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PÄÄKIRJOITUS

JARI KUPILA
jari.kupila@lts.fi

Ihminen on tullut pitkän mat-
kan puusta alas ja luolasta 
kaupunkeihin.

Matkalla on opittu pal-
jon, muun muassa käyttä-
mään liikkuvaa leukaluutamme 
puhumiseen ja käsiemme sormi-
rakennetta kirjoittamiseen. Se on 
mahdollistanut tietojemme, taitojemme 
ja oivallustemme jakamisen sekä yhteisen 
tietopääoman kasvun sukupolvelta toi-
selle.

Ihmiskunta voi jatkaa siitä, mihin edel-
linen sukupolvi jäi. Se on tehnyt meistä 
eläinlajin, jolla on ylivoimainen määrä tie-
toa, taitoa ja yhteistyökykyä.

Mutta missä määrin tieto on viisautta?

Ihmiskunta on osannut käyttää tietopoh-
jaansa siihen, että vuosituhansien taistelu 

jokapäiväisen leivän perässä on rauhoittu-
nut. Ihmisten enemmistöllä on riittävästi 
ruokaa, lämpöä ja elämisen tasoa, mutta 
samalla on syntynyt ristiriitaisia haasteita.

Ruokaa olisi, mutta emme osaa syödä 
oikein.

Paremman elämän eväitä olisi, mutta 
pahoinvointi lisääntyy.

Tiede puskee koko ajan uutta tietoa, 
mutta jokin menee pieleen. Tiede tietää, 
mutta ihminen ei osaa tietoa hyödyntää. 

Tämä näkyy liikuntatieteissäkin. 
Olemme millimoolien tasolla syvällä. Tie-
dämme minkälaista liikuntaa ihminen tar-
vitsee. Osaamme määritellä mitä ravintoa 
liikkuvan ihmisen pitää itseensä ladata, 
miten tulisi nukkua, miten päiväänsä ryt-
mittää.

Myös yhteiskunnallisen ulottuvuus, siis 
liikunnan merkitys fyysiselle, henkiselle ja 
sosiaaliselle kansanterveydelle sekä kan-
santaloudelle ja yhteiskunnan dynamii-
kalle, on aktiivinen tutkimuskohde.

Silti kovin moni ei liiku tai liikkuu vää-
rin, liian moni syö väärin. Eikä liikunnan 
yhteiskunnallinen merkityskään hahmotu 
yhteisessä päätöksenteossa.

Tiedeyhteisö on viisas, yhteiskunta tyh-
mä.  

Näin voi tietysti ajatella, mutta jos 
puhujaa ei kuulla, onko vika vain kuuli-
jassa?

Tiedeyhteisöissä, niin liikun-
tatieteessä kuin muissakin tie-
teissä, tapaa olla kyky yksi-
tyiskohtien tuottamiseen. 
Millimoolit ja rajatut tutkimus-

alueet ovat hyvin hallussa.
Samalla aikamme ohjaa orga-

nisoitumaan siten, että nämä yksi-
tyiskohtien tasolla nerokkaat ihmiset ovat 
yhä enemmän omien tutkimusaiheidensa 
kuplamaisen rakenteen sisällä. Vaikka ver-
kottuminen ja yhteyksien pitäminen ja 
avaaminen ei ole koskaan ollut teknisesti 
niin helppoa kuin nyt, ohjaudumme hel-
posti käytäntöihin, joissa ei harhailla oman 
boksin ulkopuolella.

Se saa tiedemaailman näyttämään sii-
loutuneelta yksityiskohtien sekamels-
kalta, josta ei hahmotu selkeää viestiä 
siitä, mihin kokonaisuuteen yksittäiset tut-
kimustulokset liittyvät ja mihin yhteiskun-
nalle olennaiseen asiaan uusi tieto kytkey-
tyy.

Tiedeyhteisössä tulisikin kollektiivina 
kehittää nykyistä systemaattisemmin toi-
mintatapoja ja asenteita, joilla yksittäis-
ten tutkimusten tuloksia voisi hahmottaa 
niihin liittyvien kokonaisuuksien kautta – 
ja auttaa siten ympäröivää yhteiskuntaa 
näkemään uuden tiedon merkitys.

Tyypillinen esimerkki on ikuinen ihmet-
tely siitä, miksi suomalaiset liikkuvat liian 
vähän, vaikka koko ajan tulee uutta tietoa 
siitä, että liikuntaa tulisi lisätä, että yksi-
löt ja yhteiskunta hyötyvät siitä. Olisiko 
jo syytä vaihtaa taktiikka ja jättää samaa 
toistavien tutkimusten tekeminen vähem-
mälle ja keskittyä siihen, miten hyvät tut-
kimustulokset kannattaa viestiä ja mihin 
kokonaiskuvaan kytkeä?

Ja ei, tämä ei ratkea sillä, että vastuu 
ulkoistetaan viestintäosastoille. Tutkija-
kunnan itse olisi aktivoiduttava ja nähtävä 
vastuunsa.  Tieteen tehtävä ei ole pelkkä 
yksittäisten tiedonjyvien tuottaminen. 
Pitää lisätä myös kokonaiskuvien ymmär-
rystä – siis viisautta – jo tutkimusproses-
sin osana. ◆

Missä liikuntatieteen 
kokonaiskuvat?

Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu 
mukaan viimeistään 10.8.2022:  

Ei mitään meistä ilman meitä  
Inget om oss utan oss
Soveltavan liikunnan päivillä keskipisteessä ovat liikkujat ja heidän 
kokemuksensa soveltavasta liikunnasta. Tapahtumassa käsitellään 
alan ajankohtaisia kysymyksiä, esitellään uutta tutkimusta ja päästään 
kokeilemaan soveltavaa liikuntaa käytännössä. 

Nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailussa palkitaan ansioituneita 
soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleviä tutkimuksia.

Tapahtuman teemasessioissa aiheina ovat muun muassa 
toimintakyvyn tukeminen koulussa, mielenterveys, liikuntapaikkojen 
esteettömyys sekä soveltavan liikunnan ammattilaisten koulutus.

Nothing about us,  
without us:  

where the disabled 
people's movement is 

coming from, and where 
should we be headed?
Professori Tom Shakespeare, 
 London School of Hygiene  

and Tropical Medicine Soveltava liikunta 
uusissa soterakenteissa 
– miten palveluketjuja 

vahvistetaan?
Kehittämispäällikkö  

Sari Kivimäki,  
Liikkuva aikuinen -ohjelma, Jamk

Alan 
huippu-
puhujia!

Osallistu 
etänä tai 

tule paikan 
päälle!

24.–25.8.2022   |  Metropolia AMK , Myllypuron kampus

Sosiaalisen inkluusion 
ja vammaisinkluusion 
yhtäläisyydet ja erot

Tutkimuspäällikkö Aija Saari, 
Suomen Paralympiakomitea




