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Ihmisen aivot, mieli ja keho toimivat kokonaisuutena. Ne ovat kuin ihmisen toimintakyvyn jakkaran kolme 

jalkaa. Jakkara on tasapainossa, kun kaikki kolme jalkaa ovat riittävän toimintakykyiset. 

Monitieteisellä lähestymistavalla ymmärrys siitä, miten eri tavoin liikkuminen heijastuu muihin ihmisen 

toimintakyvyn osa-alueisiin, joita ei heti mielletä liikunnaksi. Näitä ovat esimerkkeinä aistinvarainen 

havaitseminen ja havaintojen liittäminen liikkeeseen, motoristen taitojen oppiminen ja muisti, tunteiden 

käsittely ja hallinta, vuorovaikutustaidot. Liikkuminen aktivoi monin eri tavoin aivojen eri alueiden 

hermoverkkoja ja kehittää niiden välistä yhteistyötä. 

Yhdistämällä toisiinsa tietoa, joka saadaan mallintamalla ihmisen liikkumista, liikunnan fysiologisia 

vaikutuksia kehon eri järjestelmiin ja sen vaikutuksia aivojen sähkökemialliseen toimintaan sekä 

aineenvaihduntaan saadaan monipuolinen kuva liikunnan eri vaikutuksista ihmisen terveyteen ja 

toimintakykyyn. Liikuntalääketiede, joka yhdistyy ravitsemustieteisiin ja eri sairauksien kliiniseen 

tutkimukseen, on tärkeätä, jotta voidaan tuottaa toimivia malleja ennaltaehkäistä kroonisen sairauden usein 

aiheuttamaa liikkumisen vähenemistä. Liikunnan määrän ja levon sopivan suhteen löytäminen ei 

moneltakaan potilaalta onnistu ilman monien eri alojen ammattilaisten tukea. 

Meillä on tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa liikunnan merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Säännöllinen 

liikkuminen parantaa stressinsietokykyä. Se ehkäisee unettomuutta ja edistää unettomuuden hoitoa. 

Liikunnan on osoitettu vähentävän ahdistusherkkyyttä ja auttavan paniikkioireiden ja tarkkaavuushäiriöiden 

oireiden hallinnassa. Liikunnan avulla ihminen voi ylläpitää ja kehittää kognitiivismotorisia taitojaan; paitsi 

terveenä, myös erilaisten sairauksien, niiden hoitojen ja niistä kuntoutumisen aikana. Oleellista on oikea 

mitoitus ja räätälöinti. 

Ehkäpä suurelle yleisölle voisi kertoa liikunnanilosta ja hyödyistä konkreettisin esimerkein. Tässä yksi: 

Tanssimisen aikana liike ja liikesarjat sekä musiikki aktivoivat aivojen eri alueiden hermoverkostoja, jotka 

kuitenkin toiminnallisesti muodostavat kokonaisuuden. Näin hermoverkkojen väliset yhteydet vahvistuvat. 

Tanssiaskelia opetellessaan ja pohtiessaan ihminen itse asiassa myös pitää oppimisvalmiuksiaan kunnossa ja 

usein huomaamattaan hioo samalla loogisanalyyttisiä taitojaan. Ja kun ihminen voi tanssia sekä yksin, parin 

kanssa tai ryhmässä, vaihtoehtoja sosiaalisen vuorovaikutuksenkin näkökulmasta on lukuisia. Samalla aivojen 

tunnekeskukset aktivoituvat ja musiikin ja liikunnan onnistunut yhdistelmä tuottaa tunnekokemuksia, jotka 

edistävät omalta osaltaan aivojen hyvinvointia. Se voi mielestäni olla myös keino lievittää yksinäisyyttä. 


