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Tiivistelmä
Mitä yksilöllisyys on? Jos yksi artikkeli pitäisi nostaa edustamaan mitä on yksilöllisyys
sanoisin sen olevan (Beaven et al. (2008). Significant strength gains observed in rugby players after
specific resistance exercise protocols based on individual salivary testosterone responses. J
Strength Cond Res 22, 419–425.). Tutkimuksen referaatti on seuraava:
Amatöörirugbyn pelaajille esiteltiin neljä erilaista voimaprotokollaa:
-

4 x 10 @ 70 % 1RM
3 x 5 @ 85 % 1RM
5 x 15 @ 55 % 1RM
3 x 5 @ 40 % 1RM

Jokainen tutkittava teki yhden kerran harjoituksen jokaisella protokollalla, ja hänen
testosteronivasteensa mitattiin.
Sitten alkoi varsinainen tutkimus. Jokainen tutkittava teki kaksi kolmen viikon
harjoitusjaksoa, toinen harjoitusjakso sillä protokollalla, joka antoi suurimman testosteronivasteen
ja toinen sillä, joka antoi huonoimman testosteronivasteen.
Lopputulos oli ehkä intuitiivisesti selvä: suurimman testosteronivasteen antanut prokolla
antoi parhaimman 1RM-kasvun ja pienimmän testosteronivasteen antanut protokolla
huonoimman.
Yksilöllisyyden näkökulmasta silmiä avaavinta oli, että jokainen protokolla oli jollekin
paras! Ja edelleen, jokainen protokolla oli jollekin huonoin! (Toki voidaan kritisoida, että
protokollissa mentiin suhteellisilla prosenteilla maksimista, eikä esim. väsymiseen asti.)
Yleisesti opetetaan ja kerrotaan totuutena, että tietyillä tavoin tehtynä maksimivoima
kasvaa parhaiten. Mutta tässä tutkimuksessa nostettiin esiin, että oikeasti ”mikä vain voi toimia”,
ja oikeanlainen protokolla voi olla hyvinkin yksilöllisesti vaihteleva.
Kestävyysmaailmaan vedettynä, tutkimusmaailmasta löytyy artikkeleita, joissa korkean
tason urheilijoille runsas intervalliharjoittelu on tuonut tulosta, joissa runsas pk-harjoittelu on
tuonut tulosta, joissa blokkimallinen periodisaatio on tuonut tulosta ja joissa runsas vk-harjoittelu
on vienyt eteenpäin. Ei siis kestävyysmaailmassakaan ole selvää mikä on se ”oikea” reitti
positiivisiin adaptaatoihin.
Yksilöllisyys on nykyään muotia. Tässä raportissa käydään läpi, pääosin kestävyyslinssien
läpi, miten yksilöllisyys näkyy ja vaikuttaa harjoittelussa. Loppupäätelmänä saadaan, että
käytännössä tällä hetkellä ainoa tapa varmistaa paras mahdollinen kehitys kestävyysmaailmassa
on seurannan kautta suoritettava yrityksen ja erehdyksen polku. Seurataan testein paraneeko
haluttu ominaisuus. Jos kyllä, jatketaan samoin. Jos ei, muutetaan jotain. Valmentajalla onkin
oltava laaja tietämys erilaisista toimivista strategioista, joita kokeilla. Toisaalta, hänen on kyettävä
myös irrottautumaan yleisistä teorioista ja kokeiltava jotain uutta tarvittaessa.
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Tutkimusmaailmassa paljon palstatilaa on saanut matalan vasteen yksilöt. Näillä
tarkoitetaan yksilöitä, joille ei näyttäisi harjoitusjakson aikana tulevan lainkaan positiivisia
adaptaatioita, päinvastoin, toisinaan heille tulee jopa negatiivisia vasteita. Tutkimuksissa on pyritty
löytämään tapoja, joilla matalan vasteen yksilöiden lukumäärä saataisiin minimoitua. Ja onkin
käynyt ilmi, että totaalisia matalan vasteen ihmisiä, joille ei tapahtuisi mitään positiivisia vasteita
kestävyysharjoittelusta, ei ole olemassa. Jos tarkastellaan useita muuttujia, jokaiselle tapahtuu
vähintään yhdessä muuttujassa positiivisia vasteita. Valitettavasti käytännön valmennuksessa tästä
ei ole hyötyä, koska usein halutaan nähdä kehitystä juuri tietyssä ominaisuudessa. Tällöin
tutkimuksissa on huomattu, että harjoitusjakson pidentäminen ja/tai intensiivisyyden nostaminen
ja/tai harjoitustuntien lisääminen ovat poistaneet matalan vasteen yksilöt.
Tutkimuksissa ja käytännön valmennuksessa on pientä eroa tavoitteissa. Kun tutkijat
haluavat minimoida matalan vasteen yksilöiden määrän, haluavat valmentajat maksimoida
korkean vasteen yksilöiden määrän. Mutta tutkimusmaailmassa ei korkean vasteen yksilöitä olla
tutkittu lainkaan sillä pieteetillä millä matalan vasteen yksilöitä. Niinpä johtopäätökset
reaalimaailmaan sisältävät vielä paljolti epävarmoja aineksia.
Lopulta, yksilöllisyyden tutkimisessa kyse on pitkälti myös tilastotieteestä. Jokaisen, joka
haluaa tutkia, tai edes tosissaan ymmärtää yksilöllisistä vasteista kertovia tutkimuksia, tulisi
perehtyä yksilöllisyyden tilastolliseen puoleen, mikä tässäkin raportissa esitellään luvussa 2.
Yksilöllisyyden tutkimisessa on valitettavan laaja skaala tavoissa luokitella matala vaste, ja
valitettavan monet voivat olla tilastolliselta kantilta jos ei vääriä, niin ainakin hyvin epäilyttäviä.

Sanastosta
Raportissa jaetaan sykealueet kolmeen alueeseen käyttäen (ulkomaisesta)
kirjallisuudesta tuttuja lyhenteitä:
LIT (light intensity training)
Alle aerobisen kynnyksen
MIT (medium intenisity training)
Aerobisen ja anaerobisen kynnysten välissä
HIT (high intensity training)
Yli anaerobisen kynnyksen
Näin suomalaisittain LIT = peruskestävyysharjoittelu, MIT = vauhtikestävyysharjoittelu ja
HIT = maksimikestävyysharjoittelu.

Vastuuvapaus ja raportin tarkoitus
Minua kiinnostaa (kestävyys)valmennuksen suuret linjat. Suuria linjoja taas ei voi
useinkaan lukea yksittäisistä lähteistä, vaan kokonaisuus ratkaisee. Ja jotta monista pienistä
osasista ja artikkeleista saa koottua kokonaisuuden, tulee ajatukset niistä voida koota yhteen
ajatuksella. Käytän tähän ajatusteni kokoamiseen apuna kirjallisuusraportin kirjoittamista.
Ensisijaisesti raportti on siis raportti itselleni, jotta hahmotan mitä olen oppinut lukiessani
yksilöllisyydestä. Koska ajattelen, että joku muukin saattaa olla kiinnostunut mitä vastaani on
tullut, pyrin kirjoittamaan selkeästi ja loogisesti ja jouhevasti. Mutta tämä teksti ei ole viimeistelty
kokonaisuus, vaan ennemminkin muistiinpanot, joiden pohjalta olen muodostanut ajatuksia ja
joiden pohjalta tulen todennäköisesti myöhemmin tekemään viimeisteltyjä tiivistelmiä aiheesta.
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1. On olemassa yksilöllisiä vasteita
Harjoittelu parantaa kuntoa. Sehän on selvä. Mutta näyttäisi, että vasta viimeisen 20
vuoden aikana on tutkimuksellisessa mielessä herätty yksilöllisyys -ilmiöön; että samanlainen
harjoittelu aiheuttaa valtavan vaihteluvälin vasteita. HERITAGE-projekti (Bouchard et al., 1999),
jossa laaja joukko eri taustaisia ihmisiä (n=481) laitettiin tekemään 20 viikon kestävyysliikuntajakso
toi tämän viimeistään esille. Keskimääräinen VO2max muutos oli noin 400 ml/min. Vaan samalla
harjoittelulla VO2max muutoksella oli valtavan suuri vaihteluväli: toisilla se nousi > 1,0 l/min, kun
taas toisilla ei tapahtunut käytännössä lainkaan parannusta (kuva 1). Kaikkiaan HERITAGEprojektista on jo > 180 artikkelia kirjoitettu. (Sinänsä ironisesti nyttemmin on argumentoitu, että
tässä yksilöllisyyden tutkimiseen houkutellut HERITAGE-projektissa ei tosiasiassa olisi ollut
havaittavissa lainkaan todellisia yksilöllisiä vasteita, vaan erilaiset vasteet selittyisivät
päiväkohtaisilla eroilla (interindividual change) (Williamson et al., 2017), mutta siitä lisää luvussa
2.)

Kuva 1. HERITAGE-projektissa tapahtunut VO2max-arvon muutos 20 viikon kestävyysharjoittelun
seurauksena 481 aiemmin sedentaarista elämäntapaa viettäneelle ihmiselle. Kuva: (Bouchard et al., 1999).

Vastaavanlaisia pitkiä ja suuria tutkimuksia on ollut muitakin. Tutkimuksessa (Ahtiainen
et al., 2016) katsottiin yksilöllisiä vasteita 216 henkilöllä 6 kk voimaharjoitteluun. Tässä
tutkimuksessa vaihteluväli lihasvoiman kasvussa oli välillä –8 – 60 % ja lihaskasvu välillä –11 – 30
%. Näistä tutkittavista noin 7 % määriteltiin matalan vasteen ihmisiksi; heillä voima ei kasvanut.
Vielä harvemmalla, 3 %, ei voima eikä lihaskasvu parantunut.
Edelleen, Hubal kumppaneineen teki laajan (n=585), 12 viikon voimatutkimuksen (Hubal
et al., 2005). Siinä 1 RM tulos vaihteli välillä 0 – +250 %, isometrinen voima välillä -14 – 150 % ja
lihaksen koko välillä -2 – +60 %.
Eli suurissa tutkimuksissa on valtavia eroja suorituskykyadaptaatioissa. Nyt
valmennuksellisesti olisikin mielenkiintoista tietää pystytäänkö tätä yksilöllisyyttä valjastamaan
valmennuskäyttöön? Miten urheilija ja kuntoilija voidaan kohdata yksilöllisenä harjoittelijana?

Yksilöllisiä arvoja
Kaikilla muuttujilla on yksilöllisiä arvoja. Esimerkeiksi mainittakoon:
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-

-

Harjoittelemattomilla nuorilla aikuisilla VO2max on välillä 35 – 60 ml/kg/min (Lortie et
al., 1984; Coyle, 2005).
Ylipäätään kaikki olemassa olevat absoluuttiset markkerit verenpaineesta
mitokondrioiden määrään ja anaerobisten entsyymien aktiivisuuteen ja
maksimisykkeeseen tai lihassolusuhteeseen vaihtelevat valtavasti yksilöiden välillä.
Myös suhteelliset arvot vaihtelevat. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi:
o Aerobinen kynnys on välillä 34 – 83 % VO2max (Mann et al., 2014).
o Anaerobinen kynnys vaihtelee välillä 65 – 94 % VO2max.

Myös esimerkiksi vauhdinsietokyky vaihtelee. Seuraavassa vaihteluvälejä aika
uupumiseen -testeistä:
-

-

Aika uupumiseen vVO2max-nopeudella vaihtelee välillä 1min 40 sek – 11 min (Billat et
al., 1994), keskiarvon ollessa 5:55 ± 1:01.
Aika uupumiseen 90 % AerK-intensiteetillä vaihteli 11 miehellä välillä 3 – 6 h (Black et
al., 2017). (~115 W, kun CP oli noin 250 W).
Aika uupumiseen kriittisen tehon 95 % luottamusvälin alarajalla (~AnK-intensiteetti)
vaihteli 11 miehellä välillä 20,5 – 67,4 min (Black et al., 2017). (~230 W, kun CP oli
noin 250 W).
Aika uupumiseen juosten kriittisellä nopeudella vaihteli välillä 11 – 30 min (Penteado
et al., 2014)
Aika uupumiseen juosten puolivälissä AnK- ja VO2max -nopeutta vaihteli välillä 5:04 –
10:48 (Billat et al., 2000).

Edelleen, vakiovauhdilla myös intervallien sietokyky vaihtelee huomattavasti:
-

-

Artikkelissa (Kachouri et al., 1996) testattavat juoksivat intervalleja juoksuvauhdeille
95 % ja 105 % vVO2max -nopeudella suhteessa 1:1 yhden intervallin pituuden ollessa
aika uupumiseen kyseisellä juoksuvauhdilla. 95 % vVO2max nopeudella testattavat
jaksoivat 4 – 7 ja 105 % vVO2max-nopeudella 3 – 11 kappaletta intervalleja.
Intervallijuoksussa juoksuaika uupumiseen kriittisellä nopeudella työn ja levon
suhteen ollessa 4 min : 1 min vaihteli välillä 18 – 60 min.
Intervallijuoksussa 30 sek @ vVO2max : 30 sek @ 50 % vVO2max vaihteluväli juostuissa
intervalleissa uupumiseen oli 12 – 27 kpl (Billat et al., 2000).1

Edelleen, palautuminen harjoittelusta vaihtelee (Seiler et al., 2007). Kuvaan 2 on piirretty
miten hyvätasoisilla (VO2max ≈ 65 ml/kg/min) juoksijoilla intervallijuoksussa saavuttama
maksimaalinen VO2 vaihteli yksilöittäin, kun juostiin 24 x 1 min, 12 x 2 min, 6 x 4 min tai 4 x 6 min
ja intervalleissa juoksun ja levon suhde oli aina 1:1. Nähdään miten kaikilla 1 min intervalleissa
suurin VO2 oli aina pienempi kuin muissa intervallimuodoissa. Tämän jälkeen olikin suurta
hajontaa kuinka suureen hapenkulutukseen kukin pääsi missäkin intervallissa.

1

Mielenkiintoisena ykstyiskohtana mainittakoon, että kahdeksasta tutkittavasta seitsemän saavutti tässä
intervallijuoksussa vähintään 100 % VO 2max arvonsa, keskiarvon ollessa 102 %, suurimman arvon ollessa 107 %, ja
parhaimmat pystyivät ylläpitämään ≥ 100 % VO2max hapenkulutusta yhtämittaisesti jopa 18 minuuttia. (Kun VO 2max
ymmärretään ramppitestissä saavutetuksi suurimmaksi hapenkulutukseksi.)
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Kun itse alkuarvoissa ja alkuasetelmissa on jo valmiiksi näin suurta hajontaa, ei liene
yllättävää, että myös adaptaatioissa havaitaan suurta vaihtelua toisten parantaessa hurjastikin
kestävyyskuntoa, kun toisilla taas ei näyttäisi tapahtuvan juuri mitään kehitystä. Tähän
kehittymispuoleen tartutaan raportissa myöhemmin.

Kuva 2. Suurin VO2 -arvo eri pituisissa intervalleissa (1 – 6 min). Levon ja juoksun suhde oli 1:1 ja
kokonaisjuoksuaika kaikissa harjoituksissa oli 24 min. Kuva: (Seiler & Sjursen, 2004)

Aiemmin mainitun Hubalin ym. tutkimuksessa (Hubal et al., 2005) laajassa
voimatutkimuksessa havaittiin, että naisilla 1 RM tulos paranisi suhteessa paremmin kuin miehillä,
kun taas miehillä lihasmassa kasvoi paremmin, mikä selitettiin sillä, että naiset eivät osanneet
liikkeitä alkutestauksessa niin hyvin kuin miehet. Intuitiivisesti voisi kuvitella, että koska
androgeenien vaihtelu miehillä on suurempaa kuin naisilla, heillä myös vasteiden vaihtelu olisi
suurempaa, mutta näin ei käynyt. Myöskään ikä ei juurikaan vaikuttanut (18 – 40 vuotta), mistä
voisi vetää johtopäätöksen, ettei myöskään testosteronin lepoarvo ole merkki voimakasvun
suuruudesta. Tutkituista 6 % paransi 1 RM tulostaan yli 100 % ja 2 % alle 5 %. Loppuun vielä
huomautus mielenkiintoisesta seikasta: tutkimuksessa tehtiin hauiskääntöä vain toisella kädellä.
Mutta siitä huolimatta myös toisen käden voima parani ~10 % ja lihaskoko +1 %.

Eläinkokeet
Koontiartikkelissa (Vellers et al., 2018) kerrotaan kestävyysharjoittelun vaihteluvälin
tutkimuksista ihmisillä ja eläimillä. Sisäsiitoksella saadaan jalostettua genomisesti samankaltaisia
eläinyksilöitä, joilla on tutkittu fyysistä aktiivisuutta (Lightfoot et al., 2008, 2010), maksimaalista
hapenottokykyä (Courtney & Massett, 2012, 2014) ja kestävyysharjoittelun vaikutusta (Massett et
al., 2009, 2015). Sisäsiittoisuudella ei kuitenkaan pystytä tutkimaan kuin yhtä genomilinjaa ja
monimuotoisuus jää uupumaan.
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Jalostus on toinen tapa saada sopivia eläimiä kokeisiin. Esimerkiksi hiiristä on luotu
korkean ja matalan vasteen ”rotuja”. Näiden rotujen luomisen jälkeen (Koch et al., 1999) on jo yli
130 artikkelia kirjoitettu matalan ja korkean vasteen hiiristä ja niiden VO2max käyttäytymisistä
(Vellers et al., 2018). Jalostus, vaikka onkin monimuotoisempi kuin sisäsiitos, tutkii sekin
suhteellisen pientä genomilinjaa.
Eläinkokeissa VO2max on noussut interventioissa keskimäärin 25 % ja eläimille on
tapahtunut sekä perifeerisiä että sentraalisia muutoksia. Tyypilliset muutokset ovat samoja, joita
ihmisilläkin on havaittu: muutokset mitokondrioiden, hiussuonistojen ja enstyymiaktiivisuuksien
määrässä sekä positiiviset muutokset sydämessä (Vellers et al., 2018).
Vaikka esimerkiksi rotilla sekä VO2max että voimatason muutokset ovat hyvin
samantasoisia kuin ihmisillä (vaihdellen yleensä välillä -5 – +20 %), voidaan esittää epäilyksiä ettei
jyrsijöille tehdyt kokeet kuvaa kovin hyvin ihmisiä: jyrsijät kulkevat neljällä jalalla ja lisäksi niiden
fysiologia eroaa tietyillä tavoin ihmisten vastaavasta (Vellers et al., 2018).

Ihmistutkimukset
HERITAGE Twin tutkimuksessa (Prudhomme et al., 1983) huomattiin, että erimunaisilla
kaksosilla oli 6 – 9 kertaa todennäköisemmin erilaiset vasteet harjoitteluun kuin samamunaisilla
kaksosilla. Kaksostutkimuksien yksi ongelma on kuitenkin niiden pienet otoskoot (Mann et al.,
2014).
Alussa mainittu HERITAGE-tutkimusprojektin (~500 ihmisen 20 viikon
kestävyyskuntoharjoittelu) tiimoilta nykyään ajatellaan, että noin 50 % kestävyysvasteista olisi
perinnöllisiä (Bouchard et al., 1999) ja että noin 15 % populaatiosta olisi matalan vasteen ja 15 %
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korkean vasteen yksilöitä (Bouchard & Rankinen, 2001). Kuvasta 3 nähdään perinnöllisyysasteita
eri muuttujiin arvioituna HERITAGE-tutkimuksesta.
Kuva 3. Eri muuttujien perinnöllisyysarvio HERITAGE-projektin mittauksissa. Kuva: (Mann
et al., 2014).
Perinnöllisyyttä mietittäessä on tosin vaikea eristää perinnöllisyyttä ympäristön
vaikutuksista ja opituista tavoista, jotka usein kulkevat mukana tutkittaessa perinnöllisyyden
vaikutusta (Mann et al., 2014).

Matala ja korkea vaste
Onkin alettu jakaa testattuja korkean (KV) ja matalan (MV) vasteen harjoittelijoihin.
Erilaisia määritelmiä on esitetty, mutta perusideana KV tuntuu vastaavan harjoittelujaksoon
suurella adaptaatiolla, kun taas MV:n vaste ei eroa juuri mitään tekemättömän kontrolliryhmän
vasteista. Luvussa 2 esitetään tarkemmin määritelmävaihtoehdot.
Huomionarvoista on, että suurin osa tutkimuksista keskittyy MV-yksilöihin. Niiden määrä
halutaan minimoida. Lisäksi halutaan todistella miten kukaan ei ole totaalinen MV-yksilö: kaikki
saavat jotain adaptaatioita harjoitteluun.
Sen sijaan KV-yksilöihin ei juurikaan kiinnitetä huomiota. Sinänsä tämä on
ymmärrettävää, heillä kun ei näyttäisi olevan mitään hätää: voima kasvaa + 50 % ja VO2max + 35 %
intervention aikana. Niinpä ei KV-yksilöistä ei tiedetä ovatko he KV-yksilöitä kaikkiin muuttujiin. Tai
onko KV-adaptaatio tilastollinen vinoutuma tms.

Mikä vaikuttaa erilaisiin vasteisiin
Eräs listaus yksilöllisten adaptaatioiden syistä on lueteltu artikkelissa (Mann et al., 2014):
•
•
•
•

Geneettiset eli perinnölliset syyt;
Harjoitusohjelma: sama harjoittelu kuormittaa eri tavalla eri ihmisiä esim. syystä
tai toisesta palautuminen on toisilla parempaa tai harjoittelukuorman sietokyky;
Elämäntavat: ravinto, unirytmi, kokonaisstressi, päivittäiset fyysiset aktiivisuudet;
Mittausvirhe ja luonnollinen päivittäinen vaihtelu mitattavassa muuttujassa.

Perimä on yksi suurin syy vaihteleviin adaptaatioihin kestävyysharjoittelussa (lähde [[
artikkelissa Ahtiainen et al., 2016). Voimaharjoittelussa epäillään eroja lihasten geenien
ilmentymissä, soluviestinnässä, hormonireseptoreissa, satelliittisoluissa sekä luonnollisesti
perimässä (Ahtiainen et al., 2016).
Lihaksen sisäisiä syitä
Eräs syy matalaan vasteeseen voimaharjoittelussa on voinut olla tulehdukselliset tekijät:
Tutkimuksessa (Thalacker-Mercer et al., 2013) matalan vasteen yksilöillä olisi voimaharjoittelun
alussa tulehdusarvot enemmän kohollaan kuin positiivisen vasteen yksilöillä. Toisin sanottuna,
voimaharjoittelun alussa keho käyttää suojamekanismeja suojautuakseen yllättävältä ärsykkeeltä.
Matalan vasteen yksilöillä tämä tulehdusta aiheuttava suojamekanismi on vain liiankin toimiva, ja
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se estäisi lihaskasvun. Voisi kuvitella, että tällöin matalan vasteen yksilöillä ärsyke on ollut liian
suuri ja/tai he tarvitsevat pidemmän ajan, jotta keho tottuu rasitukseen.
Mitokondriolla on oma sisäinen järjestelmänsä, ja niinpä mitokondrion DNA määräisi
mitokondrion vasteesta harjoitteluun, mikä on erityisen olennaista kestävyysharjoittelun vasteita
pohtiessa, kun ATP tuotannon kasvu on tavoitteena (Vellers et al., 2018). Myös esimerkiksi
proteiini p53, jolla on roolinsa mitokondrion toiminnassa, näyttäisi olevan hyvin olennainen osa
harjoittelun adaptaatiota etenkin kestävyyspuolella. Esimerkiksi hiiret, joilta p53 oli poistettu,
omasivat erittäin rajoitetun ja köyhän mitokondrion DNA:n ja siten minimaalisen harjoittelun
kapasiteetin. Ihmisillä p53 on näytetty vaikuttavan esimerkiksi palautumisaikoihin harjoittelusta
(Vellers et al., 2018).
Harjoituskuorma ja päivän puuhat
Artikkelissa (Mann et al., 2014) argumentoidaan, että ennalta annettu harjoitusohjelma
johtaa väistämättä erilaisiin vasteisiin, koska eri yksilöiden kokemaa kokonaisstressiä, palautusta,
harjoituskuormaa ja ravinnonsaantia on mahdotonta tasapäistää. Paitsi harjoittelu, niin
kokonaisstressiin ja palautukseen vaikuttavat myös uni, päivittäiset normaalit aktiviteetit,
ravinnonsaannin ajoitukset ja sisällöt ja sosiaaliset tilanteet. Siksi on mahdotonta taata, että kaikki
tutkimukseen osallistuvat pystyisivät palautumaan harjoittelusta yhtä tehokkaasti.
Yksinkertaistetusti: Vaikka kaksi yksilöä periaatteessa vastaisikin samalla tavalla harjoitukseen,
yllämainituista syistä johtuen lopullinen adaptaatio voi vaihdella paljonkin.
Edelleen, myös harjoituskuorma on vaikea tasapäistää. Historiallisesti tutkimuksissa on
käytetty absoluuttisia harjoitteluintensiteettejä, kuten % VO2max tai %HRmax. Tämä ei ota huomioon
anaerobisen kynnyksen suuruutta, jolloin osa tutkittavista on voinut tehdä harjoittelua kynnyksen
ala- ja toiset yläpuolella. Viime aikoina harjoittelua on kuitenkin alettu järjestämään enenevissä
määrin kynnyksien mukaan. Senkin jälkeen yksilöllisiä eroja harjoituskuormaan on paljon.
Esimerkiksi harjoittelun mentaalinen stressi vaikuttaa signaaliväyliin ja siten harjoitusvaikutuksen
lopputulokseen (Mann et al., 2014).
Samaten esimerkiksi uupumisaika anaerobisella kynnyksellä vaihtelee valtavasti: toiset
voivat uupua 40 min jälkeen, kun taas toiset kestävät 70 minuuttia, keskiarvon ollessa noin 50 ±
14 min (Faude et al., 2017). Hyvin kuvaava esimerkki harjoituskuorman määräämisen vaikeudesta
saadaan on tutkimuksesta (Penteado et al., 2014), jossa kaksi mitattua tutkittavaa (numerot 1 & 7)
saivat uupumisajaksi juoksun kriittisellä vauhdilla 20 ja 23 minuuttia. Seuraavalla mittauskerralla
tehtiin uupuminen kriittisellä vauhdilla intervalliharjoittelulla (4 min : 1min). Tätä tutkittavat 1 & 7
jaksoivat 60 ja 29 minuuttia. Huomaa valtava ero intervalliuupumisessa! Toisin sanottuna
intervalliharjoittelu 8 x 4 min @CP/pal. 1 min olisi tutkittavalle 1 liian kevyt ja tutkittavalle 7
ylikuormittava huolimatta yhtenevästä uupumisesta kriittisellä vauhdilla.
Vastaavanlaisia tuloksia löytyy muitakin. Esimerkiksi tutkimuksessa (Kachouri et al., 1996)
tutkittavilta etsittiin uupumisaika juoksuvauhdeille 95 % ja 105 % vVO2max. Tämän jälkeen heidät
laitettiin juoksemaan uupumiseen asti intervalleja kyseisillä vauhdeilla 1:1 -suhteella, ja yhden
intervallin pituus oli puolet uupumisajasta. Hyvin yksilöllinen lähtökohta intervalliharjoitteluun siis.
Lopputuloksena Intervallien lukumäärät 95 % intensiteetillä vaihteli välillä 4 – 7 välillä, ja 105 %
intensiteetillä 3 – 11(!) välillä. Tämän lisäksi intervallien lukumäärä 95 % vVO2max vauhdilla ei
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näyttäisi korreloivan kovinkaan vahvasti intervallien lukumäärän kanssa 105 % vauhdille (tosin
tutkimuksessa oli vain 7 tutkittavaa).
Yhtä kaikki, tästä saadaan yksilöllisyyteen esimerkki. Otetaan valmentaja, joka haluaisi
rakentaa hyvin yksilöllisiä harjoituksia. Niinpä hän päättää laittaa urheilijat juoksemaan yksilöityjä
intervallien pituuksia, ja rakentaa yksilöidyksi tarkoitetun intervalliharjoituksen:
4 x ½tlim @ 105 % vVO2max /pal. ½ tlim (kun tlim on aika uupumiseen 105 % vVO2max
vauhdilla).
Nyt, vaikka niin intervallin aika kuin vauhtikin ovat yksilöityjä, tämäkään harjoitus ei silti
ole riittävän yksilöllinen, sillä tällainen ”räätälöity” harjoitus on jälleen liian rankka toisille ja liian
helppo toisille; vetojen lukumäärä siis pitäisi vielä yksilöidä. Näin harjoituskuorma on siis hyvin
vaikea tasata harjoittelussa ja yksilöiden kokemat homeostaattiset kuormat harjoituksista
vaihtelevat paljon.
Yksilöllisesti määrätyt intensiteetit ovat silti askel oikeaan suuntaan! Asiaa valottaa
esimerkiksi tutkimus (Weatherwax et al., 2019), jossa jaettiin aiemmin sedentaarisia ihmisiä
kahteen kestävyysharjoitusryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin harjoitusohjelma
absoluuttisena % HRR -lukemana ja toiselle ryhmälle kynnysten suhteen. Molemmilla ryhmillä
keskiarvoisesti VO2max nousi yhtä paljon, mutta kun % HRR-ryhmässä oli 40 % MV-yksilöitä,
kynnysryhmässä näiden osuus oli 0 % (ks. kuva 4).

Kuva 4. Aiemmin sedentaaristen ihmisten VO2max nousu ja jaottelu MV-yksilöihin 12 viikon harjoittelun
jälkeen, kun harjoitusohjelma oli (A) geneerinen perustuen % HRR -lukemiin; (B) yksilöllinen perustuen
määrättyihin aerobisiin ja anaerobisiin kynnyksiin. Geneerisessä ohjelmassa MV-yksilöitä oli 40 % kun taas
yksilöllisessä ei yhtään. Kuva: (Weatherwax et al., 2019)
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Näinkin helpolla yksilöidyllä harjoitteluohjelmalla voidaan siis joissain tapauksissa poistaa
MV-yksilöt. Tämä olisi hyvä tiedostaa niiden kuntoilijoiden, jotka käyvät hakemassa netistä valmiin
harjoitusohjelman, jossa intensiteetti on annettu % HRmax -tyylisesti.
Huomautettakoon tosin, että HERITAGE -projektissa saatiin päinvastaisia tuloksia. Siinä
terveyskuntoilijoilla VO2max kehitykseen ei tuntuisi vaikuttavat kovin suuresti kuinka harjoittelee
anaerobiseen kynnyksen suhteutettuna (lähteet [2,3, 5 – 10] artikkelissa (Mann et al., 2014)),
mutta anaerobinen kynnyksen paraneminen oli liitoksissa siihen miten harjoittelee suhteessa
kynnykseen. Voitaisiinkin arvella, että aiemmin sedentaarisilla kunnon nousussa kaikkein
olennaisinta ei ole millä intensiteetillä liikkuu, vaan se, että liikkuu ja mielellään välillä korkeallakin
intensiteetillä.
Palautus
Erilaisiin vasteisiin vaikuttaa myös oleellisesti palautus harjoittelusta. Ja kääntäen,
palautuksessa on ihmisillä yksilöllisiä nopeuksia. Palautukseen voinee myös vaikuttaa
harjoittelulla: hyvin harjoitelleilla on mitattu nopeampaa parasympaattista palautumista akuutista
harjoitusärsykkeestä (lähteet [61,68,69] artikkelissa (Mann et al., 2014)), ja lisäksi heillä on todettu
tehokkaampaa metabolismista säätelyä (lähteet [64 – 67] artikkelissa (Mann et al., 2014)). Tosin
tällaisissa poikittaistutkimuksissa on aina vaara väärintulkinnoista: voi olla, että paljon harjoitelleet
ovat valikoituneet urheilun pariin, koska heillä jo alun alkaen on mm. parempi akuutti
palautuminen harjoitusärsykkeestä.
Palautukseen vaikuttavat myös ravinto (Hawley & Burke, 2010; Pritchett et al., 2011).
Lisäksi on todettu, että jos elämänstressi on suurempi, niin esimerkiksi voiman ja tehon kasvu on
pienempää voimaharjoittelussa ([71,72] artikkelissa (Mann et al., 2014)) ja akuutti palautuminen
harjoituksesta on hitaampaa ([73] artikkelissa (Mann et al., 2014)). Univelka on tässä yhteydessä
myös suuri vaikuttava tekijä: univelkaisella on kortisolitasot koholla ja testosteroni- sekä IGF tasot
madaltuneet ja näin univelkaisella on katabolia koholla normitilaan verrattuna. Lisäksi
rasitustuntemus on univelkaisella koholla ja näin univelkaisena ei tule samalla intensiteetillä
tehdyksi harjoitusta läpi kuin hyvin nukkuneena. (Mann et al., 2014). Univelkaa ja nukkumista ei
usein vain tutkimuksissa kontrolloida, mikä taas on ymmärrettävää sikäli että kaikkea ei voikaan
millään kontrolloida.
Intervention päälle tehty kevyt fyysinen aktiivisuus ennusti eräässä tutkimuksessa 28 %
VO2max muutoksesta. Huomionarvoista on, että haastavampi arkiaktiivisuus ei ennustanut lainkaan
VO2max muutosta. Kirjoittajat arvelivat, että kenties kevyt fyysinen aktiviteetti voi lievittää stressiä
ja nopeuttaa metabolista palautumista. ([12] artikkelissa (Mann et al., 2014)). Eräs vaihtoehto on
aina väärä tilastollinen hälytys..
Mittausvirhe ja päiväkohtainen vaihtelu
Mittausvirheet ja tutkittavien päiväkohtainen vaihtelu tutkittavissa muuttujissa ovat
vaikeasti huomioon otettavia analysointiin selkeästi vaikuttavia tekijöitä. Siitä huolimatta ne tulisi
jollain tavoin huomioida, koska niiden mukana olo voi antaa harhan yksilöllisistä vasteista silloinkin
kun niitä ei ole (Mann et al., 2014; Atkinson & Batterham, 2015; Hecksteden et al., 2015).
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Mittausvirhettä voi olla toisinaan vaikea itsenäisesti mitata ja erottaa päiväkohtaisesta
vaihtelusta, ja niinpä usein ilmoitetaankin esimerkiksi pienin hyväksyttävä muutos (smallest
worthwhile change), johon nämä kaksi muuttujaa on yhdistetty. Näistä lisää luvussa 2.

Luvun opetus
Näyttäisi, että kaikissa mahdollisissa muuttujissa on olemassa yksilöllisyyttä ja samaten
kaikessa mahdollisessa adaptaatiossa on yksilöllisyyttä. Sama harjoittelu tuo hyvin eriäviä tuloksia
eri ihmisille. Niinpä valmennuksessa olisi oltava hieman varpaillaan seurannan suhteen, että mitä
harjoittelu tuo kenellekin tullessaan.
Akuutisti tutkimuksissa tutkittavilla on hyvin vaihteleva aika uupumiseen kynnyksillä tai
vakiointensiteeteillä. Lisäksi he näyttävät kestävät hyvin vaihtelevan määrän intervalleja
vakiointensiteetillä. Näyttäisikin, että helpoin tapa rakentaa yksilöllisiä harjoituksia on käytännön
kokeilun kautta:
•

•

Jos tarkoitus on käyttää esim. 105 % AnK-intensiteettiä suhteessa 4 min : 2 min,
tehdään yksi harjoitteluharjoitus, jossa kokeillaan montako intervallia urheilija
pystyy vetoja tekemään.
Jos tarkoitus on vakioida intervalliharjoitus (esim. on päädytty
intervalliharjoitukseen 5 x 3 min /pal. 3 min), on tehtävä jopa muutama
harjoitteluharjoituksia, jossa kerta kerran jälkeen intensiteettiä nostetaan (260 W
→ 270 W → 280 W → …), kunnes löydetään sopiva intensiteetti, jolla 5 x 3 min on
halutun kuormittava.
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2. Määritelmän vaikeus ja tilastolliset harhat
Yksi suurimmista ongelmista yksilöllisten erojen havaitsemiseen on päivittäinen vaihtelu.
Tämä vaikeuttaa tunnistamasta ketkä todella ovat MV (matalan vasteen) yksilöitä ja ketkä ovat
todellisuudessa saaneet positiivisen vasteen.

Mahdollinen ongelma: Päivittäisen vaihtelun (within subject variation)
aiheuttamat virhepäätökset.
Viime vuosina on annettu monia esimerkkejä siitä miten päivittäiset vaihtelut vaikuttavat
suuresti analyyseihin yksilöllisiä eroja tutkittaessa (Atkinson & Batterham, 2015; Hecksteden et al.,
2015). Niinpä yksilöllisiä eroja tutkittaessa ei riitä, että mittausvirhe on olematon, eikä aina
myöskään se, että muuttujan toistettavuus on hyvä. Ihmisillä kun sattuu olemaan ”hyviä” ja
”huonoja” päiviä ja se vaikuttaa valtavasti mittauksiin.
Esimerkki: Painonhallinta liikunnan avulla
Käytännössä kuva 5 esittää ongelman ytimen. Kuvaparissa on esitetty kuuden kuukauden
intervention tulokset painoon. Toinen ryhmistä on kontrolliryhmä ja toinen liikuntaryhmä, joka
harrasti liikuntaa 12 kcal verran painokiloa kohti viikossa (75 kg painavalla henkilöllä 900 kcal, mikä
vastaa noin 3,5 h kävelyä).

Kuva 5. Tutkimuksen (Church et al., 2009) kuuden kuukauden intervention vaikutus painoon. Kuvissa
kontrolliryhmä ja ryhmä, joka harrasti liikuntaa 12 kcal painokiloa kohti viikossa. Analyysi tutkimuksesta
(Atkinson & Batterham, 2015)
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Oletetaan, että positiivisen vasteen yksilöt ja MV-yksilöt määrättäisiin jonkin
yksinkertaisen rajan avulla. Käytetään esimerkiksi SD-rajaa: kaikki, joiden paino muuttuu
enemmän kuin SD määritellään vastanneen positiivisesti interventioon ja joille vaste on pienempi
kuin SD ovat MV-yksilöitä. Kuva 6 demonstroi tätä.

Kuva 6. Kuuden kuukauden intervention jälkeinen painon muutos ryhmässä, joka harrasti liikuntaa 12 kcal
painokiloa kohti sekä kontrolliryhmässä. Painon muutoksen SD kyseisenä aikana voidaan arvioida olevan
3,3 kg molemmissa ryhmissä. Analyysi tutkimuksesta (Atkinson & Batterham, 2015), kuvat muokattu
(Church et al., 2009).

Tällöin nähdään, että 12 kcal painokiloa kohti liikkuvissa suurin osa (~80 %) olisi MVyksilöitä; eli heidän painossaan ei tapahtunut muutosta. Toisaalta noin 20 % olisi sitten niitä, jotka
vastasivat positiivisesti interventioon. Perinteisen tulkinnan mukaan näille intervention 12 kcal ryhmässä oleville, joille tuli positiivinen vaste, sanottaisiin liikunnan oleva oiva keino
painonhallintaan ja heitä varmaankin kannustettaisiin jatkamaan vastaavaa liikuntamäärää, koska
se heidän kohdallaan näyttää toimivan.
Tämän argumentoinnin ja päättelytavan heikkous nähdään, kun otetaan tarkasteluun
kontrolliryhmä. Siinäkin suurimmalla osalla (~80 %) painon pudotus oli pienempää kuin SD (=3,3
kg). Mutta, mikä merkityksellistä, pienellä osalla, ~20 % joukosta, painon pudotus oli suurempaa
kuin SD. Voidaanko heille nyt käyttää samanlaista päätelmäketjua kuin kuntoiluryhmälle? Että 20
% kontrolliryhmästä vastasivat positiivisesti kontrolliin ja että heille joutenolo olisi oiva keino
painonhallintaan ja heitä siten tulisi kannustaa tulevaisuudessakin olemaan harrastamatta
liikuntaa, koska se heidän kohdallaan näyttää toimivan!
Miksi päädyttiin järjenvastaiseen päätelmään?
Nyt voitaisiin pitkälti vääntää peistä painon heilahtelusta, liikunnan vaikutuksesta
painoon, kontrolliryhmänä olemisen vaikutuksesta arkielämään, onko SD sopiva rajanveto
erottelemaan MV-yksiköt, jne. Mutta ne eivät ole tämän esimerkin pääasia. Ensiarvoinen seikka on
tiedostaa, että vastaavanlainen virhearviointi on mahdollinen aina, jos käytetään ainoastaan
yksittäistä rajaviivaa erottelemaan MV-yksilöt positiivisen adaptaation yksilöistä. Oli rajana sitten
SD, 2 x SD, tai jos määritellään 2 x SD muutos väärän suuntaan haitalliseksi adaptaatioksi.
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Käytännössä yllä mainittu virhe tulee siitä, että jokaisella mitattavalla suureella on
päiväkohtainen vaihtelu, ja mitä pidempi interventio, sitä suurempi on normaali vaihteluväli. Ja jos
päiväkohtainen vaihteluväli olisi vaikka 5 %, tarkoittaa se, että noin kolmasosalla tutkittavista
mitattava suure vaihtelee keskiarvosta yli 5 %, ja joka kahdellakymmenellä yli 10 %.
Eli vielä toisin sanottuna ja esimerkin kanssa: Oletetaan, että tutkitaan voimankasvua 200
henkilöllä ja oletetaan päiväkohtaisen vaihtelun olevan 5 %. Oletetaan vielä, että kenellekään ei
tullut interventiossa muutosta lähtötasoon. Siltikin päiväkohtaisen vaihtelun takia on
odotettavissa, että noin 30 tutkittavalla voimanmuutos olisi yli + 5 %! Edelleen, on odotettavissa,
että 5 tutkittavalla voimamuutos oli yli +10 %, ja 5 tutkittavalla alle – 10 %.
Hypoteettinen yksittäisesimerkki päiväkohtaisesta vaihtelusta
On hyvin mahdollista, että jollain alkumittauksissa muuttujan arvo osuu päiväkohtaisen
vaihtelun yläpäähän, ja intervention jälkeen taas päiväkohtaisen vaihteluvälin alapäähän. Tai
toisinpäin. Tästä seuraavassa rautalankaesimerkki.
Otetaan VO2max-tutkimus. VO2max mittauksen toistettavuus on tutkimusten mukaan noin
3 – 4 % (Mann et al., 2013). Oletetaan, että yksilön, vaikka nimeltään Arttu, todellinen
(keskimääräinen) taso maksimaalisessa hapenkulutuksessa olisi 45 ml/kg/min. Oletetaan, että hän
osallistuu liikuntainterventiotutkimukseen, jonka aikana hänen todellinen (keskimääräinen)
tasonsa nousi 5 ml/kg/min, eli arvoon 50 ml/kg/min. Selkeä ja erinomainen parannus siis!
Oletetaan kuitenkin, että Artun alkumittauksessa oli ”hyvä päivä” (niin Artulla kuin
mittareilla!), ja hänelle mitattiin 4 % korkeampi taso kuin keskimääräinen todellinen taso. Tällöin
hänen mitattu arvonsa olisi 46,8 ml/kg/min. Oletetaan lisäksi, että loppumittauksissa Artulla (ja
mittareilla!) olisikin ollut ”huono päivä”, ja hänelle mitattiin 4 % todellisuutta heikompi tulos.
Tällöin hänen mitattu arvonsa olisi ollut 48 ml/kg/min. Tutkimuksen tekijät olisivat armotta
rankanneet Artun matalan vasteen yksilöksi, nousihan hänen VO2max vain 1,2 ml/kg/min = 2,5 %,
siitäkin huolimatta, että todellisuudessa hänen maksimaalinen hapenottokykynsä oli noussut 5
ml/kg/min, joka vastaa + 11 % nousua.
Vastaavalla tavalla Bellalla voi olla alkumittauksissa ”huono päivä” ja loppumittauksissa
”hyvä päivä”, ja hänet luokiteltaisiin positiivisen vasteen yksilöksi, vaikka hänen hapenottokykynsä
olisi pysynyt samana.
Vielä kiinnittäisin huomiota siihen, että todellisissa mittauksissa ero ”hyvän” ja ”huonon”
päivän välillä voi olla jopa enemmän kuin ±4 %, joten oikeissa mittauksissa arttu-yksilöt voivat olla
jopa niitä, joilla mitataan negatiivisia vasteita (esim. alkumittauksessa 47 ml/kg/min ja
loppumittauksessa 46,8 ml/kg/min)!
Vastaavanlainen, mutta huomattavasti elaboroidumpi ja seikkaperäisempi esimerkki
suurella hypoteettisella otannalla löytyy artikkelista (Atkinson & Batterham, 2015). Muita
esimerkkejä yksilöllisten erojen määrittämisen vaikuttavista ongelmista (MV- vs. KV-yksilöiden
määrittely) löytyy esimerkiksi artikkeleista (Hecksteden et al., 2015; Atkinson et al., 2018).
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Suositus yksilöllisten erojen tarkasteluun
Koska yksilöllisyyden tutkiminen on nykyään yltiösuosittua, ja yllämainittu ongelma on
suuri ongelma, on viime vuosina annettu suositus miten yksilöllisten erojen tarkastelussa tulisi
oikeaoppisesti edetä. Esimerkiksi (Atkinson & Batterham, 2015; Williamson et al., 2017) kertovat
tästä ja helposti seurattava tutkijan to-do-lista löytyy artikkelista (Dankel & Loenneke, 2020).
Ensimmäinen ja ehdoton vaatimus on:
1) Hanki jostain päämuuttujalle intervention pituutta vastaava muutoksen vaihtelun
(within subject variability) SD! Tämä on SDkontrolli.
Toinen askel on laskea interventioon osallistuneiden todellinen vastevaihtelu:
2) Laske SDtosi = √SD𝟐interventio − SD𝟐kontrolli ,
missä SD2interventio on toiseen potenssiin korotettu interventioryhmän muutoksen
keskihajonta, ja SD2kontrolli on toiseen potenssiin korotettu ajallisesti yhtä pitkän ajan
muutoksen keskihajonta kontrolliryhmällä.
Korostettakoon, että tässä SD ei ole mitatun muuttujan, esim. VO2max-arvojen
keskihajonta, vaan intervention aikaasaamien VO2max-muutoksien keskihajonta. Jos
kaikilla VO2max muuttui tasan 5 ml/kg/min, olisi SD = 0, vaikka lähtötasoissa olisi paljonkin
eroa.
Nyt SDtosi kertoo onko kyseinen interventio aiheuttanut eriasteisia muutoksia (yksilöllisiä
muutoksien) tutkittavissa. Jos SDtosi ≈ 0, tarkoittaa se, että havaittu hajonta olisi ryhmässä
olemassa ilman interventiotakin. Eli tällöin interventio ei olisi aikaansaanut yksilöllisiä eroja.
Esimerkki: liikuntamäärän suhde painoon
Jos nyt katsotaan kuvan 4 tilannetta uudelleen, voidaan laskea, että siinä SDinterventio =
3,3 kg = SDkontrolli , jolloin SDtosi = 0. Toisin sanoen, liikunta (edes 12 kcal/painokilo/viikko) ei
tuonut osallistujille yksilöllisiä eroja painoon.
Miten löytää SDkontrolli
SDkontrolli on helppo laskea, jos interventiossa on mukana kontrolliryhmä: ottaa
kontrolliryhmän kokeman muutoksen muuttujaksi, ja laskee sen SD:n.
Ilman oman tutkimuksen kontrolliryhmääkin SDkontrolli on usein löydetävissä; joku on
joskus todennäköisesti tehnyt tutkimuksen, jossa on mukana ollut kontrolliryhmä, jolta on mitattu
haluttuja tulokset. Tällöin voi käyttää tuon jo tehdyn tutkimuksen kontrolliryhmää selvittääkseen
SDkontrolli. Vinkkinä sanottakoon, että jos tutkimuksen kontrolliryhmän tulokset on julkaistu kuvana,
on olemassa ohjelmisto nimeltään Digitizer Software, joka muuttaa tieteellisen tutkimuksen kuvan
numeroiksi, joista voi laskea itse SD, jos sitä ei ole tutkimuksessa kerrottu.
Mitä jos SDtosi > 0?
Milloin sitten SDtosi on riittävän positiivinen, että on perusteltua luokitella MV- ja KVyksilöitä? Tämä on valitettavasti tehtävä jokaisessa työssä erikseen ja katsottava onko SD tosi
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kliinisesti riittävän suuri ja tärkeä. Esimerkiksi (Atkinson & Batterham, 2015) ja (Dankel &
Loenneke, 2020) antavat askelmerkkejä tämän laskemiseen.
Yleissääntönä, jos SDtosi > 0 riittävän tilastollisesti, on perusteltua jaotella yksilöitä MVja KV-yksilöihin. Tosin MV ja KV luokittelu on vaikea ongelma, eikä ole aivan selkeää konsensusta
kuinka jaottelu tulisi tehdä. Tähän on olemassa monta erilaista vastausta, ja lähtökohdistaan
jokainen voi valita mieleisensä tavan.
1. Artikkelissa (Dankel & Loenneke, 2020) ehdotetaan luokitteluun:
MV-yksilöillä muutos < interventionryhmän muutoksen keskiarvo – 𝟏, 𝟗𝟔 × SDkontrolli
KV-yksilöillä muutos > interventionryhmän muutoksen keskiarvo + 𝟏, 𝟗𝟔 × SDkontrolli
Tässä 1,96 tulee siitä, että näin saadaan 95 % luottamusväli katetuksi MV ja KV-yksilöiden
väliin.
Seuraavat seitsemän tapaa ja niiden kritiikki on kerrottu artikkelissa (Hecksteden et al.,
2015):
2. Jos muutos on negatiivinen (alle 0), kyseessä olisi MV.
• Liian kova raja, ei ota huomioon testattavien päiväkohtaista vaihtelua.
3. Jokin hienostellumpi raja-arvo kuin kohdan 2. nolla. Esimerkiksi etsitään pienin huomattava
muutos (smallest worthwhile change) ja käytetään tätä MV-yksilöiden rajana tai “a × CV”,
missä a on jokin luku ja CV on variaatiokerroin (coefficient of varitation.
• Saman perussyyn takia huono kuin 1: ei poista ongelmaa, että päiväkohtainen
vaihtelu aiheuttaisi vääriä johtopäätöksiä
• Pienin huomattava muutos (smallest worthwhile change) ei ole usein tiedossa
(Mann et al., 2014), mutta silloin se tiedetään, voi olla hyvä kertoa muutokset
suhteutettuna tähän.
4. Arvioidaan epävarmuus
• Parempi ja artikkelin (Hecksteden et al., 2015) mukaan ihan kelpo tapa.
• Käytännössä tilastollisin keinoin arvioidaan esim. luottamusvälein todennäköisyys,
että yksilö on MV.
1

1

5. Kvantiilit. Alin 4 on MV ja ylin 4 KV.

• Ei tarjoa syvyyttä analyysiin: Paljonko MV, paljonko KV -raja ja miksi.
6. Tarkastellaan useaa muuttujaa.
• Ei poista raja-arvon ongelmaa, vaikka poistaakin universaalin MV-yksilön
olemassaolon.
7. Harjoittelun jälkeisen adaptaation magnitudin tarkastelu: ts. tulos verrattuna eiharjoitteluun.
• Ideana hyvä, mutta käytännössä voi olla vaikea tietää paljonko yksilö olisi kehittynyt
ilman interventiota.
8. Myöntääkö harjoitusvasteen olevan universaali vai protokollasta riippuvainen.
• Esimerkiksi eri muuttujilla on erilainen aikajänne muuttumiselle: aika-ajokyky
muuttuu nopeammin kuin VO2max; sydämen vasemman kammion paksuus
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•

nopeammin kuin tilavuus, verenpaine nopeammin kuin muut kardiovaskulaariset
riskimuuttujat (esim. rasva-arvot), jne.
Jos joku on MV johonkin muuttujaan (kuten VO2max), hän voi olla positiivinen
vastaaja samassa ajassa aika-ajoon tai sitten intervention pituus on ollut liian lyhyt
hänen saada muutoksia.

Useimmiten MV ja KV ovat aina jokin rajaviiva: esimerkiksi kehitys yli +40 % olisi KV ja alle
+5 % olisi MV. Ongelmana tässä on luonnollinen: jos yksilöllä muutos on + 39 % hän ei olisi KV ja
muutos + 4,8 % olisi MV. Ongelmallisimpia nämä tapaukset ovat silloin kun halutaan tehdä
seurantatutkimus esimerkiksi juuri MV:lle. Tällöin on suuri riski, että jotkut MV:t on luokiteltu
väärin, ja toisaalta, että joku on luokiteltu väärin positiiviseksi vastaajaksi.
Virhepäätelmien johdannaisseuraukset
Paitsi että virhepäätelmät olisi hyvä kitkeä niiden itsensä vuoksi pois, niillä voi olla
kerrannaisvaikutuksia. Oletetaan interventiotutkimus, jossa ensimmäisen 8 viikon aikana jaetaan
joukko MV- ja KV-yksilöihin. Tämän jälkeen tehdään 8 viikon jatkointerventio niin MV- kuin KVyksilöille. Nyt jos jako on tehty virheellisesti, esimerkiksi käyttämättä SDtosi tarkastelua, on voinut
käydä niin, että koko ryhmässä ei ole todellisuudessa yhtään MV- tai KV-yksilöä, mutta silti
oletetuille tällaisille tehdään jatkotutkimusta.
Olisiko siis ihme, jos KV-yksilöt lakkaisivatkin kehittymästä jatkointerventiossa, jos kerran
mitään korkean vasteen yksilöitä ei alun alkaen edes ollut olemassa? Samaten matalan vasteen
yksilöille voi käydä, että heille tehdään vaarallisen vääriä diagnooseja, vaikka todellisuudessa
ryhmässä ei ollut ainuttakaan MV-yksilöä. Tällöin voidaan esimerkiksi diagnosoida, että MV-yksilöt
poistuvat, kun intervention pituus tuplataan, vaikka todellisuudessa ensimmäisen 8 viikon jälkeen
on väärän diagnoosin saaneilla ollut vain ”huono päivä”.

Miten SDkontrolli vaikuttaa tutkimuksiin?
Artikkeli (Williamson et al., 2017) nostaa esille yllättävän väitteen, ettei niinkään
perustavaa laatua olevalle muuttujalle kuin VO2max ole pystytty osoittamaan yksiselitteisesti
yksilöllisiä vasteita. He perustelevat kantansa sillä, että usein yksilöllisiä VO2max muutoksia
tutkivissa artikkeleissa kontrolliryhmä uupuu (ja täten myös SDkontrollil). Jos kontrolliryhmä on ollut
olemassa, ei sen muutoksen vaihtelulla ole ollut juuri eroa interventioryhmän muutoksen
vaihtelulla (eli SDtosi ≈ 0).
Kuitenkin käytännössä aina tutkimuksissa on löydetty VO2max-arvoon MV- ja KV-yksilöitä,
mutta (Williamson et al., 2017) mukaan virheellisesti siitä syystä, että SDinterventio on hyvin suuri,
mikä houkuttaa jakamaan MV- ja KV-yksilöihin. Käytännössä Williamson kumppaneineen siis
varoittavat, että MV- ja KV-yksilöihin jakoa ei voi tehdä ainoastaan niillä perustein, että (a)
kontrolliryhmässä ei tapahdu keskiarvoisesti muutosta; ja (b) testi – uusintatesti -tarkkuus on
suuri.
Jos HERITAGE-tutkimuksessa +1 MET lisäys VO2max-arvoon tarkoittaisi, että yksilöllä olisi
positiivinen adaptaatio interventioon, tarkoittaisi se, että HERITAGEn kontrolliryhmässä noin
neljäsosa (23 %) olisi positiivisesti adaptoitunut ei-mitään tekemiselle! (Williamson et al., 2017).
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Muuta
HERITAGE-projekti oli yksi ensimmäisiä, joissa MV-yksilöiden olemassaoloon alettiin
enenevissä määrin kiinnittämään huomiota. Tämä suurisuuntainen hanke ei kuitenkaan ollut
kaikin puolin kritiikin yläpuolella. Koska siinä harjoittelu oli sykeohjattua, on kyseenalaistettu voiko
sykeohjaus johtaa siihen, että toisilla on epäsuhde tarkoitetun ja toteutetun harjoittelun välillä
(Lundby et al., 2017b; Williamson et al., 2017).
Tarkat määritelmät ovat tilastotieteellisiä kaivauksia. Käytännössä virhettä aiheuttavat
tekniset virhemarginaalit; esimerkiksi hengityskaasuanalysaattorien virhemarginaali voi olla
yllättävänkin suuri (±5 %). Toinen selkeä virhelähde on testattava henkilö (”within subject
variation”). Jos ei tiedetä mikä on vaihteluväli ihmisillä esimerkiksi aika-ajossa tai VO2max-luvuissa
yleensä ei voida päätellä mitään saadusta yksilöllisestä vaihtelusta. Mainittu VO 2max-testi sekä
maksimaaliset testit ylipäätään vaativat suuren motivaation. Niinpä tulos voi heilahdella paljonkin
pelkästään motivaatiollisista syistä.

Adaptaation todennäköisyys
Yksilöllisten vasteiden tutkimuksissa ollaan hivenen liian ehdottomia, kuten
huomautetaan artikkelissa (Senn, 2004). Oletetaan, että 1000 tutkittavaa tekee jonkin
intervention. Oletetaan edelleen, että osallistujasta 700:llä kunto nousee (70 %) ja 300:lla ei (30
%). Yleinen tulkinta on, että 70 prosentille ihmisistä kyseinen interventio toimisi aina ja 30
prosentille interventio ei toimisi koskaan. Todellisuudessa niin moni asia vaikuttaa adaptaatioon,
että olisi parempi ymmärtää, että ihminen ei toimi näin ehdottomasti.
Konkreettisesti asiaan otetaan kantaa artikkelissa (Bonafiglia et al., 2018). Siinä
ehdotetaan, että yksilöitä ei jaettaisi karkeasti kahteen ryhmään: matalan vasteen ryhmään ja
harjoitukseen vastanneiden ryhmään. Sen sijaan voitaisiin laskea jokaiselle henkilökohtainen
todennäköisyys adaptaatiolle. Käytännössä laskeminen perustuu luottamusvälin (CI, confidence
interval) käyttöön. Kirjoittajat ehdottavat kahden eri prosentin käyttöä: ensinnäkin todennäköisyys
positiiviselle muutokselle, ja toiseksi todennäköisyys merkitsevälle (pienin huomattava muutos,
esimerkiksi määritelty 0.5 MET -muutos VO2max-arvoon). Eli lasketaan:
1. ”Todennäköisyys, että yksilöllä on tapahtunut positiivinen muutos”
2. ”Todennäköisyys, että yksilöllä on tapahtunut vähintään pienimmän huomattavan
muutoksen verran muutosta”
Tällöin juuri MV-rajan alapuolelle joutuvat eivät tulisi niin lopulliseksi määritetty matalan
vasteen yksilöiksi (ks. kuva 7).
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Kuva 7. Erään tyypillisen jaottelun mukaan 2 X TE (TE= tekninen virhe, technical error) rajan ylittävät
määritellään ”harjoitteluun adaptoituviksi” ja sen alle jäävät ovat ”matalan vasteen” yksilöitä. Näin
testattava 3 luokiteltaisiin MV-yksilöksi ja testattava 4 positiiviseksi vastaajaksi. Yksilöidyn
todennäköisyyden mukaan voidaan kuitenkin laskea, että esimerkkiaineistossa testattava 4 olisi
todennäköisyydellä 95 % vastaaja, ja testattava 3 todennäköisyydellä 86 %. Kuva: (Bonafiglia et al., 2018).

Vaikka tämä lähestymistapa olisikin mahdollinen, seuraa siitä luonnollisia ongelmia,
koska tutkimuskäyttöön kuitenkin halutaan rajata MV-ryhmä jollain tapaa. Kirjoittajat ehdottavat,
että yksilö voitaisiin määritellä MV:ksi, jos hänen CI (confidence interval = luottausväli) olisi
kokonaisuudessaan alle 0, ja ”epävarma”, jos 0 kuuluisi luottamusväliin, ja vastaajaksi, jos
luottamusväli olisi kokonaisuudessaan yli 0.
Valitettavasti tämä viimeinen seikka syö uskottavuutta tästä lähestymistavasta.
Käsitykseni tämän koko yksilöiden todennäköisyyslähestymisen tarkoitus on seuraava: kirjoittajat
pyrkivät poistamaan sen ongelman, että joku yksilö joutuu luokitelluksi MV-yksilöksi, vaikka
todellisuudessa olisi vain hieman ali MV-rajan. Ratkaisuksi he ehdottavat monimutkaisemman
laskukaavan, jonka perusteella lasketaan raja sille onko yksilö MV vai ei. Käytännössä en näe tällä
uudella rajalla paljoakaan eroa vanhalle rajalle; edelleen joku yksilö voi joutua luokitelluksi MVyksilöksi, vaikka todellisuudessa olisi vain hieman ali MV-rajan.
Lisäksi ylipäätään vaatimus, että 0 sisältyy tai ei sisälly luottamusväliin on tilastollisesti
hyvin arveluttava, eikä sitä tulisi ylipäätään käyttää yksinään päätöksenteossa (Greenland et al.,
2016, kohta 23; Wasserstein et al., 2019).
Tämänlaatuinen yksilöllisten todennäköisyyksien laskeminen on hyvä idea, mutta
vaatinee jatkojalostusta miten se hyödynnettäisiin parhaiten käyttöön.
20

Mistä variaatiokertoimet (CV, coefficient of variation)?
Oleellisia matalan vasteen/vasteen/korkean vasteen tutkimuksessa on löytää edes
variaatiokertoimet muuttujille, ja mielellään tulisi siis löytää myös tutkittavien muuttujien
muutoksen keskihajonta.
Artikkelissa (Scharhag-Rosenberger et al., 2012) on löydetty kirjallisuudesta päivittäiset
CV:t muuttujille:
•
•
•
•

HRlepo (7,5 %)
VO2max (5,6 %)
AnK (1,9 %)
submaksimaalinen HR (2,7 %).

Artikkelissa (Bouchard et al., 2012) määritetään CV (n=60) ja sitä kautta tekninen virhe
(TE, technical error) kuudelle muuttujalle:
•
•
•
•
•
•

Verenpaine, SBP (TE = ± 4,9 mmHg)
Triglyseridiarvolle (TE =± 4,9 mmol/l)
HDL-kolesterolille (TE = ± 0,06 mmol/l)
Insuliinille (TE = ± 4,9 pmol/l)
Painolle (TE = ± 0,7 kg)
Pituudelle (TE = ± 0,3 cm)

Tässä artikkelissa määriteltiin haitallinen vaste, ja se määriteltiin 2 TE muutokseksi
väärään suuntaan.

Miksi adaptaation keskihajonta ei ole paras raportointiin. Voidaanko yksilöllisten
vasteet korvata tutkimuksissa hajontaa?
Interventioissa on aina suuri varianssi adaptaatioissa, ja viime vuosina onkin alettu
nostamaan yksityiskohtaisempaa pohdintaa siitä, että miten tätä variaatiota tulisi tuoda ilmi
raportoinnissa. Ehdottomasti yleisin tapa on tarjota adaptaation keskihajonta (SD, standard
deviation). Tälle on kuitenkin ongelmia.
Esimerkiksi kommentissaan (Mann, 2011) huomauttaa kuinka SD ei yksinään kerro aina
adaptaatioiden yksilöllisyyksistä ja variaatioista. Ensinnäkin eri mittareilla erilainen heilahtelu on
hyvä tai huono: esimerkiksi VO2max-testissä 6 % SD menee vielä jotakuinkin päiväkohtaiseen
vaihteluun, kun taas aika-ajossa 6 % heilahdus on jo valtava suuri. Edellisestä luusta voi verrata eri
heilahteluja joillekin muuttujille.
Niinpä jos pelkkä SD ilmoitetaan, siirretään tulosten tulkinnasta vastuuta lukijalle, joka ei
välttämättä ole edes asiantuntija kyseisessä alassa. On hyvin vaikea sanoa onko esimerkiksi
mitokondrioiden määrän kasvuksi ilmoitettu SD 20 % paljon vai vähän, jos ei ole perehtynyt
mitokondriotutkimuksiin. Toisekseen, useissa interventioissa otoskoko on niin pieni, ettei SD kuvaa
normaalijakaumaa, eikä näin ollen voida ymmärtää mitä 6 % SD edes tarkasti tarkoittaa. Mann
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ehdottaakin ennemmin käytettäväksi yksilöityjä tuloksia: kerrottaisiin monellako prosentilla
tutkittavista tulosparannus oli triviaali, monillako selkeä, jne. Tosin tässä sitten taas palataan em.
kysymykseen miten määritellä hyvin MV/KV ja onko varmuutta, että havaittu parannus on ollut
todellinen.

Luvun opetus
Vaikka yksilöllisten vasteiden olemassaolo olisikin intuitiivisesti järkevää, matalan vasteen
ja korkean vasteen yksilöiden aukoton löytäminen on ongelmallista. Erityisesti tehdessä
tutkimusta yksilöllisistä vasteista tulisikin olla huolellinen käytetyistä menetelmistä. Ettei pitkä
tutkimusjakso valu kuiviin väärien jaottelujen takia ja ettei tutkija vain tekisi vääriä löytöjä.
Toisaalta myös artikkelien lukijoiden kannattaa selata tarkkaan menetelmät läpi: onko
MV- ja KV-yksilöt jaoteltu luettavassa artikkelissa kestävällä tavalla?
Nykyään ehdotetaan, että tulisi aluksi laskea SDtosi = √SD𝟐interventio − SD𝟐kontrolli , joka
kertoo onko interventiossa ylipäätään tapahtunut yksilöllisiä muutoksia. Tämän jälkeen alkaa sota
siitä miten MV- ja KV-yksilöt on järkevintä jaotella, eikä tämän taistelun voittajaa taida olla
ainakaan toistaiseksi löytynyt.
Lukiessani yksilöllisistä vasteista, on minulla nykyään aina pieni jyske takaraivossa, joka
kuuluttaa ”tämäkin tulos voi olla vain tilastollista sattumaa”.

22

3. Onko olemassa matalan vasteen ihmisiä?
Aiemmin kirjallisuudessa puhuttiin ei-vastaajista (non-responder) puhuttaessa yksilöistä,
jotka eivät yksinkertaisesti tuntuisi saavan vasteita fyysisestä harjoittelusta. Nykyään ollaan sitä
mieltä, että terminä tämä ensinnäkin luo väärän ja leimaavan mielikuvan, saattaen masentaa
ihmisiä edes yrittämään. Jos olisi olemassa negatiivisen-vastaajan ryhmä, heille liikunnan
harrastaminen olisi tällöin jopa vaarallista! Toisekseen, se näyttäisi olevan puutteellisen tiedon
valossa luotu termi. Nykyään suositaankin ilmaisua ”matalan vasteen” yksilö (low responder), sillä
uudestaan ja uudestaan on osoitettu, että ei ole olemassa globaalia ”ei-vastaajaa”: jokainen yksilö
saa vasteita harjoitteluun, jos tarkastellaan riittävän montaa muuttujaa tai jos ”ei-vastaajalta”
näyttävän harjoittelua muutetaan intensiivisemmäksi tai pidennetään harjoitusjaksoa (Lundby et
al., 2017b; Montero & Lundby, 2017; Vellers et al., 2018; Pickering & Kiely, 2019).
Niinpä tutkimuksissa oikeampaa olisikin käyttää termiä ”eivät vastanneet tähän
harjoitteluun ja näihin muuttujiin toteutuneella tarkasteluvälillä”, ennemmin kuin leimata tietyt
yksilöt globaalisti ”ei-vastaajien” klaaniin. Jos mitä tahansa interventiossa muuttaisi: intensiteettiä,
toteutustapaa (juoksu/pyöräily) tai intervention pituutta, saattaisi matalan vasteen yksilö muuttua
”normaaliksi” positiivisen vasteen yksilöksi tai peräti korkean vasteen yksilöksi.
Toistaiseksi ei ole tietoa onko matala vaste pysyvä vai väliaikainen tila; jos matalan
vasteen yksilölle teetettäisiin sama interventio vuoden päästä, tulisiko hänelle edelleen matalat
vasteet, vai voisiko hän vastata harjoitukseen paremmin? Koska harjoittelun adaptaatioihin
vaikuttavat mm. myös henkinen stressi, ravinto, uni ja harjoitushistoria kuten luvussa 1 todettiin,
toiseen harjoitusjaksoon osallistava yksilö ei olisi vuoden päästä identtinen tämän vuoden
versioonsa verrattuna.
Lisäksi on aina mahdollisuus luvussa 2 mainittuun tilastolliseen harhaan: että yksilö on
todellisuudessa kehittynyt 5 %, mutta alkutesteissä hänellä oli ns. ”hyvä päivä” ja testitulos oli 2%
korkeampi kuin hänen normaali tasonsa ja lopputesteissä hänellä oli ”huono päivä” ja testitulos oli
3 % heikompi kuin hänet uusi noussut normaalitasonsa. Lopputuloksena hänet luokitellaan
matalan vasteen urheilijaksi, vaikka todellisuudessa hänen testituloksensa oli noussut 5 %.

Kukaan ei ole MV jokaiseen muuttujaan
Jokaisen yksittäisen muuttujan kohdalla tuntuu löytyvän matalan vasteen tutkittavia,
tutkimuksesta ja määrittelytavasta riippuen MV-yksilöitä löytyy yhteen muuttujaan tyypillisesti
väliltä 10 – 30 %.
Yleinen trendi kuitenkin on, että kun muuttujien määrää kasvatetaan, kukaan ei omaa
matalaa vastetta kaikkiin muuttujiin. Jos kahden muuttujan ottaminen tarkasteluun voi laskea MVyksilöiden määrän olemattomiin (Gurd et al., 2016). Edelleen, kolmen muuttujan kohdalla alle 5 %
tutkituista on MV kaikkiin muuttujiin (Astorino & Schubert, 2014). Kolmen viikon perinteisen- tai
SIT-jakson aikana kolmen muuttujan MV-määrä oli 5 – 24 % (Bonafiglia et al., 2016).
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Muuttujia nostettaessa MV-yksilöt tyypillisesti katoavat (kuva 8): vuoden kohtuutehoisen
harjoittelun jälkeen (60 % HRR) ei kukaan ollut MV neljään muuttujaan (Scharhag-Rosenberger et
al., 2012). 6 viikon harjoittelu kohtuuteholla (70 % VO2max) jälkeen kukaan ei ollut MV-yksilö 22 eri
muuttujaan (Vollaard et al., 2009).

Kuva 8. Vuoden kohtuutehoisen harjoittelun (kävely/hölkkä 45 min @ 60 % HRR, 3 krt/viikko) vaikutukset
neljään muuttujaan. Nähdään, että kukaan ei ole MV kaikkiin muuttujiin (musta palkki: MV-yksilö tähän
muuttujaan tässä tutkimuksessa, raidallinen palkki: epäselvä muutos; ehkä MV ehkä ei). Kuva: (ScharhagRosenberger et al., 2012).

Koosteartikkelissa (Bouchard et al., 2012) katsottiin kuutta tutkimusta, joissa
kestävyysinterventio oli ollut yli 20 viikkoa ja näin saatiin yhteensä n = 1678 tutkittavaa.
Tarkasteltavana oli neljä terveysmuuttujaa (triglyseridit, HDL-kolesteroli, verenpaine, insuliini).
Artikkelissa määriteltiin haitallinen vaste: henkilöt, joilla muutos oli ”väärään suuntaan” yli 2 x TE.
Tulokset olivat:
1 haitallinen vaste
2 haitallista vastetta 3 – 4 haitallista vastetta
Prosenttia tutkituista 31 %
6%
0,8 %
Käytännössä siis kukaan ei ollut neljään muuttujaan täysin haitallinen. Huomionarvoista
on, että jokaisessa muuttujassa tutkittavista ~11 % oli haitallisen vasteen tutkittavia.
Itse olen sitä mieltä, että tilastolliset todennäköisyydet selittävät jonkin osan näistä
haitallisista vasteista, kuten selitettiin luvussa 2; kun on monta tutkittavaa, tulee
normaalijakauman häntä hyvin pitkäksi.
Ehkä ongelmallisinta monen muuttujan tarkastelussa on vain on se, että toisinaan
halutaan juuri yhtä tiettyä muuttujaa parantaa, kuten terveysliikkujilla verenpainetta tai
painoindeksiä tai urheilijoilla juuri VO2max -arvoa tai anaerobista kynnystä (Pickering & Kiely, 2019).
Tällöin esimerkiksi urheilijaa ei lohduta tieto siitä, että hänen verenpaineensa parani, jos tarkoitus
oli juosta 5 km testijuoksu nopeammin. Eli selkeästi tosielämässä on myös tarvetta juuri yhdessä
etukäteen päätetyssä muuttujassa maksimoida positiiviset muutokset tai ainakin minimoida
matalan vasteen todennäköisyys.

Muuttujien vaikutukset suorituskykyyn
Eräs syy miksi MV-yksilöiden määrä vähenee muuttujien määrän lisääntyessä on se, että
esimerkiksi suorituskykyä tarkasteltaessa yksi tietty muuttuja ei selitä kovin varmasti kasvavaa
suorituskykyä. Vaikka laajassa mitassa VO2max näyttäisi korreloivan erinomaisesti
kestävyyssuorituskyvyn kanssa (Vollaard et al., 2009), ei ole selvää minkä muuttujan parantaminen
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jonkin annetun harjoitusjakson aikana aiheuttaisi suotuisimmat muutokset aika-ajokykyyn. Niinpä
on tutkimuksia, joissa VO2max kasvu ei tunnu olevan liitoksissa aika-ajokykyyn (Vollaard et al., 2009;
Gurd et al., 2016) tai kynnyksiin (Gurd et al., 2016).
Esimerkiksi bufferointikyvyn parantuminen, anaerobisen kynnyksen nouseminen, VO2maxarvon kasvaminen, väsymisensiedon nouseminen, parempi kivunsieto, jne. saattavat kaikki
aiheuttaa paremman 3 km testijuoksun tuloksen.

Pidempi tai intensiivisempi interventio
Nykyään alkaa olla käsitys, että sinänsä ”ei-vastaajia” (non-responder), jotka eivät
lainkaan vastaisi harjoitteluun, ei ole olemassa, vaan kyseessä on enemmänkin vain epäonnistunut
harjoittelun ohjelmointi (Vellers et al., 2018). Tätä tukevatkin tutkimukset, joissa kaikille on saatu
vasteita aikaan, jos harjoittelun intensiteettiä nostetaan ja/tai intervention pituutta pidennetty
(Lundby et al., 2017b; Montero & Lundby, 2017; Räntilä, 2019). Kuten (Hecksteden et al., 2015)
huomauttavat, se että HIT -tutkimuksissa on enemmän positiivisesti vastaajia kuin LIT/MITtutkimuksissa kertoo, että yksilöllinen adaptaatio on protokolla ja aikariippuvainen.
Lisäksi tutkimukset, joissa on ollut erittäin haastava ja intensiivinen harjoitusjakso, MVyksilöitä ei yleensä nähdä. Tällaisia ovat esimerkiksi Hicksonin protokolla (Hickson et al., 1977),
jossa kuutena päivänä viikossa vuorotellaan 10 km täysillä tehdyn juoksun ja 6 x 5 min lähes
maksimaalinen pyöräharjoituksen kanssa. Samaa protokollaa on käytetty myös esim. (Hurley et al.,
1986; Coggan et al., 1990, 1993). Toinen esimerkki on (Knuttgen et al., 1973), jossa
harjoitusryhmät tekivät 3 intervalliharjoitusta viikossa (yhteensä 15 minuuttia kovaa
juoksua/harjoitus) 2 – 3 kuukauden ajan. Harjoitusjakson pituus yhdistettynä riittävään haastavaan
protokollaan takasi sen, että jokaisella osallistujalla maksimaalinen hapenotto parani.
Kuvaava on tutkimus (Ross et al., 2015). Siinä oli pitkä kuntoiluinterventio (~6 kk)
sedentaarisille keski-ikäisille ihmisille (n=121). Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: kevyttä LITharjoittelua vähän tekevä (300 kcal/sessio), kevyttä LIT-harjoittelua paljon tekevä (600 kcal/sessio)
ja kohtuuintensiteettistä MIT-harjoittelua tekevä (600 kcal/sessio) ryhmä. Ryhmät tekivät 5
harjoitusta viikossa. Tutkittiin VO2max muutosta. Jakson loputtua tulokset olivat taulukon 1
mukaiset.
Taulukko 1. Kestävyysliikunnan vaikutus MV-yksilöiden määrään ryhmillä, jotka harjoittelivat LIT-tyylisesti
300 kcal verran sessiossa, LIT-tyylisesti 600 kcal verran sessiossa ja MIT-tyylisesti 600 kcal verran sessiossa.
(Ross et al., 2015).

Ryhmä
LIT 300 kcal
LIT 600 kcal
MIT

4 vko
59 %
52 %
34 %

8 vko
42 %
31 %
20 %

16 vko
38 %
14 %
10 %

24 vko
38 %
18 %
0%

Tästä saadaan vedettyä johtopäätöksiä:
1. Kaikissa ryhmissä MV-yksilöiden määrä väheni kun harjoittelu jatkettiin.; eli toiset
vain vaativat enemmän aikaa ennen kuin harjoittelu tehoaa.
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2. LIT 600 kcal ryhmässä MV-yksilöiden määrä oli pienempi kuin LIT 300 kcalryhmässä; eli todennäköisesti harjoitusvolyymi auttaa adaptaatioihin.
3. MIT-ryhmässä MV-yksilöiden määrä väheni koko tutkimuksen ajan. Toisin
sanottuna, intensiteetin nostaminen näyttäisi auttavan adaptaatioihin.
4. Intensiteetti lienee parempi tapa saada kuntoa nostettu, koska LIT ei ollut riittävä
eliminoimaan MV-esiintymistä. Siitäkin huolimatta, että LIT-ryhmät tekivät
liikuntasuositusten mukaisesti kuntoilua.2
Voidaan myös ajatella, että intensiteetti ja volyymi ovat eräällä tavalla käänteisiä tapoja
harjoitella kestävyyttä. Tutkimuksessa (Nordesjo, 1974) saatiin samat parannukset kun harjoiteltiin
1 krt/viikko 15 min @ 190 bpm sykkeellä, 3 krt/viikko 60 min @ 150 bpm sykkeellä tai 5 krt/viikko
120 min @ 110 bpm sykkeellä.
Esimerkiksi (Viite [42] artikkelista (Pickering & Kiely, 2019)): kestävyysvalmennuksessa
harjoittelumäärää muutettiin 4 kcal/viikko/painokilo → 12 kcal/kg/vko, ja MV-yksilöiden määrä
muuttui vastaavasti 45 % → 19 %. Edelleen [44] todistaa myös sitä sanomaa, että jos
harjoitusmäärää kasvatetaan riittävästi, MV-yksilöiden määrä käytännössä häviää. Samaa
sanotaan mm. [43]: suuremmalla intensiteetillä on pienempi määrä MV-yksilöitä.
On myös huomioitavaa, että kestävyydellä ja voimalla on eri adaptaatioreitit, ja niinpä ne
jotka ovat adaptoituneet kestävyyteen eivät pysty niin hyvin saavuttamaan voima-adaptaatioita ja
toisinpäin (Pickering & Kiely, 2019). Tietyissä tapauksissa voikin miettiä lajin vaihtoa, jos
adaptaation hitaus tuntuu olevan ainainen ongelma.

Suurempi volyymi auttaa
Kuten edellisessä aliluvussa vihjattiin, yksinkertaisesti suurempi volyymi voi taata
paremman kestävyyskasvun. Tutkimuksessa (Montero & Lundby, 2017) oli viisi ryhmää, jotka
harjoittelivat 1 – 5 kertaa viikossa kuusi viikkoa, ja MV-luokituksena käytettiin alle 4 prosentin
VO2max kasvua (tyypillinen virhemarginaali). Kuuden viikon jälkeen MV-yksilöt tekivät toisen
kuuden viikon harjoitusjakson, jossa lisättiin + 2 sessiota viikkoon. Tulokset olivat seuraavanlaiset:
Ryhmän harjoitusmäärä/vko
MV-määrä 6 viikon jälkeen
MV-määrä 12 viikon jälkeen (+ 2 sessiota/viikko)

1
69 %
0%

2
40 %
0%

3
29 %
0%

4
0%

5
0%
-

-

Vihjaten volyymin tärkeyttä, 4 – 5 kertaa harjoittelevissa ryhmissä ei ollut yhtään MVyksilöitä, ja ryhmissä 1 – 3 MV-yksilöiden lukumäärä oli pienempää mitä enemmän
harjoitussessioita viikossa oli. Mainittakoon myös, että kaikkia adaptaatioita tapahtui eniten
ryhmässä 5. Edelleen, kahden lisätyn session — ja 6 viikon lisäharjoittelun — jälkeen kaikkien

2

Huomautuksena sanottakoon, että 600 kcal LIT-harjoitus on kuormittavuudeltaan helpompi kuin 600 kcal
MIT-harjoitus. Niinpä voi olla, että kuormittavuudeltaan saman suuruiset LIT- ja MIT-harjoittelut antaisivat yhtä suuret
adaptaatiot. Voidaan arvioida, että yksi MIT-minuutti on noin 4 x LIT-minuutti. Tässä tutkimuksessa ei kerrottu kuinka
pitkä MIT-sessiot olivat. LIT 600 kcal kesti noin 60 min.
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kunto oli noussut. Eli tiheämpi harjoittelu yhdistettynä pidempään harjoitusjaksoon eliminoi MV:n
mahdollisuuden.
On toki huomattava, että tällaisten tutkimusten kohdalla ei aina oteta aivan
yksityiskohtaisesti huomioon Luvun 2 tilastollisia ongelmakohtia. Vaan esimerkiksi ym.
tutkimuksessa (Montero & Lundby, 2017) suuret linjat vaikuttavat niin selkeiltä, ettei pelkällä
harhalla niitä voi selittää, jos kohta kaikkien MV-yksilöiden saattamista parempaan kuntoon ei
voida tuon raportin perusteella aukottomasti osoittaa.
Tutkimuksessa (Sisson et al., 2009) 45 – 75 vuotiaat naiset harrastivat vuoden ajan LITliikuntaa kolmella eri määrällä: 4, 8 tai 12 kcal/kg/viikko. Maksimaalinen hapenottokyky ryhmillä
kehittyi kuvan 9 mukaisesti. Yhteenvetona ryhmillä muutoksen keskihajonta (SDinterventio) oli
jotakuinkin samat (mikä antaisi osviittaa, että SDtosi ei liene kovin suuri), mutta keskiarvo nousi sitä
suuremmaksi mitä suuremmaksi volyymi kasvoi. Yksinkertaistetusti: enemmän treeniä → parempi
vaste.

Kuva 9. LIT-harjoittelua vuoden ajan 4, 8 tai 12 kcal/kg/viikko määrällä. Suurempi volyymi antaa
keskimäärin suuremman muutoksen. Huomattavaa on, että muutoksen keskihajonta on hyvin
samanlainen, eli ainoastaan keskiarvo muuttuu. Kuva: (Sisson et al., 2009)

Muita syitä MV-yksilöiden esiintymiseen
Pelkästään interventio ei ole aina ongelmana. Ongelmana voi olla yksinkertaisesti
interventionaikainen muu stressi, joka haittaa tai jopa kokonaan estää harjoitteluadaptaatioiden
syntymisen. Esimerkiksi huono unihygienia voi vaikeuttaa riittävän unen saantia ja siten riittävän
levon puuttuessa ei paremmalla nukkumisella tavoitettuja adaptaatioita pääse syntymään
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(Pickering & Kiely, 2019). Edelleen, ylipäätään elämänstressin vähentäminen voi mahdollistaa
paremmat adaptaatiot.
Niinpä vaikka olisi olemassa yksilöitä, jotka eivät vastaa harjoitteluun, tälle MV-huomiolle
voi olla muita selityksiä kuin harjoittelun epäonnistuminen.

Miksi vain matalaa vastetta on pohdittu
Yllä on korostettu selvin sanoin, että kukaan ei olisi totaalinen MV. Sen sijaan KV-yksilöitä
ei ole samalla pieteetillä tutkittu, kuten on huomautettu myös artikkelissa (Mann et al., 2014). Ei
ole siis kovin selkeää kuinka paljon KV-yksilöitä on oikeasti olemassa ja miten tulisi määritellä KVyksilö.
Tämä on erityisesti valmennuksellisesti sääli. Kansanterveydellisestä näkökulmasta onkin
hyvin ymmärrettävää, että ollaan kiinnostuneita kuinka saataisiin MV-yksilöiden määrä
minimoitua. Mutta urheiluvalmennuksessa, kilpakuntoilussa ja usein ihan kuntoilussakin ollaankin
käänteisesti kiinnostuneita siitä, miten saadaan maksimoitua KV-yksilöiden määrä. Toisin sanoan
kuinka voitaisiin taata, että mahdollisimman moni valmennettava kehittyisi omaa potentiaaliaan
vastaavan määrän?
Ei ole lainkaan selvää, että tapa, jolla MV-yksilöiden määrä minimoituu olisi myös tapa,
jolla KV-yksilöiden määrä maksimoitaisiin.

Luvun opetuksia
Otetaan esimerkiksi kestävyysharrastajan voimaharjoittelu. Tiukan muuttumattomassa
periodisaatiossa saatetaan kehittävään voimaharjoitteluun varata esimerkiksi 8 viikkoa aikaa.
Mutta totuus on, että on olemassa yksilöitä, joille tämä aikaikkuna voi olla liian lyhyt voiman
kasvattamiseen. Tai sinä aikana ei ehditä löytää juuri sitä oikeaa voimaharjoitusmetodia, joka
antaisi parhaimman voimavasteen. Niinpä periodisaatiossa on oltava joustoa; jos kahdeksassa
viikossa ei voima ole kasvanut, tulee voimakuuria pidentää, jos tarkoitus on saada
voimaharjoittelusta oikeasti hyötyä. Sama pätee luonnollisesti minkä tahansa ominaisuuden
kehittämiseen.
On myös huomattava, että ei ole olemassa ei-vastaajia. Etenkin, jos tarkasteltavien
muuttujien määrää kasvatetaan, on käynyt selväksi, että jokaiselle tulee vasteita. Erityisestei ei ole
olemassa haitallisen vasteen yksilöitä; ihmisiä, joilla liikunnan harjoittaminen (oikealla tavalla!)
toisi negatiivisia vasteita.
Lisäksi on hyviä viitteitä osoittamassa, että myös yksittäiseen ennalta annettuun
muuttujaan (kuten VO2max) ei ole olemassa ei-vastaajia. Käytännössä jos harjoittelusta huolimatta
kunto ei ole kasvanut, on
(a) harjoittelua muutettava intensiivisemmäksi (tai kevyemmäksi!);
(b) harjoittelujaksoa pidennettävä;
(c) harjoittelua muuten muutettava (erilaisia intervalleja, vk-painotus, pk-painotus, tms.)
(c) harjoittelun moodia muutettava (eli vaihdettava lajia); tai
(e) elämäntyyliä (uni, ravinto ja stressitekijät) muutettava harjoittelua paremmin tukevaksi.
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4. Onko olemassa parasta harjoittelumuotoa?
Harjoitteluun vastaaminen tuntuu olevan yksilöllistä; toisille vain yksinkertaisesti sopii
paremmin tietynlainen harjoittelu tietyssä harjoitushistoriallisessa tilanteessa.
Mitä tämä havainto tarkoittaa kestävyysvalmennuksessa?

Paras intervalliharjoittelumuoto
Useat eri tutkimukset ovatkin pyrkineet selvittämään parasta mahdollista
intervalliharjoittelumuotoa tavoitteena yleensä joko parantaa VO2max-arvoa tai aika-ajon
keskinopeutta (juosten tai pyörällä). Tutkimusartikkeleissa onkin sitten vertailtu vähintään kahta,
toisissa jopa neljää erilaista intervalliharjoittelutapaa. Parhaimmaksi ovat valikoituneet
esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

4 x 8 min /pal. 2 min suurimmalla mahdollisella keski-intensiteetillä (Seiler et al.,
2013).
3 x (13 x 30sek / pal 15 sek) /pal 3 min, suurimmalla mahdollisella keskiteholla
(Rønnestad et al., 2015).
8 x 4 min @ 85 % Wmax /pal. 1,5 min (Stepto et al., 1999).
12 x 30 sek @ 175 % Wmax /pal. 4,5 min (Stepto et al., 1999).
3 x 3 min @ 85 – 90 % VO2max /pal. 2 min (Matsuo et al., 2014).
4 x 4 min @ 90 – 95 % HRmax /pal. 3 min (Helgerud et al., 2007).
47 x 15 sek @ 90 – 95 % HRmax/pal. 15 sek (Helgerud et al., 2007).

Tässä oli vain pieni otos tehdyistä tutkimuksista. Onkin lähes mahdoton työmaa yrittää
selvittää mikä on yksi ja paras intervalliharjoittelumuoto. Etenkin kun mitä ilmeisimmin yksittäistä
globaalia parasta muotoa ei ole olemassa! Eli olisi löydettävä jokaiselle yksilölle tarkasteltuun
hetkeen paras harjoittelumuoto.
Yksilöllisyys tarkoittaa, että jokainen näistä erilaisista muodoista lienee varmasti paras
jollekin, mutta se, mikä harjoitustyyppi sopii kenellekin mihin hetkeen on tällä hetkellä
tutkimustenkin mukaan vain arvailua. Lisäksi keho kaipaa vaihtelua; jos 4 x 4 min antoi joskus
hyvät vasteet, voikin olla, että puolen vuoden päästä se ärsyke on kulutettu loppuun ja 4 x 8 min
olisi parempi sillä kerralla. Ongelmana vain on, että lyhin aikajänne, jolla on mitattavia tuloksia
saatu on ollut yleisesti 2 viikkoa (Burgomaster et al., 2005; Rowan et al., 2012). Niinpä valittua
ohjelmaa tulee seurata jonkin aikaa ennen kuin voidaan varmistaa onko valittu reitti sopiva vai ei.

Paras harjoittelupainotus
Polarisoidun harjoittelun ylivertainen asema
Yllä pengottiin erilaisia intervalliharjoitusmuotoja. Mutta suuressa kuvassa ratkaisevaa
voi olla enemmänkin se mitä harjoittelussa painotetaan koko vuoden aikana, kuin miltä yksittäiset
intervalliharjoitukset näyttävät. Katsotaan siis hieman tutkimuksia, joissa kansainvälisen tai
kansallisen tason urheilijoille on löydetty kehittäviä ohjelmia.
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Yleisesti intensiteettijakaumia on olemassa neljää erilaista (kuva 10): pyramidi,
polarisoitu, LIT-painotus ja kynnyspainotus.

Kuva 10. Erilaisia intensiteetin jakaumia.

Kirjallisuus on lähes yksimielinen siitä, että näistä polarisoitu harjoittelu on tehokkainta,
noin 80 /5/15 -painotuksilla ja hyvänä toisella sijalla on pyramidijakauma (Stöggl & Sperlich, 2015).
Interventiotutkimuksissa polarisoitu harjoittelu on hyvin vahvasti nähty parempana kuin pyramidi,
kynnyspainotus tai LIT-painotus, mitä tukevat mm. (Esteve-Lanao et al., 2007; Guellich & Seiler,
2010; Ingham et al., 2012; Yu et al., 2012; Neal et al., 2013; Muñoz et al., 2014; Stöggl & Sperlich,
2014; Hydren & Cohen, 2015).
Polarisoitu harjoittelu on siitä erikoista harjoittelua, että siinä usein vältetään varsinaista
kisavauhtia, etenkin pitkien matkojen kilpailuvauhtia, ja siitä huolimatta se toimii (Hydren &
Cohen, 2015). On myös esitetty, että polarisoitu harjoittelutapa voisi olla myös nautinnollisempi
pyramidiharjoitteluun verrattuna (Hydren & Cohen, 2015).
Kirjallisuus tukee laajalti polarisoidun mallin käyttöä ja siksi onkin ehkä hieman yllättävä
havainto, että monet eliittiurheilijat käyttävät pyramidimallia (Stöggl & Sperlich, 2015). Tässä
saattaa tosin jälleen olla kyse yksilöllisyydestä; toisille pyramidiharjoittelu voi sopia paremmin kuin
polarisoitu. Toinen vaihtoehto voi olla, että eliittiurheilijat eivät uskalla leikkiä harjoittelullaan ja
kokeilla uutta (Hawley et al., 1997). Niinpä, koska he ovat tähän asti harjoitelleet pyramidimallilla,
ja pelkäävät, että harjoittelutavan muutos toisi mukanaan negatiivisia muutoksia suorituskykyyn.
Kuitenkin, tapaustutkimukset eliittiurheilijoilla näyttävät, että siirtyminen polarisoidumpaan
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malliin on yleensä johtanut tulosparannuksiin. (Ingham et al., 2012) muuttivat 1500 m juoksijan
harjoittelua pyramidista polarisoituun, mikä johti 1500m ennätyksen parantumiseen 3:38.9 →
3:32.4. Tutkimuksessa (Yu et al., 2012) 500m ja 1000 m luistelijoiden harjoittelua muutettiin
vahvan pyramidisesta hyvin polarisoiduksi, josta seurasi merkittäviä tulosparannuksia (500 m aika
36.5 → 35.5 s, 1000 m aika 73.5 → 71.2 s). Toisaalta esimerkiksi (Tønnessen et al., 2014)
huomattavat, että eliittihiihtäjät ja ampumahiihtäjät käyttävät pyramidiharjoittelua
peruskuntokaudella ja siirtyvät polarisoituun malliin kilpailukauden lähestyessä. Niinpä
eliittiurheilijoilla kysymys ei välttämättä ole käyttääkö joko pyramidia vai polarisoitua, vaan
enemmänkin milloin käyttäisi edellistä ja milloin jälkimmäistä.
Yksilöllisyys intensiteettijakaumissa
Polarisoitu harjoittelu näyttäisi olevan keskiarvoisesti kaikkein tehokkainta. Koska tässä
raportissa kyse on loppujen lopuksi yksilöllisyydestä, tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin
mitä tutkimuskirjallisuus pystyy sanomaan yksilöllisestä ohjelmoinnista.
Kaksivuotisessa tutkimuksessa kovatasoiset hiihtäjät (n=14) harjoittelivat ensimmäisen
vuoden samalla tavalla (Gaskill et al., 1999). Tämän jälkeen ryhmä jaettiin kahtia: niihin, jotka
kehittyivät ensimmäisen vuoden aikana (n=7, PLUS-ryhmä) ja niihin, jotka eivät kehittyneet (n=7,
MIINUS-ryhmä). Toisena vuotena PLUS-ryhmä jatkoi harjoittelua kuten ensimmäisenäkin vuonna.
MIINUS-ryhmän harjoittelua intensifioitiin huomattavalla tavalla: Aiemmin heillä oli HIT-harjoittelu
~15 % ajasta, ja nyt sitä nostettiin määrään ~35 %(!), ja vastaavasti LIT-harjoittelun määrää
vähennettiin.
Tapausesimerkkeinä kansainvälisen tason pyöräilijän ja kansallisen tason juoksijan osalta
harjoittelun määrän lisääminen (harjoitustuntien tuplaaminen) ja HIT-harjoittelumäärän
vähentäminen (15 % -> 3 %) toi valtavan tulosparannuksen (Seiler & Tønnessen, 2009).
Edelleen, harjoittelumäärän pitäminen ennallaan, mutta periodisoinnin vaihtaminen
blokkimalliin on tuonut kansallisen tason pyöräilijälle tapausesimerkissä hyviä tuloksia (Rønnestad
& Hansen, 2018).
MIT-harjoitteluun painottaminen viiden kuukauden ajan (~80 % harjoittelusta MITalueella) on tuonut maltillisen positiivisia tuloksia harjoitteluun kansallisen tason nuorilla
hiihtäjillä. Samaan aikaan toinen ryhmä harjoittelu 30 % enemmän, mutta pääsääntöisesti LITpainotuksella samanlaisella tulosparannuksella (Evertsen et al., 1999).
Summattuna:
-

Harjoittelun muuttaminen HIT-painotteiseksi on auttanut joitakin.
Harjoittelun muuttaminen LIT-painotteiseksi on auttanut joitakin.
Harjoittelun muuttaminen MIT-painotteiseksi on auttanut joitakin.
Harjoittelun muuttaminen blokkimalliin on auttanut joitakin.

Yksilöllisyyden näkökulmasta voidaan ehkä jopa alkaa vetää johtopäätöstä, että huipulle
on monta reittiä, joilla ei ole paljon yhteistä toistensa kanssa.
Ainoa selkeä yhteinen tekijä on harjoittelun määrä. Riippumatta lähestymistavasta,
harjoitustunteja vuoteen tarvitaan 500+ h, riippuen hieman lajista. Juoksua ei voi harjoitella niin
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paljon kuin pyöräilyä tai soutua. Mutta näyttäisi, että ilman suurta harjoittelumäärää ei
kansainvälistä tasoa voi saavuttaa. Esimerkiksi hiihtäjä Bente Skari saavutti maailmanhuipun vasta
kun hänen vuosiharjoittelun määrää lisättiin 450 h -> 550+h (Seiler, 2016). Näyttäisi siis, että keho
vaatii tietyn suuren harjoitusmäärän (LIT-harjoittelua?) ennen kuin paras potentiaali tulee esiin
(Seiler & Tønnessen, 2009). Liika on toki liikaa, ja sillä harjoitteleeko 700 h vai 800 h ei enää liene
niin suurta eroa; päinvastoin 800 h voi olla jälleen yksilöllisesti joillekin yksinkertaisesti liikaa.

Huuhtomistutkimukset
Parhaiten yksilöllisyydestä kertovat varmastikin ”huuhtoutumistutkimukset”. Näissä
samat tutkittavat tekevät kaksi erilaista harjoitusjaksoa, ja jaksojen välissä on useamman
kuukauden mittainen ”huuhtoutumisjakso”, joka pyyhkii saavutetut adaptaatiot pois. Näin voidaan
tarkastella erilaisten harjoitustyyppien vaikutuksia samaan yksilöön. Lienee sanomattakin selvää,
että tällaisia huuhtoutumistutkimuksia on tehty liian vähän ja lisätutkimukset olisivat erittäin
toivottuja.
Esimerkiksi tutkimuksessa (Bonafiglia et al., 2016) oli 3 viikon harjoittelujakso: joko
kohtuutehoista MIT-kestävyyttä (30 min @ 65 % VO2max) tai SIT-harjoittelua (Tabata: 8 x 20 sek @
170 % VO2max/pal. 10 sek). Kaikki tutkittavat tekivät molemmat harjoitusjaksot ja välissä oli 3 kk
huuhtoutumisjakso. Kuvasta 11 nähdään (ja tilastollisen tarkastelun jälkeen), että nämä kaksi
harjoitusjaksoa eivät korreloi lainkaan vasteiden suhteen. Ne, joilla VO2max parani kohtuutehoisella
jaksolla, ei välttämättä tapahtunut mitään SIT-jaksolla ja päinvastoin. Lisäksi jokaiselle tapahtui
ainakin yksi positiivinen adaptaatio, kun molemmat harjoitusjaksot katsottiin läpi.
Huomionarvoista tosin on, että tutkimusjakso oli vain 3 viikkoa, mikä on hyvin lyhyt aika selkeiden
tulosten saamiselle.

Kuva 11. Kolmen viikon matalahkotehoisen (30 min @ 65 % VO2max) ja SIT-harjoittelun (Tabata: 8 x 20 sek
@ 170 % VO2max/pal. 10 sek) vaikutukset muuttujiin VO2max, anaerobiseen kynnykseen ja
submaksimaaliseen sykkeeseen. Tilastollisesti MV-vasteissa eri harjoitustyyppien välillä ei ollut merkitsevää
korrelaatiota. Toisin sanottuna, matalatehoinen ja SIT -harjoittelu antoivat samalle yksilöille eri vasteita ja
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myös luonnollisesti eri yksilöille erilaisia vasteita. Lyhyt interventionjakso (3 viikkoa) selittää suuren MVyksilöiden määrän. Kuva: (Bonafiglia et al., 2016).

Lisäksi, kuten huomautetaan kommentissa (Kainulainen, 2009), ei pelkästään mitatut
muuttujat vaihtele yksilöittäin, vaan myös adaptaatiometodit voivat olla eriävät; vaikka VO2max
muuttuisikin kahdella yksilöllä yhtä paljon harjoitusjaksolla, muutoksen laukaisevat reitit voivat
olla eriävät; toisella se voisi olla lihaksen hapenpuute ja toisella taas kalsiumin määrän kasvu
lihaksessa.
Voimaharjoittelussa mielenkiintoinen tapaus on tutkimus (Beaven et al., 2008). Siinä
tutkittaville oli mahdollista tehdä neljää erilaista voimaharjoitteluprotokollaa, maksimivoimasta
kestävyysvoimaan. Aluksi jokaiselta tutkittavalta mitattiin testosteronivasteet eri protokollilla
yhden harjoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tutkittavat suorittavat kahdesti 3 viikon
voimaharjoittelujakson; kerran sillä protokollalla, joka antoi heikoimman testosteronivasteen ja
kerran sillä protokollalla, joka antoi parhaimman vasteen. Välissä luonnollisesti
huuhtoutumisjakso. Kuvassa 12 nähdään tulokset molemmissa tapauksissa; siinä, missä suuren
testosteronivasteen protokolla suoritettiin ensimmäisenä ja toisekseen jossa se oli jälkimmäinen.
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Kuva 12. 3 + 3 viikon voimaharjoittelua protokollilla, jotka tuottivat suurimman (Tmax) tai pienimmän (Tmin)
testosteronivasteen. (A) Tmax edelsi Tmin -protokollaa. (B) Tmin edelsi Tmax -protokollaa. Nähdään, että
kummassakaan tapauksessa Tmin ei antanut voima-adaptaatiota. Kuva: (Beaven et al., 2008).

Näin yksilöiden lopputuloksena oli, että jokainen tutkittava kehittyi paremmin korkean
testosteronin protokollalla kuin matalan testosteronin protokollalla. Yllättävintä tutkimuksessa
kuitenkin oli, että sekä suurimman että pienimmän testosteronivasteen protokollissa esiintyi
kaikkia neljää eri voimaharjoitteluprotokollaa. Toisin sanoen, etukäteen ei voi määrätä parasta
tapaa kehittää suorituskykyä; toisille voikin toistovoima juuri tiettynä nimenomaisessa
harjoitustilassa kehittää parhaiten suorituskykyä. Saman voidaan epäillä toimivan myös
kestävyysmaailmassa; mikään harjoittelutapa ei ole yleisesti paras, vaan valmentajan on osattava
löytää yksilöllisesti urheilijalle juuri se sopivin, mistä enemmän seuraavassa luvussa.
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Voidaan toki kritisoida, että Beaven et al. tutkimuksessa huuhtoutumisjakso oli vain 3
viikkoa, joka on liian lyhyt totaalisti pyyhkimään saavutetut adaptaatiot.

Voimaharjoittelulla kestävyyttä?
Keskusteluun nostettava aihe on myös, voiko pelkällä voimaharjoittelulla nostaa
kestävyyskuntoa. Ja etenkin, voiko olla ihmisiä, joille voimaharjoittelu olisi itse asiassa yksi
parhaista tavoista nostaa kestävyyskuntoa?
Viitteitä tähän suuntaan antoi tutkimus (Hautala et al., 2006), jossa sedentaarit noin 40
vuotiaat tutkittavat tekivät sekä kahden viikon kestävyysintervention, että kahden viikon
voimaharjoitteluintervention. Lopputuloksena oli yksilöitä, joiden VO2max nousi ainoastaan
voimaharjoittelun jälkeen, mutta ei kestävyysharjoittelun seurauksena (kuva 13).

Kuva 13. Kahden viikon kestävyysharjoittelun ja voimaharjoittelun vaikutus VO 2max -arvoon. Musta palkki=
miehet, harmaa palkki=naiset. Nähdään, että joillain pelkkä voimaharjoittelu nosti huomattavasti VO 2maxarvoa. Lisäksi oli yksilöitä, joilla ainoastaan voimaharjoittelu nosti VO2max-arvoa. Kuva: (Hautala et al., 2006).

Tämän tutkimuksen uskottavuutta syö toisaalta interventiojakson pituus, joka oli vain 2
viikkoa. Lisäksi kestävyysharjoittelu oli pelkkää LIT-harjoittelua, jonka nähtiin jo aiemmin
aiheuttavan kituliaammin adaptaatioita, etenkin vain kahden viikon aikana. Voimaharjoittelussa
taas tehtiin 8 – 12 toiston sarjoja, jolloin harjoittelemattomille noin pitkät sarjat käyvät varmasti
intensiteetin puolesta myös HIT-harjoittelusta. Esimerkiksi teoreettisena laskuna:
Jos 70 kg painoinen henkilö tekee 12 toiston askelpenkkinousuvoimaharjoituksen 70 kg:n
lisäpainon kanssa 35 senttiä korkealle penkille 30 sekuntiin, vaatii se teoreettisesti noin 45
ml/kg/min hapenkulutusta. Sedentaareilla ihmisillä VO2max-arvot ovat usein luokkaa 30 – 40
ml/kg/min, jolloin yllälueteltu askelpenkille nousemis-voimaharjoitus käy heille myös
supramaksimaalisena 30 sekunnin kestävyysharjoituksena.
Uskaltaisin väittää, että tämä voisi olla perussyy miksi sedentaareilla tutkittavilla
voimaharjoittelu nostaisi myös aerobista kuntoa. Tällöin johtopäätöksenä tutkimuksessa (Hautala
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et al., 2006) ei vastakkain kestävyyskunnon näkökulmasta olekaan kestävyysharjoittelu vs.
voimaharjoittelu, vaan LIT-harjoittelu vs. lyhyet HIT-harjoitteet.
Yhtäkaikki, tällaiset tutkimukset herättävät kyllä ajattelua millä kaikin tavoin
kestävyyskuntoa voi nostaa. Jos kuntovalmentajan tulisi nostaa pienellä ajankäytöllä sedentaarin
ihmisen niin kestävyyttä kuin lihasvoimaa, voisi pitkähköt voimaharjoittelusarjat parhaimmalla
ajankäytöllä olla optimaalisin.

Luvun opetus
Oletetaan, että halutaan juuri jotain tiettyä ominaisuutta parantaa valmennettavilla.
Kirjallisuudessa on esitetty montakin erilaista intervalliharjoitustapaa jotka on osoitettu olevan
”parhaimpia”. Valitettava tosiasia vain lienee, että yksittäistä parasta tapaa ei ole olemassa, koska
yksilöllisyyden takia eri ihmiset vaativat erilaisia ärsykkeitä kehittääkseen samaa ominaisuutta.
Edelleen, polarisoitu harjoittelu näyttäytyisi parhaimmalta, mutta siitä huolimatta
eliittiurheilijat tuntuisivat käyttävän pyramidijakaumaa. Eivätkö eliittiurheilijat vain tiedä mikä olisi
heille parasta, vai onko niin, että yksilöllisyys ratkaisee?
Mikä kuitenkin on yhteistä olisi valtava kokonaismäärä mikä tarvitaan kehittymiseen.
Mutta miten sitten saada selville mikä harjoituskeino olisi se optimaalisin juuri edessä
seisovalle harjoittelijalle? Tähän kysymykseen perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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5. Miten kertoa mikä harjoittelu sopii?
Edellisessä luvussa opittiin, että eri yksilöille sopii erilainen harjoittelu. Tässä luvussa
tarkastellaan miten pystyttäisiin yksilölle määräämään oikeanlaista harjoittelua.
Käy ilmi, että vaikka valmentajalla olisi halua täsmäkohdentaa harjoittelua, käytännössä
ei aiheesta ole vielä niin paljon tutkimusta, että tällaista kohdennusta voitaisiin varmuudella
tehdä.
Tutkimuksissa pyritään usein ennustamaan geeneistä harjoitettavuutta tai sitten
annetaan korrelaatioselityksiä (”positiiviset adaptaatiot näyttäisivät korreloivat vahvasti erään
muuttujan kanssa..”) Tästä on vielä pitkä matka varsinaisien ennustetekijöiden löytämiseen.
Erityisen hankalaa tutkimisesta tekee se, että kestävyysadaptaatio on laajamittainen koko kehoon
vaikuttava adaptaatio ja oikeiden ennustemerkkien löytäminen tästä paljoudesta on haastavaa.

Oikean syyn löytäminen — Tutkimusten epäkäytännöllinen suhtautuminen syihin
Selittävää tekijää harjoittelun vasteille on monissa tutkimuksissa valitettavasti etsitty
lähinnä muuttujien alkuarvoista. Eli käytännössä tutkimuksen jälkeen on etsitty mikä alkuarvoissa
korreloi parhaiten muuttuneen päämuuttujan kanssa. Sellaisia muuttujien alkuarvoja on käytetty
kuin VO2max (Sisson et al., 2009; Skovereng et al., 2018), hyötysuhde (Skovereng et al., 2018) sekä
ikä, sukupuoli ja päämuuttujan alkuarvo (lähteet [4,5,9,38] artikkelissa (Mann et al., 2014)).
Tämä on eräässä mielessä ymmärrettävä lähestymistapa; pyritäänhän sillä saamaan
selville syitä, mistä adaptaatioherkkyys voisi johtua. Mutta valmennuksen näkökulmasta tällaiset
tiedonjyvät on äkkiä syöty loppuun. On toki hyvä tietää, että pieni VO2max ennustaa hyvää vastetta
VO2max -muutokseen. Loppujen lopuksi tällä on vain hyvin vähän hyötyä käytännön työssä. Onhan
valmennuksessa jo vuosikymmeniä tiedetty tämä ”principle of diminishing returns”: mitä
lähempänä ollaan oman suorituskyvyn rajoja, sitä pienempää kehitys on. Mikä olisi aidosti hyvä
tietää, olisi pystyä luokittelemaan valmennettavia ominaisuuksiensa mukaan tiettyihin kasteihin,
joihin sitten tiedettäisiin vaikuttavan tietynlainen harjoittelu parhaiten. Toimiiko tähän kastiin
parhaiten määrällisesti rankka harjoittelu, intensiteetin suhteen rankka harjoittelu,
loikkaharjoittelu, voimaharjoittelu, jne.; kestääkö jossain kastissa oleva yksilö määrällisesti
suurempaa kuormaa kuin toisessa kastissa, onko jokin kasti loukkaantumisherkempi, jne.
Paitsi että tällaiset korrelaatiot alkuarvojen ja muutoksen suhteen eivät välttämättä
käytäntöön anna juuri työkaluja, niiden harjoitettavuuden ennustaminen on lisäksi verrattain
pientä, esimerkiksi VO2max nousulle ne selittävät 11 – 16 % (Mann et al., 2014). Ylipäätään on
sanottu, että suurimmissa osissa tapauksia fenotyypin alkuarvo ennustaa loppujen lopuksi vain
pienen määrän siitä variaatiosta mitä lopputesteissä havaitaan (Mann et al., 2014).
Toisaalta tällainen post-hoc -tyylinen tutkimusmalli, missä jälkikäteen etsitään mikä
muuttuja selittikään muutokset parhaiten, voi toimia alkulähtökohtana yhteyden löytymiselle.
Ongelmana on, että paljon käytetty p-testi antaa <0.05 merkitsevyyden keskimääräisesti joka
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kahdennellekymmenennelle satunnaiselle muuttujalle. Tai joka kahdennellekymmenennelle
tutkimukselle, jossa asiaa tarkastellaan. Eli jos kaksikymmentä tutkimusryhmää on tarkastellut
jotain yhteyttä, jota ei ole olemassa, voi olla, että yhdeksäntoista jättää tuloksen kertomatta,
koska yhteyttä ei ollut, ja ainoastaan se yksi, joka sattumalta sai p<0.05 julkaisee tuloksen.
Yleisesti tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita VO2max-arvosta, koska sitä on helppo mitata
ja se on helposti perusteltavissa tärkeäksi kestävyysmuuttujaksi. Viime aikoina sen ylivertaisuutta
etenkin kestävyyssuoritukseen liittyen on alettu kritisoimaan enenevissä määrin. Esimerkiksi
(Vollaard et al., 2009) tutkivat kuinka suuressa kuvassa VO2max korreloi vahvasti ~15 min aikaajosuorituksen kanssa. Kävi ilmi, että se korreloi hyvin vahvasti (r2=0,8), mikä onkin järkevää, koska
suuressa kuvassa se, onko VO2max 65 vai 38 ml/kg/min vaikuttaa selkeästi kuinka suurta
hapenottoa voi aika-ajossa ylläpitää. Mielenkiintoinen tulos oli kuitenkin se, että VO2max muutos
intervention aikana (ΔVO2max) ei korreloinut käytännössä lainkaan aika-ajosuorituksen muutoksen
kanssa (ΔTT). Kuvassa 14 esitetään kuinka myöskään harjoittelussa käytetty teho suhteessa aikaajotehoon ei juuri selittänyt kehitystä.

Kuva 14. Kaikki harjoittelivat 70 % VO2max teholla 6 viikkoa. Mutta edes tehon suhde aika-ajotehoon ei
selitä kuinka parhaiten kehittää aika-ajokykyä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että suuremmalla
harjoitteluteholla kehittyy paremmin, mutta ainakaan harjoittelutehon suhde aika-ajotehoon ei juurikaan
vaikuta. Yli 110 % TT -tehon näyttäisi olevan eniten KV-yksilöitä, mutta toisaalta tutkittaviakin on siellä
vähiten. Toisin sanoen, etukäteen ei voi oikein tietää toimiiko yksilöllä 85 % vai 100 % tehon ympärillä
harjoittelu. Kuva: (Vollaard et al., 2009)

Toisin sanoen, harjoitusintervention jälkeinen suorituskyvyn muutos selittyy
todennäköisesti paremmin muilla syillä kuin varsinaisesti VO2max muutoksella. Vollaardin et al.
tutkimuksessa ΔTT selittyi paremmin submaksimaalisilla muutoksilla, kuten veren
laktaattimuutokselle (r2=0,32), asetyylilkarnitiinin aktiivisuuden muutokselle (r2=0,29) ja aika-ajon
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aikaisella VE/VO2 suhteella (r2=0,33) (Vollaard et al., 2009). Käytännössä siis lihaksen metabolian
muutos voisi tarjota paremman aika-ajon suorituskyvyn, vaikkei se VO2max-arvoa nostaisikaan. 3
Kuvissa 15 ja 16 nähdään kuinka huonosti VO2max -arvon muutos korreloi muiden
kestävyyskunnosta kertovien tulosten kanssa.

Kuva 15. Kuvaan on merkitty vihreällä KV-yksilöt ja punaisella MV-yksilöt VO2max-arvoon. Nähdään, että muissa
arvoissa nämä sekoittuvat huomattavasti. Toisin sanoen, jos on VO2max KV, ei välttämättä ole KV muissa arvoissa.
Mielenkiintoisesti VO2max muutos ei täysin selitä edes Wmax muutosta. Kuva: (Vollaard et al., 2009).

Edelleen, 6kk tutkimuksessa (Ross et al., 2015) kirjoittajat huomioivat, että matalan
vasteen ja harjoitukseen vastanneiden ryhmien välillä ei ollut mitään eroa mitatuissa
ominaisuuksissa (alkutaso, paino, verenpaine, jne.). Toisin sanoen fysiologiset perusseikat eivät
kovin varmasti riitä paljastamaan kuka on jollekin harjoittelulle MV.
Kaipaisinkin enemmän tutkimuksia yksilöidyistä syistä, joilla voitaisiin selittää
adaptaatioherkkyyttä. Laajempia teoriakehyksiä siitä miten luvun alussa mainittuja kasteja
voitaisiin muodostaa. Juoksussa elää suhteellisen vahvana yksi kastijärjestelmä, joka
kestävyyspuolella toimii hyvänä esimerkkinä.

3

On pidettävä mielessä, että artikkelissa tutkittiin 22 muuttujaa, joten tilastollisesti voi olla jo mahdollista,
että löydettiin myös jokin satunnainen yhteys.
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Kuva 16. Kuvaan on merkitty vihreällä KV-yksilöt ja punaisella MV-yksilöt VO2max-arvoon. Nähdään, että
metabolisissa arvoissakin nämä sekoittuvat huomattavasti. Toisin sanoen, jos on VO2max KV, ei välttämättä
ole KV muissa arvoissa. Kuva: (Vollaard et al., 2009).

Kestävyysjuoksijoiden jako ”ilmajuoksijoihin” ja ”maajuoksijoihin”
Juoksussa valmennuspiireissä liikkuu sitkeä käsitys, että juoksijat voitaisiin jakaa ns.
”ilmajuoksijoihin” (tai ”päkiäjuoksijoihin” tai ”nopeisiin” juoksijoihin) ja ”maajuoksijoihin” (tai
”kantapääjuoksijoihin” tai ”hitaisiin” juoksijoihin) (Magness, 2014). Perinnetietona kulkeutuvan
valmennustiedon perusteella verrattuna maajuoksijoihin, ilmajuoksijoilla olisi venymislyhenemissyklin käyttö voimakkaampaa, he eivät kestäisi niin paljon harjoittelukuormaa, heidän
huippukuntonsa olisi vaikeampaa ajoittaa, he hyötyisivät kovempitehoisesta ja
matalampivolyymisesta harjoittelusta ja loikkaharjoittelusta enemmän (Magness, 2014). Lisäksi
valmentajat mainitsevat, että ilmajuoksijoille sopisi sähäkämpi herkistely ennen pääkilpailuja.
Onkin hyvin yllättävää, että tutkimuksellisesti tätä ei olla kovinkaan suuresti pyritty
tutkimaan, vaikka kyseessä on joltisenkin paljon käytetty ajatusmalli kestävyysjuoksussa. Jotain on
kyllä tehty: on vertailtu juoksijoita ja jaoteltu heitä silmämääräisesti tekniikan perusteella ilma- ja
maajuoksijoihin kuvan 17 tavoin.
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Kuva 17. Silmämääräisesti juoksutekniikan perusteella juoksijan jakaminen maa- ja ilmajuoksijoihin.
Jokaiselle juoksijalle annetaan kohdista (A) – (E) pisteitä 1 – 5. Yli 15 pistettä kuvastaa ilmajuoksijaa ja alle
15 pistettä maajuoksijaa. Kuva: (Lussiana & Mourot, 2017)

Kun jako on suoritettu ja tehty tarkempia biomekaanisia mittauksia, on huomattu, että
tämä jako tuntuu myös biomekaanisesti järkevältä ja mittaukset löytävät ryhmäkohtaisia eroja.
Esimerkiksi ilmajuoksijoiden ilmalentoaika on pidempi, maakontaktiaika lyhyempi ja jalka heilahtaa
korkeammalta (Gindre et al., 2016). 3D-analyysissa mitattiin seitsemän erilaista juoksun
tunnuslukua, ja näistä viidessä havaittiin tilastollisesti merkitsevää eroa maa- ja ilmajuoksijoiden
välillä (Lussiana & Mourot, 2017). Huomionarvoista on, että maa- ja ilmajuoksijoiden välillä ei
havaittu juoksun taloudellisuudessa eroa (Lussiana et al., 2016).
Edelleen, käytännön kokemuksia tukien ilmajuoksijat valitsevat kovavauhtisemman
”hyvän tuntuisen” juoksuvauhdin kuin maajuoksijat (Lussiana & Gindre, 2016), vaikkakin
harjoituspäiväkirjan mukaan nämä harrastelijajuoksijat eivät eronneet mitenkään toisistaan
(~4h/viikko harjoittelua ja harjoittelun intensiteettijakauma viikossa samanlainen). Tutkimuksien
pohdinnassa on teoretisoitu kuinka ilmajuoksijat voisivat parantaa taloudellisuutta plyometrisella
harjoittelulla, kun taas maajuoksijat eivät loikkaharjoittelusta niin hyötyisi (koska eivät niin
hyödynnä askeleessaan venymis-lyhenemissykliä). Edelleen, maajuoksijat voisivat taas saada
taloudellisuuteen hyötyä raskaasta voimaharjoittelusta, mikä antaisi heille voimaa ja tehoa, mutta
ilmajuoksijat eivät tästä hyötyisi niin suuresti (Gindre et al., 2016).
Näin ollen, voitaisiin vetää johtopäätös, että juoksutekniikkakin on jossain määrin
ominaisuusriippuvainen ja eri tekniikoilla voi päästä yhtä hyvään taloudellisuuteen. Ja edelleen se,
ettei maa- ja ilmajuoksijoiden harjoittelu eronnut toisistaan saattoi johtua vähäisestä
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harjoittelumäärästä ja siitä, että kyseiset harrastelijajuoksijat valmentautuivat ”perinteisin” opein,
eivätkä he näin ollen tiedostaneet olevansa maa- tai ilmajuoksijoita.
Ilma- ja maajuoksijatutkimuksen analysointi
Toisaalta yllä mainittuja maa- ja ilmajuoksututkimuksia voidaan myös kritisoida.
Ensinnäkin yllämainittua jakoa on tehnyt vain yksi tutkimusryhmä, ja se jakaa kaikki juoksijat joko
ilma- tai maajuoksijoihin antamalla pisteitä 5 – 25 kuvan 17 mukaisesti, ja jakaen kaikki > 15
pistettä saavat ilmajuoksijoihin. Voidaanko siis sanoa, että 16 pistettä saanut kuuluisi
juoksutekniikan suhteen eri ryhmään kuin 15 pistettä saanut? Todellisuudessa suurin osa
juoksijoista lienee välimallia, pisteillä 12 – 18 eivätkä näin ollen ole selkeästi kumpaakaan.
Kaipaisinkin tutkimuksiin ennemmin kolmea ryhmää: selkeät ääripäät ja keskipisteytysryhmän.
On myös hyvin selkeää ja uskottavaa, että jos jo silmämääräisesti juoksutyyleissä on eroa,
sitä löytyy myös biomekaanisista muuttujista, enkä pidä näitä tuloksia siten kovin yllättävinä.
Mielestäni paras tulos on taloudellisuustutkimus: että taloudellisuudessa ei ollut eroa, vaikka
tekniikassa oli selkeä ero. Tähän tukeutuen voitaisiin arvioida, että juoksussa ei ole vain yhtä
oikeaa juoksutekniikka, vaan taloudelliseen juoksutyyliin voi päästä eri reittejä. Erityisesti tämä
olisi hyvä muistaa kun juoksukouluissa opastetaan parempaan tekniikkaan. Tosin tuossakin
taloudellisuustutkimuksessa (Lussiana et al., 2016) otanta oli pieni (n=30), joten lisädatan
saaminen olisi hyvä.
Kuitenkin, voitaisiin teoretisoida, että juoksussa kokonaisuus ratkaisee, eikä ole syytä
debatoida kovin ankarasti onko esimerkiksi päkiäaskel parempi kuin kanta-askel ennen kuin
tarkastellaan juoksutekniikkaa kokonaisuutena. Tutkimuksessa (Kyröläinen et al., 2001)
huomautetaan, että juoksun jarrutusvoimat heikentävät taloudellisuutta. Niinpä, vaikka
kantapääaskellus usein seuraa huonosta juoksutekniikasta (liian harva askeltiheys, ja harppaava
askel, jossa jalka osuu pitkälle kehon eteen aiheuttaen ylimääräisen jarrutusvoiman), ei voida
sanoa, että kantapääjuoksu itsessään aiheuttaisi huonoa taloudellisuutta. Jos juoksijan
ominaistekniikkaan kuuluu kantapääaskellus, joka ei aiheuta ylimääräistä jarrutusvoimaa, se voi
hänelle olla taloudellinenkin. Juoksutekniikan läpikäynti tässä yhteydessä tämän enempää ei
kuitenkaan ole tarkoituksenomaista.
Erityisesti tällainen yksinkertainen kastijärjestelmä olisi juuri ihanteellinen tapa luokitella
kestävyysharjoittelijoita, ja jonka pohjalta voisi alkaa tekemään tarkempia kokeiluja mikä toimii
parhaiten.

Sykevariaatio kertoo mitä tehdä
Kun esimerkiksi VO2max kohdalla arvioinnin kohteena olevien muuttujien alkuarvot
selittävät vain 11 – 16 % yksilöllisestä vasteesta, sykevariaatio levossa voi selittää jopa 30 %
yksilöllisistä vasteista (Lähteet [5,38] artikkelista (Mann et al., 2014)). On kuitenkin vielä toinen
kysymys onko tällä merkitystä jatkon kannalta, vai onko tämä ainoastaan merkitsevä yhteys.
Ilmeisesti on mahdollisuus, että autonomisella aktiivisuudella olisi iloa syvällisempään
käyttöön. Nimittäin sykevariaatiota voidaan yrittää käyttää erilaisten yksilöllisten
harjoitusohjelmien luontiin.
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Sykevariaatio palautuksen mittarina
Ihan pelkkä sykevariaatio-ohjattu harjoittelukin on johtanut hyviin tuloksiin (Vesterinen
et al., 2016b; Nuuttila et al., 2017). Näissä tutkimuksissa on kaksi ryhmää: toinen harjoittelee
ennalta määrätyn harjoitusohjelman mukaan ja toisella kovia harjoituksia tehdään vain, jos
sykevariaation mukaan yksilö on palautunut edellisestä kovasta harjoituksesta.
Näin harjoiteltuna sykevariaatiota palautukseen käyttämä ryhmä tekee kuukauteen
yleensä vähemmän kovia harjoituksia, mutta tulosparannukset ovat vähintään yhtä hyvät kuin
ennalta määrätyssä ryhmässä. Toisin sanottuna, olennaista ei ole ainoastaan se, että keholle antaa
kovaa harjoittelua, vaan myös se, että keho ehtii korjata itseään kovien harjoituksien välissä. Laatu
lienee siis tärkeämpää kuin pelkkä kovien harjoitusten määrä.
Sykevariaatio ennustajana
Sykevariaatiota voidaan käyttää myös ennustemuuttujana. On viitteitä, että pienen
sykevariaation omaaville voisi toimia peruskuntoharjoittelu paremmin kuin kovatehoinen
intervalliharjoittelu (Vesterinen et al., 2013, 2016a). Esimerkiksi, että suurempi sykevariaatio
ennustaisi parempaa adaptaatiota intervalliharjoitteluun (Vesterinen et al., 2013).
Yleisesti suurempi sykevariaatio yhdistetään parempaan kestävyysharjoitteluhistoriaan,
ja parempaan ”peruskuntopohjaan” (mikä se sitten lieneekään). Näin ollen voitaisiin ajatella, että
ne, joilla on parempi kestävyyspohja (suurempi sykevariaatio), kestävät paremmin kovatehoista
harjoittelua, ja siten hyötyvät siitä paremmin. Toisaalta sykevariaatio ei välttämättä nouse kovin
helpolla (Loimaala et al., 2000; Iwasaki et al., 2003; Vesterinen et al., 2013). Erityisesti tuntuisin,
että HIT-harjoittelulla sykevariaatio nousisi parhaiten (Vesterinen et al., 2013), mikä antaa hieman
ristiriitaista vaikutelmaa: toisaalta ennen runsasta HIT-harjoittelua voisi olla hyvä saada korkea
sykevariaatio, mutta toisaalta HIT-harjoittelu voisi olevan paras väylä nostaa sykevariaatiota.
Tämänlainen päättely — Nosta harjoittelupohjaa ennen kovatehoisiin harjoitteluihin
siirtymistä — on yleisesti vallalla valmennuskirjallisuudessa. Niissä neuvotaan luomaan vahva
peruskestävyyspohja ja painotetaan vahvan pohjan rakentamista ennen kuin alkaa käyttämään
laajassa mitassa kaikkein rankimpia intervalliharjoitusmuotoja (Friel, 2009). Tämä käsitys on hyvin
vanhaa perua, sillä samainen ajatus esitellään valmennuskirjallisuudessa jo 1930-luvulla (Hellberg,
1937).
Se tarvitaanko voiko vahvan pohjan mitata jollain muulla tapaa kuin sykevariaatiolla on
mielenkiintoinen kysymys. Nykyisillään sykevariaatiota on helppo mitata esimerkiksi älypuhelimen
sovelluksilla, mutta se vaatii kuitenkin pitemmän ajan mittausjakson, jotta mitattavan henkilön
normaalitaso löytyy. Jos sykevariaatio on vain kokemuksen ja harjoitushistorian kvantitatiivinen
muoto, voi samaan lopputulokseen päästä myös kyselytutkimuksella, jonka tulokset voisi
varmistaa sykevariaatiomittauksilla.
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Laktaattikäyrä kertoo mitä tehdä
Eräs tapa kestävyyspohjan tarkasteluun voisi antaa perinteinen kestävyyskunnon
mittarina toimiva laktaattikäyrä. Erityisesti sen aerobista kynnystä edeltävä osa (ks. kuva 18).

Kuva 18. Laktaattikäyrä ja siitä määritelty aerobinen ja anaerobinen kynnys. Kahdella yksilöllä on samat
kynnykset, mutta toisella (vihreä) on ”vahvat pohjat” ja toisella (punaisella) on ”heikot pohjat”.
Laktaattikäyrän muoto paljastaa onko ”vahva peruskuntopohja”: Tällöin laktaatti ei aerobisella PK-alueella
juurikaan nouse, vaan pysyy vakiona tai jopa laskee hieman. Sitä vastoin ”heikolla pohjalla” laktaatti kasvaa
koko ajan.

On keskustelua, että ”vahvan pohjan” omaavilla keho tuottaa kaiken energian LITalueella hapen avulla, ja näin laktaattia ei muodostu sen enempää kuin lepotilassa. Käytännössä
tällöin laktaattikäyrä on tasainen, tai jopa laskeva LIT-alueella. Tämä voidaan tulkita tarkoittavan,
että testattavalla on lihaksissa mitokondrioiden määrä niin suuri, että niiden avulla pystyy
tuottamaan koko tarvittava energia aerobisesti ja samalla anaerobisten entsyymiaktiivisuuksien
määrä on niin pieni, ettei keho ”vahingossa” ala käyttämään anaerobista puolta energiantuottoon
ennen kuin on pakko.
Sitä vastoin ”heikoilla pohjilla” keho ei pärjää pelkällä aerobisella energiantuotolla, vaan
joutuu jo matalilla tehoilla valmistamaan osan energiasta anaerobisesti. Tämä näkyy
laktaattikäyrässä siten, että se nousee koko ajan. Tämä ”heikko pohja” ei tarkoita yksinomaan ja
suoraan, että yksilö olisi kehno urheilija. Se voidaan tulkita myös tarkoittavan, että hän on nopea;
että hänen anaerobinen energiantuottoväylänsä toimii tehokkaasti. Hänellä voi olla lihaksissa
anaerobisen energiantuottoon osallistuvien entsyymien ja lihassolujen määrät korkeita.
Kestävyysurheilussa, etenkin pitkillä matkoilla, ”vahvat pohjat” ovat kuitenkin hyvinkin
tarpeellisia. Sinnikkään uskomuksen mukaan runsas LIT-harjoittelu antaa ”vahvat pohjat”.
vLAmax
Aiheesta on tehty vähän tutkimusta. Ehkä laktaatin tuottonopeus (vLamax) -konsepti osuu
tässä kohdin lähimmäs.
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Kun keho tuottaa energiaa anaerobisesti, se tuottaa sivutuotteena laktaattia. On
huomattu, että maksimaalinen nopeus, jolla tuota laktaattia tuotetaan voisi olla hyvä markkeri
anaerobiselle kapasiteetille; tarkoittaahan se, että mitä nopeammin laktaattia voidaan tuottaa,
sitä tehokkaammin anaerobinen energiantuottoväylä toimii. Tätä maksimaalista
laktaatintuottonopeutta merkitään vLamax (v=nopeus, La=laktaatti, max=maksimaalinen), sen
käytöstä valmennuksesta kertoo esimerkiksi (Olbrecht, 2011).
Tyypillinen testi vLamax-arvon testaamiseksi on 15 sekunnin maksimaalinen testi, jonka
jälkeen mitataan testattavan maksimaalinen laktaattiarvo. Tästä vähennetään lepolaktaatin arvo,
ja se jaetaan ajalla, jolloin energiaa tuotettiin anaerobisesti:
vLamax =

Lamax − La0
,
𝑡testi − 𝑡Ala

missä Lamax on testin jälkeen suurin mitattu laktaattiarvo, La0 on lepolaktaatin määrä, ttesti
on testin pituus (tässä 15 sekuntia), ja tAla on alaktisen energiantuoton pituus (noin 4 sekuntia,
määritetään esim. aikana jolloin teho on laskenut maksimaalisesta tehosta 3,5 %). vLamax on
yksikkönä mmol/l/s, ja tyypillisesti arvot ovat välillä 0.3 – 1.2 mmol/l/s.
Käytännössä on huomattu, että perinteisen kynnystestin laktaattikäyrä muuttuu
”kestävyysurheilijatapaisemmaksi”, jos VLamax-arvo laskee (kuva 19).

Kuva 19. Perinteinen kynnystestin laktaattikäyrä. Yleensä halutaan, että laktaattikäyrä siirtyisi oikealle päin,
jolloin anaerobinen kynnysintensiteetti kasvaa. Tyypillisesti tämä tapahtuu kun VO 2max kasvaa. Mutta myös
vLamax-arvon laskeminen näyttäisi siirtävän laktaattikäyrää oikealle päin.

Teoria sanoo, että esimerkiksi anaerobinen kynnys määräytyisi hyvin pitkälti pelkästä
VO2max (aerobinen kapasiteetti) ja vLamax (anaerobinen kapasiteetti) -arvoista. Esimerkiksi (Hauser
et al., 2014) laskivat pelkän VO2max ja vLamax -arvojen avulla henkilöiden anaerobisen kynnyksen
(MLSS, maximum lactate steady state), ja ero mitatun ja lasketun kynnyksen välillä oli vain 12 W.
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Käyttäen VO2max ja vLamax -arvoja voidaan piirtää hypoteettisia laktaattikäyriä
kynnystesteihin, kuvan 20 mukaisesti.

Kuva 20. Kuvassa on polkupyöräergometrillä tehty kynnystestin laktaattikäyrä (keltainen viiva). Lisäksi on
piirretty kaksi hypoteettista laktaattikäyrää eri vLamax-arvojen kanssa (sininen viiva vLamax=1,1 mmol/l/s;
punainen viiva vLamax = 0,7 mmol/l/s). Nämä hypoteettiset piirrokset on piirretty yhdistäen kynnystestistä
mitattua VO2max arvoa eri vLamax-arvoihin siten kuin artikkelissa (Hauser et al., 2014) tehtiin.

Valmennuspuolella jotkin ammattipyöräilijävalmentajat nojaavat harjoitteluissaan vLamaxkonseptiin. Valmennusideologiassa vLamax-arvoa pienennetään tekemällä hitaaksi tekeviä
harjoitteita, kuten LIT- ja MIT-harjoittelua (Eriksson, 2019), mutta varsinaista tutkittua tietoa
aiheesta on kovin niukasti.

Kokemus kertoo miten harjoitella
Periaatteessa kokeneille ja vasta-alkajille voi olla perusteltua määrätä erilaista
harjoittelua (Matomäki, 2019a). Esimerkiksi tutkimusten mukaan vasta-alkajien anaerobinen
kynnysintensiteetti kasvaa MIT-harjoittelulla, mutta kokeneilla ei (Londeree, 1997); vasta-alkajille
1 x 4 min intervalliharjoittelu voi tuoda samanlaiset hyödyt kuin 4 x 4 min intervallit (Tjønna et al.,
2013); kokeneet palautuvat nopeammin (HRV-mielessä) HIT-harjoituksesta verrattuna
kuntoilijoihin (Seiler et al., 2007), mistä johtuen kokeneet voivat mahduttaa viikkoon useampia
harjoitustunteja kuin aloitteleva.
Ongelmaksi voi muodostua jaottelu: kuinka erotella ”kokeneet” ja ”kokemattomammat”
toisistaan.
Eräs yritys on ollut määrittää pyöräilijät ryhmiin VO2max ja hyötysuhde -arvojen mukaan
neljään ryhmään (hyvä/huono VO2max – hyvä/huono hyötysuhde) (Skovereng et al., 2018), ja
tarkastella tuleeko eri ryhmille erilaisia adaptaatioita. Jokainen neljä ryhmää tekivät saman 12
viikon harjoittelun sisältäen niin HIT kuin LIT -harjoittelua. Lopputuloksena
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a)
b)
c)
d)

Jokaisessa ryhmässä suorituskyky ja VO2max paranivat;
Ryhmien välillä ei ollut eroja adaptaatioissa;
Kukaan ei vaihtanut ryhmää intervention aikana;
”Principle of diminishing returns”: mitä suurempi alkuarvo, sitä pienempi muutos.

Ilmeisesti tutkimuksessa etsittiin tapoja jakaa tutkittavia ”kokeneisiin” ja ”noviiseihin”
hyötysuhteen ja VO2max-arvojen avulla. Sinänsä tämän tutkimuksen tulos ei liene yllättävä, koska
hyötysuhde on hyvin vaikeasti korotettavissa (Montero & Lundby, 2015), ja se hyvin paljon korreloi
jalkojen massojen kanssa (Lundby et al., 2017a), eikä näin ollen välttämättä juurikaan kerro
polkijan erityisistä fysiologisista harjoittelutarpeista. Edelleen, VO2max on tutkimuksellisesti paljon
käytössä, mutta käytännön valmennuksessa se ei välttämättä erota ”kokenutta” ja ”harrastelijaa”
toisistaan, koska jopa 50 % VO2max-arvosta voi olla geneettisesti määritetty jo syntymässä
(Bouchard et al., 1999). Lisäksi kaikki ryhmät tekivät samanlaista harjoittelua, minkä vuoksi voi
olla, että jokin ryhmä adaptoitui enemmän LIT-harjoitteluun ja toinen HIT-harjoitteluun, mutta
näitä ei voi tutkimuksesta erottaa.
Periaatteessa aiemmin esitellyt HRV ja laktaattikäyrän muoto (tai vLamax) voidaan nähdä
edustavan jossain määrin ”peruskuntopohjaa” tai ”aerobista kokemusta”. Myös esimerkiksi
vakiointensiteetillä tehdyn pitkän (~2 h) LIT-harjoituksen aikainen sykkeen nousua voidaan käyttää
markkerina aerobisesta pohjakunnosta (Friel, 2009); jos syke ei juurikaan nouse harjoituksen
aikana vakioteholla, on pohjakunto hyvä. Ihan yksinkertainen kysely ja haastattelu yhdistettynä
valmentajan ammattitaitoon antanee sekin jo osviittaa kokemuksesta.
Nopeuslaji
Hyvään esimerkki toimivasta yksilöitymisestä tulee mielestäni pikajuoksun ja
vertikaalihyppypuolelta ja Jean-Benoît Morin tutkimusryhmältä (Samozino et al., 2014, 2016;
Morin & Samozino, 2016; Jiménez-Reyes et al., 2017). Esimerkiksi vertikaalihypyn tapauksessa
tutkittavat tekevät vertikaalihyppyä lisäpainoilla ja ilman, ja heille piirretään yksilöllinen voimanopeus -käyrä. Tutkittavan henkilökohtaista käyrää verrataan teoreettisesti ”optimaaliseen”
käyrään, ja näin pystytään jaottelemaan tutkittavat kolmeen kastiin:
-

Nopeus-kasti (joille voima on heikkous): eivät pysty lisäpainoilla tekemään ”riittävän
korkeita” hyppyjä verrattuna teoreettiseen käyrään;
Voima-kasti (joille nopeus on heikkous): pystyvät tekemään lisäpainoilla ”liian” korkeita
hyppyjä;
Voima-nopeus-omianaisuuksiltaan tasavahvaan kastiin: heillä käyrä kulkee lähellä
teoreettista käyrää ja nopeus ja voima ovat suhteellisen tasapainossa.

Tästä he antoivat yksilöityjä harjoitteita ryhmille (nopeus-kastille voimaa, voima-kastille
nopeutta ja normaali-kastille tasapainoisesti kumpaakin), ja tulokset olivat hyvinkin myönteisiä
(Jiménez-Reyes et al., 2017).
Vastaavanlaista konseptia en ole toistaiseksi nähnyt kestävyystutkimusmaailmassa.
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Yrityksen ja erehdyksen kautta
Aiemmin jo kerrottiin kuinka kovatasoiset hiihtäjät harjoittelivat kaksi vuotta ja kuinka
hiihtäjät jaettiin kahteen ryhmään: PLUS-ryhmään, jolla tapahtui kehitystä ja MIINUS- ryhmä, jolla
ei tapahtunut kehitystä. . MIINUS-ryhmän harjoittelua muutettiin huomattavasti
intensiivisemmäksi (HIT-harjoittelun osuutta lisättiin 15 % -> 35 %) (Gaskill et al., 1999).
Toisena vuotena sekä PLUS- että MIINUS-ryhmän tulokset paranivat. Tapahtumaketju oli
siis seuraavanlainen:
1. Seurattiin tuloksia;
2. Jos tulokset paranivat, ei tehty mitään vaan jatkettiin kuten aiemmin;
3. Jos tulokset eivät parantuneet, tehtiin johtopäätös, että nykyinen harjoittelutapa
ei toiminut, ja muutettiin radikaalisti harjoittelua, mikä johti tuloskasvuun.
Analysointi tuloksista
Tällaiset esimerkit voisivat viitoittaa valmentajia kokeilemaan rohkeitakin muutoksia
harjoitteluun, jos kehitystä ei tunnu tulevan. Toisin sanoen, valmentajien tulee olla avoimia
erilaisille tavoille. MIINUS-ryhmän toisen vuoden harjoittelussa LIT-harjoittelun määrä oli todella
pieni (55 %) ja vastaavasti HIT-harjoittelun määrä todella suuri (35 %). Tämä on vahvasti vastoin
yleisiä valmennusoppeja (Friel, 2009; Magness, 2014) ja yleisiä havaintoja kestävyysurheilun
harjoittelusta, jossa tehokkain polarisoitu harjoittelumuoto jakaantuu yleisesti LIT/MIT/HIT alueille noin 80 /5/15 -painotuksilla (Stöggl & Sperlich, 2015). Mutta noille seitsemälle MIINUSryhmäläiselle se olikin juuri se kaivattu uuden valmentautumisen reitti. Kuten jo edellisessä
luvussa kerrottiin, on olemassa tapausesimerkkejä, joissa siiryminen vahvaan LIT-painotukseen on
tuonut tulosta (Seiler & Tønnessen, 2009); joissa blokkiperiodisointi toi tulosta (Rønnestad &
Hansen, 2018), joissa MIT-harjoittelu toi tulosta (Evertsen et al., 1999).
Tuollaisen harjoittelun toimiminen joillekin on vahva osoitus siitä miten valmennuksessa
ei kannata liiaksi uskoa kaikkea mitä opetetaan, vaan kokeilla rohkeasti mikä saattaisi toimia.
Toisekseen, tästä kaksivuotisesta seurannasta voitaisiin vetää johtopäätös, että
olennaista on seurata toimiiko valittu harjoitusohjelma. Ja jos se ei näyttäisi tuottavan toivottua
tulosta, tulisi suuntaa muuttaa radikaalisti. Myönnän, että tämä on enemmän mielipide kuin
selkeästi faktoihin perustava väite, mutta tuntumani olisi, että hienoisia muutoksia tekemällä ei
voi tulla kuin hienoisia muutoksia tuloksiin. Tässä tutkimuksessa harjoittelun radikaali muutos
tarkoitti harjoittelun selkeää intensifioimista. Se voisi olla myös volyymin lisäämistä ja HITharjoittelun vähentämistä (Seiler & Tønnessen, 2009); se voisi olla MIT-harjoitteluun painottamista
(Evertsen et al., 1999) tai blokkiharjoittelupainotusta (Rønnestad & Hansen, 2018), jne.

SIT-harjoittelu
Yleisesti SIT-harjoittelua pidetään lähinnä perifeerisia adaptaatioita antavana
harjoitteluna (Burgomaster, 2006; Gibala, 2015; Matomäki, 2019b). Vaikka ryhmänä sentraaliset
adaptaatiot ovatkin hyvin pieniä tai jopa olemattomia, tilanne muuttuu kun katsellaan yksilöityjä
vasteita. Tällöin löytyy yksilöitä, jotka näyttäisivät saavan suuriakin minuuttitilavuus ja iskutilavuus
kasvua SIT-harjoittelusta (MacPherson et al., 2011). Käytännössä tämän oppi voi olla, että
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valmentaja ei voi koskaan varmuudella tietää mikä harjoitus tehoaa milläkin tavoin
valmennettavaan ennen kuin sitä kokeilee.
Voimaharjoittelussa mielenkiintoinen tapaus on jo aiemmin raportissa mainittu tutkimus
(Beaven et al., 2008). Siinä tutkittaville oli mahdollista tehdä neljää erilaista
voimaharjoitteluprotokollaa, ja heidät laitettiin tekemään kolme viikkoa niitä kahta jotka antoivat
suurimman ja pienimmän testosteronivasteen. Tässä tutkimuksessa sekä suurimman että
pienimmän testosteronivasteen protokollissa esiintyi kaikkia neljää eri
voimaharjoitteluprotokollaa. Toisin sanoen, etukäteen ei voi määrätä parasta tapaa kehittää
suorituskykyä; toisille voikin toistovoima juuri tiettynä nimenomaisessa harjoitustilassa kehittää
parhaiten suorituskykyä. Saman voidaan epäillä toimivan myös kestävyysmaailmassa; mikään
harjoittelutapa ei ole yleisesti paras, vaan valmentajan on osattava kehittää yksilöllisesti
urheilijalle juuri se sopivin.

Johtopäätös: miten kertoa mikä harjoittelu sopii?
Intuitiivisesti tuntuu selvältä, eikä ainoastaan tilastollisilta harhalöydöksiltä, että yksilöille
soveltuvat erilaiset harjoitteluohjelmat. Kysymys luonnollisesti kuuluu: miten voidaan helpoiten
tunnistaa mikä harjoittelu toimii edessäni seisovalle yksilölle? Tällä hetkellä tieteellisesti
todennettua hienoa ja elaboroitua konseptia ei ole näköpiirissä. Hyvä olisi, jos voitaisiin edes
tunnistaa karkeat suuntaviivat: kenelle sopisi parhaiten matalatehoinen harjoittelu ennemmin
kuin kovatehoinen.
Johtopäätöksenä itse sanoisin, että ylläesitetyistä eksakteista mittareista vLamax ja HRV
olisivat yleisesti parhaimpia. Itse laskisin jonkin verran painoarvoa myös hyvään haastatteluun
kokemusta kartoitettaessa, eritoten harjoitteluhistoria ja harjoitteluvolyymi voisi kertoa
kokemuksesta. Interventioita tällaisia laskuja käyttäen en vain ole nähnyt. Juoksun osalta jaottelu
”nopeisiin” ja ”hitaisiin” tai ilma- ja maajuoksijoihin näyttäisi järkevältä lähestymiseltä, ja
mielenkiinnolla odotan tehdäänkö lähivuosina tällä lähestymistavalla myös interventioita.
Tämä keskustelu liittyy vahvasti myös lahjakkuuksien etsintään, joka sekin perustuu
toistaiseksi paljolti yksittäisiin poikkileikkaustyyppisiin testituloksiin ikäsarjoista. Parempi olisi
ottaa käyttöön jatkuva seuranta, koska se paljastaisi paremmin yksilön kehittymiskyvyn (Mujika,
2012).
Loppusanana voisin kuitenkin painottaa, että mitä ilmeisimmin varmoja keinoja
ennustaa parasta harjoittelutapaa ei ole vielä olemassa, joten monissa tapauksissa paras keino
lienee yrityksen ja erehdyksen kanssa. Avomielinen valmentaja tunnustaa, että käytännössä
minkälainen tahansa harjoittelu voi auttaa tuloskunnon kasvattamiseen, eikä etukäteen siten
poissulje MIT-harjoittelua, voimaharjoittelua, loikkaharjoittelua, SIT-harjoittelua, LIT-painotusta,
pitkiä intervalleja, lyhyitä intervalleja, jne., vaan yksinkertaisesti laittaa valmennettavalle
yritysluontoisesti erilaista harjoittelua ja seuraa mikä tuntuu toimivan. Ongelmana tässä
lähestymistavassa on löytää sopiva tarkastelujakso, jonka aikana päättää oliko tämä toimiva
lähestyminen vai ei; liian vähän odotusta ja adaptaatioita ei ehdi tulla. Liian kauan odotusta, ja
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potentiaalisesti väärä harjoittelutapa vie arvokasta harjoitteluaikaa paremmalta
harjoittelutavalta.4
Geenit voisivat periaatteessa kertoa yksilöllisyydestä, mutta geeniteknologia on
ensinnäkin työläs tehdä ja lisäksi sen ennustamiskyky on toistaiseksi todella heikko. Käytännössä
siis paras tapa selvittää yksilölle sopivin harjoitusmuoto tuntuisi olevan avoimin mielin kokeilla
kaikenlaista ja seurata mikä tuntuisi purevan.

4

Matemaattisessa tilastotieteessä aihetta on tutkittu paljonkin nimikkeellä nopein havaitseminen (quickest
detection), missä pyritään löytämään nopein aika jolloin havaitaan onko satunnaisen prosessin (tässä tapauksessa
vaikka 10 km aika-ajokyky) muutos positiivinen vai negatiivinen.
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6. Geenitaso
Tämä luku on huomattava lyhennelmä artikkelista (Fleck et al., 2012), ja valitettavasti
viitteet ovat löydettävissä vain alkuperäisartikkelista, en niitä tähän kirjannut.
Geenit vaikuttavat siihen potentiaaliin, jota ihmiset voivat valitsemassaan lajissaan tai
ylipäätään valitsemassaan työssä saavuttaa. Ongelmana tällä hetkellä on, että vaikka tuman ja
mitokondrion DNA sisältääkin kaiken informaation ihmisestä silmien väristä potentiaaliseen
maksimaalisen hapenottokykyyn asti, sitä ei osata lukea.
Eräs tapa löytää kestävyyskykyä suosivia geenejä (geeni on yksi funktionaalinen pätkät
DNA:ta, joka säätelee tietyn proteiinin valmistusta) on verrata eliittiurheilijoita tavallisiin
kansalaisiin ja löytää polymorfismeja, jotka ovat yliedustettuina urheilijoilla (polymorfismi on
geenin variantti, jota havaitaan yli 1 % populaatiosta. Jos varianttia on alle 1 % populaatiosta,
puhutaan mutaatiosta). On löydetty noin 200 geenivariaatiota, jotka potentiaalisesti liittyisivät
fyysiseen suorituskykyyn, ja näistä noin 20 voisi olla yhteydessä juuri kestävyyssuorituskykyyn.
Ottaen huomioon kuinka pitkä DNA on, on hyvin todennäköistä, että tässä on vain murto-osa
kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavista geeneistä.
Ryhmätasolla tällainen jaottelu toimii. Eräässä geenipisteytystutkimuksessa kerättiin
kootusti kaikki tunnetut 23 polymorfismia, jotka on löydetty ennustavan kestävyyssuorituskykyä.
Yksilöt numeroitiin välille 0 – 100 sen mukaan montako näistä polymorfismeista yksilöllä oli (0 ei
yhtään, 100 kaikki). Tutkituille eliittikestävyysurheilijoille saatu keskimääräinen luku oli 70, kun
taas ”normaaleille” ihmisille luku oli 61. Toki tällainen tutkimus ei ota huomioon sitä, että
polymorfismit eivät ole tasavertaisia; toiset polymorfismit voivat olla ”arvokkaampia”
kestävyysurheilukyvyllä kuin toiset. Toisaalta tämä tutkimus ei ota myöskään huomioon sitä kuinka
hyväksi normaalit ihmiset voisivat kehittyä urheilussa, jos harjoittelisivat antaumuksella
vuosikausia.
Kolmella kansainvälisesti menestyneellä urheilijalla mitattiin suurimmaksi luvuksi 93.
Pikanttina yksityiskohtana mainittakoon, että tutkimuksessa oli mukana myös ammattipyöräilijä,
Ranskan ympäriajon kolmen parhaan joukkoon yltänyt, jonka luku oli vain 57.
Ongelmana näissä tutkimuksissa on se, että kestävyyssuorituskyky koostuu monista
tekijöistä, niin fysiologisista (väsymisensieto, taloudellisuus, VO2max, harjoitettavuus,
lihassolusuhde, palautumisnopeus, rasvankäytön tehokkuus, jne.), biomekaanisista (yleiset
taitoelementit, aktiopotentiaalin liikenopeus, SSC-syklin toiminta, jne.) ja psykologisista
(motivaatio, kivunsieto, kyky pystyä maksimaalisiin suorituksiin, jne.) elementeistä. Niinpä jonkin
osa-alueen heikkous voidaan tarvittaessa korvata toisen osa-alueen erikoisella vahvuudella myös
geenitasolla.
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7. Toistettu harjoittelu
Paitsi että eri yksilöt saavat samaan harjoitteluun eri vasteita, sama yksilö saa
todennäköisesti myös samaan harjoitteluun eri vasteita, kun se toistetaan eri aikaan.
Valmennuksessa ei ole epätavallista, että harjoitusjakso, joka viime vuonna tuotti suuret
suorituskyvyn parannukset, eivät tänä vuonna tunnu lainkaan toimivan.
Tieteellisesti ei ole paljoa tutkimuksia, joissa olisi laitettu samat yksilöt tekemään saman
harjoitusjakson uudemman kerran toisena hetkenä. Tämä on sinänsä sääli, että urheilussa näin voi
tapahtua lähes säännönmukaisesti: ei liene tavatonta, että urheilija toistaisi jokaisella
peruskuntokaudella samankaltaiset harjoitukset vuodesta toiseen. Luultavaa olisi, että myös
vuositasolla urheilija kaipaisi vaihtelua harjoitteluun, mutta tutkimuksellisesti tähän ei voida
toistaiseksi ottaa kantaa.
Mitä sen sijaan on tutkittu, on korkeanpaikanharjoittelun vaikutuksia urheilijoihin.
Esimerkiksi artikkelissa (Garvican & Martin, 2012) huomautetaan, että eri yksilöillä on
luonnollisesti hyvin eroavat vasteet korkeanpaikanharjoitteluun toisten ollessa KV-yksilöitä tai
toisten ollessa MV-yksilöitä korkeanpaikanharjoitteluun. Edelleen, he huomauttavat, että KV- ja
MV-luokittelu ei ole ainoastaan geneettistä; ei voida sanoa, että ”kerran KV, aina KV”. Samalla
yksilöllä voi olla hyvinkin erilaiset vasteet korkeanpaikanharjoitteluun johtuen stressitekijöistä
ennen leiriä ja korkeanpaikanleirin aikana, ravinnosta, psykologisista ja psykososiaalisista syistä,
jne. Siksi hyvä valmentaja ei yhden epäonnistuneen korkeanpaikanleirin perusteella vielä hylkää
kyseiselle urheilijalle leirin hyötyjä lopullisesti.
Samaa päättelyä voidaan ajatella käytettäväksi myös laajemmin harjoittelussa: Jos yksilö
on ollut KV tai MV tiettyyn harjoitusmuotoon aiemmin, se on voinut johtua paitsi geneettisesti
koodatusta suhtautumisesta tuohon harjoitusmuotoon, mutta myös esimerkiksi harjoittelujaksoa
edeltäneestä harjoittelusta, muun elämän stressistä ennen jaksoa ja jakson aikana, unenmäärästä,
ravinnon määrästä ja laadusta, suhtautumisista ja odotuksista harjoitteluun, psykologisista
tekijäistä ylipäätään, loukkaantumisista, iästä, ympäristöolosuhteista (oliko ensimmäisellä kerralla
kuuma ja nyt viileä ilma), jne.

Samaa tekemällä kehitys lakkaa
Yleisesti tutkimukset antaisivat kuitenkin ymmärtää, että samaa harjoitusta tekemällä 3 –
4 kk olisi pisin aika jona sama harjoittelumuoto nostaa kuntoa (Denis et al., 1982; Ring et al., 2004;
Duncan et al., 2005; O’Donovan, 2005; Ross et al., 2015). Tämän ajan jälkeen olisi tehtävä
muutosta harjoitteluun. Niinpä voisi sanoa yleissääntönä, että jos jokin harjoitusmalli ei ole tuonut
muutoksia viimeistään 16 viikon aikana, on syytä muuttaa harjoittelua.
Kuvassa 21 nähdään 1 vuoden harjoittelujakso, missä 18 liikunta ennen
harrastamattoman kunnon nousua seurataan vuoden ajan kun he tekivät kävely-/hölkkälenkin 3
kertaa viikossa 45 min @ 60 % HRR (Scharhag-Rosenberger et al., 2009). Nähdään, että 3 kk
jälkeen kunnon nousu alkaa tasaantua, eikä 6kk -> 12 kk ajalla tapahdu enää käytännössä
paljonkaan muutosta.
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Kuva 21. Neljän muuttujan kehitys vuoden harjoittelujakson aikana. Yllättäen VO 2max nousi koko
interventiojakson ajan. Vaikkakin tarkempi tarkastelu osoittaa, että kehitys 6 kk → 12 kk ei ole enää kovin
merkittävä tai merkitsevä. Kuvat: (Scharhag-Rosenberger et al., 2009).

Päätelmät: Mikään ei ole varmaa
Näiden hyvin ohuiden faktojen pohjalta voidaan epäillä, että edes kerran löydetty ”oikea”
harjoittelumuoto ei ole aina ”oikea” kyseiselle urheilijalle. Voidaankin varovaisesti sanoa, että
valmentaminen on tässäkin suhteessa koko ajan parhaan mahdollisen harjoittelutavan etsimistä
juuri siihen aikaan ja tilaan.
Sinänsä tämä hieman sotkee entisestään palettia. Jos joskus kokeiltuna on huomattu,
että runsas MIT-harjoittelu ei toimi jollekin urheilijalle, on valmentajan siitä huolimatta pidettävä
mielessä, ett kolmen vuoden kuluttua urheilija on uudessa tilanteessa ja kyseinen
valmennusohjelma saattaisikin olla jo parempi sillä kertaa. Eli paitsi että etukäteen ei voi tietää
mikä ohjelma kenellekin sopii, myöskään kerran kokeilun jälkeen ei voida olla varmoja tuleeko
kyseinen ohjelma joskus toimimaan.
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8. Pohdintaa ja keskustelua
Mitä yksilöllisyys sitten tarkoittaakaan urheiluvalmennuksessa ja kunnonkohotuksessa
käytännössä? Tässä luvussa löytyy ilman lähdeviitteitä hieman pohdintaa ja ajatuksia, joita olen
saanut jutellessani yksilöllisyydestä tuntemieni osaajien kanssa (kiitokset aakkosjärjestyksessä
Paavo Laitiselle, Elias Lehtoselle, Leena Pirkolalle, Tommi Pärmäkoskelle ja Aapo Räntilälle).
Tutkimuksissa on tavoitteena useimmiten löytää kultainen kristallipallo, joka toisi hyvää
mieltä ja adaptaatiota kaikille sitä koskettaville. Toisin kuin tutkimuksissa, valmennuksessa on
tavoitteena on löytää haluttuja adaptaatioita eniten nostava harjoitusohjelma tietylle yhdelle
urheilijalle tai kuntoilijalle. Toisin sanoen, tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nostamaan ryhmän
keskiarvo mahdollisimman korkealle (tai yksilöllisyystutkimuksissa minimi mahdollisimman
korkealle!), kun taas valmennuksessa halutaan nostaa yhden tietyn yksilön arvo mahdollisimman
korkealle.

Miten yksilöllisyys rakentuu valmennuksessa
Paljolti kirjallisuudessa yksilöllisyyttä tarkastellaan yksilöllisyyttä nimenomaan
adaptaation kautta: mikä toimii kenellekin. Mutta tämä on usein vasta valmentamisen viimeinen
askel. Tätä ennen on jo monia valintoja voitu tehdä yksilöllisiin suuntiin.
1. askel: Ennen suorituskykytestejä
Jo pelkkä yksilön rakenne, anatomia ja fyysiset mittasuhteet voidaan nähdä
yksilöllisyyden lähtökohtina, ihan pelkkää lajia valittaessa. Raskastekoisen pitkän miehen (200 cm,
135 kg) lajivalikoimaan ei välttämättä maraton istu parhaiten. Edelleen, jos motoriset liikesarjat
ovat heikkous, ei ohjelmaa kannata rakentaa liian monimutkaisten ja teknisesti haastavien
harjoitteiden varaan.
Pelkät perusdatat (pituus, paino, rasvaprosentti) ja harrastettu laji voivat olla
lähtökohtana yksilölliseen harjoitusohjelmaan, etenkin fysiikkavalmennuksen puolella. Tietyllä
tavalla tällainen lähestyminen on biomekaaninen lähestyminen yksilöllisyyteen: tarkastellaan
miten yksilö pystyy liikkumaan ja valitaan harjoitusohjelmaan liikkeitä, joita hän pystyy tekemään
ja jotka kehittäisivät juuri hänen lajissaan tarvittavia ominaisuuksia. Kuulantyöntäjälle annetaan
erilainen voimaohjelma kuin täysmatkan triathlonistille.
Sama pätee myös kestävyysmaailmassa. 1500m juoksuun tähtäävälle annetaan erilainen
harjoitusohjelma kuin maratonille tähtäävälle. Lajivalinta määrää siis yksilöllistä ohjelmaa.
Tämän jälkeen tavoitteet (MM-taso, SM-taso, piirimestaruustaso vai kunnon nostaminen
omaksi hyödyksi), käytettävissä oleva harjoitteluaika ja käytössä olevat välineet hahmottavat lisää
yksilöllisyyttä ohjelmaan. Kalevan kisoihin tähtäävän 5000 m juoksijan ohjelma on huimasti
erilainen kuin kuntoilijan, joka tähtää Cooperissa tulokseen 2500 m.
Lisää dataa otettaessa, kuten terveydentila (onko polvikipuja, estääkö olkapäävaiva
joitain liikkeitä, jne.) rajaa jotain ohjelmasta pois. Myös harjoitushistoriaa tutkimalla (tai
haastattelua tekemällä) voidaan selvittää yksilölliseen ohjelmaan vaikuttavia tekijöitä. Kuinka suuri
kuormitus on edellisen vuoden harjoittelussa ollut, kuinka suunnitelmallista se on ollut,
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minkälaista harjoittelua on painotettu, jne. Tästä voidaan antaa yksilöllisiä ohjeita välttäen
edellisten vuosien erheet ja samalla myös luomalla jotain vaihtelua aikaisempaan harjoitteluun tai
saamalla sopivaa progressiota aiempaan harjoitteluun.
Edelleen ravintotietous ja levon ja unen merkityksen kyseleminen voi vaikuttaa
ohjelmaan; pitääkö ohjelmaan erikseen laittaa merkintöjä levolle tai ravinnolle, ja tulisiko valistaa
oikeaoppisesta lähestymisestä lepoon ja syömiseen.
Usein sivuutettuja yksilöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä on myös sukupuoli. Naiset eivät
saa voimaharjoittelusta niin suuria DOMS-kipuja kuin miehet, mikä mahdollistaa teoriassa
suuremman voimaharjoittelufrekvenssin. Samaten miehillä suhde yläkehon ja alakehon
voimantuotossa on suurempaa kuin naisilla, ja siksi naisilla voi olla panostaa voimaharjoittelussa
enemmän ylävartaloon kuin miehillä.
Vastaava lihasten kestävyysominaisuus voisi tulla esiin myös juoksun kohdalla. Jos naiset
eivät mekaanisen rasituksen alla riko fyysisesti lihassäikeitään niin paljon kuin miehet, voisi
ajatella, että naiset kestäisivät ryhmänä suurempaa juoksukuormaa kuin samantasoiset
miesjuoksijat. Edelleen, miehillä voi anaerobinen glykolyysi toimia hivenen tehokkaammin, jolloin
voi olla, että naisilla kovat intervalliharjoitukset ovat hieman enemmän aerobisia harjoituksia kuin
miehillä. Mutta se vaikuttaako se esim. palautuspäiviin harjoituksen jälkeen on toinen asia.
2. askel: Suorituskykytestit
Näin on saatu jo hyvinkin yksilölliset aiheet ohjelman tekoon. Tämän jälkeen voidaan
soppaan kaataa suorituskykytestit. Niiden avulla voidaan luodata yksilön heikkouksia ja
vahvuuksia. Esimerkiksi taloudellisuutta, tekniikan osaamista, onko kynnysarvot korkealla
verrattuna maksimiin, mitkä ovat voimaominaisuudet, keskivartalovoima, jne. Näiden perusteella
voidaan päätellä mihin kannattaa lähteä ohjelmassa satsaamaan.
Lisäksi kestävyystesteissä selvitetään myös harjoitusalueet, mikä on ohjelman kannalta
oleellista. Millä sykkeillä ja intensiteeteillä ollaan LIT-alueella ja milloin anaerobinen kynnys ylittyy.
Näiden jälkeen voidaan luoda yksilöllinen ohjelma peilaten kaikkeen saatuun
informaatioon. Kuinka suurella harjoitustuntimäärällä lähdetään vahvistamaan mitäkin
ominaisuutta viikossa laji huomioiden.
Jos maailma olisi täydellinen, voisi pelkän alkuhaastattelun ja alkutestien perusteella
tehdä täydellisen yksilöllisen ohjelman, joka toimii varmasti. Mutta koska epävarmuutta esiintyy,
tullaan seuraavaan askelmaan: adaptaatiot ovat yksilöllisiä.
3. askel: Yksilöllisyys adaptaatioissa — Jatkuvaa seurantaa
Useimmiten yksilöllisyys mielletään juurikin adaptaation yksilöllisyytenä; kuinka eri
ihmiset vastaavat samanlaiseen harjoitteluun ja miten eri ihmiset vaativat erilaisia harjoituksia
kehittyäkseen optimaalisesti. Alkudata on usein tarvittavat perustiedot, jonka pohjalta lähdetään
ensimmäistä ohjelmayritelmää rakentamaan. Tämän jälkeen tehdään pieniä viilauksia (tai suuria
radikaaleja muutoksia!) ohjelmaan nähdyn seurannan mukaan.
Seurattava ominaisuus on luonnollisesti ns. päämuuttuja. Jos halutaan maksimaalista
hapenottokykyvauhtia kasvattaa, voidaan esimerkiksi seurata 5 min maksimitehon kehitystä.
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Jos kehitystä tapahtuu, ollaan iloisia ja jatketaan. Jos kehitystä ei tapahdu, tulee tehdä
päätöksiä. Onko tarkasteltu jakso ollut vain liian lyhyt? Onko kuormitus ollut kokonaisuudessaan
liian kevyt/raskas tälle yksilölle? Millainen sietokyky tällä yksilöllä on harjoituksiin? Vaatiiko hän
enemmän lepoa? Lyhyempiä harjoituksia tiheämmin? Pidempiä harjoituksia haastamaan
homeostaasia? Onko henkilön stressitaso harjoittelun ja muun elämän suhteen hoidossa? Tämä
kolmas vaihe on jatkuvaa seurantaa ja puuttumista ohjelmaan. Jossain määrin myös paluuta
ensimmäisiin vaiheisiin on syytä harkita, etenkin pitkän ajanjakson jälkeen: paino, heikkoudet,
vahvuudet, tavoitteet, käytettävissä oleva aika, jne. muuttuvat todennäköisesti vuodesta toiseen.

Yksilöllisyys tulisi huomioida — Mutta miten?
Haastatteluissa kaikki valmentajat varmasti myöntävät, että harjoittelussa tulisi
yksilöllisyys huomioida. Se mikä lienee vaikeinta on siinä, että tällä hetkellä ei ole olemassa keinoja
miten tällaista yksilöllisyyttä voisi tuoda esiin ohjelmiin. Puhutaan valmentajien ”silmästä” ja
”kuulosta” ja ”sormituntumasta”. Kuitenkin, tällaisia silmiä, korvia ja sormia tarvitaan usein vasta
kolmannessa vaiheessa, kun seurataan kehitystä. Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat enemmän tai
vähemmän kausaalista tietoutta ja viitearvotaulukoita siitä mikä on heikkous ja mikä vahvuus.
Kolmannessa vaiheessa testeinä toistetaan usein toisen vaiheen testejä. Näin ollen ainoa
asia, mikä yksilöllisessä valmennuksessa tulee tehdä on seurata muuttuko kasvaako haluttu
ominaisuus, ja jos ei, pitää vain muuttaa jotain harjoittelussa. Koskaan ei ole yksilöllinen
valmentaminen ole ollut näin helppoa!
Voisiko tällaisen pohjalta luoda luoda jonkinlaisen alustan, miten yksilöllisyyttä voisi
tunnustaa. Kategorisoida ja luokitella. (Kuten: eikö ohjelma nostanut 5 min maksimitehoa? Syynä
saattavat olla seuraavat tekijät:…). Näin voitaisiin koota yhteen yksilöllisyyttä tietoutta ja saada
jonkinlainen paketti miten lähteä
Tällä hetkellä ei ole oikein olemassa kaavaa jolla tietäisi mikä sopii kenellekin, tai testiä
jolla näkisi minkälainen harjoittelu varmasti puree juuri tähän yksilöön. Toisin sanottuna, yritys ja
erehdys ovat parhaita yksilöllisyyden varmentajia. Eikä yksilöllisyyttä opeteta missään. Se
tunnustetaan, mutta se tuntuu olevan myös aihe, mistä ei jaeta juuri tietoutta. Johtuneeko siitä,
ettei kukaan ole pyrkinyt saamaan siitä otetta.
Yksilöllisyyden tulisi näkyä valmennuksessa niin, ettei tuijotettaisi liikaa tutkimuksia ja
tilastoja vaan mentäisiin myös sen mukaan, mikä kenellekin toimii. Ja asiat jotka pitäisi ottaa
huomioon yksilöllisyyden kannalta, olisivat jotakuinkin kaikki asiat. Jos jollain on heikkoutena liian
matalat rauta-arvot, niiden kohentaminen nostaa tulostasoa.
Toisaalta, tutkimuksista saadaan vinkkejä siitä mitkä asiat ovat joillekin toimineet (ja
mitkä toimivat keskiarvoisesti). Näin ollen hyvän valmentajan tulisi pitää mukana
työkaluarsenaalia, johon hän kokoaisi valtavan kasan mahdollisia etenemistapoja, joita hän
ennakkoluulottomasti pystyisi tarjoamaan kuntoaan nostaville.

Liika tieto lisää tuskaa?
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Toisaalta kuormitusfysiologia on kaikille samanlainen. Tietyssä määrin homma menee
hyvinkin mekanistisesti siten, että laitetaan harjoitusta sisään ja saadaan tulosta ulos. Siksi
valtavan yksilöllisiä ohjelmia ei liene tarvetta luoda; ei jokainen tarvitse radikaalisti ihmeellistä
ohjelmaa.
Pääsääntöisesti, jos katsoo valmennuskirjallisuutta, niin viimeisen 70 vuoden aikana ei
suurissa linjoissa ole tapahtunut juurikaan muutosta! Paljon harjoittelua, pääpaino LITharjoittelussa, kovat harjoitukset kovaa, riittävä lepo ja ravinto. Voiko olla myös niin, että nykyisen
tiedon keskellä ajatellaan liikaa, eikä keskitytä riittävästi tärkeisiin perusasioihin? Jos tarkoitus on
kehittyä kansainväliselle huipulle, on hyvinkin toissijaista minkä pituisilla lepojaksoilla HITharjoitukset vedetään, jos viikon kokonaisharjoitusmäärä on 4 h/viikko ja ruokana on
kerroshampurilainen.

Kaikki kehittyvät
Aiemmin tutkimusartikkeleissa on ollut pohdintaa siitä, onko olemassa vasteettomia
ihmisiä: yksilöitä, jotka eivät kehity millään harjoittelulla.
Käytännön työssä tällainen on hieman kummallista ajattelua, sillä valmentajat tyypillisesti
ajattelevat, että oikeanlainen kuormitus-lepo -suhde tuottaa kyllä tulosta mihin tahansa
ominaisuuteen (harjoittelemattomassa), eikä ole syytä uskoa, että kokonaan vasteettomia ihmisiä
olisi olemassa. Muutoin heidän fysiologiansa toimisi jotenkin eri tavoin kuin meidän muiden. Jos
tuloksia ei tuntuisi tulevan, on syynä kuormitus – lepo – ravinto -akselin jonkin kohdan
murtumisesta ennemmin kuin yksilön vika.
Tässä nähdään jollain tavalla jälleen tieteentekijän ja valmentajan välinen ero. Kun
tieteentekijää vastaan tulee yksilö, jolle ei tapahtunut positiivista muutosta, hän tyytyväisenä
kirjaa tiedon ylös ja sanoo, että ei toimi. Kun valmentajaa vastaan tulee yksilö, jolle tapahtunut
positiivista muutosta, hän soimaa itseään siitä, että on ajanut valmennettavan sellaiseen asemaan,
ja pyrkii ohjelmaa muuttamalla saamaan positiivisia adaptaatioita. Valmentaja on siis positiivisesti
vastuussa ohjelmiaan noudattavista ihmisistä, kun taas tieteentekijät usein tietoisesti
etäännyttävät itsensä ohjelmista, jottei vaikuttaisi lopputuloksiin. Tällä tavoin vain voi toisinaan
tulla virhepäätelmiä.
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