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SANNA PALOMÄKI

Tästä tulikin kestävyyslaji

P Ä Ä K I R J O I T U S

Virus- ja rokotetutkijat, lääketieteilijät 
ja kansanterveystieteen asiantuntijat pyrki-
vät etujoukoissa ratkomaan sitä, millä koro-
nan selkä taittuisi. Tarvitaan kuitenkin mo-
nenlaista muutakin tutkimusta siitä, miten 
ihmisten arki on pandemiatilanteessa muut-
tunut ja kuinka tästä selviydytään. Erityi-
sesti keväältä olemme saaneet kohtalaisen 
no peasti myös liikuntaan ja terveyskäyttäyty-
miseen liittyvää tietoa koronan ja poikkeusti-
lanteen vaikutuksista.

Liikunnan osalta on hehkutettu useis-
sa yhteyksissä sitä, että ihmisten ulkona- ja 
luonnossa liikkuminen on lisääntynyt. Tämä 
näyttäisi olevan kuitenkin vain osa totuutta ja 
useissa väestöryhmissä korona-aika on myös 
aiheuttanut liikkumisen vähenemistä sekä 
erityisesti liikunnanharrastamisen polarisoi-
tumista. Esimerkiksi etäopiskelu vähensi mo-
nen koululaisen liikkumista arjessa. Perusteel-
lisemman kuvan saamiseksi kannattaa lukea 
Marko Kantomaan uusinta tutkimustietoa ko-
koava juttu aiheesta.

THL:n mukaan suomalaisten alkoholin-
kulutus väheni huhti-kesäkuussa noin kym-
menen prosenttia koronaepidemian ensim-
mäisen aallon aikana. Kokonaiskulutuksen 
laskusta huolimatta on arveltu, että alkoho-
lin riski- ja ongelmakäyttö voisi lisääntyä ko-
tioloissa, ja että etätyöt luovat mahdollisuuk-
sia sille, että tissuttelu jää helpommin päälle. 
Ylen kyselyssä suurin osa suomalaisia arvioi 
kevään alkoholin käyttönsä pysyneen muut-
tumattomana, käytön vähentäjiä oli viisitoista 
ja lisääjiä seitsemän prosenttia. Syksyn altistu-
misryppäät kertovat osaltaan siitä, että alkoho-
li ja korona sopivat huonosti yhteen. Sitä käyte-
tään sosiaalisissa tilanteissa, joissa turvavälien 
noudattaminen on vaikeaa tai ne unohdetaan, 
koska humaltuessa riskejä otetaan enemmän.

Terveysjärjestö Suomen ASH kertoi loka-
kuussa tuhansien suomalaisten lopettaneen 
tupakoinnin koronaviruksen vuoksi. Ilmeises-
ti silloin, kun terveyssyyt ovat riittävän paina-
vat, ne voivat myös motivoida ihmisiä elämän-
tapamuutoksiin. Tupakointi on väestötasolla 
ollut laskussa jo pitkään, mutta huolena on 
viime vuosina ollut nuuskaamisen trendik-
kyys etenkin nuorten keskuudessa. Nyt näyt-
täisi kuitenkin siltä, että lopettamishalukkuus 
olisi nuuskaajienkin keskuudessa lisääntynyt, 
ja nuuskakokeilut hieman vähentyneet.     

Koronapandemian pitkittyminen nostaa 
esiin myös huolen terveys- ja hyvinvointiero-
jen kasvusta. On viitteitä siitä, että eniten krii-
sitilanteesta kärsivät ne, joiden voimavarat ja 
selviytymisen keinot ovat valmiiksi heikom-
mat. Tällaisia ryhmiä ovat mm. pienituloiset 
perheet, toimintarajoitteita kokevat ja mielen-
terveyspalveluja tarvitsevat. 

Koska koronasta näyttää tulleen todelli-
nen kestävyyslaji, toivon meille kaikille pal-
jon sitkeyttä, tsemppiä ja toivoa, joilla jak-
samme mahdollisten vaikeidenkin hetkien 
yli. On luonnollista tuntea väsymystä ja tur-
hautumista koko aiheeseen, mutta se ei saa 
johtaa välinpitämättömyyteen tai ratkaisui-
hin, joilla vaarannamme oman ja muiden ter-
veyden. Tuetaan läheisiä ja hoidetaan myös 
omaa mieltämme, kuten Tiina Anttonen ke-
hottaa Opiskelija Ounastelee -palstalla. Et-
sitään aktiviteetteja, jotka tässä tilanteessa 
ovat turvallisia ja auttavat purkamaan huolta 
ja stressiä. Kolumnissaan Annukka Ala-Pappi-
la lähtee koiransa kanssa lenkille. Minä voite-
len sukset ja potkin hiihtokauden alkuun en-
silumenladulla. Poikkeuksellista, mutta hyvää 
loppuvuotta!
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