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PÄÄKIRJOITUS

J uoksu on suosittu harrastus ja sillä on merkittäviä terveyshyöty-
jä jo hyvin pieninä annoksina. (1) Se on monelle sopiva harrastus 
helppoudestaan johtuen. Yleensä juoksukenkien hankinta on 

kuntoilijalle suurin investointi. Kenkien valinnasta ei kannata tehdä liian 
vaikeaa. Todennäköisesti paras vaihtoehto on, kun ei kuuntele muiden 
mielipiteitä, vaan valitsee kengät, jotka tuntuvat parhailta jaloissa. (2) 
Toki on mahdollista juosta myös ilman kenkiä, kunhan juoksualusta 
on sopiva. Paljasjalkajuoksu voi vaatia alkuun totuttelujakson harjoi-
tustaustausta riippuen. Paljasjalkajuoksun pitkäaikaisvaikutuksista on 
olemassa vielä valitettavan vähän laadukasta tietoa. (3) 

Suurimmalla osalla ihmisistä juoksuaskeleen ensikontakti alustaan 
tapahtuu jalan takaosalla (kanta-askellus). Maraton- ja polkujuoksijois-
ta jopa 90 % on niin sanottuja kanta-askeltajia. (4,5) Sama ilmiö huo-
mataan myös maailman parhailla maratonjuoksijoilla, joskin ero ei ole 
yhtä suuri. (6) Mutta onko askelluksen ensikontaktilla (etu-, keski- tai 
takaosa) väliä vammojen ennaltaehkäisyn kannalta? Vaikka biomekaa-
nisia eroavaisuuksia askellustapojen välillä on ja päkiäaskelluksen etuja 
on nostettu esille viime aikoina, vielä ei ole kuitenkaan olemassa vahvaa 
näyttöä, että päkiäaskellus olisi yhteydessä pienempään vammariskiin. 
(7,8) On kyse sitten juoksukengän valinnasta tai askeleen ensikontak-
tista, keskustelusta ei saisi unohtua se kaikkein tärkein eli itse juoksija 
ja hänen ominaisuutensa.

Juokseminen on taito, jota voidaan harjoitella. Juoksuharjoittelu voi 
olla paljon muutakin. Esimerkiksi nuorilla urheilijoilla sprinttiharjoittelu 
voi kehittää samalla sekä juoksusuoritusta että takareiden eksentristä 
voimantuottokykyä. Jälkimmäinen on osin verrattavissa takareiden 
voimaharjoittelun vaikutuksiin. (9) Juosta voi myös muutenkin kuin 
vain suoraan. Takaperin juoksemisen harjoittamisella on positiivisia 
vaikutuksia nopeuden ja voimantuottokyvyn kehittymiseen nuorilla 
urheilijoilla. Takaperinjuoksulla voi olla monia sovelluksia niin normaa-
lissa harjoittelussa kuin osana kuntoutusta. (10) 

Paluu juoksuharjoitteluun eturistisidevamman jälkeen on pitkä pro-
sessi. Eturistisidevammalla ja mahdollisella operaatiolla on neurofysio-
logisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti - eivät vain polveen. 
Osittain tästä syystä juoksun ja sen eri komponenttien harjoittaminen 
vie aikaa. Osa muutoksista voi kestää vuosia, osa voi olla jopa pysyviä. 
Tämä tulisi ottaa huomioon harjoittelussa myös varsinaisen kuntou-
tuksen jälkeen. (11) 

Tässä esitin muutaman ajatuksen juoksuun liittyvistä teemoista urhei-
lufysioterapeutin silmin. Oikein mukavia lukuhetkiä ja juoksulenkkejä 
kaikille sekä nautinnollista syksyä!

JUOKSUSTA ON MONEKSI

Päätoimittaja
Jesse Pajari

Urheilufysioterapeutti (sert.), TtM
KIHU
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URHEILIJAN PALAUTUMINEN PUHEENAIHEENA URHEILU-
FYSIOTERAPIAN KANSAINVÄLISESSÄ KONGRESSISSA

Suomen Urheilufysioterapeutit (SUFT) ry:n viides kansainvälinen urheilufysioterapian FSPA-
kongressi kokosi aiheesta kiinnostuneita ammattilaisia Helsingin Scandic Parkiin 8.–9. kesäkuuta. 
Tämän vuoden teemana oli urheilijan kuormitus ja palautuminen.

TEKSTI: ANNIKA PELLINEN

TERVEET PÄIVÄT 
AVAINASEMASSA

Kesäisen lämmin sää on hellinyt 
kongressikansaa jo useampana pe-
räkkäisenä vuonna, ja tämän oli 
pannut merkille myös kongressia 
neljättä kertaa avaamaan saapu-
nut opetus- ja kulttuuriministeriön 
ylitarkastaja Hannu Tolonen. Tolo-
nen otti puheeksi Suomen ja Kiinan 
yhteisen talviurheilun teemavuoden 
sekä kiitteli avauspuheenvuoros-
saan SUFT ry:n ja muiden järjestö-
jen työtä urheiluvammojen ennal-
taehkäisyn parissa. Mitä enemmän 
urheilija näkee terveitä päiviä, sen 
parempia tuloksia saadaan aikaan 

- ennaltaehkäisyllä on tässä erittäin 
keskeinen rooli.

Kongressin avauspuheenvuoros-
sa ääneen pääsi myös SUFT ry:n 
puheenjohtaja Vesa Kuparinen, joka 
nimesi yhdistyksen uudeksi kun-
niajäseneksi FSPA-kongressin isänä-
kin tunnetun Peter Halénin. Halén 
on tehnyt pitkän uran yhdistyksen 
puheenjohtajana ja jatkaa yhä arvo-
kasta työtä urheilufysioterapian 
parissa. 

TALVIURHEILUN 
OSAAMISTA JA KUDOSTEN 
KUORMITTAMISTA

Ensimmäinen kongressipäivä alkoi 
kiinalaisen tohtori Jinghuan Qianin 

tarkemmalla esityksellä Suomen ja 
Kiinan välisestä talviurheilun teema-
vuodesta. Hän kertoi urheilufysio-
terapian roolista talviurheilulajeissa 
Kiinassa sekä esitteli suunnitelmaa 
maidemme yhteistyön jatkosta 
vuoteen 2023 asti. Tavoitteena on 
jakaa suomalaista talviurheilulajien 
osaamista kiinalaisille urheilijoille ja 
urheilijoiden parissa työskenteleville 
tahoille.

Kotimaassamme vaikuttava ja Kil-
pa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskus KIHU:ssa työskentelevä eri-
koislääkäri ja olympiakomitean vas-
tuulääkäri Maarit Valtonen tarjosi 
tietoa hengitysteiden ylikuormituk-
sesta. Urheilijan hengitystieoireille 

SUFT ry:n puheenjohtaja Vesa Kuparinen (oik.) ja yhdistyksen tuorein kunniajäsen Peter Halén (vas.).
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voi olla useita syitä tavanomaisesta 
flunssasta psykologiseen ja fyysi-
seen stressiin. Useimmiten syynä 
huippu-urheilijan hengitystieoireille 
vaikuttaisi olevan hengitysteiden 
ärsytys, ei virusinfektio.

Australialainen fysioterapeutti 
ja tutkija Michael Drew syventyi 
kuormituksen hallintaan ennalta-
ehkäisevissä toimissa. Ensisijaisia 
vammoja ennaltaehkäiseviä toimia 
tulisi olla riskitekijöiden poistami-
nen sekä urheilijoiden terveyden 
tukeminen muun muassa unen ja 
ravitsemuksen keinoin. Toissijaista 
ennaltaehkäisyä ovat mahdollisten 
ongelmakohtien havaitseminen ja 
niihin puuttuminen. Vammaa tulee 
kunnioittaa, mutta on myös huo-
mioitava, että liian varovainen kun-
toutuksen eteneminen voi altistaa 
uusintavammalle. Drew kannusti 
rakentamaan urheilijoiden kuormi-
tuksenkestävyyttä ja huomioimaan, 
että se vie aikaa.

NUORTEN URHEILIJOIDEN 
OIKEANLAINEN 
KUORMITTAMINEN

Walesista kotoisin oleva, erityisesti 
lasten ja nuorten voimaharjoitte-
luun erikoistunut tohtori Rhodri S. 
Lloyd luennoi nuoreen urheilijaan 
kohdistuvista vaatimuksista sekä 
voimaharjoittelun ja valmennuk-
sen roolista nuoren urheilijan ural-
la. Erityisesti pienempien lasten 
tulisi tehdä monipuolisia asioita, 
jotka luovat pohjaa tuleville lajis-
pesifeille vaatimuksille. Niin sano-
tulla oheisharjoittelulla tulee taata, 
että harjoittelu on monipuolista 
ja että urheilijalla on edellytykset 
lajinomaiseen harjoitteluun. Erityi-
sesti vastusharjoittelun aloittami-

nen nuorella iällä on tärkeää, jotta 
urheilija kestää jatkuvasti kovene-
vaa lajinomaista kuormitusta. Jo 
5-vuotiaat lapset voivat tehdä voi-
matyyppistä treeniä, esimerkiksi 
kehonpainoharjoitteita yhdistetty-
nä leikkeihin. Lapsille ja nuorille on 
lisäksi tärkeää saada kokemuksia, 
jotka tukevat halua jatkaa urheilun 
parissa. Olennaista on myös huomi-
oida valmennuksen iso rooli lasten 
ja nuorten urheilussa; koska val-
mennus on tasapainoilua urheilijan 
palautumisen, harjoittelun, unen ja 
ravitsemuksen suhteen, valmenta-
jan ammattitaitoisuus on tärkeää. 
Mitä parempi pohja urheilulle teh-
dään lapsena ja nuorena, sen enem-
män terveitä päiviä urheilija näkee 
jatkossakin.

Qatarista Aspetarista kongres-
siin saapuneen ranskalaisen Olivier 
Maternen aiheena oli nuorten jalka-
palloilijoiden vammat sekä kuinka 
kasvu ja aikuistuminen vaikuttavat 
kypsymättömään luustoon. Materne 
esitteli tutkimustaan, jossa seurattiin 
jalkapallovammoja neljän kauden 
aikana vuosina 2012 - 2016. Riski 
kasvuun liittyvään urheiluvammaan 
oli suurimmillaan 16-vuotiailla urhei-
lijoilla.

Tämän tyyppisistä vammoista 
valtaosa kohdistui tutkimuksen 
mukaan lonkan ja lantion alueelle tai 
polven seutuun. Yli 80 % vammois-
ta luokiteltiin apofyysivammoiksi. 
Vammojen ehkäisemiseksi on tär-
keää kiinnittää huomiota perustason 
motorisen kontrollin taitoihin, liikku-
vuuden ylläpitoon ja parantamiseen 
sekä oikeanlaisen harjoituskuorman 
seurantaan.

Kuten edellinenkin luennoitsija, 
myös Materne korosti valmennuk-
sen suurta roolia nuorten urheilijoi-
den vammojen ennaltaehkäisyssä.

Iso-Britannian Oxfordin yliopis-
tosta kongressiin saapunut Scott 
Fernquest esitteli jalkapallon pelaa-
misen vaikutusta nuorten pelaaji-
en rustokudokseen. Teini-ikäisen 
harjoittelussa on huomioitava, että 
rusto nimenomaan tarvitsee kuor-
mitusta. Korkea aktiivisuus 14–15 
vuoden iässä voi kuitenkin lisätä 
polven varuskulmaa. Tämä taas 
saattaa myöhemmällä iällä johtaa 
pehmytkudosvammoihin ja nivel-
rikkoon. Kuormituksen vähentämi-
nen ei kuitenkaan välttämättä auta. 
Mikäli urheilijan rustokudoksessa tai 
luustossa on havaittavissa tavalli-
sesta poikkeavia löydöksiä, niihin on 
syytä puuttua ajoissa. Jos oireita on 
ehtinyt kehittyä, Fernquest korosti 
tuttua ajatusta siitä, ettei katset-
ta tule kohdistaa vain oireilevaan 
alueeseen, vaan myös sen ympärillä 
oleviin kudoksiin ja niveliin.

MITÄ PAREMPI
POHJA URHEILULLE
TEHDÄÄN LAPSENA 
JA NUORENA, SEN 
ENEMMÄN TERVEITÄ 
PÄIVIÄ URHEILIJA NÄKEE 
JATKOSSAKIN.
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NIVELRIKKOA JA 
LIHASVOIMAA

Aberdeenin yliopistosta saapuneen 
tutkija Alessio Briccan aiheena oli 
polviruston optimaalinen kuormit-
taminen henkilöillä, joilla on riski 
nivelrikkoon. Tavallisesti nivelrik-
koon on ainakin fysioterapeutin 
asiakkaan osalta yhdistetty har-
haluulo siitä, että harjoittelu ku-
luttaa rustopintaa entisestään ja 
pahentaa oireita. Rusto kuitenkin 
tarvitsee mekaanista kuormitusta, 
mutta sekä liiallinen että liian vä-
häinen kuormitus ovat rustolle hai-
tallisia. Terapeuttisissa harjoitteissa 
on huomioitava, että esimerkiksi 
hyppyjä sisältävät harjoitteet voivat 
provosoida kipua, eivätkä ne siksi 
ole harjoitteina hyvin siedettyjä.

Suomalainen fysioterapeutti ja 
tutkija Juha Ahtiainen syventyi 
luennollaan lihaksen optimaaliseen 
kuormittamiseen. 
Urheilijan kannalta 
on harkittava, tar-
vitseeko hän spe-
sifissä urheilusuo-
rituksessaan lihak-
sen kestävyyttä, 
voimaa vai kokoa 
- vai näitä kaik-
kia. Optimaalisen 
voimaharjoittelun 
määrittelyä ja har-
joittelun tavoitteen saavuttamista 
varten tulee tietää urheilijan harjoi-
tustausta, tämänhetkinen tilanne, 
lajispesifit tarpeet, harjoitusfasilitee-
tit, urheilijan valmennuksen tilanne 
sekä urheilijan yksilölliset valmiudet. 

Lihasvoimaharjoittelu on tarpeen, 
sillä urheilija tarvitsee lajispesifiä 
lihasvoimaa. Voimaa tarvitaan suo-

ritettaessa nopeita liik-
keitä, kuten sprinttejä, 
hyppyjä tai suunnan-
vaihtoja. Harjoitusten 
tulee kohdistua mak-
simivoimaan, voima-
harjoitteisiin, räjähtä-
vyyteen ja nopeuteen 
sekä motorisiin taitoi-
hin - plyometrisiä har-
joitteita unohtamatta. 
Treenin ohella on olen-

naista muistaa myös palautuminen, 
joka lihassolun osalta kestää yhdestä 
seitsemään päivää.

Sveitsiläinen Nicola Maffiuletti jat-
koi neuraalisen adaptaation maksi-

KESKUSHERMOSTON 
HUOMIOIMINEN NIIN 
KUNTOUTUKSESSA 
KUIN URHEILIJAN 
TAVALLISESSAKIN 
HARJOITTELUSSA 
ON TÄRKEÄÄ:

”YOU’RE AS FAST 
AS YOUR MOTOR 
UNITS!”

Nicola Maffiuletti koekaniinina omassa demonstraatiossaan.



 SUFT Syyskuu 2019 • 7

RAPORTTI

moimisesta. Hän aloitti kertaamalla 
keskushermoston rakennetta ja toi-
mintaa. Parin viikon harjoittelun jäl-
keen havaittavissa tuloksissa on kyse 
neuroplastisiteetista eli keskusher-
mosto mukautuu harjoitusmäärän 
muutokseen. Yli kahden kuukauden 
harjoittelun jälkeen tuloksissa on 
kyse fyysisestä hypertrofiasta. Kes-
kushermoston roolin huomioiminen 
on tärkeää myös kuntoutuksen kan-
nalta: jo hyvin varhaisessa kuntou-
tuksen vaiheessa keskushermostoa 
voidaan kuormittaa esimerkiksi 
mielikuvaharjoittelun avulla; jos 
kuvittelet tekeväsi kyykkyjä, mieliku-
vaharjoittelu aiheuttaa neuraalista 
aktivaatiota. Varhaisessa kuntoutus-
vaiheessa voidaan lisäksi hyödyntää 
kontralateraalista harjoittelua sekä 
kognitiivisia strategioita, kuten 
tavoitteen asettamista ja motivaa-
tion nostatusta. Keskushermoston 
”ylikuormittaminen” on myös terve-
tullutta sensorisen palautteen mää-
rää lisäämällä. Tämä onnistuu esi-
merkiksi harjoittelemalla vastuksel-
la, jonka suuruutta kuntoutuja ei itse 
tiedä. Loppujen lopuksi aivan kaikki, 
mitä sanotaan tai tehdään, voi aut-
taa tukemaan neuroplastisiteettia. 
Keskushermoston huomioiminen 
niin kuntoutuksessa kuin urheilijan 
tavallisessakin harjoittelussa on tär-
keää: ”You’re as fast as your motor 
units!”

Maffiuletti vastasi ensimmäisen 
päivän käytännön demonstraatios-
ta, jonka aiheena oli lihaksen sent-
raalinen ja perifeerinen väsyminen 
fyysisessä rasituksessa. Demonstraa-
tiossa havainnoitiin lihaksessa 
tapahtuvaa väsymistä dynamomet-
rituolin, elektrodein kohdealueeseen 
kytkettävän stimulaattorin sekä 

lihassähkökäyrää tallentavan tieto-
koneohjelmiston avulla. Liikunta-
suorituksen aiheuttama väsyminen 
näkyy lihasvoimassa tavallisesti noin 
20 %:n heikkenemisenä.

KILPAILU PARHAASTA 
TUTKIMUSABSTRAKTISTA

Ensimmäisenä kongressipäivänä 
kilpailtiin myös parhaasta tutkimu-
sabstraktista. Tänä vuonna abstrak-
tikilpailuun valitut viisi tutkimusta 
käsittelivät muun muassa uimarei-
den harjoitusmäärää ja olkapääki-
pua, nilkan plantaarifleksiovoiman 
vaikutusta akillesjänneruptuuran 
kuntoutukseen, lihassolun ja pro-
teiinien metabolian tasapainoa 
voimaharjoittelun jälkeen, nuorten 
naispuolisten kestävyysjuoksioiden 
kehonkoostumusta ja kehon hor-
monitoimintaa sekä OSTRC-H-ky-
selyn (Oslo Sports Trauma Research 
Centre Questionnaire On Health 
Problems) soveltuvuutta Suomessa 
käytettäväksi.

Aiempien kongressivuosien tapaan 
ensimmäinen päivä huipentui 
urheilufysioterapian juhlistamiseen 
yhteisellä illanvietolla. Tällä kertaa 
juhlapaikkana toimi Helsingin kau-
pungintalo.

PALAUTUMISEN ROOLIA EI VOI 
LIIKAA KOROSTAA

Toinen kongressipäivä alkoi nykyisin 
Kanadassa työskentelevän apulais-
professori ja fysioterapeutti Kati Pa-
sasen puheenvuorolla, joka käsitteli 
urheiluvammojen ennaltaehkäisyä 
nuorten joukkueurheilijoiden osal-
ta. Urheiluvammat johtavat fyysisen 
aktiivisuuden vähenemiseen, mutta 
myös psykososiaalisiin seurauksiin. 
Terveydenhuollon kustannukset 

sekä epäsuorat kustannukset ovat 
korkeat. Urheiluvammojen ennal-
taehkäisyyn tähtäävän ohjelman 
hallinnoinnissa on tärkeää muun 
muassa selvittää lajille tyypilliset 
vammat, kouluttaa urheilijoita, tu-
kijoukkoja ja valmentajia vammojen 
ehkäisyn suhteen, seuloa korkeam-
man riskin omaavat urheilijat ja 
tehdä kauden harjoitus- ja kilpai-
luohjelmat etukäteen. Asianmukai-
nen harjoituskuorman suunnittelu 
etukäteen sekä seuranta ovat tär-
keitä suorituksen parantamisen ja 
vammariskin vähentämisen kannal-
ta. Urheiluvammojen kehittymisen 
taustalla oleva etiologia on monen 
tekijän summa ja riskitekijät voi-
vat myös vaihdella. Nämä on syytä 
huomioida ennaltaehkäiseviä toi-
mia suunniteltaessa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimuskeskuksessa työskentelevä 
Ari Nummela luennoi huippu-ur-
heilijoiden harjoituskuorman ja 
palautumisen seurannasta. Hyviä 
urheilijan palautumisen tason seu-
rannassa käytettäviä metodeita ovat 
muun muassa keskustelu, terveys-
tutkimukset, submaksimaaliset ja 
maksimaaliset fyysisen suoritusky-
vyn testit, HRV-metodit stressin 
ja palautumisen seurantaan sekä 
harjoituspäiväkirjat, joista ilmenee 
harjoittelun määrä ja intensiteetti, 
koetut oireet tai kipu, harjoitusvas-
tuksen muutokset, RPE sekä unen 
määrä ja laatu. Nummelan mukaan 
on lisäksi tärkeää luottaa omaan 
kokemukseensa, näkemäänsä ja 
vaistoonsa, sillä ei ole olemassa yhtä 
ainoaa menetelmää, jolla urheilijan 
palautumista ja harjoituskuormaa 
voi seurata.
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Ranskalaisen tohtori Abd-Elbasset 
Abaidian aiheena oli jalkapalloilijoi-
den unen optimointi palautumisen 
kannalta. Nukahtamista hidastavia 
tekijöitä ovat kovat äänet, kirkkaat 
valot ja äärimmäiset lämpötilat. 
Nukahtamisen helpottamiseksi 
ja unenlaadun parantamiseksi on 
huomattava, että elektronisten lait-
teiden sininen ja vihreä valo vaikeut-
tavat nukahtamista vaikuttamalla 
melatoniinin eritykseen. Lämpötilan 
tulisi olla sopiva, noin 18-19 astetta, 
jotta unenlaatu olisi hyvää. Unen 
lisäksi palautumisessa huomioitavia 
tekijöitä ovat ravitsemus ja neste-
ytys. Pelin jälkeen jalkapalloilijoille 
suositellaan tryptofaania ja mela-

toniinia sisältäviä ravintoaineita 
sekä korkean glykeemisen indeksin 
hiilihydraatteja, proteiinia ja vettä. 
Ennen nukkumaanmenoa valaistus-
ta suositellaan himmennettäväksi. 
Peliä seuraavina päivinä suositellaan 
säännöllistä nukkumaanmenon ja 
heräämisen sykliä. Lyhyitä 5 - 30 
minuutin torkkuja voi ottaa aikaises-
ta iltapäivästä tasoittamaan pelipäi-
vän univelkaa.

ENERGIAA PALAUTUMISEEN

Suomalainen liikuntalääketieteen 
erikoislääkäri Arja Uusitalo kertoi 
naisurheilijoiden oireyhtymästä ja 
urheilijoiden suhteellisesta energi-
avajeesta (Relative Energy Deficien-

cy in Sport Syndrome, RED-S) sekä 
näiden vaikutuksesta liikuntaelimis-
tön kuormittamiseen ja vammoihin. 
RED-S:ssa kehon fysiologinen toi-
minta on heikentynyt suhteellisen 
energian puutteen vuoksi. Epäsuo-
tuisia vaikutuksia havaitaan muun 
muassa aineenvaihdunnassa, im-
muniteetissa, proteiinisynteesissä, 
kuukautiskierrossa, luukudoksen 
terveydessä sekä kardiovaskulaa-
risessa terveydessä. Syndroomaa 
esiintyy myös miesurheilijoilla, ku-
ten kehonrakentajilla, joiden ras-
vaprosentti on noin 4 %. Tässä 
tapauksessa rajoitettu ruokavalio 
johtaa lihasmassan vähenemiseen, 
testosteronitasojen putoamiseen, 

voimatasojen heikkenemiseen sekä 
mielialahäiriöihin. Urheilijoiden 
heikentynyt palautuminen johtaa 
fyysisen, psyykkisen ja mentaalisen 
kapasiteetin ennenaikaiseen vä-
henemiseen - noidankehä on näin 
valmis. RED-S on taustalla monien 
urheilijoiden uran päättymisessä, 
sillä se aiheuttaa toistuvia vammo-
ja ja sairastumisia. Ennaltaehkäisy 
on erittäin tärkeää: olennaista olisi 
lisätä urheilijoiden parissa toimivi-
en terveydenhuollon ammattilais-
ten sekä valmentajien tietoisuutta 
syndroomasta sekä eri välineistä, 
joilla syndroomaa voi seuloa. Tutki-
misessa voi hyödyntää esimerkiksi 
RED-S CAT -työkalua, joka on kliini-

sen arvioinnin väline, sekä LEAF-Q 
-kyselyä (Low Energy Availability in 
Females Questionnaire).

Jyväskylän yliopistossa työsken-
televä Enni Hietavala jatkoi ravit-
semuksen merkityksestä kudosten 
kuormittamisessa ja palautumises-
sa. Riittävä energiansaanti on kor-
kealaatuisen ruokavalion perusta. 
Hiilihydraatit toimivat tärkeimpänä 
polttoaineena harjoittelun aikana, 
joten niiden riittämätön saanti voi 
edesauttaa ylikunnon kehittymis-
tä. Vähäinen hiilihydraattien saanti 
voi lisäksi olla yhteydessä rasitus-
murtumien riskiin. Rasvoista saa 
energiaa pitkän harjoituksen aika-
na ja ne tukevat testosteronin ja 
estrogeenin tuotantoa. Proteiinit 
taas ovat lihasten, luiden ja jäntei-
den rakennuspalikoita - proteiinin 
liian vähäinen saanti voi pidentää 
paranemisaikaa vamman jälkeen. 
Proteiinisynteesi lisääntyy 2 - 3 päi-
vään asti harjoituksen jälkeen, joten 
vaikuttaisi siltä, että suositus pro-
teiinin nauttimisesta 30 minuutin 

sisällä treenin päättymisestä ei enää 
pidä paikkaansa. Näiden ruokavali-
on peruspilareiden lisäksi esimerkik-
si D-vitamiinin riittävä saanti tulisi 
turvata, sillä se on yhteydessä vam-
mariskiin. Lisäksi anti-inflammato-
riset ja antioksidantteja sisältävät 
ravintoaineet voivat auttaa lihasten 
palautumisessa. Myös nesteytyksen 
rooli on merkittävä: nestehukka 
heikentää suoritusta muun muassa 
lisäämällä kardiovaskulaarista kuor-
maa. Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että ravitsemuksella on suuri 
merkitys siinä, kuinka paljon kehoa 
voidaan kuormittaa, kuinka rasittava 
kuormitus voi olla sekä kuinka hyvin 
ja nopeasti keho palautuu. 

URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISYYN TÄHTÄÄVÄN 
OHJELMAN HALLINNOINNISSA ON TÄRKEÄÄ MUUN MUASSA 
SELVITTÄÄ LAJILLE TYYPILLISET VAMMAT, KOULUTTAA 
URHEILIJOITA, TUKIJOUKKOJA JA VALMENTAJIA VAMMOJEN 
EHKÄISYN SUHTEEN, SEULOA KORKEAMMAN RISKIN 
OMAAVAT URHEILIJAT JA TEHDÄ KAUDEN HARJOITUS- JA 
KILPAILUOHJELMAT ETUKÄTEEN.
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KÄYTÄNNÖN 
DEMONSTRAATIOITA

Australialainen Mick Drew joh-
datteli kongressiyleisön käytän-
nön demonstraatioon, jonka 
aiheena oli palautumisen haas-
tattelu. Hän esitteli käyttämään-
sä kyselylomakepohjaa, jota voi 
hyödyntää urheilijoiden - ja mik-
sei myös aktiiviliikkujien - parissa. 
Haastattelussa kannattaa esittää 
kysymyksiä muun muassa har-
joitushistoriasta ja harjoituskuor-
man valinnasta, psykologisista ja 
lääketieteellisistä tekijöistä sekä 
ravinnosta. Demonstraation ai-
kana käytiin esimerkkilomake pa-
reittain läpi. Tarkoituksena oli ha-
vainnoida haastattelun aikana esiin 
nousevia tiedonmurusia, joihin olisi 
syytä kiinnittää huomiota. Näitä 
olivat esimerkiksi selkeän epätasai-
nen kuormitustaso, urheilun ulko-
puoliset stressitekijät, kuten opiske-
lu, sekä urheilijan korkeaksi kokema 
kipukynnys, jonka vuoksi urheilija 
saattaa puskea jatkuvasti kipua vas-
taan. 
Olivier Maternen demonstraation 
aiheena oli nuorten jalkapalloilijoi-
den kuntoutus. Hän peräänkuulutti 
harjoitteluun luotavaa ennalta-ar-
vaamattomuutta, joka valmistaa 
urheilijaa paremmin lajin vaatimuk-
siin. Pelitilanteessa kaikki ei etene 
kaavamaisesti. Sama pätee myös 
muihin lajeihin kuin jalkapalloon. 
Materne esitteli erilaisia harjoittei-
ta, jotka haastoivat koordinaatiota 
ja keskivartalon hallintaa. Harjoit-
teita tehtiin niin jalkapallon kanssa 
kuin ilmankin sitä.

PÄÄTÖSSEREMONIA

Päätösseremonian piti kongressin 
tieteellisen komitean puheenkohta-
ja Ben Waller Jyväskylän yliopistos-
ta. Hän totesi, ettei kongressin idea-
na ole tarjota yleisölle vain luentoja, 
vaan myös koota ammattikuntam-
me edustajia yhteen vaihtamaan 
ajatuksia. Kongressi on hyvä paikka 
verkostoitumiseen kanssakävijöiden 
lisäksi myös alan innovaatioiden 
näytteilleasettajien kautta. 

Seuraava FSPA-kongressi järjes-
tetään jälleen ensi vuonna. Luvassa 
on kuulemma entistäkin hienompi 
kongressielämys. Sitä odotellessa 
kannattaa pitää silmällä Suft ry:n 
kotisivuja muiden koulutusten ja 
kurssien tiimoilta.

Olivier Materne ohjaamassa käytännön demonstraatiota.
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SUFT:n jäsenhaastattelut tutustuttavat meidät yhdistyksen jäseniin.

Nyt esittelyvuorossa on sertifioitu urheilufysioterapeutti Elina Järvinen.

ESITTELISITKÖ ALKUUN ITSESI LUKIJOILLE

N imeni on Elina Järvinen (os. Kettunen). Olen kasvanut Helsingis-
sä, mutta tällä hetkellä asun perheeni kanssa Vantaalla. Urheilu-
taustaltani olen taitoluistelija. Pääsin taitoluistelijana kokemaan 

useat arvokilpailut. Koristeena kakun päällä sain luistella ikimuistoiset 
olympialaiset Salt Lake Cityssä vuonna 2002. Oma urani huippu-urhei-
lussa tuli päätökseen vuonna 2005. Olin silloin jo taitoluistelijaksi kokenut 
25-vuotias ja muut asiat alkoivat elämässä kiinnostaa enemmän. Koulut-
tauduin ensin urheiluhierojaksi ja tämän jälkeen aloin opiskella  fysiote-
rapiaa. Jälkeenpäin olen erittäin tyytyväinen,  että kävin urheiluhiero-
jakoulun ennen fysioterapiatutkintoa. Fysioterapeutin tutkinto vaikutti  
monipuoliselta ja koulutus mahdollistaa monipuoliset työtehtävät. Näiden 
asioiden takia valitsin fysioterapian. Toki suurimpana mielenkiinnon koh-
teena alaan liittyy se, että saa tehdä ihmisten kanssa töitä sekä se, että  
työ liittyy liikkeeseen ja ihmiskehon toimintaan. Valmistuin fysioterapeu-
tiksi vuonna 2014 ja sen jälkeen olen työskennellyt aluksi kaupungilla, sen 
jälkeen yksityisellä sektorilla ja tällä hetkellä yrittäjänä yrityksessä Fysio 
Movelina.  

OLIKO SINULLE ENTISENÄ HUIPPU-URHEILIJANA ALUSTA ASTI 
SELVÄÄ, ETTÄ HALUAT TYÖSKENNELLÄ FYSIOTERAPEUTTINA 
NIMENOMAAN URHEILUN PARISSA?

En lähtenyt opiskelemaan fysioterapeutiksi, jotta voisin työskennellä vain 
urheilijoiden kanssa. Lähdin opiskelemaan, jotta saisin urheilu-uran jäl-
keen ammatin, josta pitäisin. Urheilutaustani takia ajauduin tekemään 
erilaisia projekteja taitoluistelijoiden kanssa ja tällä hetkellä teen yhteis-
työtä Suomen Taitoluisteluliiton, Helsingin Luistelijoiden, Espoon Jäätai-
tureiden sekä lentopalloilijoiden kanssa. Olen todella iloinen siitä, että 
saan myös auttaa urheilijoita eteenpäin heidän urallaan. Mielestäni sillä 
on valtava merkitys, että on itse kokenut jo asiat ja pystyy samaistumaan 
heidän kanssaan tilanteisiin. Eri urheilulajien kanssa työskentely on mie-
lenkiintoista, koska pääse analysoimaan, mitä fysioterapian ja lajin vaati-
musten kanssa on tärkeää huomioida. 

HAASTATTELUSSA 
ELINA JÄRVINEN

NYKYISIN MINUA 
VIEHÄTTÄÄ IHMISEN 
BIOMEKANIIKKA, 
MOTORIIKKA JA AIVOJEN 
USKOMATON KYKY 
SÄÄDELLÄ KEHON 
TOIMINTOJA.
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KERTOISITKO HIEMAN TÄMÄNHETKISESTÄ 
TYÖSTÄSI FYSIOTERAPEUTTINA URHEILUN 
PARISSA?  

Teen viikoittain kilpailevien taitoluistelijoiden kanssa 
tukiharjoitteita, joiden tavoitteena on ennaltaehkäis-
tä kuormitukseen liittyviä vammoja. Luistelijat ovat 
iältään 7-25-vuotiaita, joten harjoittelemme ikätasoon 
nähden vartalon eri osien asennonhallintaa, voimaa tai 
liikkuvuutta. Leireilen myös Taitoluisteluliiton valmen-
nusryhmiin kuuluvien urheilijoiden kanssa ja silloin

fysioterapia sisältää harjoitteiden ohjausta, konsultoin-
tia ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan terapiaa. 
Teen myös urheilijoille fysioterapeuttisia kartoituksia 
ja käyn valmennustiimien kanssa läpi ajatuksia tukihar-
joittelusta ja kuormitukseen liittyvistä asioista. Tykkään 
työstäni sen monipuolisuuden takia. Erilaiset projektit 
innostavat perehtymään uusiin asioihin ja se on mieles-
täni suurin oppi fysioterapeuttina, kun huomaa, että on 
osannut ratkoa ja hoitaa uuden asiakastapauksen.
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MITKÄ OVAT TAITOLUISTELUSSA YLEISIMPIÄ 
TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖÖN KOHDISTUVIA 
HAASTEITA? MITÄ PIDÄT TÄRKEIMPINÄ 
ASIOINA NIIDEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI?

Taitoluistelussa harjoitellaan lajin parissa lapsesta asti 
moneen muuhun lajiin verrattuna paljon. Esimerkiksi 
minulla käy vastaanotolla vuonna 2010 syntyneitä lap-
sia, jotka harjoittelevat jäällä 8 - 9 tuntia viikossa sekä 
sen lisäksi lajiin kuuluvaa tukiharjoittelua on 6 - 7 tuntia 
viikossa. Se on lajin vaativuus ja haastaa valmennus-
tiimin suunnittelemaan harjoittelua, jotta kuormitus 
jakautuisi tasaisesti. Ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää 
oppia liikkumaan puhtaasti ja kevyesti. Lajin vaati-
musten mukaisesti riittävä liikkuvuus ja voima ovat 
hyviä ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Ennaltaehkäisevänä 
tekijänä urheilufysioterapeutin läsnäolo tukee harjoit-
telua oikeaan suuntaan. Vammoista suurin osa liittyy 
kasvuvaiheeseen ja alaraajoihin.

Taitoluistelijoiden kanssa työskennellessä olen ylpeä 
ja otettu siitä, kuinka hyvin meidän valmentajamme 
panostavat fysioterapeutin osaamiseen. Nykypäivänä 
myös monet muut lajit hyödyntävät urheilufysiotera-
peutin palveluita ja tällä tavoin tuemme nuoria urheili-
joita urheilijaksi kasvamista.

MISSÄ ME URHEILUFYSIOTERAPEUTIT OLEMME 
MIELESTÄSI HYVIÄ OSANA VALMENNUS- 
PROSESSIA JA TOISAALTA MISSÄ OLISI KEHI-
TETTÄVÄÄ?

Itse koen olevani hyvä urheilufysioterapeutti, koska 
olen kiinnostunut urheilijoistani ja itseni kehittämises-
tä. Tiedän kokemukseni pohjalta, mitä huippu-urheilu 
vaatii. Jokainen urheilija on yksilö, joka toimii oman toi-
mintamallin mukaisesti. Urheilufysioterapeutit tukevat 
näiden kehityskohteiden edistymistä kokonaisvaltaises-
ti. Urheilufysioterapeuttien tavoite on mielestäni tuoda 
terveitä harjoituspäiviä ja löytää parhaimmat keinot 
tähän yhdessä valmennustiimin kanssa. Jokainen urhei-
lufysioterapeutti luo varmasti itselleen omaa ”punaista 
lankaa”, jota haluaa viedä eteenpäin ja kehittää omassa 
tekemisessään. 

Yleisesti urheilufysioterapeutit voisivat vielä vahvem-
min verkostoitua ja tuoda itseään enemmän esille Suo-
men urheilupiireissä. Itse ainakin koen, että urheilufy-

sioterapia vastaa urheilijan hyvinvoinnista ja fyysisen 
suorituskyvyn kehittämisestä. Haluaisin tuoda urheili-
joille tietoisuutta siitä, että loukkaantuneena urheilija 
pystyy kehittämään tiettyjä ominaisuuksia kuntoutus-
jakson aikana. Tämä vaikuttaa urheilijan psyykkeeseen 
positiivisesti. Urheilijana olen tämän kokenut: pohjeluun 
rasitusmurtuman jälkeen voin astua jäälle ja huomata, 
että keskivartalon voima ja tasapaino jäällä on kehitty-
nyt kuntoutusprosessin aikana huimasti eteenpäin. Se 
vaatii työtunteja yhtä paljon kuin harjoittelisi normaalisti 
lajin parissa. Kehittyminen vaatii vastetta tuki- ja liikun-
taelimistölle. 

URHEILUFYSIOTERAPEUTTI EI OLE 
PSYKOLOGI, RAVITSEMUSTERAPEUTTI TAI 
FYSIIKKAVALMENTAJA, MUTTA KUINKA 
PALJON URHEILUFYSIOTERAPEUTIN TULEE 
MIELESTÄSI TIETÄÄ MUISTA AIHEALUEISTA?

Minä ajattelen, että voin auttaa urheilijoita niillä alu-
eilla, jotka itse hallitsen omasta mielestäni. Voin muis-
tutella urheilijaa riittävästä ravinnosta tai välittömien 
välipalojen tärkeydestä. En kuitenkaan astu alueeltani 
ravitsemusterapeutin tasoiselle faktalle.

Itse käytän paljon urheilijoiden kanssa epäsuoraa psy-
kologiaa. Jokainen urheilija hyötyy positiivisesta palaut-
teesta ja olemuksesta. Koen itse urheilijana olleeni hyvä 
luomaan itselleni hyvät selviytymiskeinot tiukassa pai-
kassa ja haluan tuoda myös sen puolen esille, jos näen, 
että urheilija sitä tarvitsee. Pienikin oikea psyykkaus voi 
helpottaa urheilijan olotilaa. Mielen hyvinvointi on yhtä 
kuin hyvä fyysinen suorituskyky. Kaikki lähtee omasta 
ajatuksesta!  

MILLAISIA TERVEISIÄ HALUAISIT LÄHETTÄÄ 
KOLLEGOILLE?

Jalkaudutaan urheilufysioterapeutteina mahdollisim-
man monen lajin tukitiimeihin tuomaan omaa osaa-
mistamme urheilijan kehityksessä.  Itse hengitän ja 
elän urheilun avulla ja toivoisin, että urheilun parissa 
työskentelevät pystyisivät opettamaan lapsille ja nuo-
rille, kuinka paljon urheilun avulla voi saada välineitä 
työelämään ja hyvään oloon. Suomi tarvitsee terveitä 
kansalaisia.
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TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN:
Polvivaivat ovat juoksijoiden yleisin haaste

TEKSTI: JESSE PAJARI

Tutkimuksesta käyntäntöön -artikkelisarjassa kootaan yhteen referaatteja lehden
teemaan sopivista tuoreista tutkimusartikkeleista. Tässä numerossa aiheena ovat
akillesjännevaivat sekä juoksijoiden tyypillisimmät vammat.

SOLEUS-LIHAKSEN 
ROOLI AKILLESJÄNTEEN 
TENDINOPATIASSA 1

Seth O’Neill Leicesterin yliopis-
tosta on perehtynyt viime vuosien 
aikana syvällisesti akillesjänteen 
tendinopatiaan. Äskettäin jul-
kaistussa tutkimuksessa O’Neill 
kollegoineen selvittivät gastrocne-
mius- ja soleus-lihaksen roolia akil-
lesjänteen keskiosan tendinopa-
tiassa vertaamalla vaivasta kärsiviä 
miesjuoksijoita terveisiin verrokkei-
hin.

Mittaustulosten perusteella ten-
dinopatia-ryhmäläisillä lihasten 
voimantuottokyky ja lihaskestävyys 
nilkan plantaarifleksiosuuntaan, 
polvi ojennettuna ja polvi koukus-
sa, olivat merkittävästi alhaisempia 
kuin kontrolliryhmällä. Tutkijoiden 
pohdinnan mukaan soleus-lihas 
vaikuttaisi olevan havaitun eron 
taustalla. Heidän mukaansa tämä 
tukisi entisestään käsitystä kysei-
sen lihaksen merkittävästä roolista 
akillesjänteen keskiosan tendinopa-
tiassa. Siihen, miksi lihasvoimassa 

havaittiin eroa ryhmien välillä, voi 
olla monta mahdollista selitys-
tä. Näitä voivat olla esimerkiksi 
keskushermoston osuus, pitkään 
jatkuneesta vaivasta johtuva har-
joittelemattomuus tai jo edeltänyt 
lihasvoiman heikkous.

Tutkimuksen perusteella käy-
tännön työssä on hyvä huomioida 
ainakin seuraavat asiat: (1) tervettä 
puolta ei tule käyttää vertailukohta-
na kuntoutuksen aikana, sillä myös 
oireettomalla puolella havaittiin 
lihasvoiman heikkoutta, (2) terveel-
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lä ryhmällä mitattu eksentrinen voi-
mantuotto vastasi noin kaksi kertaa 
kehon painoa. Täten, ainakin joskus 
muinoin esiintyneet puheet siitä, 
että soleus-lihas on heikko, voidaan 
lopettaa.

Lähde: O’ Neill, S. et al. 2019. Physical The-
rapy in Sport 37, 69-76.

AKILLESJÄNTEEN 
PATOLOGISET MUUTOKSET 
OVAT YLEISIÄ KOKENEILLA 
JUOKSIJOILLA 2

Jo aiemmin on saatu viitteitä, että 
myös oireettomilla juoksijoilla voi-
daan havaita patologisia muutok-
sia akillesjänteessä. Australiassa 
toteutettu tutkimus pyrki selvittä-
mään akillesjänteen patologisten 
muutosten yleisyyttä oireettomil-
la mieskestävyysjuoksijoilla sekä 
mahdollisia patologisiin muutok-
siin yhteydessä olevia tekijöitä.
Ultraäänikuvantamisen perusteella 
lähes puolella tutkituista (n = 37, 
keski-ikä 36 vuotta) havaittiin poik-
keavuutta ainakin toisessa jäntees-
sä. Ainoa muutoksiin yhteydessä 
ollut tekijä oli juoksuharjoitteluun 
käytetyt vuodet. Esimerkiksi nilkan 
liikkuvuudella tai iällä ei havaittu 
olevan yhteyttä muutoksiin. Tulos-
ten tulkinnassa tulee huomioida, 
että tutkittavien joukko jäi pienek-
si, mikä käytännössä tarkoittaa, et-
tei tutkimuksen tuloksista kannata 
vetää liian pitkälle meneviä johto-
päätöksiä. 

Tutkijoiden mukaan tulosten 
perusteella voidaan kuitenkin 
korostaa juoksuhistorian huomioon 
ottamista arvioitaessa ultraääniku-
vantamisen tuloksia, ja toisaalta 
voidaan kyseenalaistaa jänteen 
ultraäänikuvantamisen hyöty diag-
nostiikassa pitkän juoksutaustan 

omaavilla henkilöillä. Jatkossa tulisi 
selvittää, ovatko havaitut jänteen 
patologiset muutokset ohimeneviä 
vai pysyviä, ja ennustavatko muu-
tokset tulevaa jännekipua.

Lähde: Lieberthal, K. et al. 2019. Physical 
Therapy in Sport 39, 64-68.

POLVI ON YLEISIN VAMMA-
ALUE NIIN NAIS- KUIN 
MIESJUOKSIJOILLA 3

Britti- ja uusi-seelantilaistutkijois-
ta koostunut ryhmä julkaisi syste-
maattisen kirjallisuuskatsauksen, 
jossa he selvittivät vammojen esiin-
tyvyyttä  anatomisten sijaintien 
mukaan mies- ja naisjuoksijoilla. 
Tutkijat selvittivät myös spesifien 
vammojen osuutta kaikista vam-
moista. Tutkimusten sisäänottokri-
teerit katsaukseen olivat laveam-
mat kuin aiemmissa katsauksissa. 
Tutkijat olivat tietoisia tämän mah-
dollisista vaikutuksista tulosten tul-
kintaan, mutta he perustelivat va-
lintaansa muun muassa sillä, että 
tällä tavoin on mahdollista saada 
laajempi kuva juoksuvammoista ja 
siten antaa paremmat eväät selvit-
tää vammoihin liittyviä riskitekijöi-
tä jatkossa.

Keskimääräinen juoksuun liittyvi-
en vammojen esiintyvyys oli noin 
43 %. Huomioitavaa on suuri vaih-
televuus tutkimusten välillä (10 - 92 
%). Sekä miehillä että naisilla kolme 
neljäsosaa vammoista sijaitsi polven 
alueella tai sen alapuolella. Naisilla 
yleisin vamma-alue oli polvi (40 %), 
nilkka-jalkaterä (19 %) ja sääri (16 
%). Miehillä vammat jakautuivat 
tasaisemmin: polvi (31 %), nilk-
ka-jalkaterä (26 %) ja sääri (21 %). 
Selvästi yleisin spesifivamma oli pol-
ven etuosan kipu (patellofemoraali-

nen kipu) ja seuraavaksi yleisimmät 
akillesjänteen tendinopatia ja sää-
ren sisäosan rasitusoireyhtymä.

Tutkijat ottivat myös kantaa use-
ampaan metodologiseen haastee-
seen juoksuvammatutkimuksissa, 
esimerkkinä juoksijan (aloittelija, 
harrastaja, kuntoilija, kilpatason 
juoksija ja huippu-urheilija) ja juok-
suvamman määrittely, joilla on 
merkittävä vaikutus tutkimustulos-
ten merkittävyyden kannalta.

Lähde: Francis, P. et al. 2018. Journal of 
Sports Science and Medicine 18, 21-31.

JUOKSEMISEN 
VAIKUTUKSISTA JALKATERÄN 
ANATOMISILLE RAKENTEILLE 
TIEDETÄÄN VIELÄ VÄHÄN 4 

Alessandro Garofolini ja Simon 
Taylor Victorian yliopistosta Aust-
raliasta kokosivat systemaatti-
sen kirjallisuuskatsauksen avulla 
tämänhetkisen tiedon juoksun vai-
kutuksista jalkaterän lihaksiin ja 
luihin. Heidän katsaukseensa vali-
koitui yhteensä 16 tutkimusta. Tut-
kimusten välillä juoksijoiden taso 
vaihteli kuntoilijoista huippu-ur-
heilijoihin. Tutkittavat olivat sekä 
miehiä että naisia.

Kuten odottaa saattoi, tähän 
mennessä julkaistut tutkimukset 
aiheesta ovat hyvin toisistaan poik-
keavia, mikä hankaloittaa selkeiden 
johtopäätösten tekoa. Tällä hetkellä 
on heikkoa näyttöä siitä, että juok-
seminen on yhteydessä jalkaterän 
lihasten kokoon. Samoin on heikkoa 
näyttöä siitä, että jalkaterän lihas-
ten (pikku- ja isovarpaan loitonta-
jalihakset, varpaiden lyhyt koukis-
tajalihas) koko ja voima saattavat 
lisääntyä juoksun vaikutuksesta, 
mikä on kuitenkin riippuvaista
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jalkinevalinnasta ja siihen liittyvistä 
biomekaanisista muutoksista. 

Luiden osalta suurimmassa osas-
sa tutkimuksia on tutkittu juoksun 
vaikutusta kantaluuhun, vaikka se ei 
ole riskialttein luu rasitusmuutoksil-
le ja sen paraneminen on suhteessa 
nopeampaa verrattuna moneen 
muuhun jalkaterän luuhun. Lisäk-
si suuressa osassa tutkimuksia on 
tutkittu vain luun mineraalitiheyttä 
(BMD), vaikka se on vain yksi luun 
terveyttä ja vahvuutta kuvaava 
markkeri. Tutkimusten perusteel-
la voidaan todeta, että juoksijoilla 
BMD on korkeampi verrattuna 
vähän liikkuviin, mutta toisaalta 
jatkuva rasitus voi vaikuttaa negatii-
visesti luukudoksen rakenteelliseen 
tasapainoon ja näin vähentää luun 
massaa ja lopulta vahvuutta, mikä 
voi lisätä riskiä rasitusmurtumille ja/
tai osteoporoosille. Tutkijat perään-
kuuluttavat sitä, että esimerkiksi eri 
jalkinetyyppien vaikutuksista jal-
katerän lihaksille ja luille tiedetään 
vielä hyvin vähän.

Lähde: Garofolini, A. & Taylor, S. 2019. Hu-
man Movement Science 64, 75-88.

MITKÄ TEKIJÄT ENNUSTAVAT 
POLVEN ETUOSAN 
KIVUN KUNTOUTUMISTA 
JUOKSIJOILLA? 5 

Kanadalainen tutkimusryhmä uu-
delleenanalysoi heidän omaa aineis-
toaan. Tutkijat julkaisivat jo aiem-
min tutkimuksen, jossa tutkittiin 
kolmen erilaisen kuntoutusproto-
kollan tehoa polven etuosan kipuun 
(patellofemoraalinen kipu). Eri ryh-
miin kuuluneiden juoksijoiden (nai-
sia 62 %) kuntoutuksen onnistumi-
sessa ei ollut merkittäviä eroja. 

Hoidon kannalta tärkein kom-
ponentti oli koulutus, joka sisälsi 
kuormituksen hallintaan liittyviä 
ohjeistuksia. Koulutus sisältyi jokai-
sen ryhmän kuntoutusprotokollaan. 
Uudessa tutkimuksessa haluttiin 
selvittää, mitkä alkutilanteessa mi-
tatut tekijät ennustivat hoidon on-
nistumista.

Analyysin perusteella neljä alkuti-
lanteessa mitattua tekijää selittivät 
lähes 90 % kuntoutuksen onnistu-
misesta (sensitiivisyys 0.93, spesifi-
syys 0.69). Näitä tekijöitä olivat: (1) 
KOS-ADLS -kyselyn pisteet (< 70 
%), (2) polven ojentajalihasten iso-
metrinen lihasvoima (< 70 % kehon 
painosta), (3) ultraäänellä todettu 
patellatendinopatia ja (4) yleinen 
kipu (VAS-U) > 2/10. Tutkijat halusi-
vat painottaa, että tarkkuus ei mer-
kittävästi heikkene, vaikka klinikalla 
ei olisi mahdollisuutta ultraääni-
kuvantamisen käyttöön (sensitiivi-
syys 0.91, spesifisyys 0.69). Parhaat 
yksittäiset ennustavat tekijät olivat 
polven ojentajalihasten isometrinen 
lihasvoima ja KOS-ADLS -kyselyn 
pisteet. Mielenkiintoista oli, että 
yksikään juoksun mekaniikkaan liit-
tyvä muuttuja ei ennustanut merkit-
tävästi kuntoutuksen onnistumista. 

Tutkijat pohtivat, että juoksijat, 
joilla oli viitteitä primäärioireen 
lisäksi myös patellatendinopatiaan 
viittaavista muutoksista jänteen 
rakenteessa, saattoivat erityisesti 
hyötyä kuormituksen hallintaan liit-
tyvästä ohjauksesta kivun lievityk-
sen kannalta.

Lähde:
Esculier, J.-F.. 2018. Journal of Science and 
Medicine in Sport 21 (8), 777-782.

PÄKIÄASKELLUS KUORMITTAA 
PLANTAARIFASKIAA 
HUOMATTAVASTI KANTA-
ASKELLUSTA ENEMMÄN 6

Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää 
eroja jalkaterän rakenteiden kuor-
mituksessa päkiä- ja kanta-askel-
luksen välillä. Koehenkilön (mies, 29 
vuotta, 170 cm, 65 kg) juoksusuo-
ritusten pohjalta ja tietokonemal-
linnusta hyväksi käyttäen luotiin 
jalan rakenteista malli, jonka avulla 
juoksun simulointi ja liikeanalyysi 
toteutettiin.

Tutkimus osoitti, että jalkaterän 
lihakset, plantaarifaskia ja plantaa-
riligamentit toimivat kuormituksen 
aikana synenergisesti. Päkiäaskel-
luksessa plantaarifaskiaan kohdis-
tuva vetovoima lisääntyi tutkijoiden 
ennusteen mukaan 18.71 - 109.10%. 
Lisäksi jalkapohjan kudoksiin koh-
distunut rasitus saattoi olla jopa 200 
% suurempi päkiäaskelluksessa. Tut-
kijoiden mukaan on vaikea arvioida 
havaittujen erojen merkittävyyttä, 
koska kudosten vammariskiin yhtey-
dessä olevia raja-arvoja ei ole tiedos-
sa. Lisäksi päkiäaskelluksessa havait-
tiin jalkaholvin korkeuden noin 9 
%:n alenema, kun taas mediaalisen 
pitkittäisholvin korkeus lisääntyi 
noin 2 %. Askelluksen alkuvaiheessa 
nilkan plantaarifleksorilihakset olivat 
huomattavasti aktiivisempia ja nil-
kan dorsifleksorilihakset vähemmän 
aktiivisia päkiäaskelluksessa kuin 
kanta-askelluksessa. 

Tutkimus osoittaa, että jos juoksu-
tyyliä aikoo muuttaa kanta-askel-
luksesta päkiälle, rasitus jalkaterän 
kudoksissa muuttuu merkittävästi. 
Tämä olisi hyvä huomioida, jotta 
liian nopeasti muuttuva rasitus ei 
lisäisi vammariskiä. 
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Tutkimuksen heikkoutena on, että 
se perustuu yhden henkilön suo-
rituksen pohjalta tehtyihin pää-
telmiin. Yksilöllisiä eroavaisuuksia 
esimerkiksi jalan geometriassa tai 
askelluksessa ei arvioitu. Lisäksi 
mallinnus saattaa aliarvioida joita-
kin kudosten materiaalisia ominai-
suuksia.

Lähde: Lin-Wei Chen et al. 2019. Journal of 
Biomechanics 83, 260-272.

Akillestendinopatia on yksi yleisimmistä juoksuun liittyvis-
tä vammoista. Viime vuosien aikana soleus-lihas on nous-
sut suuren yleisön tietoisuuteen lähes unholasta juuri akil-
lestendinopatiaan liittyvien tutkimusten johdosta. Tänä 
päivänä ymmärretään, että soleus ei ole heikko - se on ja 
sen tulee olla vahva. Tulevat vuodet näyttävät, mihin asti 
tämä uusi ymmärrys soleus-lihaksen roolista akillesten-
dinopatian ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa meidät 
kantaa. 

Ultraäänikuvantamisella havaittavat poikkeavat muu-
tokset akillesjänteessä ovat verrattain yleisiä kokeneilla 
juoksijoilla. Tämä herättää kaksi ajatusta: ensinnäkin 
juoksuhistoria on aina otettava huomioon arvioitaessa 
oirekuvaa ja suunniteltaessa kuntoutusta, ja toiseksi on 
syytä arvioida, onko ultraäänikuvantaminen ylipäätään 
tarpeellista kokeneiden juoksijoiden kohdalla. 

Polvi on kaikkein yleisin vamma-alue niin mies- kuin 
naisjuoksijoilla. Kaikkein yleisin spesifi juoksuvamma on 
polven etuosan kipu (patellofemoraalinen kipu). Juokse-
misen vaikutuksista jalan anatomisille rakenteille tiedetään 
vielä yllättävän vähän. Esimerkiksi luiden osalta valtaosa 
tutkimuksista on keskittynyt kantaluuhun, vaikka se ei 
kuulu niin sanottuihin korkean riskin luihin. Patellofemo-
raalisen kivun kuntoutuksessa kuormituksen hallintaan 
liittyvällä ohjauksella on tärkeä rooli. Alkutilanteessa kun-
toutuksen hyvää tulosta ennustavat seuraavat tekijät: (1) 
KOS-ADLS -kyselyn pisteet (< 70 %), (2) polven ojentaja-
lihasten isometrinen lihasvoima (< 70 % kehon painosta), 
(3) ultraäänellä todettu patellatendinopatia ja (4) yleinen 
kipu (VAS-U) > 2/10. Päkiäaskelluksen ja kanta-askelluk-
sen välillä on huomattavia eroja vaikutuksissa jalkaterän 
kudoksiin. Ehkä merkittävin ero on päkiäaskelluksen 
aiheuttamat lisääntyneet vetovoimat plantaarifaskiaan.

POIMINTOJA KÄYTÄNTÖÖN
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KUINKA VAMMOJEN ENNALTA-
EHKÄISY KOETAAN KILPA- JA 
HUIPPU-URHEILUSSA?

T utkijat selvittivät, (i) millä 
tavoin vammojen ennalta-
ehkäisy koetaan kilpa- ja 

huippu-urheilussa sekä (ii) mitä 
pidetään merkittävimpinä tekijöinä 
vammojen ennaltaehkäisyssä (KUVA 
1). Näihin kokonaisuuksiin tutkijat 
hakivat vastauksia haastattelemalla 
huippu-urheilijoita, valmentajia ja 
fysioterapeutteja.

Kaikki haastateltavat kokivat, että 
vammojen ennaltaehkäisy kuuluu 
luonnollisena osana päivittäiseen 

valmentautumiseen. Vastaajat 
korostivat erityisesti kommuni-
koinnin tärkeyttä ja avoimuutta. 
Vammojen ennaltaehkäisy nähtiin 
jatkuvana oppimisprosessina, johon 
jokainen valmennustiimissä ottaa 
osaa. Yksittäisen urheilijan kannal-
ta tärkeänä pidettiin kokemusta ja 
aiempia vammoja, jotka olivat opet-
taneet näkemään omaa uraa aiem-
paa kokonaisvaltaisemmin. Tästä 
syystä tutkijat pohtivat, että nuor-
ten urheilijoiden kohdalla tarvitaan 

enemmän ohjausta, kun kokemusta 
ei vielä ole. Vastaajat olivat myös 
yhtä mieltä siitä, että huippu-urhei-
lussa urheilijan suorituskyky tulee 
aina ensimmäisenä, joten vammoja 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulisi 
pystyä sisällyttämään päivittäiseen 
valmentautumiseen mahdollisim-
man tehokkaasti.

Lähde: Bolling et al. 2019. British Journal 
of Sports Medicine. Published on 9 August 
2019. doi:10.1136/bjsports-2019-100773

KUVA 1. Teemat liittyen vammojen ennaltaehkäisyyn kilpa- ja huippu-urheilussa sekä merkittävimmät tekijät
vammojen ennaltaehkäisyssä. (Muokattu Bolling et al. 2019 mukaan)
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SUFT KOULUTTAA:
Paranemisen ja kuormittamisen reseptit

TEKSTI JA KUVAT: ANNIKA PELLINEN

Toinen kurssipäivä aloitettiin ulkoilmassa.

Urheilijan kuormitusfysiologia ja paranemisprosessit -kurssi 
lukeutuu uusimpiin SUFT:n järjestämiin koulutuksiin. Kahden päi-

vän aikana edettiin loogisesti solutasolta käytännön workshopeihin 
Teemu Leppämäen (urheilufysioterapeutti sert.) ja Tapani Keräsen 
(LitM) opastuksella. Aiheita käsiteltiin siinä mittakaavassa, mitä on 

tarpeen tietää kentällä urheilijoiden parissa työskenneltäessä. 
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T eemu Leppämäki oli vetovastuussa 
kurssin ensimmäisestä päivästä, joka 
alkoi solutason kertauksella aina lihas-

solun toiminnasta vapaisiin hermopäätteisiin. 
Oman aiheensa muodosti myös faskiakudos 
sekä sen hoito. Faskian roolin mahdollinen 
ylikorostuminen hoitomaailmassa herätti 
vilkasta keskustelua - onko hoidossa tosiaan 
kyse faskioiden liikkeen vapauttamisesta vaiko 
enemmänkin hoidon aikaansaamasta psykolo-
gisesta aspektista? 

Päivän aikana käytiin läpi lihasvammojen ja 
hermon vaurioluokituksia sekä eri kudostyyp-
pien (lihas, luu, hermo, jänne, nivelside, rusto) 
vammojen paranemisprosesseihin kuluvaa 
aikaa. Kuntoutuksen etenemistä paranemis-
prosessien rinnalla hahmoteltiin jatkuvasti 
taustateoriaan peilaten. Aiheeseen liittyi kaksi 
teoriaa käytäntöön reflektoivaa workshopia, 
joiden avulla osallistujat pureutuivat ryhmissä 
muun muassa lihasvammoihin liittyvien kuvit-
teellisten asiakascase-tehtävien pariin.

Kurssin toisena päivänä syvennyttiin Tapani 
Keräsen johdolla muun muassa motoristen 
yksiköiden, superkompensaation, ylikuormituk-
sen ja harjoitusvolyymin saloihin. Pohdiskelun 
keskiöön pääsivät myös maksimivoiman, nope-
usvoiman ja kestovoiman harjoittaminen. Voi-
ma on harjoitusspesifiä eli kehitystä havaitaan 
parhaiten juuri siinä liikkeessä, juuri sillä lihas-
työtavalla ja nopeudella, joita on harjoiteltu. 

Tämän vuoksi on tärkeää huomata, että fyy-
sistä suorituskykyä on osattava tukea oikealla 
tavalla jo lapsesta asti; treenin monipuolisuus 
on tärkeää. 

Kaksipäiväinen kurssi sopii hyvin niin opinto-
jaan päättäville opiskelijoille kuin jo pidempää 
uraa tehneille fysioterapeuteille. Tietoa voi hyö-
dyntää urheilijoiden lisäksi muihinkin asiakas-
ryhmiin, joten kurssista hyötyvät ehdottomasti 
kaikki fysioterapeutit, jotka haluavat syventää 
tietouttaan vammojen paranemisprosesseis-
ta sekä oikeanlaisesta ja tuloksellisesta kehon 
kuormittamisesta. 

Seuraava kurssi järjestetään Rovaniemellä 
marraskuussa ja Helsingissä joulukuussa.

Kurssin vetäjät Tapani Keränen (vasemmalla) ja 
Teemu Leppämäki (oikealla).

Mikä?
UKFP, Urheilijan
kuormitusfysiologia ja
paranemisprosessit

Milloin?
17. - 18.05.2019

Missä?
Helsinki, Mäkelänrinteen lukio
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JUOKSU
TAITONA
TEKSTI: AKU NIKANDER

Nilkan aktivaatio, optimaalinen askelrytmi, lantion asento, hartioiden rentous ja käsien linjat. 
Näiden asioiden kautta haetaan helppoutta sekä vauhtia juoksuun. Moni omaksuu itselle omi-
naisimman sekä taloudellisimman juoksutekniikan toistojen ja kilometrien kautta. Tähän vai-
kuttaa muun muassa liikuntatausta, kehon mittasuhteet ja voimatasot. Sen lisäksi, että hakee 
parannusta tuloksiin vain rytmittämällä tai lisäämällä harjoittelua, kannattaa myös keskittyä 
kehittämään juoksutaitoa. Usein valmennuksessa keskitytään kiihdyttämiseen ja maksimi-
juoksuun, mutta perusjuoksun taitoa ei saisi myöskään unohtaa. 
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Aku Nikander
LitM (fysiologia)
Valmentaja ja väitöskirjaopiskelija

J okaisessa liikun-
tataidossa on sen 
onnistuneen suo-

rittamisen kannalta oleelli-
sin osa, joka on hallittava ja 
ymmärrettävä ennen kuin 
taidossa voidaan kehittyä 
lisää. Taidon karttuessa 
yhä haasteellisemmat ja 
hienomotorisemmat tai-
don osat tulevat harjoitte-
luun mukaan, mutta ydin 
on ja pysyy aina keskiössä. 
Huippu-urheilijoidenkin 
ohjelmaan kuuluu liikeyti-
men harjoittelu. Juoksussa 
liikeydin on rytmi. Rytmin 
tärkeys tulee esille, kun 
juoksijaa pyydetään juok-
semaan käyttämättä 
käsiä, sillä kädet rytmittä-
vät juoksua. Rytmin lisäk-
si muita tärkeitä asioita 
ovat lantion pysyminen 
ylhäällä ja edessä, askelti-
heys, askelpituus, askeleen 
painaminen lantion alle, 
nilkan aktiivisuus, käsien 
käyttö sekä juoksun suora-
viivaisuus. Näitä tekijöitä 
on mahdollista harjoitella 
monella tavalla. 

Motorista oppimista 
voidaan tehostaa mene-
telmillä, jotka helpottavat 
liikkeiden muistamista. 

Liikkeiden mielekkyyttä 
voidaan lisätä tekemällä 
niistä konkreettisia mie-
likuvien ja avainsanojen 
avulla, kuten “kiihtyvästi” 
tai “terävästi”. Mieliku-
vat ja avainsanat siirtävät 
oppijan tarkkaavaisuutta 
liikkeen toteuttamisesta 
lopputulokseen. Suori-
tusta ohjaava mielikuva 
aloittelijoille voi esimerkik-
si olla ”juoskaa kuin tulisil-
la hiilillä” - silloin 
halutaan keskittyä 
askelkontaktin 
nopeuttamiseen. 
Vähän kokeneem-
pien juoksijoiden 
tekniikkaa voidaan 
ohjata sanomalla 
”kuvitelkaa, että 
teillä on saappaat jalassa 
juoksun aikana” silloin, kun 
tarkoituksena on harjoi-
tella lihasten esijännitystä. 
Huipputason juoksijoille 
mielikuva juoksutekniikan 
harjoittelussa, erityisesti 
rytmin ja askelfrekvenssin 
tehostamisessa, voi olla 
esimerkiksi ”saksaus”.

Niin sanotun ”virhei-
den kautta” opettami-
sen rinnalla kulkee myös 
”tarjoumat” eli kutsuja 

tai houkutuksia tuloksel-
liseen toimintaan. Yksilön 
kokemuksista, toiminta-
kapasiteetista, havainto-
kapasiteetista ja taitota-
sosta riippuen hän löytää 
ympäristöstään toiminta-
mahdollisuuksia. Esimer-
kiksi juoksija voi havaita, 
että ylämäkeen kannattaa 
ottaa lyhyempää askelta, 
edellä menevän rytmissä 
juokseminen on vauhdik-

kaampaa tai käsien rento-
jen liikkeiden avulla juoksu 
tuntuu helpommalta. Val-
mentaja voi auttaa oppijaa 
löytämään näitä mahdolli-
suuksia yksinkertaistamal-
la taitoa osaharjoittelun 
avulla. 

Taidon oppimisessa 
osa- ja oheisharjoittelulla 
on oma roolinsa. Näillä 
tarkoitetaan harjoitteita, 
jotka tukevat taloudelli-
suutta ja vauhdin kehit-

tymistä mahdollisimman 
hyvin. Osaharjoitteisiin 
kuuluvat koordinaatioiden 
avulla harjoiteltava nilkan 
aktivointi, pakaran työs-
kentely, lantion pysyminen 
ylhäällä ja askeleen tuomi-
nen lantion alle rullaavan 
askeleen saavuttamiseksi 
sekä erilaisten tehtävien 
tekeminen apuvälineitä 
hyödyntäen. Esimerkiksi 
nopeaa juoksemista voi-
daan yksinkertaistaa töt-
teröiden yli juoksemisella, 
alamäkeen juoksemisella, 
viivojen yli juoksemisella 
tai käyttämällä kuminau-
haa. Lantion pysymistä 
ylhäällä ja liikkuvuutta voi-
daan harjoitella tekemällä 
aitakoordinaatioita. 

Oheisharjoittelusta voi-
ma- ja keskivartaloharjoit-
teet sekä lantionhallinta-
harjoitukset ovat esimerk-
kejä siitä, miten juoksuun 
voidaan hakea lisää tehoa. 
Nämä harjoitteet toimi-
vat toki myös vammojen 
ehkäisyssä. Voimaharjoit-
telulla, joka on keskittynyt 
pakaralihasten ja askeleen 
työntövoiman lisäämiseen, 
näyttäisi olevan positiivisia 
vaikutuksia juoksuvauh-

 MIELIKUVAT JA 
AVAINSANAT 
SIIRTÄVÄT OPPIJAN 
TARKKAAVAISUUTTA 
LIIKKEEN 
TOTEUTTAMISESTA 
LOPPUTULOKSEEN.
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tiin.  Keskivartalon hyvä 
hallinta on edellytys juok-
suasennon pitämisessä 
myös väsyneenä. Onkin 
monia esimerkkejä, että 
keskivartalon hallinnan 
kehittämisellä on ollut 
vaikutusta myös juoksu-
tekniikkaan. 

PIKAJUOKSU 

Juokseminen niin nopeas-
ti kuin mahdollista on 
perusominaisuus mones-
sa lajissa. Pikajuoksijalle 
tämä kyky yksin määrit-
tää heidän tuloksensa. 
Sprinttikyky on ratkaise-
va ominaisuus myös mo-
nessa joukkuelajissa, sillä 
kyky joko tehdä tilaa tai 
sulkea tila, voi olla ratkai-
sevaa maalipaikan luomi-
sessa. Jopa 
tyypillisessä 
kestävyys-
suorituk-
sessa kyky 
räjähtävään 
kiihdytyk-
seen tai ryt-
minvaihtoon 
(verrattuna 
heidän hitaita lihassoluja 
omaaviin kanssakilpailijoi-
hinsa), voi olla mitalin rat-
kaiseva tekijä loppukirissä. 
Sprinttikykyä on tutkittu 
avustetun, vastustetun, 
maksimaalisen ja räjäh-
tävän, plyometrisen ja 
korkea-intensiteettisen 
sprinttiharjoittelun avulla, 
sekä erilaisilla yhdistelmil-
lä näitä harjoituksia. Hau-

gen ym. (1) toteaa, että 
yksikään harjoitusmetodi 
ei kuitenkaan ole osoit-
tautunut ylivoimaiseksi 
tai paremmaksi kuin toi-
nen, vaan samanlaisiin tu-
lokseen päästään monella 
tapaa. Yksilölliset vasteet 
ovat sen vuoksi otettava 
huomioon. 

Lajioppaat tarjoavat 
usein oikeaoppisen suori-
tustekniikan vaiheet, nivel-
kulmat ja voimantuoton 
suunnat. Taidon oppimi-
sen alku- ja harjoitteluvai-
heessa tekniikkaa ajetaan 
tällöin yhteen muottiin ja 
liikemalleista tulee suppei-
ta. Esimerkiksi Usain Boltin 
valmentaja Jermain Shand 
totesi pikajuoksuklinikas-
sa, että pikajuoksuteknii-

kan voi jakaa karkeaan 
tekniikkaan, perustekniik-
kaan sekä kehittyneeseen 
tekniikkaan. Nämä kaikki 
osa-alueet voidaan nähdä 
taidon eri asteina. Aloit-
televan juoksijan elimistö 
ei välttämättä ole vielä 
valmis kehittyneeseen 
tekniikkaan tai maailman 
huippujen tekniikan mal-
lintamiseen, jolloin voi 

tapahtua herkästi louk-
kaantumisia. 

TUNNE 
BIOMEKANIIKKA

Vuosien saatossa on yri-
tetty selvittää sprintti-
suorituskyvyn muuttujia. 
Voima-nopeus-käyrä on 
yksi lupaavista sovelluk-
sista suunnitellessa yksi-
löllisiä harjoitusohjelmia 
(1). Toimivan ja kehit-
tävän sprinttiohjelman 
pitäisi kohdistua niihin 
tekijöihin, jotka rajoitta-
vat urheilijan suoritusta. 
Harjoitusohjelman räätä-
löinnissä valmentajan on 
hyvä selvittää suorituk-
sen biomekaaniset teki-
jät sekä verrata urheilijan 
tuloksia lajin vaatimuk-
siin. Jotta voi juosta lu-
jaa pitää ensinnäkin olla 
riittävä askelpituus, mikä 
vaatii voimaa. Seuraavak-

si pitää pystyä pitämään 
yllä korkeaa askeltiheyttä 
eli frekvenssiä, mikä edel-
leen kehittää suoritusta. 
Vapaan jalan tai ”heilah-
tavan” jalan tuonti eteen 
nopeasti mahdollistaa 
valmiuden seuraavaan 
kontaktiin (2). Jalan no-
pea tuonti (samalla kun 
kontralateraalinen jalka 
on maakontaktissa) tuot-
taa lisää työntövoimaa sa-
malla tavalla kuin käsien 
heilahdus hyppäämises-
sä. Lopulta tämä johtaa 
nopeampaan kontaktiai-
kaan.

PERUSKESTÄVYYDEN 
KEHITTÄMINEN 
JUOSTEN 

Vesterisen ym. (3 ) teke-
mässä tutkimuksessa 25 
aikuista harjoitteli ensim-
mäiset 14 viikkoa pelkäs-
tään peruskestävyysalu-

SPRINTTIKYKY ON 
RATKAISEVA OMINAISUUS 
MYÖS MONESSA 
JOUKKUELAJISSA, SILLÄ 
KYKY JOKO TEHDÄ TILAA 
TAI SULKEA TILA, VOI 
OLLA RATKAISEVAA 
MAALIPAIKAN 
LUOMISESSA.



 SUFT Syyskuu 2019 • 25

ARTIKKELI

eella (pk-harjoittelu) ja 
tekemällä 1–2 voimahar-
joitusta viikossa. Seuraa-
van 14:n viikon harjoittelun 
aikana harjoitteluun tuli 
mukaan kaksi vauhtikes-
tävyys- tai maksimikes-
tävyysharjoitusta. Voima-
harjoittelua oli edelleen 
mukana kerran viikossa. 
Peruskestävyysharjoitte-
lun avulla maksimisuori-
tus parani lähes kaikilla 
(keskiarvo 4,1 %). Toisella 
14:n viikon jaksolla maksi-
misuoritus parani saman 
verran (3,3 %) vaikka har-

joittelussa tehtiin nimen-
omaan maksimikestävyyt-
tä kehittävää harjoittelua. 
 Jos tätä katsotaan tar-
kemmin, voidaan nähdä, 
että oleellista on tehdä 
pk-harjoitukset oikeilla 
tehoalueilla: Tutkimuk-
sen ensimmäisellä jaksolla 
koehenkilöiden harjoitus-
määrä pysyi samana kuin 
ennen tutkimusta. Lisäksi 
heitä ohjeistettiin juok-
semaan hitaammin kuin 
aikaisemmin. Huolimatta 
siitä, että he hidastivat 
harjoitusvauhteja, pitivät 

harjoitusmäärät ennallaan, 
eivätkä tehneet tehollisesti 
kovia harjoituksia, heidän 
maksimikestävyytensä ke-
hittyi. Vastakkainen ilmiö 
on nähtävissä monissa 
joukkuelajeissa. Peruskes-
tävyysharjoitukset teh-
dään liian kovilla tehoilla, 
jolloin ne ovatkin oikeasti 
vauhtikestävyysalueella. 
Pelaajien olisikin hyvä tie-
tää omat kynnysrajansa, 
jolloin vauhtia on helppo 
kontrolloida. Esimerkiksi 
Pelicans on Tommi Pär-
mäkosken fysiikkaval-

mennuksen kipparoimana 
tehnyt sauvakävelylenk-
kejä peruskestävyyden 
kehittämiseksi. Tällöin 
harjoitusvaikutukset koh-
distuvat juuri aerobisen 
aineenvaihdunnan kehit-
tämiseen.

Peruskestävyysharjoit-
telussa on kuitenkin hyvä 
huomioida juoksutekniik-
ka, sillä hermo-lihasjärjes-
telmän voimantuotto ja 
juoksutekniikka muuttu-
vat vauhdin hidastuessa. 
Sen vuoksi pk-harjoituk-
sissakin on tärkeää pitää 
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yllä hyvää juoksuasentoa. 
Hyvästä juoksuasennosta 
ja tekniikasta huolimat-
ta lihasten voimantuotto 
on hitaassa vauhdissa 
hidasta ja askeleen kon-
taktiaika pitkä. Tämän 
estämiseksi pk-harjoittelu 
tarvitsee tuekseen myös 
nopeampaa juoksemista, 
esimerkiksi muutaman 
spurtin lenkin loppuun. 

ASKELTIHEYDEN 
MERKITYS 
VAMMOJEN 
ENNALTAEHKÄISYSSÄ

Rytmin tärkeyttä juoksus-
sa voidaan myös korostaa 
tarkastelemalla askeltihey-
den vaikutusta vammojen 
ennaltaehkäisyyn. Louk-
kaantumisten ennaltaeh-
käisyssä ja kuntoutukses-
sa on suositeltu 5–10 %:n 
nostoa askeltiheydessä. 
Tätä on perusteltu muun 
muassa sillä, että suurempi 
askeltiheys vähentää jarru-
tusvoimia varsinkin, jos as-
kel tulee luonnollisesti pal-
jon kehon etupuolelle (4). 
Napierin ym. (4) tutkimuk-
sen mukaan juoksijat, joilla 
on korkeat jarrutusvoimat, 
olivat kahdeksan kertaa 
alttiimpia loukkaantumi-
sille. Heidän tutkimuk-
sensa perustui siihen, että 
juoksijat lyhensivät askel-
pituutta ja lisäsivät as-
kelfrekvenssiä, kuitenkin 
pitäen vauhdin samana.  
Tutkimuksen lopussa koe-
henkilöiden jarrutusvoima 

väheni 15 % (5). Saman-
suuntaiseen tulokseen 
päätyi myös Lenharti ym. 
(6), joiden tutkimuksessa 

askeltiheyden kasvu vä-
hensi 14 % polvilumpioon 
kohdistuvia iskuvoimia. Li-
säksi Baumgartner ym. (7) 
tekivät tutkimuksen 38:lla 
juoksijalla, jotka harjoitte-
livat keskimäärin 15 mailia 
viikossa. Juoksumatolla 
heidän luonnollinen as-
kelrytminsä oli < 85 askel-
ta minuutissa. Koehenkilöt 
jaettiin kahteen ryhmään: 
toinen ryhmä lisäsi askelti-
heyttä 10 % käyttäen kel-
loa ja jalka-anturia apuna, 
ja kontrolliryhmä jatkoi 
harjoittelua normaaliin 
tapaan. Tuloksista selvisi, 
että koeryhmän askelti-
heys kasvoi 5 - 10 %. Tä-
män tyyppinen interventio 
voi siis sopia, kun koitetaan 
ennaltaehkäistä loukkaan-
tumisia tai kuntoutetaan 
loukkaantunutta.

Askeltiheyden kasvat-
tamisella näyttäisi olevan 
myös vaikutusta suori-
tuskykyyn. Quinn ym. 
(8) havaitsivat, että nais-
juoksijoilla askeltiheyden 
nosto 170:stä askeleesta 
minuutissa 180:een aske-

leeseen paransi juoksun 
taloudellisuutta 11 %.   On 
kuitenkin hyvä huomioida, 
että paljon harjoitelleilla ja 

hyvän juoksutek-
niikan omaavilla 
urheilijoilla aske-
leen maakontakti 
tulee jo optimaa-
lisesti suhteessa 
kehoon, jolloin 
jarrutusvoimia ei 

tule ja askeltiheyden kas-
vattamisesta ei ole hyötyä. 
Tärkeää onkin tarkastella 
yksilöllisesti juoksuun vai-
kuttavia tekijöitä.

LOUKKAANTUMISTEN 
ENNALTAEHKÄISYSSÄ 
JA KUNTOUTUKSESSA 
ON SUOSITELTU 5–10 %:N 
NOSTOA ASKELTIHEYDESSÄ.
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HERMO- JA LIHASFYSIOLOGIAN 
PERUSTEET
OSA 4 – HARJOITTELU JA HERMOSTOLLISET MUUTOKSET

TEKSTI: EETU HOPEAPUU

Aiemmissa kirjoituksissa on käyty läpi motoneuronien ja lihassolujen perusteita sekä 
ikämuutoksia. Tässä viimeisessä osiossa tarkastellaan harjoittelun vaikutuksia motori-
siin yksiköihin.

KERTAUSTA AIEMMISTA 
OSIOISTA

Motorinen yksikkö koostuu yh-
destä alfamotoneuronista ja kai-
kista sen hermottamista lihasso-
luista. Motoneuroni määrittää 
lihassolun tyypin. Nopeimmat 
ja paksuimmat FF-motoneuro-
nit hermottavat parhaiten tehoa 
tuottavia, mutta väsyviä IIx-li-
hassoluja. Keskikokoiset FR-her-
mosolut käskyttävät nopeita ja 
kestäviä tyypin IIa soluja ja pie-
nimmät S-motoneuronit hitaita 
ja kestäviä tyypin I soluja. Lihas-
solut luokitellaan nykyään niiden 
myosiinin raskastyyppien mu-
kaisesti. Lihassolut ekspressoivat 
myosiinia I, IIa tai IIx. 
Lisäksi lihassoluissa on kolmen 
päätyypin välimuotoja, jotka 
ekspressoivat kahta myosiin ras-
kasketjua samanaikaisesti: I/IIa ja 
IIa/IIx. (1, 2)

Paksuissa alfamotoneuroneis-
sa sähköinen impulssi matkaa 
nopeammin, mutta niiden käyn-
nistymiskynnys on myös suurem-
pi. Sen sijaan ohuissa S-neuro-
neissa viesti kulkee hitaammin, 
mutta ne aktivoituvat helpom-
min. FF-motoneuronit aktivoi-

tuvatkin pääasiassa vasta suurta 
voimaa tai nopeutta vaativissa 
suorituksissa. (3)

ALFAMOTONEURONI JA 
LIHASSOLU

Jo viisi- ja kuusikymmentäluvul-
la kissoilla tehtiin tutkimuksia, 
joissa hidasta lihassolutyyppiä 
edustavaan leveään kantalihak-
seen vaihdettiin tilalle nopea 
motoneuroni. Nopeita lihasso-
luja sisältävään varpaiden kou-
kistajalihakseen taas vaihdettiin 
hidas hermosolu. Lopputulokse-
na lihassolujen supistusnopeus 
ja aktivaatiokynnys muuttuivat. 
Nopean hermosolun vaihta-
minen hitaaseen lihakseen no-
peutti supistusta, mutta kasvatti 
aktivaatiokynnystä. Sen sijaan 
hitaan hermosolun vaihtaminen 
nopeaan lihakseen hidasti supis-
tumisnopeutta ja madalsi akti-
vointikynnystä. (1, 2)

Hermosolu siis määrittää, miten 
siihen kiinnittyvät lihassolut 
supistuvat. Ihmisiltä emme voi 
vielä lihassolua aktivoivia moto-
neuroneita vaihtaa. Mutta voim-
meko harjoittelulla vaikuttaa 
lihassolujakaumaan?

Lihakset ovat plastista kudosta 
eli ne muokkautuvat kuormituk-
seen ja käyttöön sopeutuen. Kui-
tenkin perimällä on merkittävä 
osuus tuki- ja liikuntaelimistön 
toiminnassa. Ihmisen lihassolu-
jakaumasta tyypin I lihassolujen 
osuuden selittävät noin 45-pro-
senttisesti perinnölliset tekijät. 
Harjoittelun vaikutus näyttäisi 
olevan noin 30 prosenttia. Mit-
tausvirhe vastaa 15 prosenttia 
tuloksesta havaitusta lihassolu-
jakaumasta. Elintavoilla ja täten 
myös harjoittelulla onkin merkit-
tävä vaikutus henkilön lihassolu-
jakaumaan. (4)

KESTÄVYYSHARJOITTELU 
MUUTTAA LIHASSOLUJA 
HITAAMMIKSI

Kestävyysharjoittelu vähentää 
tyypin IIx lihassoluja ja lisää tyy-
pin I solujen määrää. Myös liian 
kuormittava harjoittelu tai yli-
rasitustila lisää hitaiden solujen 
määrää. Samalla nopeiden tyy-
pin II solujen määrä pienenee. (5)

Neljän kuukauden kestävyys-
harjoittelu pienentää keskimää-
rin 21 prosenttia tyypin I ja IIa 
lihassolujen kokoa sekä muuttaa 
lihassolujakaumaa nopeammis-
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Fysioterapeutti, osteopaatti, koulutettu hieroja
Eetu Hopeapuu

ta hybridisoluista kohti hitaampaa 
ja kestävämpää tyypin I solukkoa 
nuorilla aikuisilla. Lihassolun pie-
nentymisestä huolimatta pohjeli-
hassolujen tehon- ja voimantuotto 
paranivat maratonharjoittelun myö-
tä. Myosiinin raskasketjun 
muuntuminen muotoon 
MHC-1 lihassolussa on siis 
vain yksi asia lihaksen voi-
mantuotossa, eikä välttä-
mättä edes aina merkityk-
sellisin. (6) Keskushermoston paran-
tunut lihaksen säätely tai muutokset 
muissa proteiinirakenteissa voivat 
selittää selvästi suuremman osan 
tehontuotosta kuin pelkkä myosiinin 
raskasketju.

VOIMA- JA NOPEUS-
HARJOITTELUN VAIKUTUS 
LIHASSOLUJAKAUMAAN

Voimaharjoittelu on osa lähes jo-
kaisen urheilijan harjoittelua lajista 
riippumatta. Niin nopeus- kuin kes-
tävyyslajeissa voimaharjoittelusta 
on kiistatonta hyötyä (7). Mutta 
miten voimaharjoittelu vaikuttaa 
lihassolujen jakaumaan?

Melko vahvaa näyttöä on nykyään 
siitä, että voimaharjoittelu johtaa 
IIa-tyypin solujen määrän kasvuun. 
Samalla erityisesti IIx-solujen, mutta 

myös I-solujen määrä laskee. (5, 8, 9) 
Tästä fysiologisesta muutoksesta 
ei liene useimmissa lajeissa haittaa. 
Vain muutamia sekunteja kestävissä 
räjähtävissä lajeissa, kuten kuulan-
työnnössä tai korkeushypyssä, voi 

muutos teoreettisesti heikentää 
suoritusta, sillä näissä tärkein lihas-
solutyyppi on IIx.

Nopeusurheilijoiden ja harjoittele-
mattomien välillä ei erään tutkimuk-
sen mukaan ollut eroja absoluutti-
sissa lihassolujakaumissa. Sen sijaan 
poikkipinta-alassa nopeuslajien 
edustajilla tyypin IIx säikeiden koko 
oli selvästi harjoittelemattomia tai 
kestävyysryhmäläisiä prosentuaa-
lisesti suurempi. Kestävyysurheili-
joilla tyypin I solujen määrä oli sekä 
absoluuttisesti että pinta-alaltaan 
prosentuaalisesti suurin ja tyypin 
IIx pienin. Tämä viittaisi siihen, 
että nopeusharjoittelulla nopeiden 
lihassolujen määrä voidaan säilyttää 
alkuperäisellä tasolla ja harjoittelulla 
kohdentaa vaikutuksia näihin solui-
hin. (10)

Kuuden viikon tehoharjoittelun 
ei ole todettu vaikuttavan lihasso-
lujakaumaan naisilla eikä miehillä, 
vaikka voimantuottonopeus ja mak-
simivoima kehittyivät. Tehoharjoit-
telu johtaa siis tyypin II lihassolu-

jen hypertrofiaan ainakin 
ensimmäisen kuuden 
viikon harjoittelun myötä 
ilman muutoksia lihassolu-
jakaumassa. (9, 11)

Tämän hetkisen tutki-
musnäytön perusteella lihassolu-
jakauman muuttaminen tyypin 
IIx suuntaan on olematonta tai 
vähäistä. Sen sijaan plyometrisella ja 
nopeusvoimaharjoittelulla IIx-solut 
voidaan säilyttää ja kasvattaa niiden 
kokoa. Kestävyysharjoittelu siirtää 
solujen painopistettä tyyppiin I ja 
voimaharjoittelu tyyppiin IIa (5, 9, 
11, 12, 13). 

Puhtaiden nopeuslajien urheilijan 
kannattaa siis sisällyttää harjoitte-
luun mahdollisimman paljon räjäh-
tävää ja nopeusvoimaa, ja tehdä 
hitaita raskaita toistoja kohtuudella. 
Tärkeää on pyrkiä mahdollisimman 
nopeaan liikesuoritukseen raskailla-
kin vastuksilla hermostollisen akti-
vaation vuoksi. Näin varmistetaan 
nopeimpien tyypin IIx säikeiden 
määrän säilyminen.

KESTÄVYYSHARJOITTELU VÄHENTÄÄ 
TYYPIN IIX LIHASSOLUJA JA LISÄÄ TYYPIN
I SOLUJEN MÄÄRÄÄ.
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SUFT KURSSIT 2019

20.-21.9.2019 (täynnä) UPNJ Helsinki

10.-12.10.2019 ULLL Helsinki

15.-16.10.2019 SUFT 40v Espoo

25.-26.10.2019 UFPK Helsinki

8.-9.11.2019 UT Helsinki

18.-19.11.2019 Urheilijan liikkeen havainnointi 
ja kehittäminen Helsinki

22.-23.11.2019 UKFP Rovaniemi

13.-14.12.2019 UKFP Helsinki
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URHEILUFYSIOTERAPEUTIT

SERTIFIOIDUT URHEILUFYSIOTERAPEUTIT

Nimi Paikkakunta Email Puh

Peter Halén Jyväskylä/Tampere peter.halen(at)suft.fi 045-1171947

Leeni Lähteenmäki Kauhajoki leeni.lahteenmaki(at)keo.fi

Juha-Jaakko Ulvila Seinäjoki juha-jaakko.ulvila(at)hotmail.com

Mikko Virtala Espoo mikko.virtala(at)suhk.fi 044-3344355

Juha Koistinen Pääkaupunkiseutu juha.koistinen(at)liikuntafysio.fi

Jari Puustinen Kuopio jari.puustinen(at)sporto.fi

Teija Simola Sastamala teija.simola(at)kunnonstartti.fi

Vesa Kuparinen Pääkaupunkiseutu vesa.kuparinen(at)suft.fi

Seppo Pehkonen Helsinki seppo.pehkone(at)teramus.fi

Tytti Nuoramo Helsinki tytti(at)welho.com

Petri Lehikoinen Eysins / Sveitsi petri(at)fysio.fi

Sini Seppälä Helsinki sinikrista.seppala(at)gmail.com

Elina Järvinen Pääkaupunkiseutu kettunenelina@hotmail.com 045-355 1981

Simone Kallonen Helsinki simone.kallonen@fysioprovita.fi

Pasi Lambacka Rovaniemi pasi.lambacka@pp.inet.fi

Jukka Ritola Kokkola jukka.ritola@omtklinikka.fi 0400-522693

Mikko Poutiainen Lahti mikko.poutiainen@hotmail.com

Max Thibault Espoo
max.thibault@suhk.fi

041-432 3678

Jesse Pajari Jyväskylä jessepajari@gmail.com

Petteri Haikola Kajaani petteri.haikola@kajaaninomt.fi

Juha Nakari Lahti/Hollola juha.nakari@pelicans.fi 045-166 8388
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SERTIFIOIDUT URHEILUFYSIOTERAPEUTIT

Nimi Paikkakunta Email Puh

Juha Raukola Pori fysiojuha@outlook.com 050-5730684

Teemu Leppämäki Kuopio teemu.leppamaki@mehilainen.fi 040-546 2541

Valtteri Paavola Joensuu valtteri.paavola@askellusklinikka.fi 044-975 3199

Satu Siirtola Oulu satu.siirtola@odl.fi

Marko Kinnunen Turku marko.kinnunen@fysios.fi

Suvi Huhtanen Seinäjoki uvi.huhtanen(at)aktiivifysioterapia.fi 050-434 7967

Samu Kaukoranta Kaarina samu.kaukoranta(at)relaxion.fi 040-528 8444

Tommi Haanpää Seinäjoki tommi.haanpaa(at)gmail.com 040-706 2281

Einari Kurittu Helsinki einari.kurittu(at)pohjolasairaala.fi 050-491 7652

Kai Kurki Pielavesi kai.kurki(at)gmail.com 0400-731 651

Tommi Mielonen Kemijärvi tommimielonen1982(at)gmail.com 040-142 6035

Sari Lounio Pääkaupunkiseutu sari.lounio(at)gmail.com 045-128 5586

Aino Pitkänen Pääkaupunkiseutu tmiainopitkanen(at)gmail.com 045-647 3222

Lina Koskinen-Holmqvist Karjaa, Raasepori physiolina85(at)gmail.com 040-823 2960

Suvi Pajunen suvi.pajunen(at)kihu.fi 040-831 8360

Petri Siponen Helsinki petri.siponen(at)kuntokompassi.fi 040-539 0123

Katriina Toivonen Turku katriinatoivonen(at)gmail.com 045-127 8284

Ida Voutilainen ida.voutilainen(at)kuortane.com 040-840 4991
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