time 
you say a player will be OK and they injure is easily remembered. However, it is still worth using 
positive language and avoid jargon. This concept of positive language and behaviour is now well 
supported in the low back pain literature.

Doing the simple things well encompasses doing a lot of things as routine or to plan. If you have 
a FIFA 11+ type intervention it needs to be done well, advanced appropriately and done regularly.  
Keeping monitoring diaries requires consistent perusal and response to athletes that flag. Often 
in sports science/medicine the sights get set on the 1 percenters, this comes at an assumption that 
you have 99% of things correct.

IT IS CRUCIAL TO 
UNDERSTAND THAT THE 

MOST IMPORTANT INJURY 
PREVENTION TOOL WE 
HAVE IS APPROPRIATE 

TRAINING.

YOU MADE A LONG CAREER IN AUSTRALIAN INSTITUTE OF SPORT. COULD YOU 
TELL SHORTLY ABOUT YOUR JOB IN THERE?

The Australian Institute of Sport is a government funded facility that came into being after 
Australia’s poor performance at the 1976 Olympics.  It was to raise the professionalism of Aust-
ralian sport by the introduction of programs well supported by professional coaching and sports 
science and medicine (SSSM) disciplines. Within the SSSM building resided Exercise physiolo-
gists, Biomechanists, Sports Psychologists, Sports Nutritionists, Skill Acquisition experts, Sports 
Physicians, Massage Therapists and Sports Physiotherapists. Early on we could be across the 
management of athletes from many sports but over time support teams developed around each 
sport. This would mean that many professionals would be represented at team management 
meetings.The mix of professionals allowed for a lot of cross pollination and ideas in the mana-
gement of athletes.  

My role at the AIS started predominantly as a clinical one and morphed over time to include 
approximately half time in research.  My clinical role was predominately in the area of swimming but 
the research involved a lot of basic biomechanics investigations across swimming, running, cycling 
and a few other select projects. This allowed me to gather important skills on the understanding 
of a lot of movement science from 3d motion analysis to EMG.

Our strategies for prevention and management changed over time with changes in the research 
available. We felt there were two ways to develop, firstly get information from experts (conferences 
and bring experts in) and create our own research stream.
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YOU HAVE AN EXTENSIVE CLINICAL EXPERIENCE BUT YOU HAVE ALSO BEEN A 
CLINICAL RESEARCHER. COULD YOU TELL MORE ABOUT THAT?

I think it is extremely important to be involved in research as it gives you the courage, ability and 
background to be able to identify and call out rubbish practices and ideas.  The area of manual 
medicine is rife with extraordinary claims.  When I was younger I thought I just didn’t have the right 
hands to feel the magic joint motion or the eye to see the magic imperfection in movement.  So I 
went about the process of measuring and assessing these claims and quickly found that perhaps 
while not purposely lying to me people had been lying to themselves. Apophenia (seeing patterns 
where they don’t exist), selective memory and confirmation bias are all well documented human 
foibles that interfere with all of our abilities to be objective and have probably played a large 
part in the derivation of many manual medicine paradigms. The foibles of patients susceptibility 
to the placebo effect, a warm caring environment and generalised positive brain transmitter 
response to therapies that involve touch have further clouded the picture.  While this may sound 
that my purpose was destructive, it was mainly through frustration and inquisitiveness about 
how we made decisions and how patients responded that drove this interest. Also  this was only 
a step, it is easy to say this or that is incorrect (and many of the research projects I have been 
involved in did that), what is difficult is to try and find meaningful management strategies. I hope 
that I have positively contributed to finding what may work in injury management with the later 
studies.
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PART OF YOUR JOB IS TO 
HELP CREATE STRONG 

INDEPENDENT ATHLETES.

ARE THERE CERTAIN SKILLS/QUALITIES THAT SPORT PHYSIOTHERAPIST IS GOOD 
TO HAVE TO WORK SUCCESSFULLY IN ELITE SPORT?

In the future the sports physiotherapist will need to have much better exercise physiology 
knowledge than previously and should undertake strength and conditioning ongoing education 
as well as their clinical studies. It is crucial to understand that the most important injury 
prevention tool we have is appropriate training.  Medical staff have long been the group to pull 
athletes out of training. I think this decision should not be taken lightly as the short term gain in 
decrease risk for today i.e. not exposed therefore can’t get injured, comes at a cost in decreased 
opportunity to develop resilience. 

The ability to handle, interpret and present data is also becoming a more sort after ability. The 
role of maintaining the injury database and the availability record should go to the physiotherapist 
and they then have a responsibility to be able to handle that data at least in a rudimentary way 
for reports. If you introduce a new screening or intervention you should have the skills to ascertain 
the usefulness or effectiveness.
 The understanding of the benefits and pitfalls of the practitioner/client relationship are 
important. The athlete generally doesn’t need you as their best friend or personal mentor. 
Creating dependant relationships (which is a very easy thing to do) in the end, while it may 
make the practitioner feel important and needed, will be recognised for what it is and in a team 
environment will ultimately fail. Part of your job is to help create strong independent athletes.
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WHAT DO YOU THINK ARE THE FIRST STEPS TO TAKE WHEN PHYSIOTHERAPIST 
START TO WORK WITH A NEW TEAM/GROUP OF ATHLETES (IF WE ASSUME THAT 
SHE/HE HAVE TO START FROM THE SCRATCH) ? 

Take time to understand the culture and behaviours of the sport/team.  While the problems 
are often similar the views and processes for different teams will affect how you go about 
business. You need to understand the structure of the support team you are working in and 
your responsibilities.  If there is not an appropriate injury log and training availability record the 
physiotherapist should drive to get this in place.  I have seen sports where they have asked for 
advice on injury prevention programs but when asked what their most ‘expensive’ (i.e. games 
lost, training days lost) injuries are, they don’t have any data.  It is hard to prevent what you don’t 
know.

Once you know your costliest injuries, those are the ones to target.  For example in Australian 
Football hamstring and groin injuries are historically the most expensive injuries. We have a groin 
monitoring program, hip strengthening and isolated adductor strength program for ‘at risk’ (young 
or athletes with history of groin pain) athlete. We have a generalised eccentric hamstring strength 
program and constant monitoring and performance of high end sprinting as prevention strategies.

HOW YOU SEE THE FUTURE IN PHYSIOTHERAPY IN SPORT? WHERE WE ARE 
GOING? IS THERE ANY BIG CHANGES COMING AHEAD?

Seeing into the future is difficult. When I was a younger physiotherapist I felt that my most 
important skill was my use of manual medicine.  Sure there was exercise and then psychology 
but they were much further down the scale in the shadow of my magic hands.  Over the years I 
have probably changed the order of this.  While I don’t discount manual medicine its main role is 
to create a small window of change (that feels a little freer) which allows me to access the players 
psychology (this seems to be helping I will probably be OK) to then get them to exercise.

The Physiotherapy profession needs to be very careful in its adoption of finding magic in the 
face of evidence. Currently I think there is more than enough evidence to demonstrate that most 
of the beneficial response that is gained by needling practices comes mainly from placebo.  The 
practitioner and subject need to believe in the practice, the believing patient must then only 
believe they got the intervention (there are very good ‘fake’ needles) and it needs to be given in a 
warm and caring environment. While I have chosen needling this is mainly due to that  has been 
one of the interventions that has been able to come up with a “control” intervention which can be 
blinded.  Most of the rest of our manual medicine repertoire can’t be examined at that depth and 
I suspect if it could  we would get similar results.  
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There is good evidence on the psychology of a clinician and patient coming to an agreement 
on what is wrong, i.e. my pelvis is out of alignment, being beneficial, the clinician believing that 
their intervention will work (even if its inert), being beneficial, a generalised dopamine and other 
neurotransmitter release due to touch, being beneficial, and then the patient getting moving as 
getting better.  How we deal with this will be difficult. One of the issues with treatments that have 
large placebo responses is the belief that it is the same as doing nothing and it is not the same 
as doing nothing. We are then faced with the conundrum of doing something that perhaps we 
don’t believe in but the evidence shows us if the practitioner doesn’t believe in their treatment the 
treatment will not be as effective. I don’t think we should throw out manual medicine as it is no 
doubt a valuable tool but perhaps not for the reasons previously held.

The space of exercise as medicine is a competitive one which physiotherapists are a player but 
they need to be better especially when it comes to sport.  With the increasing knowledge and 
sophistication of strength and conditioning staff physiotherapists will need to lift their game.
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IKÄMUUTOKSET HERMO-LIHAS-
JÄRJESTELMÄSSÄ
HERMO- JA LIHASFYSIOLOGIAN PERUSTEET, OSA 3
Teksti: Eetu Kansanaho

Fysioterapeutti, osteopaatti, koulutettu hieroja
Eetu Kansanaho

A ikuisurheilijoiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Suomessa 
aikuisurheilijalla, jota aiemmin kutsuttiin veteraaniurheilijaksi, 
tarkoitetaan yli 30-vuotiasta kilpailijaa. Maailmalla käytetään 

yleensä rajana 30, 35 tai 40 vuoden ikää (1, 2).
Suomen aikuisurheiluliitto ry on viime vuosien aktiivisella työllä saanut 

jo noin 370 urheiluseuran aikuisurheilijat siipiensä suojaan. Kasvaneiden 
osallistujamäärien vuoksi yhä useampi urheilufysioterapeutti kohtaakin 
vastaanotollaan aiempaa vanhempia, kovaa harjoittelevia urheilijoita. 
Vaikka harjoittelu, urheiluvammojen kuntoutus tai niiden ennaltaeh-
käisy eivät valtavasti eroa nuorten ja varttuneempien aikuisten välillä, 
tulee kliinikon tuntea ikääntymisen fysiologiset muutokset hermo- ja 
lihaskudoksessa. 

Iän vaikutuksesta luustolihakset ja hermojärjestelmä muokkaantuvat 
niin rakenteellisesti kuin toiminnallisesti. Lihasvoima saavuttaa huip-
punsa keskimäärin 25 – 30-vuotiaana. Tällä tasolla se pysyy muuta-
mia vuosia, ja voima-arvojen asteittaista laskua tapahtuu viimeistään 
40-vuotiaana harjoitustaustasta huolimatta (3, 4). Lihassolujen maksi-
mimäärä saavutetaan noin 24-vuotiaana, ja niiden väheneminen alkaa 
jo ikävuosien 25 – 30 välillä (5). Kuitenkin 40-vuotiaaksi saakka lihasso-
lujen määrä pysyy lähes nuoren aikuisen tasolla, ja vasta 50-vuotiaana 
lihassolukato kiihtyy (6, 7).

LIHASSOLUJEN 
MAKSIMIMÄÄRÄ 

SAAVUTETAAN NOIN 
24-VUOTIAANA
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IKÄÄNTYMINEN HEIKENTÄÄ MAKSIMI-
VOIMAA JA NOPEIDEN LIHASSOLUJEN 
MÄÄRÄÄ
Maksimivoiman asteittainen vähentyminen 
alkaa harjoittelevilla voimaurheilijoilla 40 vuo-
den iässä, mutta viimeistään 45-vuotiaana. 
Ikä myös heikentää lihaksen supistumisno-
peutta niin nopeista kuin hitaista motorisista 
yksiköistä pääosin koostuvissa lihaksissa (9). 
Sekä voiman että tehon tuotto heikkenevät 
ikääntyessä, mutta suurimmat muutokset 
ovat nopeimmissa motorisissa yksiköissä (10). 
Tyypin II lihassolujen absoluuttinen määrä 
vähenee iän myötä, ja samoin pienenee lihas-
solujen pinta-ala. Sen sijaan tyypin I solujen 
pinta-ala säilyy ikääntymisen myötä samana, 
jolloin lihassolujen pinta-alojen välinen suhde 
muuttuu. Kun nuorilla alle 30-vuotiailla nopei-
den lihassolujen määrä on 1,3-kertainen suh-
teessa hitaisiin, on jo 55-vuotiailla suhde 1:1. 
Samaan aikaan maksimaalinen voimantuotto 
heikkenee, mutta kestävyys pysyy samana ja 
suhteessa maksimivoimaan jopa parantuu (7, 
11, 12). Mekanismina taustalla on sekä tyypin II 
lihassyiden absoluuttinen vähentyminen että 
niiden pienempi koko.Tämä lisää energeettistä 
taloudellisuutta maksimivoiman vähentymi-
sestä huolimatta, mikä selittää paradoksaali-
sen havaitun lihaskestävyyden parantumisen 
iän myötä (5, 11).

Lihassyiden ja lihaksen kokonaispinta-alan 
vähentyminen on vain noin 10 prosenttia ikä-
vuosien 25 – 50 välillä. Lihasvoiman muutos 
on samankaltainen, eikä suurta pudotusta 
ole havaittavissa ennen 50 ikävuotta. Tästä 
eteenpäin lihaskato etenee kiihtyvällä tahdilla 
80-vuotiaaksi saakka (3, 5, 6, 13). Lihassyiden 
määrän vähentyminen tässä iässä on suurta, 
sillä 50-vuotiaasta eteenpäin 30 vuoden aikana 
useita kymmeniä prosentteja ulommaisen rei-
silihaksen soluista menetetään. Jäljelle jäänei-
den tyypin I solujen koko pysyy samana, mutta 
tyypin II solujen pinta-ala pienenee. Nämä 
muutokset johtavat niin heikentyneeseen voi-
mantuottoon kuin selvään lihaksen poikkipin-
ta-alan pienentymiseenkin (4, 5). Toisaalta kai-
kissa tutkimuksissa ei ole löydetty lihassoluja-
kauman muutoksia ikääntyessä. Pollockin ym. 
(2018) poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin 
eroja 55 – 79 -vuotiaiden lihassolujakaumassa 
solutyyppien I ja II välillä. Korkeampi ikä ei täs-
sä otoksessa näyttänyt vaikuttavan lihassoluja-
kaumaan. Tätä erikoista havaintoa voi selittää 
se, että kaikki tutkimukseen osallistujat olivat 
kestävyyslajia harrastavia pyöräilijöitä. Heis-
tä kenellekään iästä riippumatta ei ollut juuri 
yhtään havaittavaa tyypin IIx-lihassolua, vaan 
kaikki solut olivat tyyppiä I tai IIa (10). Kun 
valtaosin muutokset ikääntyessä ovat tyypin 
IIx-solujen häviämistä tai koon pienentymis-
tä, voi tämä selittää aiemmista tutkimuksista 
poikkeavan havainnon (14, 15). Edes nuorilla 
22-vuotiailla maratonharrastajilla ei havaittu 
olevan puhtaita IIx-soluja, vaan kaikki olivat 
joko hitaampia hybridisoluja tai puhtaita I ja IIa 
tyypin lihassoluja (16). On siis mahdollista, että 
kestävyysharjoittelu vähentää IIx-tyypin soluja 
jo nuorena tai sitten luontaisesti paljon hitaita 
lihassoluja omaavat hakeutuvat mieluummin 
kestävyyslajien pariin. Tällöin ikääntymisestä 
johtuvia muutoksiakaan ei ole helppo havaita.

LIHASMASSAN VÄHENEMINEN 
ALKAA JO ENNEN 30 IKÄVUOTTA, 

MUTTA MERKITSEVÄKSI SE 
MUUTTUU 50 IKÄVUODESTA 

ETEENPÄIN.
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LIHASMASSAN MUUTOKSET 
IKÄÄNTYESSÄ
Ikääntyminen johtaa lihaksesta riippuen keski-
määrin 25 – 35 %:n lihasmassan menetykseen 
ikävuosien 25 – 75 välissä. Samaan aikaan lihas-
kudoksen sidekudos ja rasvamassa lisääntyvät 
81 % (14, 17). Lihasmassan väheneminen alkaa 
jo ennen 30 ikävuotta, mutta merkitseväksi 
se muuttuu 50 ikävuodesta eteenpäin. Vähe-
neminen on tästä alkaen 1 – 1,5 % vuosittain 
(6). Koska tyypin I solut säilyttävät pääosin 
niin määränsä kuin massansa, johtuu muutos 
tyypin II solujen pienenemistä ja määrän pie-
nentymisestä (4). Lihassolujen vähentyminen 
voi johtua motoneuronikadosta tai lihassolun 
peruuttamattomasta vauriosta, joka johtaa 
lihassyyn kuolemaan. Terveillä ikääntyvillä li-
hassolun itsenäinen kuolema myopatian eli 
lihassairauden vuoksi on harvinaista (14). So-
lujen määrän vähentymisen syynä näyttäisikin 
olevan erityisesti selkäytimen etusarvesta läh-
tevien paksuimpien alfamotoneuronien kato. 
Ilman motorista hermotusta lihassolu surkas-
tuu ja kuolee. Hitaimpien alfamotoneuronei-
den katoa ei tutkimuksissa ole havaittu yhtä 
selvästi (17, 18, 20).

Arvioitu alfamotoneuronien kato ikävälillä 
20 – 90 vuotta on 25 – 50 %, josta suurin osa 
tapahtuu viimeisinä vuosikymmeninä. Tämä 
johtaa kyseisen motorisen yksikön lihassolujen 
denervaatioon eli hermotuksen katoamiseen. 
Selvästi suurempi osa hävinneistä motoneuro-
neista on läpimitaltaan paksuja, mutta ilmeises-
ti myös ohuempia neuroneita tuhoutuu. Lihas-
soluja ei kuitenkaan häviä samaa määrää, sillä 

jäljelle jääneet ohuemmat ja hitaammat alfa-
motoneuronit kykenevät kiinnittymään osaan 
orvoksi jääneistä lihassoluista (20, 21). Tämä 
reinnervaatioksi kutsuttu tapahtuma muuttaa 
lihassolujakaumaa hitaampaa suuntaan, sillä 
ajan myötä nopea lihassolu mukautuu siihen 
kiinnittyneen uuden motoneuronin mukaisek-
si. Ikääntyneillä onkin havaittavissa enemmän 
hitaita tyypin I lihassoluja sekä hybridisoluja 
eli useampaa myosiinin raskasketjua ekspres-
soivia lihassoluja kuin nuoremmilla (6, 22, 23). 
Reinnervaation myötä myös lihaksen sisäinen 
solujakauma muuttuu. Nuorilla lihaksen solut 
ovat sattumanvaraisessa järjestyksessä, mutta 
vanhuksilla on havaittavissa suuria järjestäyty-
neitä rykelmiä hitaita soluja (21, 23). Suuri osa 
ikääntymiseen liittyvästä lihassolujen kadosta 
on puutteellisesta reinnervaatiosta johtuvaa, 
sillä huolimatta tästä varojärjestelmästä moni 
nopean motoneuronin menettänyt lihassolu 
jää ilman uudishermotusta. Tällöin solu sur-
kastuu ja lopulta kuolee (24).

TEHO- JA VOIMAHARJOITTELU 
AUTTAA IKÄÄNTYNEITÄ 

SÄILYTTÄMÄÄN VOIMATASOJAAN 
TAI NOSTAMAAN NIITÄ AIEMMALTA 

HARJOITTELEMATTOMALTA 
TASOLTA YLEMMÄS. 
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VOIMA JA IKÄ
Izquierdon ym. (1999) tutkimuksessa verrattiin 
keski-ikäisten ja ikääntyneiden lihasmassaa 
sekä maksimi- ja nopeusvoimaa. Alaraajojen 
lihasmassa oli ikääntyneillä 13 % ja maksi-
maalinen konsentrinen voima 14 % pienempi 
kuin keski-ikäisillä. Lihasmassa ja -voima seu-
rasivat siis lähes identtisesti toisiaan. Isomet-
rinen voima ja yhden jalan voimantuottokyky 
heikkenivät näitä enemmän, tulosten ollessa 
ikääntyneillä 25 % heikompia. Kevennyshy-
pyssä eli nopeaa voimantuottoa vaativassa 
liikkeessä ikä laski tuloksia 27 – 29 %. Maksi-
mivoima heikentyy lihasmassan menetyksen 
myötä ikääntyessä. Räjähtävä voima ja tehon 
tuotto heikentyvät vielä maksimaalista voimaa 
enemmän. Taustalla tässä lienee lihasmassan, 
erityisesti nopeimpien IIx-solujen, menetyk-
sen lisäksi aivojen hermostollisen käskytyksen 
heikentyminen sekä vastavaikuttaja- eli anta-
gonistilihasten aktiivisuuden kasvu. Yhdessä 
nämä muutokset näyttävät ikääntyneillä se-
littävän nopean voimantuoton heikkenemistä 
(25).

Ikääntyminen on heikentänyt voima-arvoja 
niin poikkileikkaus- kuin seurantatutkimuksis-
sakin. Kova voimaharjoittelu ei myöskään näytä 
suojaavan voimien menetykseltä, sillä ikäänty-
villä painonnostajilla havaitaan terveisiin har-
joittelemattomiin verrattavissa oleva suhteel-
linen heikentyminen iän myötä. Erona harjoit-
televilla on kuitenkin se, miltä tasolta voimat 
lähtevät tippumaan. Painon- ja voimanostajien 
voimien lähtötaso on korkeammalla kuin ver-
rokeilla. Osalla painonnostajista tehontuotto 
on 20 vuotta nuorempien henkilöiden tasolla. 

Teho- ja voimaharjoittelu auttaa ikääntyneitä 
säilyttämään voimatasojaan tai nostamaan 
niitä aiemmalta harjoittelemattomalta tasolta 
ylemmäs. Vaikka prosentuaalinen heikentymi-
nen on siis samanlainen kaikilla, pystytään voi-
maharjoittelun avulla säilyttämään voima-ar-
voja harjoittelematonta korkeammalla iästä 
riippumatta (9).

Šimunic ym. (2018) selvittivät uudenlaisen 
ei-invasiivisen tensiomyografian avulla lihak-
sen supistusnopeutta ikääntyvillä urheilijoilla 
ja terveillä saman ikäisillä verrokeilla. Nopeutta 
vaativissa lajeissa, kuten pikajuoksussa, hypyis-
sä ja heittolajeissa, kilpailevien supistusnopeus 
lihaksessa oli suurin. Sen sijaan kestävyyslaji-
en edustajien lihaksen lyhentymisnopeus oli 
hitaampi kuin terveillä verrokeilla. Tämän tutki-
muksen perusteella näyttäisi siis siltä, että kes-
tävyyslajien harrastaminen lisää voimantuoton 
hidastumista iän myötä. Ikääntyminen kuiten-
kin heikentää niin naisten kuin miesten lihasten 
supistusnopeutta, eikä tätä pysty nopeuslajien 
harrastamisesta huolimatta kokonaan estä-
mään. Silti supistusnopeus pysyy paremmalla 
tasolla teholajien edustajilla (26).

Ikääntyminen vaikuttaa vääjäämättä niin 
hermo- kuin lihaskudokseen. Pääasiassa muu-
tokset ovat negatiivisia. Harjoittelulla muutok-
sia voidaan merkittävästi hidastaa, mutta ei 
kokonaan estää. Seuraavassa fysiologian osassa 
tarkastellaan, minkälaisia solutason muutoksia 
harjoittelulla voidaan olettaa olevan – ja miten 
ne näkyvät käytännön valmennus- tai fysiote-
rapiatyössä.
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SUFT:N JÄSENHAASTATTELUT TUTUSTUTTAVAT MEIDÄT YHDISTYKSEN JÄSENIIN.
NYT ESITTELYVUOROSSA ON SERTIFIOITU URHEILUFYSIOTERAPEUTTI JUHA-JAAKKO ULVILA.

ESITTELISITKÖ ALKUUN ITSESI LUKIJOILLE

O len 36-vuotias urheilufysioterapeutti ja jalkapallon fyysinen val-
mentaja. Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, Lapualta. Itse olen 
pienestä pitäen harrastanut monia lajeja, mm. painia, koripalloa, 

jääkiekkoa ja jalkapalloa. Jalkapallo on ollut minulle se laji numero yksi, ja 
sitä olen pelannut 26 vuotta, myös ammatikseni.

Fysioterapiaan päädyin aika lailla sattumalta. Nuorena poikana sitä ei 
vielä tiennyt, mitä haluaa ja korkeakoulujen hakuopasta selatessa päädyin 
neljään eri vaihtoehtoon. Arpakuutio ratkaisi fysioterapian ensimmäiseksi 
hakuvaihtoehdoksi ja sillä tiellä ollaan.

Aloitin fysioterapian työt yksityisellä klinikalla Lapualla heti valmis-
tuttuani vuonna 2006. Sen jälkeen olen toiminut fysioterapeuttina niin 
Kokkolassa, Siuntiossa kuin Helsingissäkin. Omasta jalkapallotaustastani 
johtuen oli selvää, että haluan työskennellä urheilijoiden parissa. 

Helsingissä oloaikana alkoi hiljalleen kypsyä päätös paluusta kotikon-
nuille ja niinpä palasin “kotiin” Seinäjoelle vuonna 2012 DBC Klinikalle ja 
liityin samalla tuttujen suhteiden kautta Seinäjoen Jalkapallokerhon fysio-
terapeutiksi. Tuosta vuodesta alkoi menestyksekkäät ja historialliset kuusi 
vuotta SJK:n parissa.

VOISITKO KERTOA MILLAINEN ON TÄMÄN HETKEN TYÖNKU-
VASI TROMSØ IL JALKAPALLOJOUKKUEEN PARISSA?

Tällä hetkellä toimin maailman pohjoisimman ammattilaisjoukkueen 
Tromsø IL:n jalkapallojoukkueen fyysisenä valmentajana sekä autan 
myös manuaaliterapeuttiamme (Suomessa OMT-terapeutti) fysioterapi-
an töissä.

Työni koostuu monesta eri tehtävästä. Isoin kuva on tottakai harjoitus-
rytmimme suunnittelu niin viikko-, kuukausi- kuin vuositasolla ja laatia 
ns. football fitness -harjoitteet lajinomaisesti. Suunnittelen ja toteutan 
myös lajinomaiset voimaharjoitteet. Tyypillinen työpäiväni alkaa klo 8.00 
aamulla. Tuolloin suunnittelemme koko valmennustiimin kesken päivän 
harjoitukset ennen kuin pelaajat tulevat aamupalalle stadionille klo 9.15. 

HAASTATTELUSSA
JUHA-JAAKKO ULVILA

PELAAJAT RAPORTOIVAT 
SUBJEKTIIVISIA 

TUNTEMUKSIAAN 
SOVELLUKSEN KAUTTA 

KAHDESTI PÄIVÄSSÄ.
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Ennen aamupalaa käymme tarkasti läpi manuaaliterapeutin kanssa pelaajien tuntemuksia esim. 
harjoitusvalmiudesta, uupumuksesta, unen määrästä ja laadusta, lihassärystä jne. Jaamme oleel-
liset tiedot muun valmennuksen kesken. Pelaajat raportoivat subjektiivisia tuntemuksiaan sovel-
luksen kautta kahdesti päivässä.

Klo 10.30 aloitamme kuntosalilla valmistavat harjoitteet päivään treeneihin minun johdollani. 
Valmistavien treenien teema vaihtelee riippuen päivän jalkapalloharjoituksen teemasta. Valmista-
vat harjoitteet sisältävät paljon mm. stabiliteetti-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoituksia sekä räjäh-
tävyyteen valmistavia harjoituksia. Klo 11.00 aloitamme varsinaiset jalkapalloharjoitukset, joissa 
minulla on aina myös oma harjoitusosuuteni valmennettavana viikosta ja teemasta riippuen. 
Harjoitukset loppuvat pääsääntöisesti klo 12.30, jonka jälkeen nautimme lounaan. Lounastau-
on jälkeen käyn läpi päivän treenien dataa eri parametrien osalta, joita ovat mm. kiihdytykset, 
jarrutukset, suunnanmuutokset, high intense running distance ja sprinting distance. Päiväni on 
pääsääntöisesti pulkassa klo 15.00 lukuunottamatta päiviä, jolloin voimaharjoitukset alkavat klo 
15.00.

Pelipäivät ovatkin sitten asia erikseen, sillä silloin toimin myös joukkueenjohtajana, mikä on 
hyvin yleistä Norjassa fyysisille valmentajille tai maalivahtivalmentajille. Pelit alkavat normaalisti 
klo 18.00, mutta itse aloitan työt klo 12.00 laatimalla kokoonpanon sekä täyttämällä tarvittavat 
paperit ottelupalaveria varten. Sen jälkeen valmistelen pukuhuoneen varusteineen ja juomineen. 
Klo 15.00 suuntaan ottelupalaveriin, missä on osallistujia fanien edustajista ja poliisista lähtien. 
Palaverissa käydään laajalti läpi otteluprotokolla, turvallisuustekijät ja muut mahdollisesti ottelun 
kulkuun vaikuttavat tekijät. Näin eteläpohjalaiselle kielimiehelle ensimmäiset palaverit menivät 
lähinnä nyökytellessä kielestä mitään ymmärtämättä, mutta nyt pystyn jo ottamaan kantaan 
asioihin. Ihminen oppii siihen, mitä tekee.
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Palaverin jälkeen aletaankin jo keskittyä alkulämmittelyn vetämiseen ja tarvittaessa teen teip-
pauksia tai valmistavia käsittelyjä pelaajille ennen alkulämmittelyä. Sitten nautitaan itse mat-
sista, ja joukkueenjohtajan ominaisuudessa suoritan mahdolliset vaihdot. Matsin jälkeen vielä 
monesti vedän harjoitukset pelaajille, jotka saivat minimaalisesti peliaikaa tai eivät saaneet sitä 
ollenkaan. Harjoitukset koostuvat maksimaalisista aerobisista juoksuista, sprinteistä, suunnan-
muutosjuoksuista sekä voimaharjoitteista. Tällä tavoin pyrin pitämään harjoituskuormituksen 
tasaisena myös pelaajilla, jotka eivät säännöllisesti pelaa. Työpäivä on pulkassa noin klo 21.30 - 
22.00 ja datan läpikäyminen säästetään seuraavalle päivälle.

MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT HUOMIOITAVAT OSATEKIJÄT, JOILLA VARMISTETAAN 
PELAAJAN RIITTÄVÄ PALAUTUMINEN KAUDEN AIKANA? OLETKO HUOMANNUT 
JONKIN KÄYTÄNNÖSSÄ TOIMIVAN ERITYISEN ASIAN/TEKIJÄN, JOSTA EI NIIN 
USEIN PUHUTA?

Henkilökohtaisesti pidän palautumista ajatellen tärkeimpinä tekijöinä laadukasta unta ja laa-
dukasta ravintoa. Mikään harjoitus ei ohita noita tekijöitä. Ne kulkevat käsi kädessä ja niistä 
en kovin helposti tingi. Isossa kuvassa harjoittelun rytmitys ja progressiivisuus nousee tärkeään 
rooliin. Jos omaat selkeän harjoitusfilosofian, osaat nähdä sekä suunnitella asiat myös pitkällä ai-
kavälillä ja isossa kuvassa, jolloin kuormitus pysyy tasaisen nousujohteisena ja palautuminenkin 
on varmistettu. On treenijaksoja, jolloin pelaajia pitää ylikuormittaa ja valmistaa ns. worst case 
scenaarioon, joka tässä tapauksessa tarkoittaa kolmea peliä viikossa, mutta on tärkeää muistaa, 
että kun harjoittelet “kovaa”, tulee myös aika jolloin pitää levätä “kovaa”.

Kokemuksen kautta olen oppinut, että tärkeä tekijä kuormituksen kontrolloimisessa ja palautu-
misen edistämisessä on ihmistuntemus. Tästä aiheesta harvemmin puhutaan. On tärkeää tuntea 
omat pelaajat ja tietää, mitä heille kuuluu jalkapallon ulkopuolella. On mahdotonta kontrolloida 
kokonaiskuormitusta, jos ei ota huomioon harjoitusten ja pelien lisäksi muuta päivittäistä elä-
mää. Itse juttelen pelaajien kanssa paljon muusta elämästä ja vietän ajoittain pelaajien kanssa 
vapaa-aikaakin esim. kalastuksen parissa. Tällä tavoin rakennan myös luottamuksen itseni ja 
pelaajien välillä. Se helpottaa myös työtäni valmentajan roolissa, kun tiedän mitä muuta pelaajilla 
on meneillään. Ihmistuntemus on minulle tärkein arvo, eikä numeerinen data.

KOKEMUKSEN KAUTTA OLEN OPPINUT, 
ETTÄ TÄRKEÄ TEKIJÄ KUORMITUKSEN 

KONTROLLOIMISESSA JA PALAUTUMISEN 
EDISTÄMISESSÄ ON IHMISTUNTEMUS.
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MITKÄ ASIAT OVAT MUUTTUNEET TÄHÄN PÄIVÄÄN MENNESSÄ ENITEN TIEDON 
OSALTA JA/TAI OMASSA AJATUSMAAILMASSASI SIITÄ HETKESTÄ, KUN ALOITIT 
TYÖT JALKAPALLON PARISSA?

Erittäin hyvä kysymys. Kun aloitin työt jalkapallon parissa vuonna 2012 kovin monella joukku-
eella ei ollut fysioterapeuttia harjoituksissa paikalla ja silloin rooli oli lähinnä tulipalojen sam-
muttamista sekä vammojen kuntouttamista. Nykyään lähes kaikilla joukkueilla Veikkausliigassa 
on fysioterapeutti, joka osallistuu ainakin jossain määrin myös valmennuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Se on iso ja loistava muutos seitsemässä vuodessa.

Nykyään jalkapallomaailmasta ja harjoittelusta on valtavasti tutkittua tietoa saatavilla, jos itse 
pysyy uteliaana ja lähtee hakemaan tietoa Suomen rajojen ulkopuolelle. Oman jalkapallotyön 
alkutaipaleella tuli aina kokeiltua kaikkea uutta, mitä oppi. Nykyään itselleni on muotoutunut 
oma harjoitusfilofia, jossa on mukana hyviksi koettuja menetelmiä sekä työkaluja - tuo filosofia 
muokkautuu edelleen kokemuksen myötä. Verraten alkutaipaleeseen pidän harjoitusmenetelmät 
hyvin yksinkertaisena, mutta säännöllisenä. Ns. hifistelyt on hifistelty. 
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SINULLA ON TAKANA PITKÄ YHTEISTYÖ VALMENTAJA SIMO VALAKARIN KANSSA. 
MITÄ URHEILUFYSIOTERAPEUTILTA MIELESTÄSI VAADITAAN, JOTTA NIIN SANO-
TUSTI “TIIMI TOIMII”?

Tärkein tekijä on mielestäni kommunikaatio. Sen täytyy olla aukotonta ja pitää uskaltaa olla 
asioista välillä jyrkästi myös eri mieltä. Pitää pystyä haastamaan toista molemmin puolin. Silloin 
syntyy keskustelua ja kehitystä. Se on suurin syy pitkään yhteistyöhömme. Yhteistyömme ei siis 
ole pelkkää hymyssä suin kulkemista. Toinen tärkeä tekijä on se, että ajattelemme harjoittelun 
perusrakenteista samalla tavalla. 

KUN KYSEESSÄ ON NUORI, KASVUVAIHEESSA OLEVA LAHJAKAS JALKAPALLOILI-
JA, MIHIN ASIOIHIN TULISI ENITEN KIINNITTÄÄ HUOMIOTA FYSIIKKAVALMENNUK-
SEN NÄKÖKULMASTA?

Minulle fysiikkavalmennus ei ole erillinen osa harjoittelua, vaan jalkapallon pelaaminen itses-
sään sisältää myös fyysisen harjoittelun. Kasvuvaiheessa olevan lahjakkaan jalkapalloilijan koh-
dalla keskittyisin laadukkaaseen ja monipuoliseen harjoitteluun lajimäärän sijasta. 
Monesti kasvuvaiheessa lisätään harjoitusmääriä ja keho ei monesti ehdi adaptoitumaan kaikkiin 
muutoksiin, mitä itse kehossa tapahtuu ja mitä lajivaatimuksissa tapahtuu siirryttäessä pieneltä 
kentältä isolle kentälle pelaamaan. Puhumattakaan siitä, että jalkapalloharjoittelu on nykypäi-
vänä ympärivuotista. Siispä kasvuvaiheen ajaksi vähentäisin itse jalkapalloharjoituksien määrää 
tuomalla sen sijaan mukaan esim. temppuratoja, joista suoriutuminen vaatisi mm. liikkuvuutta, 
voimaa, ketteryyttä, stabiliteettiä. Ylipäätään erilaista ärsykettä jalkapalloharjoitusten rinnalle. 

JOS AJATELLAAN URHEILUFYSIOTERAPIAN ROOLIA JALKAPALLOSSA SUOMESSA 
JA VERRATAAN SITÄ JOIHINKIN MUIHIN MAIHIN (ESIM. NORJA, ENGLANTI, 
KESKI-EUROOPPA), MILLAISIA HAVAINTOJA VOIDAAN TEHDÄ?

Uskon ja tiedän, että urheilufysioterapeuttien ammattitaito on Suomessa hyvä toimimaan myös 
muualla Euroopassa. Erot tulevat siinä, että muualla urheilufysioterapeutteja arvostetaan enem-
män kuin Suomessa ja myös heidän fasiliteetteihinsa ollaan valmiita panostamaan ja antamaan 
heille enemmän vastuuta myös harjoittelusta. Esimerkiksi Norjassa jalkapallossa kaikilla pääsar-
jajoukkueilla on täysipäiväinen fysioterapeutti ja osalla useampikin - puhumattakaan määristä, 
mitä isomman liigan joukkueilla esimerkiksi Englannissa on. Tämä ei aina tarkoita, että asiat 
olisivat paremmin, mutta fysioterapeuteilla on tällöin ainakin selkeä rooli joukkueessa. Tietysti 
tämä on myös resurssikysymys, mutta jos emme itse arvosta omaa työtämme, ei sitä arvosta 
kukaan muukaan ja sitten lähdemme töihin “verkkaripalkalla”. 
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TULEEKO MIELEESI URASI VARRELTA JOKIN OMAA AJATTELUASI ENITEN MUUTTA-
NUT YKSITTÄINEN VIISAUS, TILANNE TAI TAPAHTUMA? 

Sanotaan näin, että vuodet ovat muuttaneet ajattelutapaani. Varsinkin uran alkutaipaleella mo-
nesti yritti suojella pelaajia “ottamalla iisisti” ja jos joku loukkaantui, siitä kantoi myös itse syylli-
syyttä. Sittemmin on oppinut hyväksymään, että tässä “törmäysurheilulajissa” ei pysty vammoja 
välttämään, mutta merkitsevästi vähentämään kuormittamalla pelaajia monipuolisesti ja pro-
gressiivisesti kovempaa ja kovempaa sen sijaan, että “otetaan iisimmin”.

MILLAISET TERVEISET HALUAISIT LÄHETTÄÄ FYSIOTERAPEUTILLE, JOKA HALUAISI 
TULEVAISUUDESSA TOIMIA PÄÄTOIMISESTI JALKAPALLON PARISSA?

Rohkeasti mukaan vain. Työ jalkapallon parissa on kehittänyt ammattitaitoani enemmän fysio-
terapeuttina kuin klinikalla ollessa, sillä jalkapallokentillä olen törmännyt täysin erilaisiin ongel-
miin ja haasteisiin kuin klinikkamaailmassa. Koen työn myös palkitsevaksi, koska oman käden-
jäljen näkee urheilijan kehityksessä ja menestymisessä. Lisäksi on suuri nautinto työskennellä 
erilaisten persoonien kanssa ja saada heidät puhaltamaan yhteen hiileen.

MINULLE FYSIIKKAVALMENNUS EI OLE 
ERILLINEN OSA HARJOITTELUA, VAAN 

JALKAPALLON PELAAMINEN ITSESSÄÄN 
SISÄLTÄÄ MYÖS FYYSISEN HARJOITTELUN.



 SUFT Huhtikuu 2019 • 37

ARTIKKELI

OHJELMOINNIN KULMAKIVET - 
HARJOITTELUSSA JA KUNTOUTUK-
SESSA

P itkän tähtäimen tavoite ohjaa urheilijan elämää ja har-
joittelua. Harva urheilija on urallaan siinä vaiheessa, että 
suorituskyvyn ylläpitäminen riittää tavoitteen saavuttami-

seen, vaan ennemminkin tavoite siintää vuosien päässä. Oikotien 
avulla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia seuraavalla kilpailukau-
della, mutta turvalliseen ja kehittävään harjoitteluun tarvitaan 
suunnitelma ja urheilijan lähtötasot huomioon ottava ohjelmointi.  

Hyvä ohjelmointi on harjoitusmuuttujien tavoitelähtöistä ja 
systemaattista hallintaa tuloksen saavuttamiseksi. Tulos voi olla 
kontekstista riippuen muun muassa suorituskyvyn parantuminen 
tai ”paluu peliin” kuntoutuksen jäljiltä. Ohjelmoinnissa pitää ottaa 
huomioon intensiteetti eli harjoituskuorman suuruus, volyymi eli 
harjoitusmäärä, frekvenssi eli harjoitustiheys, tehtävät liikkeet ja 
liikevariaatiot, treenien rytmitys, sarjapalautusten kesto, liikkeiden 
järjestys harjoituksessa sekä liikenopeus. (1) Harjoitusdatan (ohjel-
mointi, harjoituspäiväkirja ja kuormituksen seuranta yms.) avulla 
pyritään vähentämään harjoituksellisia virheitä ja riskejä sekä mah-
dollistamaan optimaalinen harjoittelu. Optimaalinen harjoittelu 
tarkoittaa myös turvallista harjoittelua.

Harjoituskuormavirheet voivat tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, 
missä rajoja pusketaan vain nopean tuloksen tekemisen vuoksi. 
Harjoituskuormavirheitä tapahtuu herkästi myös silloin, kun pala-
taan normaaliin harjoitteluun helpompien jaksojen, kuten lomien 
tai primaarien vammojen jälkeen. Vammat tapahtuvatkin yleensä, 
kun harjoituskuormaa kevennetään reilusti tai ylikuormitetaan: (2)

 NOUSUJOHTEISUUS EI OLE VAIN 
MÄÄRIEN TAI INTENSITEETTIEN 

NOSTOA, VAAN MYÖS 
ÄRSYKKEEN VAIHTELUA.

Aku Nikander
LitM
Projektitutkija/fysiologi, KIHU
Maastohiihtovalmentaja, Suomen Hiihtoliitto
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1. Piikki harjoitusmäärissä tai harjoituskuor-
massa aiheuttaa riskin loukkaantumiselle. Täl-
löin urheilijan valmiudet tai pohjat eivät riitä 
harjoittelun vaatimuksiin nähden, eikä harjoit-
telu ole turvallista tai kestävää.
2. Urheilija palaa loukkaantumisen tai tauon 
jälkeen normaaliin harjoitteluun. Tällöin har-
joituskuorma saattaa olla alkuun liian kova, 
eikä paluu ole turvallinen. Tätä kutsutaan 
myös ”liian paljon, liian aikaisin” -ilmiöksi.

LAJIANALYYSI KARTTANA
Kehittävässä ohjelmoinnissa pitäisi pyrkiä pe-
rustamaan harjoittelu kuormitusfysiologiseen 
ja biomekaaniseen lajianalyysiin sekä sen mu-
kaiseen kuntotestaukseen. Oli kyseessä sitten 
yhden kauden mittainen jakso tai urheilijan 
kehitys nuoresta aikuisuuteen, ohjelmoinnin 
pitäisi rakentua yleisominaisuus-lajiomais-
suusjatkumona, ottaen huomioon yksilön har-
joittelutaustan, harjoitteluresurssit, kuntotes-
tit ja elämäntilanteen. (1) Nämä kaikki toimivat 
kompassina matkalla kohti tavoitetta. 

Kauden aikana harjoittelun tulisi muuttua 
yleisvoima-lajivoimajatkumossa liikemalleil-

taan, lihastyötavoiltaan, voimantuottoajoiltaan 
sekä voimantuottonivelkulmiltaan yhä lajin-
omaisemmaksi. Harjoittelun yksi tärkeimmistä 
kulmakivistä on nousujohteisuus eli progres-
siivisuus. Tämä takaa pitkän aikavälin kehitty-
misen. Nousujohteisuus ei ole vain määrien tai 
intensiteettien nostoa, vaan myös ärsykkeen 
vaihtelua. Ohjelmaa olisi hyvä muokata tarvit-
taessa reagoimalla akuutteihin muuttujiin sekä 
1,5 - 3 kuukauden välein tehtävien kuntotestien 
tuloksiin. (1) 

PROGRESSIIVISUUS
Paluu vamman tai sairauden jälkeisiin harjoi-
tusmääriin ja tehoihin kannattaa tehdä nou-
sujohteisesti, sillä liian aikaisin edeltäviin har-
joitusmääriin palaaminen saattaa aiheuttaa 
uudelleen loukkaantumisen. Yleisurheilijoilla 
tehdyn pitkittäistutkimuksen mukaan, kun 
urheilija kärsii kaksi vammaa peräkkäin, laskee 
tavoitteen saavuttamisen todennäköisyys 68 
%:iin. (3)  Tapa, millä päästään takaisin nor-
maaleihin harjoitusmääriin, määrittelee uuden 
loukkaantumisriskin. Tämä tietysti vaatii sen, 
että urheilija ja valmentaja tietävät, missä ovat 

Kuva 1. Kohtalaiset harjoitusmäärät ovat yhteydessä matalimpaan riskiin loukkaantua. Siirryttäessä 
matalaan tai korkeaan alueeseen, loukkaantumisriski kasvaa. (mukailtu 14)
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sillä hetkellä. Kuntoutusta tai harjoittelua ei 
voi aloittaa sieltä, missä ei olla tällä hetkellä tai 
sieltä, missä oltiin ennen loukkaantumista. Jos 
urheilija harjoittelee 60 % normaalista harjoi-
tusmäärästä ja intensiteetistä kaksi viikkoa, 
kestää 10 päivää progressiivisesti palata täy-
teen harjoituskuormaan, jotta minimoidaan 
loukkaantumisriski. (2) Kuormitusfysiologian 
periaatteiden mukaan täytyy myös huomioi-
da eri elinjärjestelmiin kohdentuva kuormitus. 
Vaikka harjoitusmäärää pystytään ylläpitä-
mään korvaavilla harjoitteilla, täytyy esimer-
kiksi juoksuun paluussa noudattaa edelleen 
asteittaista määrien ja intensiteetin nostoa. 

VOIKO HARJOITTELU SUOJATA LOUK-
KAANTUMISILTA?
Harjoittelu voi suojata tai altistaa loukkaantu-
misriskille. Tärkeää on määrittää, kuinka pal-
jon urheilija on harjoitellut. Harjoitushistorian 
ja loukkaantumisriskin välillä on “U-muotoi-
nen” yhteys. Sekä matalat että korkeat akuu-
tit harjoitusmäärät liittyvät lisääntyneeseen 
loukkaantumisriskiin, kun verrataan kohtuul-
lisiin harjoituskuormiin kuukausitasolla. On 
hyvä huomioida, että kun urheilija on koh-
tuullisen korkean harjoituskuorman alueella, 
pystyy urheilija sietämään paremmin viikkojen 
välisiä harjoituskuormituksen muutoksia. (14) 
Toki aina pitää ottaa huomioon ohjelmoinnin 
perusteet, jotta päästään turvallisesti korkei-
siin harjoitusmääriin. Tämä voi vaatia vuosia 
nousujohteista harjoittelua tai monipuolisen 
liikuntataustan.

VAHVISTA JA VALMISTA
Eduardo ym. 2019 (4) tutkivat spurttien (no-
pean juoksun) ja hamstring-vammojen välis-
tä yhteyttä. Hamstring-vammat ovat yleisin 
vammatyyppi maksimaalisia kiihdytyksiä vaa-
tivissa lajeissa, kuten jalkapallossa tai yleisur-
heilussa. (5, 6) Koska hamstring-vammojen ja 

spurttien välillä on yhteys, nähdään spurtit 
usein hamstring-vammojen aiheuttajana, 
mikä saattaa johtaa jopa spurttien välttelyyn 
harjoituksissa. (7)

Hamstring-vammoja ennaltaehkäisevät stra-
tegiat pohjautuvat usein eristettyjen riskitekijöi-
den skreenaukseen, kuten voimatasojen ja/tai 
liikkuvuuden arviointiin, sekä voimaohjelmiin 
pohtimatta kokonaisuutta ja siihen vaikuttavia 
riskitekijöitä sekä niiden yhteyttä sprinttisuori-
tuksiin. (8) Van den Tillaar ym. havaitsivat, että 
erilaisilla voimaharjoituksilla voidaan päästä 
vain 18 - 75 %:n hamstring-lihasten EMG-aktii-
visuuksiin verrattuna spurtteihin. (10) Yksinker-
taistettuna, spurtit ovat ainoa harjoitusmuoto, 
jossa hamstring-lihakset aktivoituvat spurttien 
vaatimusten mukaisesti. Kuntoutusohjelmat, 
jotka sisältävät voima- ja liikkuvuusharjoitte-
lun lisäksi spurtteja nousujohteisesti, auttavat 
paranemista sekä nopeuttavat paluuta. (11) 
Lisäksi on havaittu, että harjoituksissa kor-
keammilla intensiteeteillä spurttaaminen (> 95 
% maksiminopeudesta) pienentää riskiä ala-
raajavammoille verrattuna matalampiin inten-
siteetteihin (< 85 %). (12) Optimaalinen altistus 
korkeaintensiteettisille spurteille siis vähentää 
alaraajavammoja ja akuutti kasvu spurteissa 
lisää hamstring-vammojen riskiä. (12)

KUNTOUTUSTA TAI 
HARJOITTELUA EI VOI 

ALOITTAA SIELTÄ, MISSÄ 
EI OLLA TÄLLÄ HETKELLÄ 
TAI SIELTÄ, MISSÄ OLTIIN 

ENNEN LOUKKAANTUMISTA
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Jos verrataan jalkapallon eri harjoitusmuotoja, 
pienpeleissä tulee paljon lyhyitä maksimaali-
sia kiihdytyksiä ja suunnan muutoksia. Näissä 
harjoituksissa ei kuitenkaan saavuteta juoksun 
huippunopeuksia. Isolla kentällä pelattaessa 
spurttien matkat pitenevät ja vauhdit kasvavat. 
Talvikaudella moni joukkue pelaa pienemmillä 
kentillä tai harjoittelee enemmän pienpelejä, 
muun muassa tilavarauksista johtuen. Siirryt-
täessä kokokentän peleihin, voi maksimaalisten 
spurttien lukumäärä akuutisti nousta ja lisätä 
vammariskiä. (13) Kohtuullinen, korkea harjoit-
telu ja riittävät ylläpitävät harjoitteet (spurtit 
korkeilla intensiteeteillä) voivat siis toimia ikään 
kuin rokotteena vammoihin. 

YHTEISTYÖ TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ 
Vastuu suorituksen kehittymisestä ja urheili-
jan hyvinvoinnista on kollektiivisesti valmen-
tajalla sekä koko tukijoukolla (mukaan lukien 
lääkärit, ravitsemusterapeutti, urheilupsykolo-
gi, fysioterapeutti ja fysiikkavalmennus). Vaik-
kakin urheilija ja valmentaja ovat harjoittelun 
arkkitehtejä, ei kehittyminen tai urheilijan 
hyvinvointi pitäisi olla yhden kokonaisuuden 
harteilla. Valmentajat saattavat tukeutua in-
tuitioon tai ad-hoc-informaatioon* tehdes-
sään valmennuksellisia ratkaisuja. Tämän tun-
tumaan perustuvan ohjelmoinnin rinnalle on 
hyvä hakea tukea myös monitieteellisesti. (2) 
Näin ohjelmoinnissa päästään harjoitusmuut-
tujien tavoitelähtöiseen hallintaan. 

Kuva 2. Kun on valittu kuormituksen mittaamisen työkalut ja tavat, on oleellista 
seurata, arvioida ja muokata harjoituskuormitusta tilanteen mukaan. (mukailtu 2)

*Improvisoitu ja ennalta valmistelematon ratkaisu
vastakohtana hyvin perusteellisesti suunnitellulle
ratkaisulle.
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