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Teksti: ESKO MÄLKIÄ
  

Teknologia ilman sisältöä 
on romua

pottamiseksi. Askelien vähentäminen oli erityinen 
tavoite. 

Nyt liikuntaa korostetaan hyvinvoinnin ja tervey-
den ylläpitäjänä. Siitä huolimatta suomalaiset lihovat 
ja sairastavat. Lasten ja nuorten liikunta on huoles-
tuttanut jo ainakin 50 vuotta, eikä lasten lihomisen 
kehitystä ole onnistuttu pysäyttämään. Nämä ilmiöt 
eivät tietenkään ole yksin liikkumattomuuden syytä. 

Onko syynä absoluuttisten määrä- ja intensiteet-
titavoitteiden asettaminen liikunnassa?  Vai ovatko 
analyysit fyysisen aktiivisuuden energiankulutuk-
sesta ja intensiteetistä virheellisiä? Yksilöllisten teki-
jöiden ja päivittäisten pienten aktiivisuusmuotojen 
ja -jaksojen osuus osana kokonaisuutta on analy-
soimatta. Onko lisää liikuntaa – vaiko liikkumisen 
järkiperäistäminen suhteessa ihmisen tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin – oikea tie? 

Terveyshyödyt ovat epidemiologissa tutkimuksis-
sa kiistattomat, mutta onko liikunta kuin terveyden 
Talvivaara? Menetelmä näyttää yksinkertaiselta, se 
on helppo toteuttaa ja halpa. Kuitenkin se tuo paljon 
vääriä toimenpiteitä. 

Liikunnan määrää on mitattu lajien harrasta-
misen mukaan ja intensiteettiä suorituskyvystä 
riippumattoman luokittelun mukaan käyttämällä 
kyselyitä tai mittareita. Tietoa todellisesta aktiivi-
suudesta ja erityisesti aktiivisuuden energiankulu-
tuksesta ja sen intensiteettien vaihtelusta on vähän. 
Liike kokonaisuuksien biomekaanista luonnetta ja 
haluttuja ominaisuuksia mahdollisesti kehittäviä 
liike kokonaisuuksia ei ole analysoitu. Älytekniikka 
tuottaa välineitä ja sovelluksia liikkumisen, harjoit-
telun ja liikunnan kontrollointiin. Näitä ovat lukui-
sat askel-, kiihtyvyys-. lämpö-, EMG- ja sykemittarit 
sekä älypuhelimessa toimivat sovellukset. Me luo-
tamme nyt numeroihin ja erivärisiin palkkeihin ja 
uskomme, että niistä löytyy liikunnan totuus. Mutta 
teknologia ilman sisältöä on romua.Mittauksista 
riippumatta sirpaletiedosta pitäisi siirtyä ymmärtä-
miseen. Äly hoi älä jätä.

ESKO MÄLKIÄ, LitT, ft, Huk 
Fysioterapian emeritusprofessori 
Jyväskylän yliopisto 

EMERITUS IHMETTELEE

Liikunta on saanut ympäristössämme ja me-
diassa yhä enemmän huomiota. Urheilu on 
toistaiseksi eniten näkyvillä, mutta liikku-
misen terveysyhteydet ja mahdollisuudet 

ovat jo hyvin esillä yhteiskunta- ja terveyspolitiikas-
sa. Terveysalan ammattilaisten koulutuksessa liikku-
minen otetaan huomioon aiempaa paremmin. 

Olen katsonut ihmisen liikkumista ensin liikun-
nanopettajan silmin ja sitten liikuntafysiologina 
työterveysongelmien, kuntoutuksen ja epidemiolo-
gian tutkijana, terveyden ja fyysisen kuormittumisen 
tasapainoittajana. Erityisliikunnan – ja soveltavan 
liikunnan kehittäjänä ja fysioterapeuttina toimiessa-
ni kohteena on ollut pääosin liikkumisen kuntoutta-
vien elementtien vaste parempaan toimintakykyyn.

Minulle urheilu on ollut viihdettä. Olen osal-
listunut erilaisiin kisailuihin sortumatta ryppy-
otsaisiin otteluihin. Dopingkin on tullut tutuksi, 
sillä 80-luvun  alussa söin yhden anabolisen pillerin. 
Maku  oli huono ja siihen se jäi. Toki olin tutustunut 
anabolisten steroidien käyttäjiin kuusikymmentä-
luvun lopusta lähtien. Olin tuolloin myös amerikka-
laisessa lääkeyhtiössä töissä ja sain käyttööni kaiken 
tutkimusmateriaalin näistä aineista. 

Vuosien kuluessa olen hämmästellyt, miten näiden 
aineiden riskejä ja käyttöä on peitelty. Kyseessähän 
on kuolemanvakava asia ymmärtämättömissä mutta 
innokkaissa käsissä. Urheilu on ollut aina sosiaalisen 
ja taloudellisen nousun mahdollistaja niin urheili-
joille kuin urheilua johtaville henkilöille. On eetti-
sesti kestämätöntä, jos farmakologista valmennusta 
käytetään urheilua ohjaavien henkilöiden aseman 
kohentamiseen tietämättömien urheilijoiden kustan-
nuksella. Urheilijan on tiedettävä riskit. 

Kunto- ja ulkonäköurheilu kaikissa muodois-
saan on ongelma. Siellä piilevät terveysriskit. Tosin 
itsel lenikin on vasta nyt selvinnyt, että lapsuudesta 
asti sairastamani astman lääkitys on ollut ehkä tär-
keämpää voimailuharrastuksilleni kuin omaamieni 
nopeiden lihassolujen suhteellisen korkea määrä. 
Tunnustan.

Liikkumisen merkitystä on tutkittu ensin työn 
näkö kulmasta jo 1940-luvulta lähtien. Vielä 1970-lu-
vuilla kehitettiin menetelmiä työn ja kotitöiden hel-
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