
26.3.2019

1

Juha Hulmi

Akatemiatutkija, ”Lihastohtori”
Liikuntafysiologian apulaisprofessori (tenure track)

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto

Näyttöön Perustuva 
FysiikkaValmennus

Kuntotestauspäivät 2019

Kuka?

• Fanaattinen tieteilijä, 
tieteen popularisoija ja 
urheilumies

• Yksilövalmentajan 
sijaan olen:

– Valmentajien ja 
urheilijoiden mentori 
tai sparraaja

Norsunluutorni

Sisältö

1 Ilmiö ja käsitteet

2 Esimerkkejä näyttöön perustuvista 
fysiikkavalmennuksen valinnoista

3 Yhteenveto Trendit

Perinteet

Auktoriteetti

Looginen päättely
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Tieteellinen
metodi

Yritys ja erehdys

Näytön hierarkia

Yhdistä!
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Vahva näyttö vs. mielipiteet

Prof Ron Maughan

NPV

NPV

Laadukas 
tieteellinen 

kokonaisnäyttö

Valmennettavan 
tavoitteet, 

tarpeet,
taustat, haasteet

Mahdollisimman 
objektiiviset 
kokemukset

Näyttöön Perustuva Valmennus?

Evidence-based
vs. 

Evidence-led
vs. 

Informed-practice
???

Houston IJSPP 2017
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Valmennettavan 
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tarpeet,
taustat, haasteet

Mahdollisimman 
objektiiviset 
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Näyttöön Perustuva Valmennus?

”Research never tells us what to do; 

it simply helps guide decision-making”

– Brad Schoenfeld

Evidence-based
vs. 

Evidence-led
vs. 

Informed-practice
???

Houston IJSPP 2017

Vs. 
perinteet, 
trendit, 
uskomukset, 
auktoriteetti

Fysiikkavalmennus

• Fyysisten ominaisuuksien ja kykyjen 
(suorituskyvyn, treenikapasiteetin, 
treenivalmiuden ja kehon koostumuksen) 
monipuolinen kehittäminen

• Vammojen ehkäisy

https://martin-buchheit.net/2017/07/03/houston-we-still-have-a-problem/
https://martin-buchheit.net/2017/07/03/houston-we-still-have-a-problem/
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Moniosaaja, vastuunjakaja ja 
ryhmäpelaaja

Liikuntabiologinen 
osaaminen

Terveys-
osaaminen

Psykologinen 
osaaminen

Didaktinen/pedagogi
nen osaaminen

Johtamis-
osaaminen

Urheiluravitsemuksen 
osaaminen

Lajispesifi osaaminen

Turha vastakkainasettelu pois!

Mustavalkoisuuden sijaan sekä että: 

• Laadukasta urheilufysiologian ja -biomekaniikan sekä 
valmennusopin yhdistävää fysiikkavalmennusta 
tarvitaan:

– Ihmiskeho on luonnonlakeja noudattava biologinen organismi 

 Samaan aikaan voidaan valmentaa menestyksekkäästi 
SEKÄ ”ihmistä” ETTÄ ihmisen hermolihasjärjestelmää ja 
sydän- ja verenkiertoelimistöä

Rytkönen ja Hulmi Liikunta & Tiede 2019

”Urheilijakeskeinen käyttäytymistieteellinen valmennus 
on nykyaikaista ja luonnontieteellinen lähtökohta 
vanhanaikaista”

Luonnontieteen keinoin mekanismit 
ja perusteet

• Kaikelle tekemiselle ei tarvitse löytyä perusteita 
satunnaistetuista (ihmis)kokeista

• Yleensä pitää olla jokin tieteellinen selitys

 Sovellusten pitää perustua fysiikan lakeihin ja ihmisen 
fysiologiaan, ei arvailuun, esim.:

– Nousujohteisuuden monet tavat

– Energiantuottojärjestelmät

– Anatomia

• Vs. humpuuki kuten tv-shopin treenivemputtimet ihmelupauksineen

• Optimaalinen soveltaminen vaatii valmentajalta didaktis-
psykologisia taitoja, joiden myös tulisi olla NPV arvailujen sijaan!

MUUTAMIA NPV-
ESIMERKKEJÄ TREENISTÄ 
JA RAVINNOSTA
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Tee oikeita asioita ja ymmärrä 
mitä teet

Valmentajan tieto-
taito tärkeää!

Ymmärrä tavoitteiden erot

“It is not about how much you can lift, but 
about how much it looks like you can lift”

Täydellinen uupumus vai loistava 
kehittyminen?

• Kehonrakennuksessa ja 
Crossfitissä tähdätään usein 
treeneissä kovaan väsymykseen 

• Nopeus-, nopeusvoima- ja 
hermostollisessa 
maksimivoimaharjoituksissa tätä 
vältetään

Väsymys on hyvä indikaattori sille, että on treenattu kovaa

Myytti: ”Toiminnallinen harjoittelu 
on toiminnallista”

Väitettäessä jonkin olevan “toiminnallista”, silla viitataan 
siihen, että jokin toinen olisi ”toimimatonta”
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Perinteinen voimaharjoittelu on 
”toiminnallista harjoittelua”

• Voimaharjoittelu 80-90 vuotiailla (Fiatarone ym. 1994):

– Voima ↑113 %, porrasnousuteho↑28 %, reisilihasten
koko ↑ 3 % (↓2 % kontrolleilla)

• Voima yli tuplaantui 90-vuotiailla (Fiatarone ym. 1990)

– Kävelynopeus ↑ 48 %, reiden lihaskoko ↑ 9%

 Osa tutkittavista pääsi apuvälineistä eroon

Ehjänä pysyminen: liikehallinta ja 
tekniikat

Liiketaitoja ja eksentrisiä 
urheiluvammojen ehkäisyyn

Esimerkki: UKK-instituutin tutkimukset ja 
esitykset:
• http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/tutkimushakemist

o/19/salibandyvammojen_ehkaisytutkimus

• https://www.slideshare.net/UKK-instituutti/webinaari-
liikehallinnan-havainnointi-ja-harjoittaminen-vammojen-
ehkisyss

Leppänen ym. 2014 Sports Medicine

NPV: Olennaisena validi ja toistettava 
testaus

• Suorituskyky on perusteltua testata 
alussa ja harjoittelun edetessä 
standardein tavoin

• Ulkoista (tarvittaessa) asiantuntijoille!

”Jos et tiedä missä olet ja minne olet menossa, 
päädyt todennäköisesti jonnekin muualle”

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199406233302501
https://www.researchgate.net/publication/20814302_High-Intensity_Strength_Training_in_Nonagenarians_Effects_on_Skeletal_Muscle
http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/tutkimushakemisto/19/salibandyvammojen_ehkaisytutkimus
https://www.slideshare.net/UKK-instituutti/webinaari-liikehallinnan-havainnointi-ja-harjoittaminen-vammojen-ehkisyss
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-013-0136-8
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”Testin mukaan kärsit 
ravintoainepuutoksista”

• Mittaamisessa on aina: mittausvirheen, ajoituksen ym. vaikutus

”Geenitestiedon avulla voittoon”

NOLLA!

Treeni: ymmärrä kokonaisuus: 
mikään tekijä ei ole irrallinen

1) Treenaamalla melko harvoin, mutta erittäin kovaa tai isolla 
treenikohtaisella volyymilla (sarjat x toistot)

Kehittyminen

Yksittäiset harjoitukset

Aika

X %

2) Treenaamalla hyvin usein, mutta pienemmällä 
volyymikuormalla per harjoitus (volyymi x kuormat)

Kehittyminen

Yksittäiset harjoitukset

Aika

X %

Lähes vastaava lihasvoiman ja koon kasvu:

Näin kun tutkimuksissa:
…Volyymi (sarjat x toistot) on otettu huomioon
…Ja ohjelma on raskas ja progressiivinen

Mutta: lisääntynyt tiheys on keino lisätä: 
• Volyymikuormaa
• Treenin laatua
• Lihasproteiinisynteesiä tiheämmin
• Luoda ärsykkeenvaihtelua
+ voidaan minimoida lihasarkuusöverit

Systemaattinen katsaus: Grgic ym. 2018 (voima) ja Grgic ym. 
2019 (lihaskoko) ja Nuckols (2018) katsaus

Muista pyhä kolminaisuus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30236847
https://www.strongerbyscience.com/frequency-muscle/
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Urheilijan ravinnon tavoite

1. Tukea ja tehostaa harjoittelua ja harjoitteluvastetta 

2. Kisasuorituksen optimointi

3. Optimoida kehonkoostumus

4. Maksimoida urheilijan terveys

5. Sisältää rentoutta, nautintoa ja joustavuutta

Ravintolisät

Prof Ron Maughan

Ravintolisistä vapaasti 
saatavilla

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/52/7/439.full.pdf

”Hyvä kunto saavutetaan uusilla 
vemputtimilla… 5 minuutissa”

Yksinkertaisten, mutta toimivien perusasioiden 
toistaminen laadukkaasti, riittävän usein ja kauan

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/52/7/439.full.pdf
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Lisää luettavaa
Nettisivuja: S&C Research, Stronger by Science, Lihastohtori-blogi

https://www.strengthandconditioningresearch.com/perspectives/
http://www.strongerbyscience.com/
https://lihastohtori.wordpress.com/

