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Johdanto. SM -tasolla pelaavan ringettejoukkueen kilpailukausi on pitkä ja raskas. Opiskelu-

jen, töiden ja muiden askareiden ohella pelaajien on jaksettava treenata kovaa miltei jokaisena 

viikon päivänä. Tämän työn tarkoituksena on seurata ja arvioida suomalaisen SM -tasolla pe-

laavan ringettejoukkueen kilpailukauden aikaista kuormittumisen ja palautumisen suhdetta sy-

keperusteisten ja subjektiivisten muuttujien avulla ja lisäksi pyrkiä havaitsemaan mahdolliset 

ylikunnon riskitapaukset. 

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 10 pelaajaa yhdestä suomalaisesta SM -ringettejoukku-

eesta (ikä 20,6 ± 2,3 vuotta, pituus 1,68 ± 0,05 m, paino 68,3 ± 6,6 kg). Kuuden vuorokauden 

mittainen tutkimusjakso sisälsi kolme jääharjoitusta ja kaksi kotiottelua. Koko jakson ajan pe-

laajat käyttivät Bodyguard 2 -sykemittaria (Firstbeat Technologies Oy, Suomi). Se poistettiin 

harjoitusten ja otteluiden sekä suihkussa käynnin ajaksi. Harjoitusten ja otteluiden aikana sy-

kettä mitattiin langattomasti Team Receiver -seurantalaitteen (Firstbeat Technologies Oy, 

Suomi) avulla. Pelaajien henkilökohtainen sykedata tallennettiin Firstbeat SPORTS-tietoko-

neohjelmistoon, joka analysoi tulokset. Pelaajat pitivät mittauspäiväkirjaa tutkimusjakson ajan, 

jonne he kirjasivat päivän tapahtumat, nukkumaanmeno- ja heräämisajat, subjektiiviset kuor-

mittavuusarviot vuorokausilta sekä harjoituksista että otteluista. Lisäksi pelaajilta mitattiin ve-

ren laktaattipitoisuutta yhdessä harjoituksessa ja yhdessä otteluissa. 

Tulokset. Tutkimusjakson päivien välillä oli kuormittavuuseroja keskisykkeen (p<0,003), 

energiankulutuksen (p<0,005) sekä RPE (rate of perceived exertion = kuormituksen kokemi-

nen) -tulosten (p<0,03) perusteella. Harjoituksissa mitatut keskisykelukemat (145 ± 9,2 / 79,5 

% HRmax) vastasivat kutakuinkin aiemmin tutkimuskirjallisuudessa esiintyneitä jääkiekkohar-

joitusten keskisykelukemia (76 % HRmax). Toisen ottelun (launantai) maksimi- (p<0,005) ja 

keskisykkeet (p<0,005) sekä energiankulutus- ja (p<0,005) RPE -tulokset (p<0,009) olivat ti-

lastollisesti merkitsevästi toista ottelua (sunnuntai) korkeampia. Myöhäisten harjoitusten jäl-

keen yön keskisyke oli tilastollisesti korkeampi kuin aikaisempien harjoitusten jälkeen 

(p<0,045). Yön RMMSD -arvot olivat myöhäisten harjoitusten jälkeen matalampia verrattuna 

molempiin päivällä pelattuihin otteluihin: kevyeen (p<0,021) ja kovaan (p<0,035). RPE-tulok-

set korreloivat ottelussa mitattujen laktaattitulosten kanssa (r=0,536; p<0,110). Ringetteharjoi-

tusten aikana mitattu veren laktaattipitoisuus oli 4,1 ± 1,5 mmol/l. Vastaavasti ottelussa tu-

lokseksi mitattiin 9,0 ± 3,6 mmol/l. 

Johtopäätökset. Otteluiden ja myöhäisten harjoitusten muodostaessa suuren osan ringettepe-

laajan kuormittumisesta kilpailukauden aikana, on töiden ja opiskelujen täyttämä arki entistäkin 

suurempi palautumisen ja kuormittumisen määrittäjä. Tutkimusjakson päivät olivat kuormituk-

seltaan erilaisia, joten palautumisen ja kuormittumisen suhde vaihteli vuorokausittain. Vaikka 

joukkoon mahtui yksi mahdollinen ylirasitustilaan viittaava tapaus, kokonaisuudessaan jouk-

kueen keskimääräinen unen pituus oli riittävä vastaamaan arjesta, harjoituksista ja otteluista 

muodostuvan kokonaiskuormitukseen. Jääkiekon ja ringeten fysiologisia vaatimuksia voidaan 

pitää samanlaisina. 
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1 JOHDANTO 

 

Kuormitus on suomenkielinen käännös stressistä. Kuormitus aiheuttaa aina jonkinasteisen epä-

tasapainotilan ihmisen biologiseen ja fyysiseen systeemiin. Palautuminen puolestaan voidaan 

määritellä elimistön homeostaasin palauttamisena normaalitilaan sekä psyykkisten ja fyysisten 

voimavarojen lisääntymisenä. (Kellmann 2002, 3–24.) Lähtökohtaisesti kuormituksen ja palau-

tumisen suhteen tulisi olla tasapainossa, mutta urheilijat pyrkivät tietoisesti harjoittelunsa avulla 

järkyttämään tätä tasapainotilaa suorituskykynsä parantamiseksi. Liiallinen harjoittelu voi joh-

taa erilaisten ylirasitustilojen syntyyn. Tämän vuoksi kovasti treenaavan urheilijan on kiinni-

tettävä erityistä huomiota palautumiselle jäävän ajan riittävyyteen. (Halson & Jeukendrup 

2004.) 

 

Autonominen hermosto voidaan jakaa kahteen keskenään tasapainottelevaan osaan: sympaatti-

seen sekä parasympaattiseen hermostoon. Parasympaattinen hermosto toimii elimistön ollessa 

lepotilassa ja sympaattinen hermosto puolestaan aktiivisuuden aikana. (Nienstedt ym. 2009, 

538–544.) Vuosien varrella tutkijat ovat havainneet sykevälivaihtelun heijastavan autonomisen 

hermoston tasoa ja sitä kautta huomanneet sen kuvaavan elimistön palautumisen ja kuormittu-

misen tasapainoa. Sykevälivaihtelulla tarkoitetaan sydämen sykäysten väliin jäävän ajan vaih-

telua. Sympaattisen hermoston aktiivisuus pienentää ja parasympaattisen puolestaan kasvattaa 

vaihtelua, jota kuvataan erilaisin muuttujin. Näitä ovat esimerkiksi korkeataajuuksista vaihtelua 

kuvaava HF ja matalataajuuksista vaihtelua kuvaava LF sekä peräkkäisten sykevälien keski-

määräistä vaihtelua kuvaava RMMSD. (Task Force 1996.) 

 

Urheilijan jatkuvan suorituskyvyn parantumisen ja sitä kautta menestymisen avain on löytää 

tasapaino kovan harjoittelun ja palautumisen välillä. Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan ja 

tarkastellaan naisten SM -sarjassa pelaava ringettejoukkueen kuormittumista ja palautumista 

kilpailukaudella 2014–2015. Kuormittumista ja palautumista analysoitiin sydämen autonomista 

säätelyä kuvaavan sykevälivaihtelun avulla. Sen mittaamiseen erikoistuneiden menetelmien 

avulla urheilijat ja valmentajat pystyvät tarkkailemaan kuormituksen ja palautumisen tasapai-

noa. Näin ollen menetelmät auttavat oikean harjoituskuorman valinnassa ja parhaimmassa ta-

pauksessa pystyvät ehkäisemään ylirasitustilojen syntymistä. (Firstbeat Technologies Oy 

2015.) Analysoitavat sykejaksot voivat olla eripituisia, mutta kaikista tarkin kuva autonomisen 

hermoston tilasta saadaan koko vuorokauden pituisista mittausjaksoista, jotka pitävät sisällään 



     2 

 

myös unijakson (Hautala ym. 2001). Menetelmät perustuvat lukuisten tutkimusten tuloksena 

kiteytyneeseen olettamukseen: korkeaintensiteettisen harjoittelun on havaittu hidastavan auto-

nomisen hermoston palautumista ja näin ollen pienentävän sykevälivaihtelua (Myllymäki ym. 

2012; Morales ym. 2014). 

 

Elimistön kuormittumista ja palautumista voidaan toki mitata myös toisenlaisin menetelmin. 

Energiankulutusta pystytään laskemaan epäsuorasti sykemittauksen perusteella, sillä muuttu-

jien välillä on lineaarinen yhteys kohtalaisella kuormituksen tasolla. (Hiilloskorpi ym. 2003.) 

Kuormittavuutta ja palautuneisuutta pystytään arvioimaan myös subjektiivisesti erilaisilla ky-

selyillä tai päiväkirjoilla. Esimerkiksi Gunnar Borgin kehittämää RPE -asteikkoa käytetään 

usein harjoituksen kuormitustason arvioinnissa (Morgan 1994; Snyder ym. 1993), mutta tau-

lukkoa on helppo soveltaa monen eri tilanteen kuormittavuuden arviointiin. Veren laktaattipi-

toisuus on hyvä mittari, kun arvioidaan hetkellistä kuormitustasoa (Eniseler 2005). Sen on myös 

huomattu korreloivan harjoituksen aikaisten RPE -arvioiden kanssa (Coutts ym. 2007). 

 

Tämän tutkimuksen kohteena on naisten SM -ringettejoukkue. Ringette on naisille suunnattu 

jääpeli, jota pelataan jääkiekkokaukalossa. Laji muistuttaa nopealta pelitempoltaan jääkiekkoa 

ja hyökkäys- ja puolustusstrategialtaan koripalloa. (Ringette Canada 2015.) Naisten SM-sarjan 

kilpailukausi kestää kuusi kuukautta ja joukkueet pelaavat nelinkertaisen runkosarjan. Ottelut 

pelataan pääasiassa viikonloppuisin. (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) SM -

joukkueet harjoittelevat jäällä 3–4 kertaa viikossa koko kilpailukauden ajan. Yleensä jääharjoi-

tuksen yhteyteen liitetään oheisharjoitus. Lisäksi pelaajat harjoittelevat omatoimisesti vapaa-

ajallaan. Tärkeimpiä lajissa vaadittavia ominaisuuksia ovat voima, nopeus ja anaerobinen kes-

tävyys ja lajin intervallityyppisyydestä johtuen tärkeimpänä energiantuottotapana on anaerobi-

nen glykolyysi. (Montgomery 1988.) 

 

Tämän työn tarkoituksena on seurata ja arvioida suomalaisen SM -ringettejoukkueen kilpailu-

kauden aikaista kuormittumista ja palautumista. Kuormituksen ja palautumisen tasapainoa ar-

vioidaan monien sykeperusteisten sekä subjektiivisten muuttujien avulla ja samalla pyritään 

havaitsemaan mahdolliset ylikuormitusriskitapaukset. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on 

pyrkiä selvittämään se, kuinka paljon harjoitusten ja otteluiden ulkopuoliset tekijät selittävät 

kuormittumisen osuutta. Koska ringette on vielä varsin tutkimaton urheilulaji, tarjoaa työ sa-

malla lajista miltei ensimmäisiä liikuntabiologisia lajianalyyttisiä tutkimustuloksia. 
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2 RINGETTE  

 

2.1 Lajin ominaispiirteet 

 

Ringette on naisten vauhdikas jääpeli, joka keksittiin Kanadassa 1960-luvulla. Suomeen laji 

rantautui vuonna 1979. Tänä päivänä Suomessa ringetessä kilpaillaan SM -tasolla C-junioreista 

aina naisiin saakka. (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) Lajissa yhdistyvät jää-

kiekon nopea pelitempo sekä koripallon hyökkäys- ja puolustusstrategia. Koska laji on luotu 

naisten ehdoilla, voimakas kontakti on kiellettyä. Maila on suora ringettemaila, jossa on erityi-

nen kärki. Pelivälineenä toimii kuminen ringetterengas. (Ringette Canada 2015.) Maalivahdin 

ja kenttäpelaajan varusteet ovat samat kuin jääkiekonpelaajalla. Ringetessä kenttäpelaajien on 

kuitenkin käytettävä koko kasvosuojusta ja lisäksi pelihousut ovat pitkät. (Suomen Kaukalo-

pallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) Lajia pelataan jääkiekkokaukalossa. Ottelussa joukkueella saa 

olla samanaikaisesti kentällä yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa: kaksi puolustajaa, kaksi 

laitahyökkääjää ja keskushyökkääjä (International Ringette Federation 2015). 

 

Muihin jäälajeihin verrattuna ringette muistuttaa eniten jääkiekkoa. Ringeten säännöt kuitenkin 

poikkeavat huomattavasti jääkiekosta. Ringetessä kentän päästä päähän edetään aina syöttä-

mällä erikseen kummankin siniviivan yli oman joukkueen pelaajalle. Aloitukset tapahtuvat 

aloitussyöttöympyröiden puolikkaista niin, että aloittamassa on vain yksi pelaaja jommasta-

kummasta joukkueesta. Ringetessä maalivahti on ainut pelaaja, joka saa olla maalivahdin alu-

eella; maali hylätään, jos se on tehty pelaajan ollessa kosketuksissa maalivahdin alueeseen. 

Kaukalossa, jossa pelataan ringetteä, tulee olla maalattuna punaiset ohuet ringetteviivat (kuva 

1). Ringetteviivan ja päädyn välisellä alueella saa olla kerrallaan kolme hyökkäävän joukkueen 

kenttäpelaajaa ja puolustavan joukkueen kolme kenttäpelaajaa sekä maalivahti. Ringetessä käy-

tetään koripallon tapaan hyökkäysaikaa, joka on 30 sekuntia. Kello käynnistetään, kun joukkue 

saa renkaan haltuunsa. Uusi hyökkäysaika annetaan, kun joukkue laukaisee kohti maalia tai kun 

rengas siirtyy joukkueelta toiselle. Hyökkäysaika tekee lajista vauhdikkaamman. Raju kontak-

tipelaaminen on ringetessä kiellettyä. Esimerkiksi estämisestä, vartalokontaktista, huitomisesta, 

kampituksesta sekä koukkaamisesta tuomitaan tilanteesta riippuen kahden tai neljän minuutin 

jäähy. (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) 
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KUVA 1. Ringettekenttä. (International Ringette Federation 2015. http://www.ringette.cc./en/Materi- 

als.html.) 

 

Kilpailukausi naisten SM -sarjassa kestää kuusi kuukautta. Runkosarja alkaa syyskuun lopussa 

ja loppuu maaliskuun alussa. Välierät ja finaalit sijoittuvat maaliskuulle. Kaudella 2014–2015 

naisten SM -sarjassa oli kuusi joukkuetta ja nämä pelasivat nelinkertaisen sarjan, jolloin run-

kosarjaotteluita kertyi 20 jokaista joukkuetta kohden. Otteluita oli keskimäärin 1–2 viikossa ja 

ne pelattiin pääsääntöisesti viikonloppuisin. (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) 

 

2.2 Kilpailukauden harjoittelu 

 

Ringetteharjoittelusta ei ole tehty lainkaan tieteellistä tutkimusta. Yleisesti ottaen naisten SM-

tasolla pelaavat ringettejoukkueet harjoittelevat jäällä 3–4 kertaa viikossa koko kilpailukauden 

ajan. Jääharjoitusten ulkopuolella tehtävä harjoittelu; omatoiminen sekä joukkueen yhteinen 

oheisharjoittelu, on samantapaista kuin jääkiekon oheisharjoittelu, sillä lajeissa on hyvin sa-

mankaltaiset fyysiset vaatimukset.  

 

Harjoittelu jäällä. Kun ei jääkiekon, ei myöskään ringeten puolelta löydy juuri yhtään tutki-

mustietoa jäällä tehtävästä harjoittelusta tai harjoitusten rungosta. Yleisesti voidaan kuitenkin 

sanoa, että ringetessä jääharjoitusten runko koostuu kilpailukaudella hyvin samalla tavalla kuin 

jääkiekossa. Alkuun hieman syöttelyä, perään jonkinlainen sykettä nostattava lämmittelykier-

http://www.ringette.cc./en/Materi-
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toharjoitus, jossa tulee paljon liikettä, syöttöjä ja laukauksia kohti maalia. Tämän jälkeen saa-

tetaan tehdä jonkinlainen laukaisuharjoite maalivahdeille. Seuraavaksi, harjoitusten tavoitteesta 

riippuen, siirrytään joko taito- tai taktiikkaosuuteen. Peliosuus otetaan tarvittaessa vielä tämän 

jälkeen. Loppuun tehdään monesti vielä muutaman minuutin mittainen anaerobinen sprintti- tai 

viivaluisteluharjoitus. 

 

Harjoittelu jään ulkopuolella. Wathenin ym. (2008, 507–517) mukaan omatoimisen- ja oheis-

harjoittelun tavoitteena on pyrkiä ylläpitämään kilpailukauteen valmistavalla kaudella hankit-

tuja voima-, teho-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksia. Durocherin ym. (2008) tekemä tut-

kimus osoitti, että jääkiekkoilijoiden maksimaalinen aerobinen kapasiteetti laskee kilpailukau-

den aikana. Siksi kestävyysominaisuuksia on tärkeää ylläpitää kauden aikana esimerkiksi juos-

ten tai kuntopyörällä tehtävien, kestoltaan 20–30 minuuttia pitkien intervalliharjoitusten muo-

dossa (Rosene 2002; Durocher ym. 2008). Voima- ja teho-ominaisuuksia ylläpidetään kilpailu-

kauden aikana suurimmalta osin voimaharjoittelun avulla. Kuntosalilla tehdään pääasiassa pe-

rusvoimaa, eli liikkeitä noin 10 toiston sarjoilla. (Rosene 2002.) Hoffmanin & Kangin (2003) 

tekemän tutkimuksen mukaan kilpailukaudella on hyvä tehdä myös hieman maksimivoimahar-

joittelua (kolmen toiston sarjoja 80 % maksimista). Ebbenin ym. (2004) tekemässä tutkimuk-

sessa kysyttiin NHL -joukkueiden fysiikkavalmentajilta heidän käyttämistä harjoitusmeto-

deista: 21 valmentajaa 23:sta vastasi käyttävänsä plyometriaa, kuten loikkia ja hyppyjä, nopeus- 

ja teho-ominaisuuksien harjoittamisessa. Kilpailukaudella tehtävällä plyometrisellä harjoitte-

lulla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia jääkiekon suorituskykyyn, erityisesti nopeuteen 

(Hedrick, 2002; Behm ym. 2005). 

 

2.3 Fysiologinen kuormittavuus ja lajin vaatimukset 

 

Fysiologisia vaatimuksia ei ole tutkittu ringetteottelussa, mutta jääkiekon tavoin korkeaintensi-

teettiset pyrähdykset, suunnanmuutokset ja kamppailutilanteet vaativat ringettepelaajalta voi-

maa, nopeutta ja anaerobista kestävyyttä. Vaihtojen pituus vaihtelee 30 sekunnista 80 sekuntiin. 

Anaerobista suorituskykyä tarvitaan vaihtojen aikana nopeissa luistelupyrähdyksissä. Aerobista 

kuntoa taas tarvitaan nopeaan palautumiskykyyn vaihtojen välissä sekä siihen, että jaksaa pelata 

tehokkaasti ottelun alusta loppuun. (Montgomery 1988.) Naisten ringetteottelussa pelataan 

neljä 15 minuutin pituista erää. Toisen ja kolmannen erän välissä on 15 minuutin mittainen 
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jäänajotauko ja 1. ja 2. sekä 3. ja 4. erien välissä pidetään kahden minuutin mittaiset tauot. 

(Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) 

 

Lajien samankaltaisuuden vuoksi ringeten ja jääkiekon fysiologista kuormittavuutta voidaan 

hyvin vertailla keskenään. Ringetestä on tehty muutama tieteellinen tutkimus. Yhdessä niistä 

(Webster ym. 1999) kartoitettiin vuoden 1996 Kanadan maajoukkuepelaajien fyysisiä ja fysio-

logisia ominaisuuksia laajan testipatteriston avulla. Tutkimuksessa mitattiin muun muassa pe-

laajien antropometriaa, liikkuvuutta, lihasvoimaa ja -kestävyyttä, anaerobista tehoa, maksimaa-

lista aerobista tehoa sekä on-ice testinä sukkulasprinttiä (12 x 18,3 m). Toinen tutkimus on 

vuodelta 1988 (Alexander ym.), jossa vertailtiin eri pelipaikkoja pelaavien ringettepelaajien sy-

ketasoja ottelun aikana. Tutkimus todistaa, että ringetteottelussa sykkeissä on pelipaikkakoh-

taisesti eroja. Keskushyökkääjällä syke on keskimääräisesti koreammalla, sillä kyseisellä peli-

paikalla pelaava pelaaja on käytännössä se, joka liikkuu päädystä päätyyn koko kentän mitalla, 

eli sekä hyökkää että puolustaa. On kuitenkin muistettava, että mainitut tutkimukset ovat melko 

vanhoja, joten lajin luonne on niistä päivistä muuttunut paljonkin. Nykypäivänä pelaajat ovat 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan kaikin puolin kovemmassa kunnossa: nopeampia, ketterämpiä, 

voimakkaampia ja taitavampia teränkäyttäjiä. Myös välinekehitys vaikuttaa omalta osaltaan. 

Näiden syiden ansioista pelin vauhti ja intensiteetti ovat kasvaneet ajan mittaan. 

 

Naisjääkiekkoilijoiden keskimääräinen syke harjoitusten aikana on noin 76 % maksimisyk-

keestä (HRmax) ja ottelun aikana noin 90 % HRmax (Spieringin ym. 2003). Patersonin (1979) 

tekemän tutkimuksen mukaan miesten jääkiekko-ottelussa kenttäpelaajien syke oli myös kes-

kimäärin 90 % HRmax, katkon aikana 60–75 % HRmax. Maalivahdilla syke oli keskimäärin 

64 % HRmax koko ottelun ajan. Samassa tutkimuksessa sykkeissä kenttäpelaajien pelipaikko-

jen välillä ei ole havaittu kovinkaan merkittäviä eroja. (Paterson 1979.) Kuitenkin ringetteotte-

lussa koko kentän mitalla luistelevalla keskushyökkääjällä syketasot ovat todennäköisesti kor-

keammalla. Vain 3/4 kentän mitasta luistelevat laitahyökkääjät ja puolustajat, eivät pääse vaih-

tojen aikana niin korkeisiin keskimääräisiin tuloksiin. Stanulan & Roczniokin (2014) tekemän 

tutkimuksen mukaan syke on sopiva muuttuja arvioimaan jääkiekko-ottelun intensiteettiä, joten 

lajien samankaltaisuuden vuoksi sen avulla voidaan arvioida myös ringetteottelun kuormitta-

vuutta.  
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2.3.1 Tärkeimmät energiantuottotavat 

 

Välittömät energianlähteet. Adenosiinitrifosfaatti (ATP) on lihaksiin varastoinunut kor-

keaenerginen fosfaatti, mihin muotoon kaikki energia muuttuu ja jota tarvitaan lihastyössä. Se 

yhdessä lihasten fosfokreatiinin l. kreatiinifosfaatin (KP) kanssa riittävät energianlähteeksi 

muutaman sekunnin mittaisiin maksimaalisiin pyrähdyksiin. (McArdle ym. 2014, 161–175.) 

Gollnickin ym. (1973) mukaan välittömästi käyttöön saatavan energian määrä kovatehoisessa 

suorituksessa on riippuvainen lihasten ATP- ja KP -varastojen koosta sekä niiden täyttöasteesta 

(McArdle ym. 2014, 161–175). Se, kuinka pitkäksi ajaksi nämä varastot riittävät, riippuu siitä, 

kuinka paljon lihasmassaa suorituksessa pystytään aktivoimaan maksimaalisesti. Esimerkiksi 

suorituksessa, jossa 20 kg lihasmassaa aktivoidaan maksimaalisesti, fosfaatteihin sisältynyt 

energia riittää ainoastaan 5–6 sekunniksi. (Hirvonen ym. 1987.) 

 

Anaerobinen glykolyysi. Koska ringette on intervallityyppinen laji, jääkiekon tavoin tärkein 

energiantuottomenetelmä on anaerobinen glykolyysi (Montgomery 1988). Anaerobinen glyko-

lyysi käynnistyy vähitellen välittömien energianlähteiden alkaessa ehtyä lihaksista. Se on kes-

keinen energiantuottotapa 30–120 s kestävissä maksimaalisessa suorituksissa. Anaerobinen 

glykolyysi on nopein energiantuottotapa fosfokreatiinin jälkeen: glykolyysissä glukoosista syn-

tynyt pyruvaatti pelkistetään maitohapoksi ja samalla vapautuu energiaa ATP:n muodossa li-

hassolujen käyttöön. (McArdle ym. 2014, 141–159.) 

 

Anaerobisen glykolyysin lopputuotteena lihaskudokseen kertyy siis maitohappoa, joka hajoaa 

laktaatiksi ja vetyioneiksi. Laktaatti itsessään ei aiheuta väsymyksen tunnetta, vaan happa-

muutta aiheuttava kehon vetyionipitoisuuden lisääntyminen johtaa suorituskyvyn laskemiseen. 

(Gaitanos 1993.) Glukoneogeneesin avulla osa laktaatista pystytään muuttamaan takaisin glu-

koosiksi (McArdle ym. 2014, 8–18). Noonanin (2010) mukaan jääkiekko-ottelussa pelaajien 

laktaattipitoisuudet ovat keskimäärin 8,15 mmol/l (4,4–13,7 mmol/l). Laktaattia ei ole koskaan 

mitattu ringetessä, mutta todennäköistä on, että lajissa päästään samoihin lukemiin. 
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2.3.2 Kestävyysominaisuudet 

 

Anaerobinen kestävyys. Montgomeryn (1988) mukaan jääkiekko-ottelussa työtä tehdään keski-

määrin 69 % anaerobisesti. Koska maksimaaliset ja suhteellisen lyhyet vaihdot kuuluvat lajin 

luonteeseen, hyvä anaerobinen teho ja kapasiteetti ovat tärkeitä jääkiekkoilijoiden ominaisuuk-

sia. (Montgomery 1988.) Anaerobista kestävyyttä tarvitaan vaihtojen aikana nopeissa maksi-

maalisissa pyrähdyksissä. Energia näiden suorittamiseen saadaan lihaksiin varastoituneista 

ATP:sta, KP:sta sekä anaerobisen glykolyysin avulla. Lihasten glykogeenipitoisuuden nousun 

harjoittelun seurauksena on todettu tehostavan anaerobista glykolyysia, ja tätä kautta myös an-

aerobista kestävyyttä. Parantuneesta anaerobisesta kestävyydestä kertoo se, että esimerkiksi te-

holajien urheilijat pääsevät 20–30 % korkeampiin laktaattituloksiin maksimaalisen ja lyhytkes-

toisen suorituksen jälkeen. (McArdle ym. 2014, 161–175.) Anaerobista kestävyyttä ringettepe-

laajilla mitattiin Websterin ym. (1999) tutkimuksessa 30 sekunnin Wingate-polkupyöräergo-

metritestillä. 

 

Aerobinen kestävyys. Jääkiekko-ottelussa työtä tehdään aerobisesti keskimäärin 31 %. Se on 

pieni osa ottelusta, mutta pelaajalla on oltava hyvä aerobinen kestävyys, jotta palautumiseen 

vaihtojen välillä olisi tehokasta ja jotta hän jaksaisi pelata tehokkaasti läpi ottelun. (Montgo-

mery 1988.) Aerobisen energiantuoton rooli korostuu vasta suorituksen keston pidentyessä. Ae-

robisen energiantuoton aikana elimistö ei happamoidu, sillä happi sitoo Krebsin syklissä ja β-

oksidaatiossa vapautuneet vedyt itseensä. Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) on hyvä 

muuttuja kuvaamaan aerobisia kestävyysominaisuuksia. (McArdle ym. 2014, 227–247.) Kuten 

Webster ym. (1999) käyttivät, niin myös tänä päivänä Suomen ringeten maajoukkue käyttää 

polkupyöräergometrillä tehtävää maksimaalista hapenottokyvyn testiä aerobisten kestävyys-

ominaisuuksien mittaamisessa (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015). 

 

2.3.3 Voimaominaisuudet 

 

Toisin kuin jääkiekossa, ringetessä ei ole kovaa kontaktia. Kuitenkin hyvät ylä- ja alavartalon 

voimatasot näyttäytyvät eduksi ringetessä tapahtuvissa kaksinkamppailu- ja vääntötilanteissa. 

Montgomeryn (1988) ja mukaan, ollakseen nopea jääkiekkoilija, pelaajalla tulee olla hyvät 

maksimi- ja nopeusvoimatasot alaraajoissa. Nopeusvoimalla tarkoitetaan voiman ja liikenopeu-

den tuloa. Se esiintyy jääkiekossa tärkeänä suorituskyvyn määrittäjänä, sillä lajissa tulee paljon 
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kiihdytyksiä tavoiteltaessa irtokiekkoja. (Twist 2007, 69–76.) Käden puristusvoima (maksimi-

voima) mailan käsittelyssä on myös tärkeää (Montgomery 1988).  

 

Webster ym. (1999) mittasivat ringettepelaajilta maksimivoimaa käsien puristusvoimatestillä 

sekä alaraajojen maksimivoimatasoja isokineettisesti polven ojennus- ja koukistustestillä. Li-

säksi he mittasivat vatsalihasten ja ylävartalon kestovoimaa (vatsarutistukset, punnerrukset). 

Nykyään Suomen ringettemaajoukkuetestileireillä pelaajilta mitataan kestovoimaa punnerrus-, 

vatsalihas- ja yhden jalan kyykkytestillä. Nopeusvoimaa mitataan kevennys- ja esikevennyshy-

pyllä kontaktimatolla. (Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 2015.) 

  

2.3.4 Nopeusominaisuudet 

 

Ringette on jääkiekon tavoin hyvin nopeatempoista ja siinä tulee paljon suunnanmuutoksia sekä 

nopeita pyrähdyksiä. Pelaajalta vaaditaan suuren luistelunopeuden lisäksi räjähtäviä ominai-

suuksia sekä hyvää reagointikykyä. Myös oikea luistelutekniikka ja ketteryys vaikuttavat pe-

laajan nopeuteen. Nopeus- ja teho-ominaisuudet nivoutuvat jääkiekossa hyvin yhteen. (Twist 

& Rhodes 1993.) 

 

Ringettepelaajien nopeusominaisuuksia testataan tänä päivänä maajoukkueleireillä 20 metrin 

sekä juoksu- että luistelutestillä. Molemmissa testeissä lähtö tapahtuu paikaltaan. Testeissä mi-

tataan kokonaisaika sekä ensimmäisen 5 metrin matkalle kulunut aika. (Suomen Kaukalopallo- 

ja Ringetteliitto ry 2015.) On mahdollista, että nopeus korostuu ringetessä vielä jääkiekkoa 

enemmän, sillä ringetessä pelivälineen pysyessä helpommin hallussa pelaajat pystyvät keskit-

tymään enemmän luisteluun. 
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3 AUTONOMINEN HERMOSTO JA SYKEVÄLIVAIHTELU 

 

3.1 Autonomisen hermoston toiminta 

 

Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto on säätelyjärjestelmä, joka reagoi nopeasti 

muuttuviin olosuhteisiin tarkoituksen mukaisella tavalla. Se ohjaa sisäelinten toimintaa ja osal-

listuu moniin elimistön säätelytoimintoihin, kuten verenkierron ja hengityksen säätelyyn. (So-

vijärvi ym. 1994, 314–322.) Selkäytimessä, aivorungossa ja hypotalamuksessa sijaitsevat kes-

kukset (mm. verenkierto- ja hengityskeskus) ohjaavat autonomisen hermoston toimintaa (Gu-

yton & Hall 2011, 729–741). 

 

Afferentit hermoradat kuljettavat impulsseja sisäelinten tilasta keskushermoston käsittelyalu-

eille, jossa informaatiota integroidaan. Tilanteeseen vastaava impulssi lähtee kulkemaan effe-

renttiä hermorataa pitkin kohde-elimille, kuten sydämeen tai verisuoniin. Autonominen her-

mosto voidaan jakaa sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Näiden kahden hermos-

ton toiminta tasapainottelee keskenään. Pääsääntöisesti sisäelimillä on sekä sympaattinen että 

parasympaattinen hermotus, mutta niiden vaikutus kohde-elimeen on toisiinsa nähden vastak-

kainen. (Nienstedt ym. 2009, 538–544.) 

 

3.1.1 Sympaattinen hermosto 

 

Sympaattinen hermosto (kuva 2) toimii aktiivisuuden aikana: fyysisen ja pyykkisen stressin 

lisääntyessä ja silloin kun elimistö pyrkii selviytymään jostakin toimintaa vaativasta tilanteesta. 

Sympaattinen hermosto tehostaa kehon hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa: keuhko-

putket laajenevat, hengitysfrekvenssi tihenee, sydämen supistusvoima ja -frekvenssi kasvavat, 

ja verenpaine nousee. Lisäksi elimistön kudosten, kuten luurankolihasten aineenvaihdunta vil-

kastuu, jolloin voimantuottokyky paranee. Sympaattisen hermoston toiminnan on myös ha-

vaittu tehostavan mentaalista aktiivisuutta. (Guyton & Hall 2011, 729–741; Nienstedt ym. 

2009, 541–542.)  
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3.1.2 Parasympaattinen hermosto 

 

Nienstedtin ym. (2009, 543–544) mukaan parasympaattisen hermoston (kuva 3) toiminta yh-

distetään voimavarojen lisääntymiseen sekä lepo- ja ruuansulatustilaan eli aivan päinvastaisiin 

tilanteisiin verrattuna sympaattisen hermoston toimintaan. Parasympaattisen hermoston vaiku-

tukset ovat yleensä myös päinvastaisia: keuhkoputket supistuvat, hengitysfrekvenssi harventuu, 

sydämen supistusvoima- ja -frekvenssi pienentyvät ja verenpaine laskee. Päinvastaisesti sym-

paattisen hermoston toimintaan nähden kudosten aineenvaihdunta hidastuu ja voimantuotto-

kyky laskee. (Guyton & Hall 2011, 729–741.) 

KUVA 2. Sympaattinen hermosto ja kohde- 

elimet, joihin se vaikuttaa. (Guyton & Hall  

2011.) 

KUVA 3. Parasympaattinen hermosto ja koh- 

de-elimet, joihin se vaikuttaa. (Guyton & Hall 

2011.) 

 

3.2 Verenkiertoelimistö ja sen autonominen ohjaus 

 

Verenkierto. Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä huolehtimalla kudosten ravin-

nonsaannista ja kuona-aineiden poiskuljetuksesta. Lisäksi sen tehtävänä on tasoittaa elimistön 

lämpötila- ja happamuuseroja sekä kuljettaa kemiallisia viestejä. Verenkierto voidaan jakaa ää-

reis- eli isoon verenkiertoon sekä keuhko- eli pieneen verenkiertoon. (Guyton & Hall 2011, 157–
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166.) Veri virtaa sydämen pumppaamana elimistön verisuonistossa. Valtimosuonet vievät hape-

kasta verta kudoksiin, jossa suonet haaroittuvat aina vain pienemmiksi hiussuoniksi. Hiussuonet 

huolehtivat veren kuljetuksesta ympäri koko kehon. Laskimosuonet taas kokoavat vähempihap-

pisen laskimoveren hiussuonistosta ja tuovat sitä takaisin sydämeen päin. (Nienstedt ym. 2009, 

185–186.)  

 

Verenpaine. Veren kulku valtimoissa perustuu verenpaineeseen. Paineen määrä on riippuvainen 

sydämen pumppaamasta verimäärästä (minuuttitilavuus) sekä verenkierron ääreisvastuksesta 

(perifeerinen vastus) eli verisuonten supistusasteesta. Perifeerinen vastus taas johtuu pääasiassa 

veren ja verisuonten seinämien välisestä hankauksesta, johon verisuonten keskimääräinen läpi-

mitta eritoten vaikuttaa. Verenpaineen oltava riittävän suuri, jotta veri pystyy nousemaan elimis-

tössä myös painovoimaa vastaan, esimerkiksi aivoihin. (Nienstedt ym. 2009, 212–213.) 

 

Sydän. Sydän on suunnilleen omistajansa nyrkin kokoinen ontto lihas, joka koostuu kahdesta 

eteisestä sekä kahdesta pumppuina toimivasta kammiosta. Oikea puoli pumppaa vähähappisem-

paa verta keuhkoihin, josta hapekas veri palaa vasemmalle puolelle pumpattavaksi ääreisveren-

kiertoon. Molemmilla puoliskoilla on sekä eteinen että kammio, joita erottavat erityiset eteis-

kammioläpät. (Nienstedt ym. 2009, 186–192; Guyton & Hall 2011, 101–113.) Sydänlihaskudok-

sella on sekä sileän että poikkijuovaisen lihaskudoksen ominaisuuksia: kudos on poikkijuovaista 

ja solut kooltaan hieman sileitä lihassoluja suurempia. Toisin kuin poikkijuovaisessa luurankoli-

hassolussa, jokaisessa sydänlihassolussa on vain yksi tuma. Sydänlihassyyt voivat myös olla haa-

rautuneita, jolloin ne yhteen liittyessään muodostavat verkon, joka supistuu aaltomaisesti impuls-

sin saapuessa. (Nienstedt 2009, 83–84.) 

 

Sinussolmuke. Sinussolmuke on pieni sydämen oikean eteisen yläosassa ja yläonttolaskimon ty-

vessä sijaitseva erikoistunut lihas, joka kontrolloi sydämen sykettä. Sinussolmukkeen lähettämät 

spontaanit rytmiset impulssit (aktiopotentiaalit) kulkevat eteisratoja pitkin eteis-kammiosolmuk-

keeseen, sieltä eteiskammiokimpun kautta Purkinjen soluihin ja sieltä edelleen ympäri kammion 

seinämiä, jotka supistuvat ja saavat veren puristumaan kammioista eteenpäin. Sinussolmuke 

määrää sykkeen, sillä sen tahti on muita solmukkeita nopeampi, noin 70–80 lyöntiä minuutissa. 

(Guyton & Hall 2011, 101–120.) 
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Verenkiertoelimistön hermostollinen säätely. Ydinjatkeessa ja aivosillassa sijaitseva vasomoto-

rinen keskus säätelee sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaa. Tämä keskus voidaan jakaa 

kahteen osaan: 1. verenkiertoelimistöä kiihdyttävän pressor-alueeseen ja 2. verenkiertoelimistöä 

hidastavaan depressor-alueeseen. Molemmilla alueilla on olemassa omat hermoratansa. Afferen-

tit hermot tälle alueelle tulevat baroreseptoreista, perifeerisistä kemoreseptoreista, keuhkojen ve-

nytysreseptoreista sekä aivojen kuorikerrokselta. Vasomotorinen keskus joko kiihdyttää tai hi-

dastaa verenkiertoelimistön toimintaa näiltä alueilta tulevien viestien perusteella. Myös toinen 

keskushermostossa sijaitseva alue, kardioinhibitorinen keskus, säätelee sydämen ja verenkier-

toelimistön toimintaa. (Sovijärvi ym. 1994, 314–322.) 

 

Verenkierron paikallinen ja humoraalinen säätely. Autonominen hermosto säätelee verenkier-

toelimistön toimintaa sekä paikallisesti että humoraalisesti. Kudokset itsessään pystyvät siis pai-

kalliseen, autoregulaariseen verenkierron säätelyyn. (Guyton & Hall 2011, 101–113.) Kun pik-

kuvaltimoiden seinämät aistivat venytystä, lämpötilanmuutoksia sekä veren kuljettamien eri ai-

neiden pitoisuuksia, suonet joko supistavat tai laajentavat seinämien läpimittaa kyseisen tarpeen 

mukaan (Nienstedt ym. 2009, 223–225).  

 

Sydämen hermostollinen säätely. Sydänlihasta hermottavat sympaattisen hermoston säikeet 

muodostuvat kaulan ja rintakehän postganglionaarisista säikeistä, kun taas vastaavat parasym-

paattisen hermoston säikeet lähtevät Vagus- eli kiertäjähermosta (Sovijärvi ym. 1994, 314–322). 

Sympaattisen hermoston säikeet yhdistyvät Vagus-hermosta haarautuvien kolmen parasympaat-

tisten hermon kanssa ja ne yhdessä muodostavat sydänpunoksen eteisten sekä suurten verisuon-

ten ympäristöön (varsinkin sinussolmukkeeseen ja eteis-kammiosolmukkeeseen), josta her-

mosyitä levittyy ympäri sydänlihasta (Nienstedt ym. 2009, 225–226). Sympaattisten hermojen 

päätteistä vapautuva noradrenaliini kasvattaa sydämen supistusvoimaa ja samalla syke nopeutuu. 

Myös lisämunuaisten ytimistä verenkierron mukana tuleva adrenaliini vaikuttaa sydämeen sa-

malla tavalla. Parasympaattisten hermojen päätteistä vapautuva asetyylikoliini taas hidastaa sy-

dämen rytmiä. (Nienstedt ym. 2009, 225–226.) Frank-Starlingin mekanismin ansiosta sydän ky-

kenee myös itsesäätelyyn. Frank-Starlingin mekanismilla tarkoitetaan sisäistä säätelykeinoa, 

joka perustuu sydänlihaksen venytykseen ja sen jälkeiseen supistukseen. Mitä suurempi sydän-

lihaksen venytys on, sitä voimakkaampi on sen supistuminen ja iskutilavuus. Tällöin myös las-

kimopaluu tehostuu, kun suurempi määrä verta palaa sydämeen päin. (Guyton & Hall 2011, 101–

113.) 
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3.3 Sykevälivaihtelu 

 

Ilman autonomisen hermoston toimintaa sydän sykkisi tasaisesti sinussolmukkeen antamien käs-

kyjen tahtiin. Todellisuudessa ihmisen sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toiminnan 

tasapainotellessa syke ei ole säännöllistä, vaan sen lyöntitaajuus vaihtelee ja tapahtuu sykeväli-

vaihtelua (HRV, heart rate variability). Sykevälivaihtelulla siis tarkoitetaan sydämen sykäysten 

väliin jäävän ajan vaihtelua. Sitä voidaan myös kuvata sydänsähkökäyrästä RR -intervallien pi-

tuuksien muutoksilla. Sykevälivaihtelusta puhuttaessa käytetään siitä myös termejä sykevariaatio 

ja sykevaihtelu. (Task Force 1996.) Vuosien varrella tutkijat ovat huomanneet, että mittaamalla 

sykevälivaihtelua voidaan arvioida yksinkertaisesti autonomisen hermoston tasoa eli sympaatti-

sen ja parasympaattisen säätelyn tasapainoa (Hynynen 2011). Parasympaattinen hermosto kas-

vattaa sykevälivaihtelua ja sympaattinen aktiivisuus laskee sitä. Kovassa rasituksessa sykeväli-

vaihtelu voi hävitä kokonaan. (Task Force 1996.) 

 

3.3.3 Sykevälivaihtelun mittausmenetelmät 

 

Sykevälivaihtelun tallentamiseen tarvitaan sydämen lyöntitaajuutta mittaava laite, joka pystyy 

tunnistamaan sydänsähkökäyrästä (EKG) peräkkäiset R-aallot ja mittaamaan niiden välille jää-

vien aikojen pituuksia. Tallennuksen päätteeksi saadaan takogrammi, jonka analysointiin käyte-

tään yleisimmin sykevälivaihtelun määrää tarkastelevia lineaarisia analyysejä: aikakenttä- ja taa-

juuskenttämenetelmiä. Kaikki sykevaihtelun analysoinnin vaiheet on esitelty kuvassa 4. Ole-

massa on myös epälineaarisia analyysejä. (Aubert ym. 2003.) Mittauksissa, jotka kestävät vain 

noin 5 minuuttia, tuloksia on helpompaa analysoida taajuuskenttämenetelmän avulla, sillä se an-

taa helpommin tulkittavissa olevia tuloksia. Vähintään 18 tuntia kestävään, nukutun yön sisältä-

vään mittaukseen, aikakenttämenetelmä on sopivampi. (Task Force 1996.) Hynysen (2011) väi-

töskirjassa sekä Nummelan ym. (2010) tutkimuksessa todetaan unen olevan loppupeleissä paras 

mittausajankohta vähäisten häiriötekijöiden vuoksi. Samaisissa tutkimuksissa yön aikaista mit-

tausta suositeltiin myös sen vuoksi, että uni on palautumisen kannalta vuorokauden tärkein ajan-

kohta. Näihin tuloksiin vedoten Hynynen (2011) ja Nummela ym. (2010) perustelivat sykevaih-

telumittauksen toimivuutta yksilön harjoitteluvasteen ja kehityksen seurannassa. 
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KUVA 4. Sykevälivaihtelun analysoinnin vaiheet. (a) Peräkkäisten RR -intervallien laskeminen EKG-

käyrästä. (b) Saatu takogrammi. (c) Takogrammin analysointi taajuuskenttämenetelmällä tai (d) aikakent-

tämenetelmällä. Spektrianalyysi (c) ja histogrammi (d) ovat peräisin 24 tunnin Holter-mittauksista. His-

togrammista voi nähdä keskisykkeen yöllä (noin 1100 ms kohdalla) ja päivällä (noin 750 ms kohdalla). 

FFT = fast Fourier transform, HF = korkeataajuus, HR = syke, LF = matalataajuus, Ln = luonnollinen 

logaritmi ja T = kokonaisteho. (Aubert ym. 2003.) 

 

Aikakenttämenetelmä. Yksinkertaisimpana sykevälivaihtelumittausmenetelmänä pidetään aika-

kenttämenetelmää. Aikakenttämenetelmällä voidaan määrittää syke tiettynä aikana tai aika, joka 

jää peräkkäisten QRS -kompleksien välille. Jokainen QRS -kompleksi erotellaan EKG -käyrästä, 

jonka jälkeen määritellään niin sanotut normal-to-normal (NN) -intervallit tai välitön syke. NN-

intervallilla tarkoitetaan sinussolmukkeen depolarisaatiosta aiheutuvia peräkkäisten QRS -komp-

leksien välillä olevia intervalleja. Yksinkertaisimmat muuttujat, jotka NN -intervalleista pysty-

tään määrittämään, ovat keskisyke, ero pisimmän ja lyhimmän NN -intervallin välillä sekä ero 

yöltä ja päivältä mitattujen sykearvojen välillä. Monimutkaisempia tilastollisia aikakenttämuut-

tujiakin on mahdollista laskea, jos mittaus on ollut yli 24 tunnin mittainen. Nämä aikakenttä-

muuttujat voidaan jaotella kahteen ryhmään: NN -intervallien välisistä eroista johdetut muuttujat 
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ja suorista sykkeen tai NN -intervallien mittauksista johdetut muuttujat. Muuttujat voidaan mää-

rittää koko EKG:n pätkältä, joka mahdollistaa sykevälivaihteluarvojen vertailun eri aktiviteettien 

välillä. Toinen vaihtoehto on määrittää muuttujat ainoastaan lyhemmiltä EKG:n pätkiltä. (Task 

Force 1996.) 

 

Mitattavista muuttujista yksinkertaisin on RR -intervallien keskihajonta SDNN (varianssin ne-

liöjuuri). Hyvä muuttuja parasympaattisen aktiivisuuden tarkasteluun on RMSSD (Root Mean 

Square of the Successive Differences), joka kuvaa peräkkäisten sykevälien keskimääräistä vaih-

telua. Muita muuttujia ovat peräkkäisten RR -intervallien muutosten keskihajonta SDSD, viiden 

minuutin pätkien NN -intervallien keskihajonta SDANN (hyvä 24 tunnin mittauksissa) sekä 

NN50, joka kuvaa vierekkäisten RR -intervallien määrää, jotka eroavat toisistaan yli 50 ms. Li-

säksi on vielä pNN50, joka kuvaa niiden peräkkäisten RR -intervallien prosentuaalista osuutta 

koko pätkästä, jotka poikkeavat toisistaan enemmän kuin 50 ms. (Task Force 1996.) 

 

Taajuuskenttämenetelmä. Taajuuskenttämenetelmä, toiselta nimeltään spektrianalyysi analysoi 

eri taajuuksista sykevälivaihtelua. Menetelmiä on kaksi: fast Fourier -muunnokseen perustuva 

menetelmä (fast Fourier transform, FFt) sekä autoregressiivinen menetelmä (AR). Autoregres-

siivistä menetelmää käytetään enemmän lyhemmissä mittauksissa, sillä se antaa tarkempia tu-

loksia. Pidemmissä yli 24 tunnin mittauksissa FFt on todettu paremmaksi menetelmäksi. Kum-

pikin menetelmä perustuu monimutkaiseen laskutoimitukseen, jonka tuloksena saadaan teho-

spektri, josta voidaan erotella kolme yleisesti tiedeyhteisössä sovittua taajuuskomponenttia: kor-

keataajuuksinen alue (HF = high frequency power; 0,15–0,4 Hz), matalataajuuksinen alue (LF = 

low frequency power; 0,04–0,15 Hz) ja erittäin matalataajuuksinen alue (VLF = very low fre-

quency power; 0,0033–0,04 Hz). Lisäksi yli 24 tunnin mittauksissa voidaan erottaa vielä ultra-

matalataajuuksinen alue (ULF = ultra low frequency; 0–0,0033). Parasympaattinen hermosto 

vallitsee, kun ollaan HF -alueella, sillä sykevälivaihtelua on paljon. HF johtuu hengityksen ai-

heuttamasta sykevälivaihtelusta ja onkin määritetty lepoalueelle, jossa hengitys on normaalia. 

Monet tutkijat uskovat, että parasympaattisen ja sympaattisen hermoston päällekkäinen toiminta 

nostaa sykevälivaihtelun LF -alueelle. LF:n on havaittu johtuvan verenpaineen säätelijän, baro-

refleksin, aiheuttamasta sykevälivaihtelusta. Seisoma-asento, kohtuutehoinen liikunta ja stressi 

ovat tilanteita, jolloin LF on havaittu olevan koholla. Muuttujan LF/HF -suhde kuvaa oletetta-

vasti parasympaattisen ja sympaattisen hermoston tasapainotilaa. VLF:stä tiedetään vielä hyvin 

vähän, mutta sen on epäilty aiheutuvan lämmönsäätelystä. (Task Force 1996.) 
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Tehospektristä voidaan laskea kokonaisvaihtelu (PSD = power spectrum density) ja kaikkien 

taajuuskomponenttien (HF, LF ja VLF) tehojen absoluuttiset arvot (ms2) sekä näiden osuudet 

kokonaisvaihtelusta. HF ja LF voidaan ilmaista myös normalisoituna yksikköinä, HF nu- ja LF 

nu (normalised units %) Ne voidaan laskea seuraavasti: HF nu = 100 % x HF/(LF+HF) ja LF nu 

= 100 % x LF/(LF+HF). Käyttämällä tätä laskutapaa pystytään vertailemaan paremmin eri syke-

tasojen sykevälivaihtelua. Yleisesti lyhemmissä, noin 5 minuutin mittauksissa käytetään HF-, 

LF- sekä LF/HF -spektrimuuttujia ja pidemmissä vuorokausimittauksissa ULF-taajuusmittausta. 

(Task Force 1996.) 

 

3.3.1 Sykevälivaihtelu fyysisessä kuormituksessa ja välittömästi sen jälkeen 

 

Autonomisen hermoston sympaattinen puoli on toiminnassa fyysisen kuormituksen aikana. Se 

saa sydämen sykkeen kiihtymään, sen supistusvoiman kasvamaan ja verenpaineen nousemaan 

ääreisverenkierron suonien supistuessa. (Guyton & Hall 2011, 729–741; Nienstedt ym. 2009, 

541–542.) Tutkimukset ovat todistaneet, että sympaattisen hermoston toiminnan seurauksena ba-

rorefleksi kiihdyttää sinusrytmiä, jolloin sydämen syke kasvaa ja sykevälivaihtelu pienenee (Iel-

lamo 2001; Vorluni & Volianitis 2007). 

 

Kun palautumisprosessi käynnistyy harjoituksen päättymisen jälkeen, parasympaattisen aktiivi-

suuden kasvaminen ja sympaattisen aktiivisuuden laskeminen aiheuttavat muutoksia sydämen 

toiminnassa. Vielä ei tiedetä kunnolla kauanko kestää, että autonominen hallinta siirtyy sympaat-

tiselta hermostolta parasympaattiselle harjoituksen päätyttyä. Jonkin verran on kuitenkin todis-

teita siitä, että sympaattinen hermosto on vielä hetken aktiivinen aikaisessa palautumisen vai-

heessa. (Pierpont ym. 2000.) Kaikkosen ym. (2007) ja Martinmäen ym. (2006) tutkimuksissa on 

havaittu sympaattisen hermoston toiminnan olevan hallitsevassa asemassa vielä noin viiden mi-

nuutin sisällä harjoituksen loppumisesta. Tällöin myös sykevälivaihtelu on ollut matalampaa.  

 

3.3.2 Sykevälivaihtelu fyysisestä kuormituksesta palautuessa 

 

Sykevälivaihtelun mittaaminen on helppo tapa arvioida autonomisen hermoston tilaa ja siksi sitä 

käytetään nykyään paljon urheilussa harjoituskuormien ja palautumisen tason arvioinnissa ylira-
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situstilojen ehkäisemiseksi (Myllymäki ym. 2012; Morales ym. 2014; Garet ym. 2004). Kor-

keaintensiteettisen harjoittelun on havaittu hidastavan autonomisen hermoston palautumista ja 

näin ollen nostavan sykettä ja pienentävän sykevälivaihtelua (Myllymäki ym. 2012; Morales ym. 

2014). Autonomisen hermoston palautumisen tasoa voidaan mitata eri tavoin: lyhyellä lepomit-

tauksena päivällä (Morales ym. 2014), yön yli kestävällä unimittauksella (Myllymäki ym. 2012) 

sekä pitkällä koko vuorokauden mittauksella (Hautala ym. 2001). Jokaista menetelmää käyttä-

mällä on saatu tuloksia sykevälivaihtelun laskemisesta kovan harjoittelun seurauksena. Bros-

schotin ym. (2007) mukaan yön yli kestävät sykevälivaihtelumittaukset antavat luotettavimpia 

tuloksia autonomisen hermoston tilasta, sillä uni on palautumisen kannalta tärkein ajanjakso vuo-

rokaudessa. Tavallista sykettäkin on joskus käytetty muuttujana palautuneisuuden arvioinnissa, 

mutta Pichotin ym. (2000) mukaan sykevälivaihtelun mittaaminen on tarkempi menetelmä. Toi-

saalta on saatu myös tuloksia, joiden mukaan matalalla palautumisen tasolla ja sykevälivaihtelun 

muutoksilla ei olisi minkäänlaista yhteyttä (Bosquet ym. 2003). 

 

Se kuinka nopeasti autonominen hermosto palautuu parasympaattiselle tasolle ja sykevälivaihte-

lun lisääntyy taas harjoituksen jälkeen, on riippuvaista harjoituksen kestosta, tyypistä sekä inten-

siteetistä (Kaikkonen ym. 2008). Seilerin ym. (2007) mukaan autonomisen hermoston palautu-

minen harjoituksen jälkeen voi viedä muutamista tunneista päiviin. Hautala ym. (2001) havaitsi-

vat tutkimuksessaan, että pitkän maksimaalisen harjoituksen jälkeiseen autonomisen hermoston 

palautumisen nopeuteen vaikuttaa myös hengityselimistön kunto. Myöhään illalla tehty rasittava 

harjoitus voi näkyä seuraavana yönä vähentyneenä sykevälivaihteluna (Myllymäki ym. 2011).  

 

3.3.3 Sykevälivaihtelu ja psyykkinen stressi 

 

Krooninen psyykkinen stressi. Hynysen (2011) mukaan psyykkinen stressi vaikuttaa yhtälailla 

autonomisen hermoston toimintaan, kuten fyysinen stressikin. Stressi vaimentaa sydämen pa-

rasympaattista säätelyä. Etenkin kroonisen psyykkisen stressin on havaittu madaltavan stressistä 

kärsivien työssäkäyvien ihmisten sykevälivaihtelua aamulla heti heräämisen jälkeen tehdyssä or-

tostaattisessa kokeessa, muttei yön yli mittauksessa. (Hynynen 2011). Clays ym. (2011) tutkivat 

hekin työperäisen stressin vaikutuksia työssäkäyvien sykevälivaihteluun. Henkinen kuormittu-

neisuus näkyi parasympaattisen hermoston vähentyneenä aktiivisuutena, josta johtuen sykeväli-

vaihtelu heillä on myös matalampaa ja syke oli koholla. Lisäksi HF/LF -suhde oli suurempi. 

(Clays ym. 2011.) 
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Akuutti psyykkinen stressi. Hynynen (2011) tutki akuuttia psyykkistä stressiä laskuvarjohyppää-

jillä väitöskirjassaan. Laskuvarjohyppyyn liittynyt stressi (jännitys) ei näkynyt sykkeen tai syke-

välivaihtelumuutoksina ortostaattisessa kokeessa, eikä yön yli mittauksessa. Muutoksia kysei-

sissä muuttujissa havaittiin ainoastaan hypyn hetkellä. (Hynynen 2011.) 
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4 KUORMITUKSEN ARVIOINTI 

 

4.1 Käsitteenmäärittelyä 

 

Stressi. Stressi eli kuormittuminen aiheuttaa epätasapainoa ihmisen biologiseen ja fysiologiseen 

systeemiin (psykofyysinen tasapaino). Epätasapainotila voi syntyä, jos henkilö kuormittaa itse-

ään liikaa tai vastaavasti liian vähän. Pahimmillaan se voi johtaa henkilön ylikuormittumiseen. 

Yksilölliset vasteet ja yksilöllinen suhtautuminen eri stressitekijöihin (stressoreihin) vaikuttavat 

stressin intensiteettiin. Samalla stressorilla saattaa siis olla erilaisia vaikutuksia (positiivinen tai 

negatiivinen) kahden eri henkilön välillä riippuen yksilöiden palautumistilasta ja suhtautumista-

vasta stressitekijään. Stressin intensiteettiin vaikuttaa stressin kesto, luonne ja sen jakautuminen 

tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi kilpailukaudella. Stressin oireet voivat olla sekä psykologisia 

että fysiologisia. Stressi käynnistää elimistössä joko adaptaatiota tai ohjaa elimistöä palautu-

maan. (Kellmann, 2002, 3–24.) 

 

Palautuminen. Palautumisen käsite ei ole aivan yksiselitteinen. Palautumisen yhtenä määritel-

mänä voidaan pitää elimistön homeostaasin palauttamista normaalitilaan sekä organismin puute-

tilojen (kuten väsymyksen tai suorituskyvyn laskun) kompensointia. Toinen määritelmä on aja-

tella palautuminen psyykkisten ja fyysisten voimavarojen lisäämiseksi tai sellaiseksi tilaksi, joka 

mahdollistaa jälleen edellä mainittujen voimavarojen käyttämisen. Palautumisprosessi tapahtuu 

asteittain ja kumulatiivisesti. Edeltäneen suorituksen (stressorin) tyyppi ja kesto vaikuttavat pro-

sessin kokonaisaikaan. Palautumisprosessi päättyy, kun elimistö on kaikin puolin tasapainossa. 

(Kellmann 2002, 3–24.)  

 

Kun puhutaan urheilusta, palautumista voi tapahtua monessa eri tilassa: muun muassa fyysisen 

aktiivisuuden aikana, täydellisessä levossa (uni) tai eri kehonosia vuorottelevasti kuormitetta-

essa. Jokainen löytää itsellensä ominaisen tyylin palautua. Muuttuvassa ympäristössä vaihtoeh-

toisia keinoja palautumisen toteuttamiseen tulisi olla kuitenkin monia erilaisia. Harjoittelusta 

johtuvan stressin kasvaessa myös palautumisen tarve kasvaa. Jotta palautuminen olisi tehokasta, 

tulisi prosessin olla harjoittelun kaltaisesti hallittua, kontrolloitua sekä yksilökohtaista sisällytet-

tynä harjoitusohjelmaan. (Kellmann 2002, 3–24.) 
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Ylikuormitus. Harjoittelun avulla pyritään järkyttämään elimistön tasapainotilaa, homeostaasia, 

jotta suorituskyky parantuisi. Tämä onnistuu vain silloin, kun harjoittelusta aiheutuva stressi ja 

riittävä palautuminen ovat tasapainossa. Epätasapaino kuormituksen ja palautumisen välillä voi 

johtaa lyhytaikaiseen ylirasitustilaan (overreaching). Ylirasitustila voi näkyä parin viikon kestoi-

sena suorituskyvyn laskuna, mutta lepojakson jälkeen suorituskyvyn pitäisi nousta aiempaa kor-

keammalle tasolle superkompensaation ansiosta. Tilapäisen rasitustilan sanotaankin olevan osa 

urheilijan normaalia elämää. (Halson & Jeukendrup 2004; Meeusen ym. 2013.) Ylirasituksesta 

astetta vakavampi tila on ylikuormitustila (overtraining). Ylikuormitustilasta voidaan puhua sil-

loin, kun elimistön homeostaasi ja toiminta häiriintyy pidempään jatkuneen kumuloituvan stres-

sin ja kuormituksen seurauksena. Kilpaileminen ja matkustelu, yksipuolinen harjoittelu, sairas-

telu ja psyykkinen stressi voivat ajaa urheilijan ylikuormitustilaan. Jos urheilijan ylikuormitustila 

jatkuu pitkään, viimeinen tila on ylikuormitussyndrooma. Toipuminen siitä saattaa kestää useista 

kuukausista vuosiin. (Halson & Jeukendrup 2004.) 

 

4.2 Sykepohjainen arviointi 

 

Sykevälivaihtelua mittaamalla voidaan arvioida urheilijan kuormitusta ja palautuneisuutta. Ana-

lyysin avulla saadaan tietoa autonomisen hermoston toiminnasta, jonka on huomattu heijastele-

van hermostollista palautuneisuuden tasoa. Menetelmä perustuu sykkeen mittaamiseen ja syke-

välivaihteluanalyysiin. Stressi ja liiallinen kuormittuminen näkyvät analyysissä parasympaatti-

sen hermoston aktiivisuuden laskuna ja sympaattisen hermoston aktiivisuuden kasvuna, jonka 

vuoksi syke on koholla ja tästä syystä myös sykevälivaihtelu pienempää (kuva 5). (Firstbeat 

Technologies Oy 2009.) 

 

Stressi- ja palautumisanalyysi perustuu sydämen sympatovagaaliseen reagointikykyyn, joka ku-

vaa autonomisen hermoston hetkellistä metabolista tilaa. Analyysi tulkitsee palautumista, kun 

syke laskee lähelle lepotasoa, ja kun sykevälivaihtelu on suurta ja se on hengitysrytmiin nähden 

säännöllistä. Stressiä havaitaan, kun syke on koholla ja sykevälivaihtelu vähentynyttä sekä sil-

loin, kun sykevälivaihtelu ei ole hengitysrytmiin nähden enää säännöllistä. Sykevälivaihtelu on 

yksilöllistä. Tämän vuoksi sen vertailu yksilöiden välillä ei ole järkevää. Sykevälivaihtelun ana-

lysoinnin avulla saadaan viitteitä vain siitä, onko henkilö itseensä nähden palautunut vai ei. 

(Firtsbeat Technologies Oy 2009.) 
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KUVA 5. Kaksi erilaista sykevälivaihtelukuvaajaa makuuasennossa mitattuna hyväkuntoiselta naispuo-

liselta kestävyysurheilijalta. Yläpuolella urheilijan tilanne hyvin palautuneena ja alapuolella ylikuormit-

tuneena. Syketaso molemmissa kuvaajissa käytännössä sama: ylemmässä 48 ja alemmassa 47 lyöntiä mi-

nuutissa. Kuvaajista voidaan tulkita, että palautuneessa tilassa RR -intervalleissa on paljon vaihtelua, kun 

taas ylikuormitustilassa intervalleissa ei ole juurikaan vaihtelua havaittavissa. (Firstbeat Technologies Oy 

2009.) 

 

4.2.1 Palautumismittaus yön ajalta 

 

Hynysen ym. (2006) tutkimuksen mukaan uni on palautumisen tason arvioinnin kannalta otolli-

sinta aikaa, sillä häiriötekijät on minimoitu ja autonomisen hermoston aktiivisuustaso on mah-

dollisimman luotettavasti tarkasteltavissa. Heidän mukaansa neljän ensimmäisen nukutun tunnin 

ajalle tehty sykedatan analyysi on tarkin mahdollinen metodi palautumisen tason tarkkailuun. 

Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin harjoittelun vaikutuksia autonomisen hermoston toimin-

taan ja sykevälivaihteluun (HF ja LF) urheilijoilla. Tutkimuksessa linjattiin, että stressin ja pa-

lautumisen tasapaino on kaikista paras mittari arvioimaan urheilijoiden palautumisen tasoa. (Hy-

nynen ym. 2006.)  

 

Palautumismittauksia yön ajalta on tehty monien eri lajien urheilijoille. Mittauksen ei ole huo-

mattu huonontavan unen laatua. Säännöllinen palautumisen tason arviointi on tärkeää oikeanlai-

sen harjoitusohjelman suunnittelun ja ylirasitustilojen ennaltaehkäisemisen kannalta. Yhtenä 
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mittausmenetelmäesimerkkinä Firstbeat Technologies Oy on kehittänyt palautumisen indeksi-

muuttujan kuvaamaan yöllistä palautumisen tasoa. Palautumisen indeksi lasketaan neljän ensim-

mäisen nukutun tunnin ajalta ja sen laskemisessa hyödynnetään arvoja syketasosta, sykevälivaih-

telusta (HF ja LF) sekä sykeperusteisesta hengitystiheydestä. (Firstbeat Technologies Oy 2009.) 

 

4.2.2 Energiankulutuksen laskeminen epäsuorasti 

 

Päivän kokonaisenergiankulutus muodostuu McArdlen (2014, 191–203) mukaan kolmesta kom-

ponentista: 60–75 % perusaineenvaihdunnasta (Basal Metabolic Rate, BMR), noin 10 % ravin-

non pilkkomisesta johtuvasta lämmöntuotannosta, sekä 15–30 % fyysisestä aktiivisuudesta. Pe-

rusaineenvaihdunnalla tarkoitetaan sitä energian määrää vuorokaudessa, mikä kuluu välttämät-

tömien elintoimintojen ylläpitämiseen lepotilassa. (McArdle 2014, 191–203.) Suoran perusai-

neenvaihdunnan mittaaminen on hidasta ja kallista. Siksi sen epäsuoralle arvioinnille on kehitetty 

laskukaavoja. (Schofield ym. 1985.) Fogelholmin (2007, 16–33) mukaan fyysisen aktiivisuuden 

osaan kokonaisenergiankulutuksesta ihminen itse voi vaikuttaa kaikista eniten. Fyysisestä aktii-

visuuden määrästä johtuvat energiankulutukset erot saattavat olla jopa 5000 kcal vuorokaudessa. 

(Fogelholm 2007, 19–33.)  

  

Energiankulutusta on mahdollista arvioida epäsuorasti sykemittauksen perusteella. Hiilloskorven 

ym. (2003) mukaan sykkeen ja energiankulutuksen väliltä löytyy lähes lineaarinen yhteys koh-

talaisella kuormituksen tasolla, sillä se löytyy myös sykkeen ja hapenkulutuksen väliltä. Kuiten-

kin matalassa ja erittäin kovassa kuormituksessa yhteys ei ole enää niin lineaarinen. (Hiilloskorpi 

ym. 2003.)  

 

Smolander ym. (2007) arvioivat Firstbeatin Technologiesin kehittämän tietokoneohjelman syke- 

ja sykevälivaihtelupohjaisen menetelmän validiutta hapen- ja energiankulutuksen arvioinnissa. 

Koehenkilöinä oli 10 miestä ja 10 naista, joista jokainen suoritti 25 erilaista arkipäiväistä aktivi-

teettia. Sykedata kerättiin kannettavalla EKG -laitteella. Tutkimus osoitti menetelmän olevan pä-

tevä arvioimaan energiankulutusta sekä kevyissä että raskaissa toimissa ja sekä niiden dynaamis-

ten vaihteluiden aikana. 
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4.3 Subjektiivinen arviointi 

 

Henkilön kuormittuneisuutta voidaan mitata muun muassa erilaisilla kyselyillä tai päiväkirjoilla. 

On olemassa esimerkiksi kansainvälisesti käytettyjä mittareita kuormituksen arviointiin. The In-

ternational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) -kysely kehitettiin työkaluksi kansainväli-

selle fyysisen ja psyykkisen kuormituksen arvioinnille. (Craig ym. 2003.) Samaisessa tutkimuk-

sessa osoitettiin, että kyselyllä on hyväksyttävät mittausominaisuudet. Brinkin ym. (2010) mu-

kaan myös Recovery-Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport) -kyselyä käytetään ylei-

sesti urheilijoilla kuormituksen ja palautumisen seurannassa sekä ylikunnolta ehkäisemisessä. 

Jurimaen ym. (2004) tutkimus osoitti, että RESTQ-Sport -kyselyn käyttäminen voi antaa arvo-

kasta tietoa valmentajille ja urheilijoille avuksi harjoitusohjelman suunnitteluun. 

 

Subjektiivisesti arvioitua kuormitusta voidaan verrata myös sykearvoihin. Hynysen ym. (2011) 

mukaan henkilöillä, joilla subjektiivisen kyselyn perusteella todettiin olevan stressioireita, huo-

mattiin sykevälivaihtelun olevan matalampaa ortostaattisessa kokeessa. Myös Borgin vuonna 

1982 kehittämää RPE (Rate of Perceived Exertion) -asteikkoa käytetään hyvin yleisesti kuormi-

tustasoa arvioitaessa. Sen on todettu olevan hyvä mittari, kun arvioidaan harjoituksen intensiteet-

tiä. (Morgan 1994; Snyder ym. 1993.) Taulukkoa on helppoa soveltaa monen eri tilanteen kuor-

mittavuuden arviointiin. 

 

4.4 Laktaatti hetkellisenä mittarina 

 

Veren laktaattipitoisuus on hyvä kuormitustasomittari, kun ollaan kiinnostuneita hetkellisestä 

kuormitustasosta (Eniseler 2005). Laktaatin pitoisuus veressä ilmoitetaan yksikössä mmol/l. Ky-

seinen yksikkö kuvaa veren happamuustasoa eli pH:ta. Mitä korkeampi laktaattipitoisuus, sitä 

matalampi on pH ja suurempi happamuus. (McArdle ym. 2014, 298–301.) Kun elimistön laktaa-

tin muodostus ylittää sen eliminaationopeuden, veren laktaattipitoisuus alkaa nousta kasvavan 

kuormitustason mukana (McArdle ym. 2014, 161–175). Kuormitustasomittarina laktaatin on ha-

vaittu korreloivan erinomaisesti jalkapalloilijoilla harjoitusten aikaisten RPE -arvioiden kanssa 

(Coutts ym. 2007). Myös Belcher & Pemberton (2012) havaitsivat yleisurheilijoilla ja maasto-

juoksijoilla tekemässä tutkimuksessaan laktaatin ja RPE:n korkean korrelaation.  
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Eniseler (2005) linjaa tutkimuksessaan, että käytettäessä laktaattia kuormittavuuden mittarina on 

muistettava se, että laktaattiarvot ovat sykkeen tavoin hyvin yksilöllisiä. Vaikka kahta henkilöä 

kuormitettaisiin täsmälleen samalla tavalla, harjoitus todennäköisesti kuormittaa henkilöitä eri 

tavalla, joten veren laktaattipitoisuudet eroavat henkilöiden välillä. (Eniseler 2005.) 
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5 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

 

Työn tarkoituksena on seurata kuuden vuorokauden ajan SM -ringettepelaajien sykettä, sykevä-

livaihtelua ja muita kuormittumista kuvaavia muuttujia kilpailukauden aikaisella jaksolla. Tutki-

musjakso sisältää sekä harjoituksia että otteluita. Työssä tarkastellaan ringettepelaajien kuormi-

tuksen ja palautumisen tasapainoa sekä pyritään havaitsemaan mahdolliset ylikunnon riskit. Ta-

voitteena on löytää vastaus moneen kuormittumista ja palautumista koskevaan kysymykseen. 

Ensimmäisenä halutaan tietää oliko tutkimusjakson päivien välillä kuormituseroja kolmella eri 

muuttujalla mitattuna ja kuormittavatko eri harjoitukset ja ottelut pelaajia toinen toistaan enem-

män. Toisena tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin pelaajien subjektiiviset arviot 

päivän kokonaiskuormituksesta vastaavat vuorokauden keskiarvotuloksia keskisykkeestä, koko-

naisenergiankulutuksesta ja suhteellisesta palautumisen indeksistä. Näkyykö fyysisesti rankem-

man harjoituksen tai ottelun kuormitus seuraavalta yöltä mitatussa sykedatassa korkeampana 

keskisykkeenä, pienentyneenä sykevälivaihteluna ja huonompana palautumisen indeksi -arvona? 

Toisaalta halutaan myös tietää, että käykö päinvastoin, jos harjoituksen tai ottelun kuormitus on 

kevyempi. Otteluissa ja harjoituksissa mitattavaa veren laktaattipitoisuutta verrataan pelaajien 

omaan arvioon tapahtuman kuormittavuudesta. Lisäksi tässä työssä tarkastellaan harjoitusten ul-

kopuolella kertyvän fyysisen kuormituksen mahdollisia vaikutuksia pelaajien palautumiseen. 

Yhteenvetona pyritään selvittämään, millainen oli joukkueen keskimääräinen kuormittumisen ja 

palautumisen suhde tutkimusjakson aikana. 

 

Tutkimusongelmat ja hypoteesit: 

 

Ongelma 1: Onko mittauspäivien välillä kuormituseroja keskisykkeen, energiankulutuksen ja 

RPE -lukemien perusteella mitattuna? Kuormittavatko eri harjoitukset ja ottelut eri tavalla ener-

giankulutuksen, maksimi- ja keskisykkeen sekä RPE -lukeman perusteella mitattuna? 
 

Hypoteesi 1: Mittauspäivien välillä tulee olemaan kuormittavuuseroja kaikilla muuttujilla mitat-

tuna. Eri harjoituskerrat tulevat kuormittamaan pelaajia eri tavoin, toisin kun taas otteluiden 

kuormittavuuseroja on mahdotonta ennustaa etukäteen. 
 

Perustelu 1: Jokainen mittauspäivä on pelaajilla erilainen ja se sisältää erilaisia kuormitusteki-

jöitä. Eri harjoituskertojen välillä esiintyy kuormituseroja, sillä otteluviikonloppua kohden har-

joitusten intensiteettiä on tapana laskea.  
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Ongelma 2: Ovatko pelaajien omat subjektiiviset arviot päivän kokonaiskuormituksesta (RPE-

lukema) yhteydessä vuorokauden keskisykkeeseen, sykeperusteisesti mitattuun kokonaisenergi-

ankulutukseen ja suhteelliseen palautumisen indeksi -arvoon? 
 
Hypoteesi 2: Korkeampi RPE -lukema on yhteydessä korkeampaan keskisykkeeseen, suurem-

paan kokonaisenergiankulutukseen ja matalampaan seuraavalta yöltä saatavaan palautumisen in-

deksiin. 

 

Perustelu 2: Borgin kehittämä RPE (Rate of Perceived Exertion) -asteikko toimii hyvin kuormi-

tustasoa arvioitaessa. Sen on todettu olevan hyvä mittari, kun arvioidaan harjoituksen intensiteet-

tiä (Morgan 1994; Snyder ym. 1993) – miksei siis myös, kun kyseessä on päivän kokonaiskuor-

mitus. Yleisesti tiedetään, että kuormitustasolla on vahva yhteys sykkeen ja energiankulutuksen 

välillä. Vuorokauden kokonaiskuormituksen ja suhteellisen palautumisen indeksin välisiä yh-

teyksiä ei ole tutkittu aiemmin. 

 

Ongelma 3: Onko joko kevyeksi tai kovaksi luokiteltavien harjoitusten tai kevyeksi tai kovaksi 

luokiteltavien otteluiden välisillä kuormituseroilla (RPE -asteikolla arvioituna) vaikutusta auto-

nomisen hermoston toimintaan: yömittauksesta saatavaan keskisykkeeseen, sykevälivaihteluun 

(HF, LF ja RMMSD) sekä suhteellisen palautumisen indeksi -arvoon? 
 
Hypoteesi 3: Mitä suurempi on päivän harjoituksen/ ottelun RPE, sitä korkeampi on seuraavan 

yön keskisyke. Tällöin matalampia ovat sykevälivaihteluarvot HF, LF ja RMMSD sekä suhteel-

linen palautumisen indeksi. 
 
Perustelu 3: Myllymäen ym. 2012 mukaan päivällä tapahtuva rankka harjoittelu nostaa yönai-

kaista unen keskisykettä. Kova kuormitus hidastaa yöllä tapahtuvaa autonomisen hermoston pa-

lautumista, vähentää parasympaattista aktiivisuutta ja näin ollen pienentää sykevälivaihtelua 

(Myllymäki ym. 2012; Morales ym. 2014). Päivällä tapahtuvan harjoittelun ja suhteellisen pa-

lautumisen indeksin välisiä yhteyksiä ei ole tutkittu aiemmin.  

 

Ongelma 4: Vastaavatko yhden harjoituksen ja yhden ottelun aikana mitatun veren laktaattipi-

toisuuden arvot pelaajien subjektiivisia arvioita (RPE) sessioiden kuormittavuudesta? Pääs-

täänkö ringetteotteluissa samoihin laktaattituloksiin kuin jääkiekossa? 
 

Hypoteesi 4: Veren laktaattipitoisuus ja pelaajien arvioimat RPE -lukemat ovat verrannollisia 

arvioitaessa harjoituksen/ ottelun kuormittavuutta. Laktaattiarvot ovat korkeampia ottelussa, 

jossa myös RPE -tulokset ovat suurempia. Ringetteottelussa mitattavat laktaattiarvot ovat saman-

laisia kuin jääkiekko-ottelussa mitattavat arvot. 
 

Perustelu 4: Laktaatti korreloi RPE -tulosten kanssa (Coutts ym. 2007; Belcher & Pemberton 

2012). Ringette on hyvin jääkiekon kaltainen laji, jossa anaerobinen glykolyysi on tärkein ener-

gian tuottotapa. Veren laktaattipitoisuus nousee vaihtojen aikana jääkiekon tavoin: keskimäärin 

8,15 mmol/l, vaihteluväli 4,4–13,7 mmol/l (Noonan 2010). 
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Ongelma 5: Kuinka pelaajat kuormittuivat ja palautuivat suhteessa tutkimusjakson aikana; 

Ovatko joukkueen pelaajien keskimääräinen prosentuaalinen kuormitusosuus (stressi + liikunta 

+ kevyt fyysinen aktiivisuus) ja prosentuaalinen palautumisosuus tasapainossa? Millainen vai-

kutus pelaajien raportoimilla harjoitusten ja otteluiden ulkopuolisilla stressi- ja palautumisteki-

jöillä on RPE -tuloksiin vuorokauden kokonaiskuormituksesta sekä kuormituksen ja palautumi-

sen suhteeseen. 

 

Hypoteesi 5: Joukkueen keskimääräinen vuorokauden kuormitus- ja palautumisosuuden suhde 

vaihtelee päivien välillä, mutta se pysyy kuitenkin keskimääräisesti tasapainossa. Harjoitusten ja 

otteluiden ulkopuoliset stressitekijät vaikuttavat nostavasti sekä pelaajan subjektiiviseen arvioon 

vuorokauden kokonaiskuormituksesta, että kuormituksen ja palautumisen suhteeseen. 
 
 

Perustelu 5: Kirjallisuudessa olevaa perustelua ei löydy.  

 

On oletettavaa, että pelaajat pystyvät melko hyvin arvioimaan subjektiivisesti päivän kokonais-

kuormitusta sekä harjoitusten ja otteluiden kuormittavuutta. Joukkueen sisällä on erilaisia elä-

mäntilanteita, joten päiväohjelma saattaa vaihdella hyvinkin paljon pelaajien välillä. Jotkut ovat 

töissä tai opiskelevat, toiset lisäksi valmentavat tai käyvät toisissa harjoituksissa ja joillakin päi-

vään kuuluu paljon matkustusta kaupungista toiseen. Tämä tarkoittaa sitä, harjoitusten ja ottelui-

den ulkopuolinen elämä saattaa aiheuttaa päivän kokonaiskuormitukseen jonkinlaisia eroja pe-

laajien välillä. Tämä tuo tutkimukselle hieman lisäpohdintaa, sillä on hyvin todennäköistä, että 

harjoitusten ulkopuolisella elämällä on huomattava merkitys päivän kokonaiskuormitustasoon.  

 

Voidaan hyvin vahvasti olettaa, ettei kukaan pelaajista ole ylikunnossa. Tietysti riskitapauksia 

saattaa esiintyä, mutta muuten yksinään joukkueen yhteinen harjoitus- ja ottelumäärä ei ylitä 

ammattilaisurheilijoiden harjoitustuntimääriä. On mielenkiintoista nähdä tutkimustuloksia vielä 

tutkimattoman lajin parista ja arvioida sitä, millainen on ringettepelaajien kuormituksen ja pa-

lautumisen suhde. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

6.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen osallistui 11 pelaajaa yhdestä suomalaisesta naisten SM -ringettejoukkueesta. Pe-

laajat olivat muuten terveitä, mutta kaksi heistä ilmoitti sairastavansa astmaa. Kaudella 2014–

2015 kyseisen joukkueen kokoonpanossa oli 18 pelaajaa, kaksi maalivahtia mukaan lukien. Tut-

kimuksen aikana osa joukkueen pelaajista pelasi myös toisessa ringettejoukkueessa toista sarjaa 

tai toisessa joukkueessa kokonaan toista lajia. Tällaisen tilanteen vuoksi tutkimukseen osallistu-

miskriteerinä pidettiin mahdollisimman täydellistä kykyä osallistua otosjoukkueen harjoituksiin 

ja otteluihin tutkimusjakson aikana. Mittaukseen osallistui pelaajia kattavasti kaikilta pelipai-

koilta (maalivahti, puolustaja, laitahyökkääjä, keskushyökkääjä). Tutkimuksessa yksi ylimääräi-

nen pelaaja siltä varalta, jos jonkin pelaajan mittaus täytyisi keskeyttää loukkaantumisen tai sai-

rastumisen vuoksi. Varalla oleva pelaaja tiesi jo ennen mittausten alkua, ettei hänen viikkonsa 

tule olemaan aivan tavanomainen. Hän halusi osallistua tutkimukseen ja saada tutkimustulok-

sensa omasta mielenkiinnostaan. Lopulta 10 päämitattavan tulokset analysoitiin työhön, jolloin 

ylimääräisen pelaajan tuloksia ei huomioitu. 

 

Kaikkia tutkimukseen osallistuvia oli informoitu riittävästi tutkimuksen kulusta, sen vaatimuk-

sista, hyödyistä sekä mahdollisista haitoista, kun he allekirjoittivat kirjallisen suostumuksensa 

osallistumiselle. Tutkimuksessa noudatettiin Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan määrit-

tämiä periaatteita ja käytäntöjä. Lausuntopyyntöä ei toimikunnalle kuitenkaan tehty, sillä kaikki 

tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat täysi-ikäisiä eikä valituilla tutkimusmenetelmillä 

nähty olevan riskejä tutkittavien fyysiselle terveydelle. Tarkemmat tiedot tutkittavien fyysisistä 

mitoista löytyvät taulukosta 1. 

 

TAULUKKO 1. Tutkittavien pelaajien fyysiset mitat: keskiarvo, vaihteluväli ja suluissa keski-

hajonta (SD). 

 

 

 

Ikä (v) Pituus (cm) Paino (kg) BMI 

20,6; 18–27 

(2,80) 

168,3; 162–177 

(4,57) 

68,3; 60–80 

(6,53) 

24,1; 21,45–29,39 

(2,27) 
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6.2 Koeasetelma 

 

Tutkimusjakso sijoittui marraskuulle, keskelle naisten ringeten SM -sarjan kilpailukautta 2014–

2015. Ennen mittausten alkamista pelaajille käytiin tiedottamassa tutkimuksen sisällöstä, he al-

lekirjoittivat suostumuksensa tutkimukseen osallistumiselle ja täyttivät esitietolomakkeet (liite 

1). Yhtäjaksoinen sykemittaus Firstbeatin Bodyguard 2 -laitteilla kesti kuusi vuorokautta: keski-

viikkoaamusta seuraavan viikon tiistaiaamuun. Tutkimusjakson aikana pelaajilla oli kolme yh-

teistä jääharjoitusta (kesiviikko, perjantai, maanantai), jota jokaista ennen tehtiin aina yhteinen 

alkulämmittely-/ oheisharjoitus. Lisäksi jaksoon sisältyi kaksi kotiottelua viikonlopun perättäi-

sille päiville (lauantai, sunnuntai). Pelaajilta otettiin verinäytteitä (laktaatti) yhden jääharjoitus-

kerran ja yhden ottelun aikana. Koko tutkimusjakson ajan heidän tuli täyttää mittauspäiväkirjaa 

jokaisena päivänä. Tutkimusjakson ajalle sijoittuvat joukkueen yhteiset tapahtumat näkyvät ku-

van kuusi aikajanalla. Tutkimusjakson päätyttyä pelaajat irrottivat Bodyguard 2 -laitteen itses-

tään. 

 

 

KUVA 6. Tutkimusjakson aikajana. 

 

Pelaajat tekivät tutkimusjakson aikana jonkin verran myös omatoimisia harjoituksia. Ennen tut-

kimusjakson alkamista todettiin, että omatoimista harjoittelua oli mahdotonta yrittää saada vaki-

oitua esimerkiksi tehtäväksi samalle päivälle mitattavien kesken, tai muuten yrittää saada mitat-

tavat tekemään ainoastaan samankaltaista ja -tehoista harjoittelua tutkimusjakson aikana. Vaki-

ointi ei onnistunut pelaajien yksilöllisten harjoitustavoitteiden ja erilaisten koulu-/ työtilanteiden 

ja vapaa-aikarakenteiden vuoksi. Omatoimista harjoittelua oli turha ruveta rajoittamaan senkään 

vuoksi, että tavoitteena oli tarkastella pelaajien tavallista kilpailukauden aikaista viikkoa.  
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6.3 Aineiston keräys 

 

6.3.1 Mitattavien alkuinformointi 

 

Kaksi päivää ennen tutkimusjakson alkua mitattaville käytiin tiedottamassa tutkimuksen tarkoi-

tuksesta ja sen kulusta. Pelaajat lukivat tutkimustiedotteen ja allekirjoittivat suostumuksensa tut-

kimukseen osallistumiselle. Tämän jälkeen he täyttivät henkilötietolomakkeen, jossa kysyttiin 

seuraavat asiat: nimi, syntymäaika, pituus (cm), paino (kg), arvio aktiivisuusluokasta, maksimi-

syke sekä mahdolliset sairaudet ja säännöllinen lääkitys. Pelaajat punnittiin mekaanisella Camry 

BR9709 -henkilövaa’alla (Camry Electronic Ltd, Kiina), jonka mittaustarkkuus oli 1 kg ja heidän 

pituus mitattiin tavallisella mittanauhalla, joka oli teipattu seinään lattiatasosta ylöspäin. Aktii-

visuusluokka arvioitiin Firstbeatin SPORTS-ohjelmiston aktiivisuusluokkataulukon (liite 2) mu-

kaan asteikolla 0–10. Mikäli koehenkilöllä oli tarkka mitattu maksimisykearvo tiedossa, pyydet-

tiin heitä ilmoittamaan se, mutta jos tarkkaa arvoa ei ollut tiedossa, tuli heidän jättää kyseinen 

kohta tyhjäksi. Samalla kerralla jokaiselle mitattaville jaettiin Bodyguard 2 -laite sykeseurantaa 

varten, pussillinen mittauselektrodeita sekä mittauspäiväkirja. Seurantalaitteen käyttö ja päivä-

kirjan täyttöohjeet neuvottiin perinpohjaisesti. 

 

 6.3.2 Sykedatan keräys 

 

Bodyguard 2. Pelaajat pitivät Bodyguard 2 (BG2) -sykemittaria (Firstbeat Technologies Oy, Jy-

väskylä, Suomi) kuuden vuorokauden ajan. Mittaus alkoi keskiviikkoaamuna laitteen kiinnittä-

misen jälkeen ja se päättyi seuraavan viikon tiistaiaamuna, kun se irrotettiin lopullisesti. BG2-

laite kiinnitettiin kuvan seitsemän mukaisesti rintakehään kahdella elektrodilla (Covidien, Ken-

dall Healthcare Products Company, Minneapolis, USA). Mittauksissa käytetyt elektrodit olivat 

kertakäyttöisiä H34SG-tyyppisiä EKG -elektrodeja. BG2 -laite mittaa sykettä ja sykevälivaihte-

lua tunnistamalla RR -intervalleja 1 ms (1000 Hz) mittaustarkkuudella. Sen paino on 24 g ja 

akunkesto 144 tuntia eli noin 6 vuorokautta. USB -liittimen kautta tapahtuu myös laitteen akun 

lataaminen tietokoneen USB -portissa. Laitteen akun kesto varmistettiin neuvomalla pelaajia la-

taamaan sitä esimerkiksi suihkussa käynnin aikana tutkimusjakson loppupuolella.  
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BG2 -laitetta käytettiin lähes tauotta kuuden vuorokauden ajan. Firstbeat Technologies Oy:n yh-

teyshenkilön, kanssa sovittiin, että pelaajien tuli poistaa laite ainoastaan jääharjoitusten ja otte-

lujen ajaksi, jotta laitevaurioilta vältyttäisiin. Lisäksi vedenkestämättömyytensä vuoksi laite tuli 

irrottaa suihkun ajaksi. Suihkun jälkeen elektrodit kiinnitettiin puhtaalle ja kuivatulle iholle. Nii-

den alle ei saanut levittää kosteusvoidetta tarttuvuuden varmistamiseksi. Koska elektrodien geeli 

saattoi ärsyttää ihoa, mittauselektrodien paikan kohtuullinen siirtäminen oli sallittua.  

 

 

KUVA 7. BG2:n kiinnittäminen. Laite kiinnitettiin oikealle puolelle solisluun alapuolelle ja johdon toinen 

pää vasemmalle puolelle kylkikaareen. Laite alkoi mitata automaattisesti.  

 

Team Receiver. Koska Bodyguard 2 tuli poistaa harjoitusten ja otteluiden ajaksi, sykkeiden ke-

räys näiden aikana suoritettiin Team Receiver -reaaliaikaisella seurantalaitteella (Firstbeat Tech-

nologies Oy, Jyväskylä, Suomi). Team Receiverissä käytetään BlueRobin-datansiirtoteknolo-

giaa, siirtotaajuus vaihtelee 868,25 ja 868,95 MHz välillä ja sen keräyssäde on jopa 400 metriä 

esteettömässä ympäristössä. Vastaanotin kiinnitettiin tavalliseen videokameran jalkaan ja tämä 

sijoitettiin vaihtoaition penkille. Team Receiverin liittäminen tietokoneeseen onnistui mini USB-

USB -johdolla. Näin data saatiin helposti siirrettyä tietokoneelle. Pelaajat käyttävät harjoitusten 

ja otteluiden aikana vedenkestäviä nimikoituja sykevöitä (Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä, 

Suomi). Sykevyöt asetettiin paikalleen pelivarusteiden pukemisen yhteydessä. Vasta juuri ennen 

pukuhuoneesta jäälle lähtemistä, pelaajat poistivat BG2:n. Firstbeatin sykevyö mittaa sykettä +/- 

1 bpm keräystarkkuudella. RR -intervallien mittausväli on 250–2400 ms (keräystarkkuus 1 ms) 

ja lisäksi laite huomioi R-piikit, jotka ovat jännitteeltään vähintään 1,5 mV. Myös sykevöissä 

käytetään BlueRobin-datansiirtoteknologiaa. Team Receiver -laite vastaanotti pelaajien sykevöi-

den sykedatan jääharjoitusten ja otteluiden ajalta ja data tallentui mittaustietokoneelle.  
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Omatoiminen harjoittelu ja sykedatan keräys. Firstbeat Technologiesin kanssa sovittiin, että 

omatoimisen harjoittelun aikana pelaajien tuli pitää BG2 -laite kiinnitettynä. Muutoin pelaajien 

harjoitusten aikainen sykedatan kerääminen ei olisi ollut mahdollista. 

 

6.3.3 Mittauspäiväkirja 

 

Pelaajille jaettiin vihkomainen mittauspäiväkirja, jota heidän tuli täyttää tarkasti kuuden vuoro-

kauden ajan. Mittauspäiväkirjaan pelaajat arvioivat muun muassa erillisten mittauspäivien kuor-

mittavuutta ja se auttoi tulosten analysoinnissa, kun päivien tapahtumat voitiin yhdistää sydämen 

autonomisen säätelyn toimintaan. Vihko sisälsi yhden valmiiksi täytetyn esimerkkiaukeaman 

sekä tyhjän aukeaman jokaista mittauspäivää kohden (liite 3). Lisäksi siitä löytyi muistutukseksi 

ohjeet BG2 käytölle (liite 4) sekä RPE -asteikko harjoitusten ja otteluiden kuormituksen arvioin-

tia varten (liite 5). Joka päivä uuden päivänimikoidun aukeaman vasemmalle sivulle he kirjasivat 

päiväkirjaan nukkumaanmeno- ja heräämisajat sekä arvioidun nukahtamiseen kuluneen ajan. Aa-

muisin heidän tuli arvioida unen laatua sekä aamun virkeystilaa asteikolla 1–5. Mitattavien tuli 

merkitä oliko kyseessä oleva päivä työ-/koulupäivä vai vapaapäivä. Jos kyseessä oli työ-/koulu-

päivä, tuli sen alkamis- ja päättymisajat ilmoittaa. Pelaajia pyydettiin kirjaamaan ylös mahdol-

listen nautittujen kahvi-, alkoholi- ja lääkeannosten määrä. Lääkkeiden kohdalla tuli ilmoittaa 

lääkkeen nimi ja annostuksen määrä. 

 

Aukeaman oikealla sivulla oli tyhjä tapahtumataulukko. Taulukkoon pelaajien tuli merkitä päi-

vän erinäiset tapahtumat ja niiden aloitus- ja lopetusajat, esimerkiksi kaikki fyysisesti raskaam-

mat ja sykettä nostattavat tekemiset sekä hyötyliikunta (harjoitukset, pyöräily- ja kävelymatkat, 

partaiden nousut, siivoaminen, kaupassa käyminen…) Myös pitkät istuma- tai lepojaksot seli-

tyksineen (luento, ruokailu, kokous, tv:n katselu, päiväunet…) tuli kirjata ylös. Taulukkoon pyy-

dettiin merkitsemään myös kaikki tavallista voimakkaammat psyykkisen stressin tuntemukset 

(koe, työhaastattelu, suru, jännitys…) sekä perään niiden laatu: + tai -. Taulukon alle pelaajat 

arvioivat subjektiivisesti yksittäisen harjoituksen tai ottelun aiheuttamaa kuormitusta RPE -as-

teikolla 6–20. Samaisella asteikolla arvioitiin päivän päätteeksi vielä koko vuorokauden aiheut-

tamaa kuormitusta. 

 



     34 

 

6.3.4 Verinäytteet 

 

Pelaajilta mitattiin veren laktaattipitoisuutta yksissä jääharjoituksissa (keskiviikko) ja yhdessä 

ottelussa (lauantai). Molemmilla kerroilla jokaiselta pelaajalta otettiin kaksi näytettä. Yhteensä 

näytteitä kertyi siis yksien jääharjoitusten ja yhden ottelun aikana 44. Näytteet pyrittiin ottamaan 

vasemman käden keskisormesta. Jos sormi vuoti paljon verta aiemman näytteenoton jälkeen, 

näyte otettiin saman käden etusormesta tai nimettömästä. Tulos kirjattiin ylös mittausvihkoon.  

 

Veriinäytteenotto jääharjoituksissa. Vaikka aiemmin oli suunniteltu, että verinäytteet otettaisiin 

harjoituksissa tietyssä pelaajajärjestyksessä, täytyi tästä suunnitelmasta luopua. Jääharjoitusten 

aikana laktaatin mittaus tuli suorittaa siten, että näytteenottoon pyydettiin vaivihkaisesti sellainen 

pelaaja, joka odotti esimerkiksi suoritusvuoroaan tai piti juomataukoa. Tarkoituksena oli siis häi-

ritä mahdollisimman vähän harjoitusten kulkua (valmentajan työtä ja pelaajien suorittamista). 

Tästä johtuen harjoituksissa laktaattinäytteet otettiin aivan satunnaisessa järjestyksessä.  

 

Verinäytteenotto ottelussa. Ottelussa pelaajat jaettiin kahteen näytteenottoryhmään: L1 ja L2. 

Ryhmän L1 laktaattinäytteet otettiin 1. ja 4. erässä ja ryhmän L2 2. ja 3. erässä. Maalivahti oli 

poikkeustapaus, jonka näytteet otettiin välittömästi 1. ja 3. erän jälkeen. Joukkueen valmentajan 

kanssa sovittiin kenttäpelaajien ryhmäjaoista: ryhmään L1 valittiin sellaiset viisi kenttäpelaajaa, 

joiden keskittymistä näytteenotto ei luultavasti häiritsi ja vastaavasti ryhmään L2 valittiin sellai-

set viisi kenttäpelaajaa, joiden keskittymistä näytteenotto saattaisi hieman häiritä. Valmentajan 

näkemys kenttäpelaajajaon perusteeksi oli se, että 1. ja 4. erä olivat ottelun ”tärkeimmät” erät, 

jolloin näyte tuli ottaa sellaisilta henkilöiltä, joiden keskittymiseen se vähiten vaikuttaisi. Lak-

taattinäytteet otettiin ryhmien sisäisesti satunnaisessa järjestyksessä: riippuen vaihtojen järjes-

tyksestä. Näyte otettiin välittömästi pelaajan tultua kentältä vaihtoaitioon. Pelaajalle ilmoitettiin 

etukäteen (ennen kentälle menemistä) välittömästi vaihdon jälkeen suoritettavasta näytteen-

otosta. 
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6.4 Aineiston analysointi 

 

6.4.1 Sykeperusteisen aineiston analysointi 

 

Bodyguard 2 ja Team Receiver -laitteilla kerätty sykedata siirrettiin mittaustietokoneelle 

Firstbeat SPORTS-tietokoneohjelmistoon (Versio 4.5.0.2 Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä, 

Suomi). Jokaisen pelaajan kohdalla Bodyguard 2 -laitteesta saatu data pilkottiin kuuden erillisen 

vuorokauden pätkään heräämisajankohdasta seuraavan aamun heräämisajankohtaan -periaat-

teella. Tämä mahdollisti aineiston käsittelyn erillisinä vuorokausina. Ohjelmistossa käytettävät 

analysointimetodit perustuvat edistyneeseen syke- ja sykevälivaihtelun analyysiin ja ohjelman 

pohjalla on valtavasti fysiologista autonomisen hermoston tutkimusta. Ohjelma analysoi sykevä-

livaihtelua aika- ja taajuuskenttämenetelmän avulla. Kyseisen analyysin avulla saadaan tietoa 

siitä, miten urheilijan elimistö reagoi autonomisen hermoston kautta erilaisiin stressitekijöihin 

urheilijan jokapäiväisessä elämässä.  

 

Ohjelmaan luotiin kaikille pelaajille henkilökohtaiset profiilit, joihin sykedatat tallennettiin. Pro-

fiilien luomisvaiheessa jokaiseen profiiliin tuli syöttää muutamia taustatietoja. Tarvittavat taus-

tatiedot olivat henkilön nimi, syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino, aktiivisuusluokka (0–10) 

sekä mahdollisesti tiedossa oleva maksimi- ja leposyke. Näiden tietojen perusteella ohjelma las-

kee automaattisesti koehenkilöiden iän sekä tarvittaessa iän mukaisen laskennallisen maksimi-

sykkeen Tanakan ym. (2001) kehittämällä kaavalla: 208 - 0,7 x ikä. Sykeanalyysissä hyödynne-

tään kaikkia edellä mainittuja taustatietoja. Ohjelma päivitti tietoja sykedatan analysoinnin jäl-

keen automaattisesti, jos esimerkiksi mittauksen aikainen maksi- tai leposyke poikkesikin alku-

peräisestä. Leposykkeen oletusarvona oli 60 lyöntiä minuutissa. Tätä arvoa oli mahdollista muut-

taa profiilia luodessa, mutta koska todellinen mitattu leposyke on harvalla tiedossa, jätettiin kohta 

tyhjäksi. Mikäli tallennetusta sykedatasta löytyi asetettua alempi sykelukema jälleen 50:nen pe-

räkkäisen sydämen lyönnin keskiarvona, ohjelma päivitti profiiliin uuden leposykearvon. 

 

Sykeperusteiset muuttujat. Analysoitaviksi muuttujiksi sykeperusteisen kuormituksen ja palau-

tumisen arviointiin valittiin syke (keskisyke ja maksimisyke), suhteellinen palautumisen indeksi, 

energiankulutus, kuormituksen ja palautumisen prosentuaalinen suhde sekä LF-, HF- ja RMMSD 

-sykevälivaihtelumuuttujat seuraavan yön ajalta. Eri vuorokausien ajalta saadut lukemat keski- 
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ja maksimisykkeestä kertovat jo itsessään paljon päivän aikaisesta kuormituksen tasosta. Lisäksi 

harjoitusten ja otteluiden ajalta saadut tulokset helpottavat sessioiden keskinäistä vertailua.  

 

SPORTS-ohjelmistoon sisällytetty algoritmi hyödyntää neljän ensimmäisen nukutun tunnin pät-

kää määrittäessään urheilijan palautumisen tasoa kuvaavan palautumisen indeksin. Menetelmän 

avulla ohjelma laskee indeksin HF- ja LF -muuttujien sekä sykevälivaihteluperusteisen hengitys-

tiheyden pohjalta. Näiden muuttujien tarkastelussa ohjelma käyttää fast Fourier Transform -me-

netelmää. Analysoitavan unijakson alkamisajankohdan määrittämisessä otettiin huomioon mitat-

tavan oma arvio nukahtamiseen kuluneesta ajasta sekä tarkasteltiin sykekäyrän käyttäytymistä 

sillä hetkellä. Unijakso arvioitiin alkavaksi suunnilleen siitä kohden, jossa sykekäyrä lähti sel-

västi laskuun lähellä mitattavan omaa arviota nukahtamisajankohdasta.  

 

Palautumisen indeksin absoluuttinen arvo määräytyy kutakuinkin niin, että mitä suurempaa sy-

kevälivaihtelu yön aikana on, sitä korkeammaksi palautumisen indeksi määräytyy (esimerkiksi 

lukema 190). Jos sykevälivaihtelu on pienempää, myös palautumisen indeksi on matalampi (esi-

merkiksi lukema 120). Monelta peräkkäiseltä yöltä saadut palautumisen indeksiarvot skaalataan 

asteikolla 0–100 %. Kyseisellä ajanjaksolla saatu korkein absoluuttinen palautumisen indeksi 

arvo 100 % tarkoittaa parasta palautumista ja 0 % heikointa palautumista. Loput arvot sijoittuvat 

tälle välille. Palautumisen indeksin kuvaaja on esitettynä seuraavalla sivulla kuvassa 8. Skaalat-

tuja arvoja on järkevää tarkastella silloin, kun on tehty monta mittausta. Jos mittauksia on vain 

muutama, skaalaus saattaa vääristää tulosta. Palautumisen tilaa pystytään kuitenkin vertailemaan 

yksilökohtaisesti kyseisen ajanjakson sisällä.  

 

Kokonaisenergiankulutus laskettiin erikseen jokaisen tutkimusjakson vuorokauden, harjoituksen 

sekä ottelun ajalta. SPORTS-ohjelmisto laski energiankulutusta sykkeen perusteella seuraavalla 

sivulla kuvassa 9 olevan kaavion mukaisesti. Pelaajien profiileihin syötettyjen esitietojen avulla 

ohjelma tunnistaa erilaisia fysiologisia tiloja, esimerkiksi stressiä, palautumista, kevyttä fyysistä 

aktiivisuutta ja liikuntaa. Ohjelma laski jokaisen fysiologisen tilan esiintymisajan minuutin tark-

kuudella vuorokauden aikana ja täten saatiin myös vuorokauden kuormittumisen ja palautumisen 

prosenttiosuudet. Kuormituksen kokonaisosuuteen laskettiin sisältyväksi stressin, liikunnan sekä 

kevyen fyysisen aktiivisuuden prosenttiosuudet. Palautumisen osuus merkittiin omanaan. Tällä 

tavalla pystyttiin helposti arvioimaan pelaajien kuormittumisen ja palautumisen suhdetta vuoro-
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kausikohtaisesti. Lisäksi yön aikana mitatusta sykevälivaihtelusta saatiin tarkempia keskiarvotu-

loksia ohjelmiston Data Export -toiminnon avulla, joka siirsi analyysin tulokset Excel-tauluk-

koon. 

 

KUVA 8. Esimerkki Firstbeat Technologies Oy:n SPORT-ohjelmiston palautumisen indeksi-seurantaku-

vaajasta 15 päivän ajalta. X-akselilla erillisten mittausten päivämäärät, oikealla Y-akselilla absoluuttinen 

palautumisen indeksi ja vasemmalla Y-akselilla skaalattu palautuminen (%). (Firstbeat Technologies Oy 

2015. http://www.firstbeat.fi/fi/sports/ominaisuudet#3.)  

 

KUVA 9. Energiankulutuksen (EE = energy expen-

diture) epäsuora laskeminen SPORTS-ohjelmassa. 

RespR = hengitystiheys, RQ = hengitysosamäärä, 

On/Off -kinetics information = On/Off -responssi 

(kuormituksen vaihe). Energiankulutuksen laskemi-

nen jaetaan kahteen vaiheeseen: 1. vaiheessa laske-

taan hapenkulutus (VO2). VO2 lasketaan sykkeen, 

HRV -perusteisen hengitystiheyden ja on/off -res-

ponssin avulla. Lisäksi siihen vaikuttaa henkilön 

paino. 2. vaiheessa hetkellinen EE johdetaan VO2:n 

ja arvioitujen metabolisten tapahtumien (hengitys-

osamäärä ja kalorinen ekvivalentti) mukaan. Koko-

naisenergiankulutus lasketaan summaamalla het-

kellisten energiankulutusten arvoja. (Firstbeat 

Technologies Oy 2007.) 

http://www.firstbeat.fi/fi/sports/ominaisuudet#3
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6.4.2 Subjektiivisen aineiston ja verinäytteiden analysointi  

 

Subjektiivinen aineisto. Pelaajien subjektiivista kuormittumista ja palautumista arvioitiin mit-

tauspäiväkirjojen avulla. Pelaajien omat arviot koko vuorokauden kuormittavuudesta sekä har-

joitusten/ otteluiden kuormittavuudesta kuvaavat melko hyvin todellista päivän kuormitustasoa. 

Mittauspäiväkirjan tapahtumataulukosta saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä pelaajat olivat tehneet 

eri päivinä harjoitusten ja otteluiden ulkopuolella. Kun tarkasteltiin stressin ja palautumisen vuo-

rokausikuvaajaa ja yhdistettiin se kyseisen päivän mittauspäiväkirjamerkintöihin, pystyttiin ha-

vaitsemaan näyttäytyikö kyseinen tapahtuma pelaajalla stressinä, palautumisena, kevyenä fyysi-

senä aktiivisuutena vai liikuntana. Näin voitiin eritellä erilaisia tilanteita, jotka joko kuormittivat 

tai palauttivat pelaajia.  

 

Laktaatti. Verinäytettä otettaessa ensin sormen pää pyyhittiin vanulapulla ja Neo-Amiseptilla 

(Orion Pharma, Espoo, Suomi), jonka jälkeen sormeen tehtiin reikä Normal-turvalansetilla 

(SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht, Saksa). Ensimmäinen veripisara pyyhittiin pois puhtaalla 

vanulapulla. Laktaattinäyte otettiin Lactate SCOUT -pikamittarilla (SensLab GmbH, Leipzig, 

Saksa), jonka mittausalue on 0,5–25,0 mmol/l. Mittari mittaa myös automaattisesti ilman lämpö-

tilan. Lactate SCOUT -mittarin päähän asetettu testiluiska työnnettiin niin lähelle veripisaraa, 

että verta imeytyi siihen (näytetilavuus 0,5 µl). Tämän jälkeen odotettiin muutama sekunti, kun-

nes mittari ilmoitti veren laktaattipitoisuuden. 

 

6.5 Tilastolliset analyysit 

 

Analyysien tavoitteena oli selvittää SM -ringettejoukkueen sisäistä palautumista kuuden vuoro-

kauden pätkällä. Tämän selvittämiseksi käytettiin monenlaisia muuttujia, joita vertailtiin toi-

siinsa vastausten saamiseksi. Tilastolliset analyysit tehtiin Windowsin SPSS -ohjelmalla (IBM 

SPSS Statistics 22.0). Tuloksissa on ilmaistu keskiarvot ja keskihajonnat. Ongelma 1. Kuuden 

mittauspäivän välisiä kuormituseroja tutkittiin Friedmanin kaksisuuntaisella varianssianalyy-

sillä. Samaisella testillä pystyttiin testaamaan myös erot kolmen eri harjoituskerran välillä. Kah-

den ottelun vertaamiseen riitti Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Ongelma 2. Kun tutkit-

tiin olivatko pelaajien subjektiiviset RPE -tulokset päivän kokonaiskuormitustasosta verrannol-
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lisia vuorokauden keskisykkeeseen, sykeperusteiseen energiankulutukseen sekä suhteelliseen pa-

lautumisen indeksiin, mittauspäivät jaettiin RPE -keskiarvojen perusteella kahtia: kolme kevyttä 

ja kolme raskaasta päivää. Jokaisen muuttujan kohdalla kolmen kevyen päivän keskiarvolle ja 

kolmen raskaan päivän keskiarvolle suoritettiin Wilcoxonin testit.  

 

Ongelma 3. Joko kevyeksi tai kovaksi RPE -tuloksen avulla luokiteltujen harjoitusten/ otteluiden 

ja suhteellisen palautumisen indeksin, keskisykkeen tai sykevälivaihtelumuuttujien (HF, LF ja 

RMMSD) välistä eroa tutkittiin vertaamalla ensin harjoituspäiviä ja sitten ottelupäiviä keskenään 

toisiinsa. Friedmanin testiä käytettiin, kun verrattiin kolmelta harjoituspäivältä saatuja tuloksia 

toisiinsa. Kun vertailtavia oli kaksi: kevyt ja kova ottelu, riitti Wilcoxonin testi. Ongelma 4. Yk-

sissä jääharjoituksissa ja yhdessä ottelussa mitattujen laktaattitulosten ja näiltä kerroilta pelaajien 

tekemien RPE -kuormittavuusarvioiden korrelaatioiden laskemisessa käytettiin Pearsonin korre-

laatiokerrointa. Korrelaatio laskettiin molemmilta mittauskerroilta erikseen. Veren laktaattipitoi-

suutta mitattiin laktaattimittarilla, ja ottelussa mitatuista arvoista laskettiin joukkueen keskiarvo. 

Ongelma 5. Ongelman 5 kysymysten ratkaisuun oli mahdotonta löytää mitään tilastollista mene-

telmää, joten analyysi tehtiin kirjallisesti. Tilastollisen testien merkitsevyyden rajaksi asetettiin 

p < 0.05. 
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7 TULOKSET 

 

Kaikki 10 mitattavaa pysyivät mukana koko tutkimusjakson ajan. Varalla olevan mitattavan tu-

loksia ei huomioitu. Kahden Bodyguard 2 -laitteen käynnistymisessä oli muutaman kerran on-

gelmia iholle kiinnittämisen jälkeen. Elektrodien siirtelyn, lataamisen tai pienen odottelun jäl-

keen laite kuitenkin lopulta löysi sykkeen korkeintaan tunnin viiveellä. Tutkimusjakson ensim-

mäisen jääharjoituksen (keskiviikko) aikainen Team Receiver -mittaus keskeytyi mittaustietoko-

neen yllättävän sammumisen seurauksena 25 minuutin kohdalla. Syketulokset jäivät vajaiksi 

tältä mittauskerralta. Sykedataa kerättiin pelaajaa kohden keskimäärin 143 h 28 min. Tutkimus-

jakson harjoituskerrat kestivät 50 min ja molemmat ottelut hyvin tarkalleen 2 h 20 min. Ottelu-

kerroilla data taltioitiin koko tapahtuman ajalta: lämmittelyineen ja erätaukoineen. 

 

7.1 Erot mittauspäivien kuormittavuudessa 

 

Taulukosta 2 nähdään, että tutkimusjakson aikana mittauspäivät erosivat kuormittavuudeltaan 

toisistaan keskisykkeen, kokonaisenergiankulutuksen sekä RPE -lukemien osalta: tilastollisesti 

erittäin merkitsevät erot keskisykkeiden (p < 0,003) ja energiankulutusten (p < 0,005) sekä tilas-

tollisesti merkitsevä ero RPE -lukemien (p < 0,03) perusteella. Viikonlopun päivien keskisykkeet 

olivat huomattavasti arkipäiviä korkeampia. Myös arkipäivien välillä oli selkeitä eroja keskisyk-

keessä: maanantaina mitattu keskisyke 74 on huomattavasti korkeampi kuin harjoituksettomana 

päivänä torstaina, jolloin lukema oli 71. Kyseiset tulokset on esitetty myös pylväskaavioina seu-

raavalla sivulla kuvissa 10, 11 ja 12. 

 

TAULUKKO 2. Keskisykkeet, kokonaisenergiankulutukset (kcal) sekä RPE -lukemat tutkimus-

jakson jokaiselta päivältä. 

 
  Ke   To   Pe  

 Avg 

HR 

Energian-

kulutus 

RPE Avg 

HR 

Energian-

kulutus 

RPE Avg 

HR 

Energian-

kulutus 

RPE 

Keskiarvo 73 2370 11,7 71 2408 10 74 2687 12 

Keskihajonta 6,7 589 2,1 9,6 616 3,6 6,5 449 2,9 

  La   Su   Ma  

 Avg 

HR 

Energian- 

kulutus 

RPE Avg 

HR 

Energian-

kulutus 

RPE Avg 

HR 

Energian-

kulutus 

RPE 

Keskiarvo 77 2936 14,2 76 2658 13 74 2632 13,5 

Keskihajonta 6,9 562 2,0 6,5 391 2,1 9,6 500 2,4 
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KUVA 10. Tutkimusjakson vuorokausien keskisykkeet ja niiden keskihajonnat (SD). * Päivään sisältyy 

vajaa sykedata harjoituksista, eli keskisyke todellisuudessa hieman suurempi. 

 

 

KUVA 11. Tutkimusjakson vuorokausien energiankulutukset ja niiden keskihajonnat (SD). * Päivään 

sisältyy vajaa sykedata harjoituksista, eli energiankulutus todellisuudessa hieman suurempi. 

 
 
 

 

KUVA 12. Tutkimusjakson vuorokausien RPE -tulokset ja niiden keskihajonnat (SD). 

60

65

70

75

80

85

Ke To Pe La Su Ma

b
p

m

*

Keskisyke

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

Ke To Pe La Su Ma

k
ca

l

*

Energiankulutus

4

6

8

10

12

14

16

18

Ke To Pe La Su Ma

RPE



     42 

 

Taulukosta 3 nähtävien perjantain ja maanantain harjoituskertojen väliset erot maksimi- ja kes-

kisykkeiden välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Keskiarvoisesti maanantain harjoitus-

ten keskisyke 147 oli kuitenkin korkeampi kuin perjantain 144. Taulukkoon 4 kirjattujen tulosten 

mukaan maanantain harjoituskerralla myös energiankulutus oli tilastollisesti merkitsevästi suu-

rempi (p < 0,013) ja RPE -lukemat erittäin merkitsevästi (p < 0,005) korkeampia kuin perjantain 

harjoituskerralla. Keskiviikon ja maanantain harjoitusten välisten RPE -tulosten ero oli tilastol-

lisesti erittäin merkittävä: p < 0,005, toisin kuin keskiviikon ja perjantain harjoitusten välillä ei 

ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Lauantaina ottelu oli keskisykkeen (143) ja maksimisykkeen 

(187) perusteella tilastollisesti erittäin merkitsevästi (molemmat p < 0,005) kuormittavampi kuin 

sunnuntain ottelu (vastaavat 130 ja 182). Lisäksi energiankulutusten ero oli erittäin merkitsevä p 

< 0,005 ja RPE -tulosten ero merkitsevä p < 0,009. Kuvissa 13, 14 ja 15 kyseiset tulokset ovat 

esitettyinä pylväskaavioina. 

 

TAULUKKO 3. Harjoitusten ja otteluiden keskiarvoiset maksimi- ja keskisykkeet. 

 Pe harj. La ottelu Su ottelu Ma harj. 

 Avg HR HRmax Avg HR HRmax Avg HR HRmax Avg HR HRmax 

Keskiarvo 144 182 143 187 130 182 147 183 

Keskihajonta 9,3 6,3 7,2 6,9 8,2 8,0 9,3 8,4 

 

TAULUKKO 4. Harjoitusten ja otteluiden keskiarvoiset energiankulutukset sekä RPE -arvot. 

* Pe harj. La ottelu Su ottelu Ma harj. 

 E.kulutus RPE E.kulutus RPE E.kulutus RPE E.kulutus RPE 

Keskiarvo 415 12,6 936 16,4 787 14 485 16,7 

Keskihajonta 60 1,5 127 1,9 109 1,7 69 1,3 

* Keskiviikon harjoituksissa vastaavat RPE -arvot: 13,2 ja SD 2,1. Mittauksen katkeamisen 

vuoksi sykkeistä ei saatu tuloksia ja sen vuoksi ei myöskään energiankulutuksesta.  
 

 

KUVA 13. Otteluiden maksimi- ja keskisykkeet sekä niiden keskihajonnat (SD). 
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KUVA 14. Kahden harjoituskerran ja ottelun energiankulutukset ja niiden keskihajonnat (SD). 

 
 

 

KUVA 15. Kolmen harjoituskerran ja kahden ottelun RPE -tulokset ja niiden keskihajonnat (SD). 

 

7.2 Vuorokauden RPE -tulosten ja sykeperusteisten muuttujien yhteys 

 

Tutkimusjakson tulokset vuorokausien keskisykkeistä sekä energiankulutuksista on taulukoituna 

edellisessä kappaleessa. Taulukossa 5 seuraavalla sivulla on esitelty suhteellisen palautumisen 

indeksin tulokset. Kuusi mittauspäivää jaettiin joukkueen keskiarvoisten RPE -tulosten (kuva 12) 

perustella kahteen ryhmään: kevyeen (keskiviikko, torstai ja perjantai) ja kovaan (lauantai, sun-

nuntai ja maanantai). Jokaiselle pelaajalle laskettiin näin kolmen päivän keskiarvo jokaisen 

muuttujan kohdalla. Vuorokauden keskisykkeiden ero kevyen ja kovan ryhmän välillä lähestyi 

tilastollista merkitsevyyttä: p < 0,053. Tilastollista merkitsevyyttä lähestyi myös vuorokauden 

kokonaisenergiankulutus kovan ja kevyen ryhmän välillä: p < 0,074. Suhteellisen palautumisen 

indeksi -tulosten välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa kyseisten ryhmien välillä. 
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TAULUKKO 5. Suhteellinen palautumisen indeksi (%) jokaisen vuorokauden yöltä. 

 Ke To Pe La Su Ma 

Keskiarvo 28,2 51,2 27,2 57,5 58,2 42,2 

Keskihajonta 29,3 45 30,1 29,7 42,4 37,6 

 

KUVA 16. Tutkimusjakson suhteelliset palautumisen indeksit ja niiden keskihajonnat (SD). 

 

7.3 Harjoitusten ja otteluiden RPE -tulosten vaikutus yön sykeperusteisiin muuttujiin 

 

Seuraavalla sivulla taulukossa 6 on ilmoitettu kuuden mittausvuorokauden yöltä mitatut keski-

sykkeet sekä RMMSD (Root Mean Square of the Successive Differences) -sykearvot. Kun har-

joituskertojen (keskiviikko, torstai ja perjantai) jälkeisten öiden keskisykkeitä verrattiin toisiinsa, 

ero lähestyi merkitsevää: p < 0,085. Perjantain ja maanantain öiden välillä ero oli tilastollisesti 

merkittävä: p < 0,045. Se oli kuitenkin odotettuun nähden päinvastainen: maanantaina kovien 

harjoitusten jälkeisenä yönä keskisyke oli matalampi (56,0) kuin perjantaina kevyempien harjoi-

tusten jälkeen (57,5). Lauantain ja sunnuntain otteluiden jälkeisten öiden keskisykkeissä ei ollut 

tilastollisesti eroa. RMMSD -arvojen vertailussa ei ilmennyt tilastollisesti merkittäviä eroja eri 

tavalla kuormittavien (RPE:n avulla arvioituna) harjoitusten, eikä otteluiden jälkeisten öiden vä-

lillä. Kuitenkin perjantaina kevyiden otteluun valmistavien harjoitusten jälkeisenä yönä RMMSD 

-arvot (78,1) olivat tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,021) pienempiä kuin sunnuntain ottelun 

jälkeisenä yönä mitatut (88,3). Perjantain jälkeisenä yönä mitatut RMMSD -arvot olivat myös 

tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,035) pienempiä kuin lauantain ottelun ottelua seuranneena 

yönä (84,2). Kaikissa tapauksissa ero on päinvastainen odotettuun nähden, sillä RMMSD näyt-

täisi tulosten olevan pienempi kevyempien harjoitusten jälkeen. 
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TAULUKKO 6. Keskisykkeet ja RMMSD -arvot (ms) jokaisen vuorokauden neljän ensimmäi-

sen nukun tunnin ajalta. 

 Ke To Pe 

 Avg HR RMMSD Avg HR RMMSD Avg HR RMMSD 

Keskiarvo         57,3   79,2         58,1   74,6             57,5   78,1 

 

Keskihajonta        10,0   39,2           14,2   34,2          9,2   32,4 

 La Su Ma 

 Avg HR RMMSD Avg HR RMMSD Avg HR RMMSD 

Keskiarvo        55,8    84,2            55,3    88,3 

 

         56,0    80,7 

 

Keskihajonta         8,5    34,0         9,2    40,8           8,2    34,5 

 

 

Taulukossa 7 esitettävän sykevälimuuttujan HF -tulosten välillä ei ollut tilastollista eroa, kun 

kyseisiä tuloksia verrattiin sekä kolmen harjoituksen, että kahden ottelun jälkeisten öiden välillä. 

Samaan tulokseen päädyttiin myös toisen sykevälimuuttujan, LF kohdalla. Kutenkin HF -arvot 

ovat keskiarvoisesti suurempia lauantaina ja sunnuntaina verrattuna keskiviikon, torstain, perjan-

tain ja sunnuntain arvoihin. Suhteellisen palautumisen indeksin tulokset löytyvät edelliseltä si-

vulta taulukosta 5. Kyseisissä tuloksissa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa harjoitusten, eikä 

otteluiden jälkeisten öiden välillä.  

 

TAULUKKO 7. Sykevaihtelumuuttujat HF (ms2) ja LF (ms2) jokaisen vuorokauden neljän en-

simmäisen nukun tunnin ajalta. 

 Ke To Pe 

          HF     LF         HF     LF               HF     LF 

Keskiarvo          5200    5539         4599       4872           5089   5250 

 

Keskihajonta          4400    4205         3248   2804           3011   3526 

 La Su Ma 

        HF     LF        HF     LF           HF     LF 

Keskiarvo        5536    5499       5905    5867          5040   5730 

 

Keskihajonta        3728    3922       4608    4511          3358   4626 
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7.4 Harjoitusten ja ottelun RPE -tulosten yhteys veren laktaattipitoisuuteen 

  

Taulukossa 8 on esitelty sekä keskiviikon harjoituskerralla, että lauantain ottelussa mitatut kaksi 

laktaattinäytettä sekä niiden keskiarvot. Harjoituksissa mitattujen näytteiden keskiarvo oli 4,1 

mmol/l (SD 1,50; vaihteluväli 1,4–6,7) ja ottelussa mitattujen 9,0 mmol/l (SD 3,66; vaihteluväli 

2,0–15,1). Pelaajien subjektiiviset RPE -tulokset kyseisestä harjoituksista ja ottelusta olivat 13,2 

ja 16,4 (sivu 42, taulukko 4). Korrelaatio harjoitusten aikana mitattujen laktaattitulosten keskiar-

von ja samaisen kerran RPE -tulosten välillä ei ollut tilastollisesti merkittävä. Kuitenkin ottelussa 

mitattujen laktaattinäytösten keskiarvot korreloivat tilastollisesti merkittävästi RPE-tulosten 

kanssa (r = 0,536; p < 0,110). Korrelaatio on havainnollistettu kuvassa 18. 

 

TAULUKKO 8. Sekä harjoituksissa, että ottelussa mitatut kaksi laktaattinäytettä (mmol/l) ja nii-

den keskiarvot. 

 Ke harjoitukset La ottelu 

 

LA1 LA2 Ka LA1 LA2 Ka 

Keskiarvo               4,1 4,2 4,1        9,9         8,1 9,0 

Keskihajonta      1,55 1,54 1,50        3,60        3,68 3,66 

 

 

KUVA 17. Harjoituksissa sekä ottelussa mitattujen kahden laktaattinäytteen keskiarvot ja niiden keski-

hajonta (SD). 
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KUVA 18. Laktaatin ja RPE -tulosten välinen korrelaatio pistekuvaajana esitettynä. 

 

7.5 Ringettejoukkueen kuormittumisen ja palautumisen suhde 

  

Taulukon 9 kuormittumisen ja palautumisen vuorokausikohtaisen jakautumisen tulokset on esi-

tetty piirakkakuvioina kuvassa 19. Näiden prosentuaalisten osuuksien tasapainoa avataan tar-

kemmin pohdintaluvussa. Taulukossa 10 esitetyt tulokset unen pituudesta minäkin tutkimusjak-

son vuorokautena huomioidaan samassa yhteydessä. 

 

TAULUKKO 9. Kuormittumisen ja palautumisen vuorokausikohtainen jakautuminen (%). Kuor-

mittuminen koostuu stressin, liikunnan ja kevyen fyysisen aktiivisuuden osuuksista.  

 Ke To Pe 

 Kuormitus Palautuminen Kuormitus Palautuminen Kuormitus Palautuminen 

Keskiarvo 52,1 47,9 48,4* 51,6* 49,3** 50,7** 

Keskihajonta 26,2 20,0* 19,4** 

 La Su Ma 

 Kuormitus Palautuminen Kuormitus Palautuminen Kuormitus Palautuminen 

Keskiarvo 50,9 49,1 47,4*** 52,6*** 50,8 49,2 

Keskihajonta 16,8 18,2*** 22,2 

* Poikkeava tapaus, joka muuttaa tulosta huomattavasti, on poistettu. Jos kyseinen tapaus huo-

mioitaisiin tulokset olisivat seuraavat: 53,5 %/ 46,5 % ja SD: 24,7.  

** Poikkeava tapaus, joka muuttaa tulosta huomattavasti, on poistettu. Jos kyseinen tapaus huo-

mioitaisiin tulokset olisivat seuraavat: 53,9 %/ 46,9 % ja SD: 23,3. 

*** Poikkeava tapaus, joka muuttaa tulosta huomattavasti, on poistettu. Jos kyseinen tapaus huo-

mioitaisiin tulokset olisivat seuraavat: 52,1 %/ 47,9 %; ja SD: 22,6. 
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Su MaLa
 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 19. Kuormittumisen ja palautumisen vuorokausikohtainen jakautuminen (%) taulukossa 9 esitet-

tyjen arvojen mukaan piirrettynä.  

 

TAULUKKO 10. Unen määrä (min) tutkimusjakson jokaiselta vuorokaudelta. 

.  

 

 

 

Kuvan yhdeksäntoista mukaan joukkueen kuormittumisen ja palautumisen suhde kilpailukau-

della näyttäisi olevan tasapainossa. Päiväkirjamerkintöjen mukaan pelaajien arki oli kiireistä, 

sillä se sisälsi töitä ja opiskelua. Joinakin päivinä kuormituksen osuus on suurempi, mutta taas 

toisina päivinä palautuminen valtaa suuremman prosenttiosuuden. Ottelupäiviä verrattaessa lau-

antaina kuormittumisen prosenttiosuus oli huomattavasti suurempi kuin sunnuntaina. Arkipäi-

vistä torstaina palautumisen osuus oli suurin ja keskiviikko ja maanantai näyttävät olevan arki-

päivistä kuormittavimmat. Keskimääräinen unen pituus oli 479 minuuttia eli 7 tuntia 59 minuut-

tia. 

Ke To Pe

Palautuminen

Kuormittuminen

 Ke To Pe La Su Ma 

Keskiarvo 465 454 493 540 472 450 

Keskihajonta 95,0 82,9 133,0 43,7 91,0 91,2 
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KUVA 20. Esimerkki pelaajan arkipäivästä esitettynä stressin ja palautumisen kuvaajana. 

 

Kuvassa 20 on esimerkki yhden pelaajan stressin ja kuormittumisen kuvaajasta erään arkipäivän 

ajalta. Aamutoimet näyttäytyvät stressireaktioina, pyöräily aiheuttaa kevyen aktiivisuuden piikin 

ajalle 7.50. Stressinä näyttäytyvä työpäivä kestää klo 16.00 asti. Kotiin pyöräileminen on näky-

vissä liikuntana. Lepäily/ päiväunet (16.30–17.30) ovat palauttava hetki. Lähtöön valmistautu-

minen ja automatka jäähallille aiheuttavat stressireaktioita. Oheisharjoittelu ja jääharjoitukset 

ovat liikuntaa (18.10–20.10). Harjoituksista aiheutuva stressitila on päällä vielä nukkumaan me-

non (23.00) jälkeen. Tehokas palautuminen alkaa nukahdettaessa (00.00). 

 

 

KUVA 21. Esimerkki pelaajan ottelupäivästä esitettynä stressin ja palautumisen kuvaajana. 

 

Kuvassa 21 on esitettynä esimerkki yhden pelaajan ottelupäivästä viikonlopulta. Otteluun val-

mistautuminen aiheuttaa stressitilan ottelua edeltävälle ajalle. Kävelylenkki näkyy liikuntana ja 

kevyenä fyysisenä aktiivisuutena (12.15–12.45). Alkuverryttely, ottelu ja loppuverryttely näky-

vät selkeästi liikuntana (14.25–18.20). Stressitila on päällä koko loppuillan, vaikka se sisälsi ruo-

kailua ja rentoa tv:n katselua. Palautuminen alkaa tehokkaasti heti nukkumaan menemisen jäl-

keen (23.45). 
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8 POHDINTA 

 

Päätulokset. Kuusi eri mittausvuorokautta kuormitti pelaajia eri tavoin, sillä jokainen vuoro-

kausi sisälsi erilaisia tapahtumia: koulu-/ työpäiviä ja vapaapäiviä sekä eri tavalla kuormittavia 

omatoimisia ja joukkueen yhteisiä harjoituksia sekä otteluita. Tilastollisesti merkittävät erot ovat 

havaittavissa sekä keskisykkeen, energiankulutuksen sekä RPE -tulosten perusteella siten, että 

arkipäivistä maanantai ja perjantai vaikuttivat kaikkein kuormittavimmilta ja viikon ainut harjoi-

tukseton päivä torstai kevyimmältä. Viikonlopun päivistä lauantai oli sunnuntaita huomattavasti 

kuormittavampi. Harjoitusten näkökulmasta maanantain harjoitukset olivat sekä energiankulu-

tuksen ja RPE -lukeman perusteella keskiviikon ja perjantain harjoituksia kuormittavammat. 

Mainittavan arvoista on myös se, että ringetteharjoituksissa mitatut sykearvot vastasivat jääkie-

kossa aiemmin mitattuja tuloksia. Otteluiden kuormittavuutta tilastollisesti verratessa lauantain 

tapahtuma oli keski- ja maksimisykkeiden, energiankulutuksen sekä RPE -tulosten mukaan sun-

nuntain tapahtumaa erittäin merkitsevästi kuormittavampi. Lisäksi voidaan todeta RPE -asteikon 

olevan kelpo mittari päivän kuormittavuuden arvioinnissa, sillä se oli tilastollisesti suhteessa 

vuorokauden keskisykkeeseen ja energiankulutukseen. 

 

Kevyiden ja raskaiden harjoitusten jälkeisten öiden keskisykkeet erosivat toisistaan tilastollisesti, 

mutta odotusten vastaisella tavalla: maanantaina kovien harjoitusten jälkeisenä yönä keskisyke 

oli matalampi kuin perjantaina kevyempien harjoitusten jälkeen. Tutkimus osoitti myöhäisten 

harjoitusten vaikuttavan alkuyöstä unen aikana tapahtuvan autonomisen hermoston palautumisen 

tehoon heikentävästi. Osittainen sympaattisen hermostopuolen aktiivisuus vaikutti nostattavasti 

unen aikaiseen keskisykkeeseen ja myös laskevasti varsinkin RMMSD-sykevälimuuttujien ar-

voihin. Perjantaina kevyiden harjoitusten jälkeisenä yönä RMMSD -arvot olivat tilastollisesti 

merkitsevästi pienempiä kuin lauantain ja sunnuntain otteluiden jälkeisinä öinä mitatut. 

 

Ringetteottelussa mitatut laktaattitulokset vastasivat jääkiekossa aiemmin mitattuja arvoja. Otte-

lussa pelaajien keskimääräinen veren laktaattipitoisuus oli 9,0 mmol/l, kun taas harjoituksissa 

tulos oli hieman matalampi; 4,1 mmol/l. Ottelussa mitattujen laktaattitulosten ja pelaajien sub-

jektiivisten kuormitusarvioiden (RPE) välillä oli suhteellisen korkea korrelaatio, joka oli siten 

linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaisesti. Vastaavasti harjoituksissa korrelaatiota ei 

kyseisten muuttujien välillä ollut.  
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Ringettejoukkueen kilpailukauden aikainen kuormittumisen ja palautumisen suhde oli tasapai-

nossa. Eroja tässä suhteessa esiintyi kuitenkin päivien välillä; esimerkiksi arkipäiviä toisiinsa 

verratessa torstaina palautumisen osuus oli vallalla, kun taas keskiviikkona ja maanantaina kuor-

mittumisen osuus valtasi suuremman alueen. Keskimääräinen unen pituus pelaajilla oli 479 mi-

nuuttia eli 7 tuntia 59 minuuttia, jota voidaan pitää urheilijalle riittävänä. 

 

Mittausvuorokausien kuormittavuus. Tulosten perusteella oli selvää, että jokainen mittaus-

päivä kuormitti pelaajia eri tavalla. Kuuden mittausvuorokauden välillä oli tilastollisesti merkit-

täviä kuormituseroja keskisyke-, energiankulutus- sekä RPE -tulosten välillä johtuen sisällöltään 

erilaisista päivistä sekä eri tavalla kuormittavista harjoituksista ja otteluista. Arkipäivistä perjan-

tai ja maanantai olivat tiiviisti aikataulutettuja koulu- tai työpäiviä ja ne sisälsivät myöhäisten 

harjoitusten lisäksi myös omatoimisia harjoituksia. Kyseisten päivien keskisyketulokset (73 ja 

74), energiankulutukset (2687 ja 2632 kcal) ja RPE -lukemat (12 ja 13,5) olivat kaikista korkeim-

pia koko mittausjaksolla. Verrattaessa kyseisiä päiviä esimerkiksi torstaihin, joka oli ainut tutki-

musjakson jääharjoitukseton päivä, keskisyketulos oli 71, energiankulutus 2408 kcal ja RPE 10. 

Kuusi kymmenestä pelaajasta piti torstain kokonaan harjoituksettomana lepopäivänä. Loput neljä 

puolestaan tekivät omatoimisen harjoituksen. Tuloksesta on myös nähtävissä se, että kahdella 

pelaajista torstai oli koulusta vapaa.  

 

Viikonlopun päivistä lauantai oli jokaisen muuttujan saralla sunnuntaita kuormittavampi: keski-

syke 77 vs. 76, energiankulutus 2936 kcal vs. 2658 kcal ja RPE 14,2 vs. 13. Lauantaipäivän 

kuormittavuutta voidaan selittää isolta osin raskaalla ottelulla, jonka pelattiin suhteellisen myö-

hään (16.15–18.30). Myöhäinen ajankohta vaikutti koko vuorokauden kuormittavuuteen, sillä 

pelaajat joutuivat valmistautumaan otteluun koko pitkän päivän. Kuten sivun 49 kuvasta 21 voi-

daan huomata, peliin valmistautuminen (koko aika heräämisestä ottelun alkuun) rekisteröitiin 

stressinä. Sunnuntaina ottelu pelattiin aiemmin (12.30–14.45), jolloin pelaajien ei tarvinnut odot-

taa koko aamu- ja iltapäivän ajan sen alkamista. Yhtenä lauantain suuremman kuormituksen 

osuuden selittäjänä voidaan pitää myös sitä, että kaksi joukkueen pelaajaa teki työvuoron samana 

päivänä ennen ottelua. Sunnuntai puolestaan oli kaikilla pelaajilla vapaapäivä. Lauantai oli kaik-

kien muuttujien perusteella tutkimusjakson kuormittavin päivä. Tärkeänä huomiona, on hyvä 

nostaa se, että molemmat ottelut olivat kotiotteluita. Jos toinen tai peräti molemmat ottelut olisi-

vat olleet vierasotteluita, olisi viikonlopun päivien kuormituksen osuus ollut todennäköisesti en-

tistä suurempi.  
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RPE -arvojen perusteella kevyeen tai kovaan ryhmään luokiteltujen vuorokausien välillä oli lä-

hestulkoon tilastollisesti merkittävä ero vuorokauden keskisykkeiden ja energiankulutusten pe-

rusteella. Kevyiksi RPE -asteikon avulla arvioituina päivinä (keskiviikkona, torstaina ja perjan-

taina) vuorokauden keskisyke ja energiankulutus olivat matalampia ja puolestaan kovaksi arvi-

oituna päivinä (lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina) kyseiset arvot olivat korkeampia. Tu-

loksen mukaan voidaan siis todeta, että RPE -asteikon avulla voidaan kohtuullisen hyvin arvioida 

vuorokauden kuormittavuutta keskisykkeen sekä energiankulutuksen näkökulmasta.  

 

Harjoitusten kuormittavuus. Spieringerinin ym. (2003) tekemän tutkimuksen mukaan naisjää-

kiekkoilijoiden keskimääräinen syke harjoitusten aikana oli noin 76 % maksimisykkeestä. Tut-

kimuksessa ringettepelaajat pääsivät jääharjoituksissaan kutakuinkin samoihin lukemiin. Harjoi-

tuksissa joukkueen keskimääräinen maksimisyke oli 183. Perjantain harjoituksissa mitattu kes-

kisyke oli 144, joka on 79 % maksimisykkeestä. Maanantaina keskisyke oli puolestaan 147, joka 

on 80 % maksimisykkeestä.  

 

Otteluviikonlopun jälkeiset maanantain harjoitukset olivat energiankulutuksen (485 kcal) ja RPE 

-tulosten (16,7) valossa merkittävästi kuormittavammat kuin ja perjantain otteluun valmistavat 

harjoitukset (415 kcal ja 12,6). Lisäksi tapahtumat erosivat keskisykkeen perusteella (144 vs. 

147). Maanantain harjoitukset olivat RPE -tuloksen perusteella myös keskiviikon harjoituksia 

(13,2) rankemmat. Perjantain otteluviikonloppuun valmistavat harjoitukset pidettiin tarkoituk-

sellisesti intensiteetiltään kevyinä, kun jäällä keskityttiin suurimmalta osin pelitaktiikoiden hio-

miseen. Maanantain harjoitukset olivat huomattavasti koko mittausjakson kuormittavammat. 

Viikonlopun ottelut saattoivat vielä painaa jaloissa, mutta muuten harjoitukset olivat erittäin luis-

telupainotteiset. Ensinnäkin jäätä edeltävät oheisharjoitukset sisälsivät plyometrisiä loikkahar-

joitteita ja tämän jälkeen jäällä tehtiin paljon sykettä nostattavia ja lihaksia hapottavia suunnan-

muutosharjoituksia väsymykseen saakka. Palauttelutauot pidettiin lyhyinä. Pelaajien RPE-arviot 

vaihtelivat 15–19 välillä, joten harjoitus oli äärimmäisen kova – jopa maalivahdille. Keskiviikon, 

tutkimusjakson ensimmäisen päivän jääharjoitusten kuormittavuutta on vaikeaa arvioida, sillä 

pelaajien sykedata kyseiseltä kerralta jäi vajaaksi arvaamattomasti katkenneen mittauksen 

vuoksi. Kuitenkin pelaajien keskiarvoisen RPE -tuloksen (13,2) valossa pystytään sanomaan, että 

harjoituskerta oli perjantain harjoituksia kuormittavampi, mutta maanantain harjoituksia kevy-

empi. 
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Otteluiden kuormittavuus. Miesjääkiekkoilijoilla tehdyssä tutkimuksessa pelaajien keskimää-

räinen syke otteluissa erien aikana oli 90 % ja katkojen aikana 60–75 % maksimisykkeestä. Maa-

livahdeilla ottelun aikainen keskisyke oli hieman alhaisempi, 64 % maksimisykkeestä. (Paterson 

1979). Myös Spieringin ym. (2003) tekemässä tutkimuksessa naisjääkiekkoilijoiden keskisyke 

ottelun aikana oli noin 90 % maksimisykkeestä. Tässä tutkimuksessa ringettepelaajilta mitattiin 

sykettä kahdessa ottelussa. Molemmat mittausjaksot kestivät noin 2 tuntia 20 minuuttia, sillä ne 

sisältävät neljän 15 minuutin pituisen erän lisäksi 15 minuutin lämmittelyjään, kaksi 15 minuutin 

mittaista jäänajotaukoa sekä kaksi 2 minuutin mittaista erätaukoa. Tämän vuoksi mitatut keski-

sykkeet vaikuttavat erittäin alhaisilta: 143 ja 130 ja ovat huonosti verrattavissa aiempiin tutki-

mustuloksiin. Mitattujen maksimisykkeiden (187 ja 182) valossa voidaan kuitenkin olettaa, että 

kenttäpelaajien keskisykkeet erien aikana olivat hyvin lähellä aiempien tutkimusten tuloksia. 

Joukkueen maalivahdin keskisykkeet kyseisissä otteluissa (140 ja 132) eivät kuitenkaan eronneet 

kenttäpelaajien tuloksista aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaisesti.  

 

Kahden ottelun kuormittavuutta verrattaessa huomattiin tilastollisesti merkitsevä ero. Lauantain 

ottelu oli maksimisykkeen (187 vs. 182) ja keskisykkeen (143 vs. 130), energiankulutuksen (936 

kcal vs. 787 kcal) sekä RPE -tulosten (16,4 vs. 14) perusteella tilastollisesti merkitsevästi kuor-

mittavampi kuin sunnuntain ottelu. Ottelut olivat keskenään yhtä pitkiä, joten ainut pätevä selitys 

erolle vastustajajoukkueiden erilaisuus. Lauantaina vastassa oli yksinkertaisesti kovempi jouk-

kue ja kyseisellä hetkellä se oli toisena sarjataulukossa. Sunnuntaina vastaan asettunut joukkue 

oli puolestaan sarjataulukossa viimeisenä. Myös suullisesti pelaajat luonnehtivat lauantain otte-

lua huomattavasti rankemmaksi. Lauantain ottelu päättyi tappioon ja sunnuntaina puolestaan tuli 

reilu voitto.  

 

Harjoitusten ja otteluiden kuormituksen vaikutus sykeperäisiin muuttujiin yöltä. Kun ver-

rattiin kolmen harjoituskerran (keskiviikon, perjantain ja maanantain) jälkeisten öiden keskisyk-

keitä toisiinsa, ero lähestyi tilastollista merkitsevyyttä. Perjantain kevyiden otteluviikonloppuun 

valmistavien harjoitusten (RPE 12,6) jälkeen keskisyke oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi 

(57,5) kuin maanantain kovien harjoitusten (RPE 16,7) jälkeen (56,6). Tulos oli siis odotettuun 

nähden käänteinen, sillä aikaisempien tutkimusten mukaisesti (Myllymäki ym. 2012) oletettiin 

kovempien harjoitusten kiihdyttävän elimistön toimintoja enemmän ja näin ollen myös pitävän 

sykettä koholla korkea intensiteettisten harjoitusten jälkeen. Ainoana tuloksen selittäjänä voidaan 
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pitää kyseisten harjoitusten ajankohtien eroa, sillä perjantain jäävuoro (20:20–21:10) oli maa-

nantaihin (19:20–20:10) nähden tuntia myöhemmin. Tällöin perjantaina nukkumaan mennessä 

pelaajat olivat maanantaita kuormittuneemmassa tilassa, joka vaikutti nostavasti yön keskisyk-

keeseen, kuten Myllymäen ym. (2011) tutkimuksen mukaan myöhäinen harjoittelu vaikutti yön 

aikaiseen sykkeeseen nostattavasti.  

 

Sykevälimuuttujista RMMSD kuvaa peräkkäisten sykevälien keskimääräistä vaihtelua ja näin 

ollen parasympaattista aktiivisuutta (Task Force 1996). Tutkimuksessa RMMSD -tuloksissa ei 

ilmennyt tilastollisesti merkittäviä eroja, kun verrattiin RPE:n avulla kevyeksi tai koviksi luoki-

teltuja harjoitus- tai ottelupäivien jälkeisiä öitä toisiinsa. Eroja kuitenkin löytyi, kun verrattiin 

ottelupäiviä ristiin harjoituspäiviin. Erot olivat keskisykkeen tavoin oletetusta päinvastaisia, sillä 

RMMSD -arvot olivat pienempiä harjoitusten jälkeen, joiden pelaajat arvioivat olevan fyysisesti 

otteluita kevyempiä. Tarkastellessa koko tutkimusjakson keskiarvollisia öiden keskisyke- ja 

RMMSD -tuloksia, on mainittava se, että viikonloppuna keskisyketulokset näyttäisivät olevan 

huomattavasti matalampia ja RMMSD -arvot korkeampia verrattuna arkipäiviin. Havainnon to-

dennäköinen selittäjä on se, että viikolla harjoitukset olivat myöhään illalla, jolloin nukkumaan 

mentäessä syke oli vielä hieman koholla. Viikonloppuna ottelut taas sijoittuivat aamu- ja iltapäi-

välle, jolloin elimistö oli nukkumaan mentäessä jo ehtinyt palautua kokonaan parasympaattisen 

hermoston ohjaamaksi. Tätä perustelua tukee myös se, että perjantain ja maanantain harjoitusten 

jälkeisten öiden RMMSD -keskiarvojen välillä oli eroa. Maanantaina harjoitukset olivat tuntia 

aiemmin, jolloin unen aikaiset RMMSD -tulokset olivat suurempia verrattuna perjantain harjoi-

tusten jälkeiseen yöhön. 

 

Sykevälimuuttujan HF -tulosten välillä ei ollut tilastollista eroa, kun kyseisiä tuloksia verrattiin 

sekä kolmen harjoituksen että kahden ottelun jälkeisten öiden välillä. LF -sykevälimuuttujan 

kohdalla päädyttiin samaan tulokseen. Kuitenkin parasympaattisen aktiivisuuden määrää kuvaa-

van HF:n keskiarvoiset tulokset kulkevat käsi kädessä yön keskisykkeen sekä RMMSD -tulosten 

kanssa: kahden ottelun jälkeisinä öinä HF -arvot olivat keskimäärin suurempia kuin myöhäisten 

harjoitusten jälkeisinä öinä. Tätäkin tulosta selittää se, että aikaisemmin päivällä pelattujen otte-

luiden jälkeen elimistö ehti palautua sen verran, että sykevälivaihtelu oli jo suurempaa nukku-

maan mentäessä. Koska viikolla harjoitukset olivat myöhään illalla, oli sykevälivaihtelu nukku-

maan mentäessä vielä pienentynyttä. Tutkimuksessa parasympaattisen ja sympaattisen hermos-

ton samanaikaista toimintaa kuvaavan LF -tulosten käyttäytymiselle ei löytynyt selittäjää, sillä 
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arvot eivät näyttäneet käyttäytyvän selkeästi minkään teorian mukaisesti. Muuttujana suhteelli-

nen palautumisen indeksi ei toiminut tilastollisten analyysien mukaan harjoituksen tai ottelun 

kuormittavuuden arvioinnissa. Syynä suhteellisen palautumisen indeksin toimimattomuudelle 

voidaan pitää tutkimusjakson lyhyisyyttä ja vähäistä mittausten määrää. Jotta tuloksia olisi voinut 

pitää luotettavina, olisi koko joukkueelle täytynyt suorittaa yö-palautumistesti jo ennen kilpailu-

kauden alkamista, täydellisesti palautuneessa tilassa. Tällöin olisi saatu todellinen kuva joukku-

een parhaasta palautumisen tasosta. Tässä tilanteessa, kun mittauksia oli vain kuusi ja kaikki 

tehtiin kilpailukauden aikana, on hyvin oletettavaa, etteivät vuorokausien tulokset todellisuu-

dessa vastaa pelaajien oikeaa palautumisen tasoa.  

 

Verinäytteet ja RPE. Noonanin (2010) mukaan jääkiekko-ottelussa pelaajien laktaattipitoisuu-

det ovat keskimäärin 8,15 mmol/l, vaihteluvälillä 4,4–13,7 mmol/l. Ringettepelaajan harjoitusten 

tai ottelun aikaista veren laktaattipitoisuutta ei ollut koskaan aiemmin mitattu tieteellisessä tar-

koituksessa. Tässä tutkimuksessa lauantain ottelun aikana mitattujen 20 verinäytteen laktaattipi-

toisuuden keskiarvo oli 9,0 mmol/l, vaihteluvälillä 2,0–15,1 mmol/l. Keskiarvo ja vaihteluvälit 

on siis hyvin lähellä Noonanin (2010) tutkimuksen tuloksia. Ringetteottelussa kahdelta pelaajista 

mitattiin muita matalampia arvoja. Toinen heistä oli maalivahti, jonka veren laktaattipitoisuuden 

ei voi olettaakaan nousevan samalle tasolle kenttäpelaajien kanssa. Vastaavasti toinen pelaajista 

oli ehtinyt istua jo hetken aikaa vaihtopenkillä näytteen oton hetkellä. Tuloksista löytyi myös 

hyvin korkeita laktaattituloksia. Montgomeryn (1988) tekemän tutkimuksen mukaan jääkiekko-

ottelussa työtä tehdään keskimäärin 69 % anaerobisesti. Tässä tutkimuksessa saadut laktaattitu-

lokset vahvistavat sitä olettamusta, että ringette on selkeästi jääkiekon tavoin intervallityyppinen 

laji ja tärkein energiantuottomenetelmä siinä on anaerobinen glykolyysi (Montgomery 1988). 

Tulosten pohjalta lajien fysiologisia vaatimuksia voidaan pitää hyvin samankaltaisina. Korkeat 

laktaattitulokset kertovat tietysti myös lauantain ottelun korkeasta kuormittavuudesta. 

 

Coutts ym (2007) havaitsivat jalkapalloilijoilla tekemässä tutkimuksessaan harjoitusten laktaat-

titulosten korreloivan erinomaisesti pelaajien arvioiman RPE:n kanssa. Myös Belcher & Pem-

bertonin (2012) tutkimustulokset todistivat laktaatin korreloivan RPE -muuttujan kanssa yleisur-

heilijoilla ja maastojuoksijoilla. Tässä tutkimuksessa keskiviikon harjoituksissa otetut laktaatti-

näytteet eivät korreloineet tilastollisesti merkittävästi pelaajien RPE -tulosten kanssa. Lauantain 

ottelussa saatujen laktaattitulosten ja RPE:n välinen korrelaatio oli kuitenkin suhteellisen korkea: 
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0,536. Harjoitusten matalaa ja ottelun korkeaa korrelaatiota saattaa selittää se, että pelaajat ar-

vioivat kuormittavuutta harjoituksissa ja ottelussa hieman eri näkökulmista. Keskiviikon harjoi-

tuksissa luisteltiin paljon, muttei tehty lihaskudosta hapottavia ja laktaattia nostattavia suunnan-

muutoksia, joita taas lauantain ottelussa tuli paljon. Voi siis olla, että pelaajat arvioivat harjoi-

tuksen kuormittavuutta hengästymisen perusteella, koska harjoitteet tehtiin suurimmalta osalta 

vielä aerobisella alueella. Harjoitteet eivät nostaneet huomattavasti veren laktaattipitoisuutta, 

mutta tuntuivat hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavilta. Siksi RPE -lukemat olivat jois-

sakin tapauksissa melko korkeita, vaikka laktaattiarvot jäivät alhaisiksi. Ottelussa pelaajat arvioi-

vat kuormittumista sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittavuuden, että lihaksiin kerty-

vien vetyionien perusteella, jotka tuntuivat suorituskykyä hidastavina. Mitatut laktaattitulokset 

olivatkin korkeita. Toinen mahdollinen selittäjä tulokselle voi olla se, että keskiviikko oli tutki-

musjakson ensimmäinen päivä ja tämän vuoksi pelaajien oli vielä vaikeaa arvioida harjoituksen 

kuormittavuutta RPE -asteikon vierauden vuoksi. Mahdollista on myös se, että harjoitusten ai-

kana korkeimmat laktaattipiikit jäivät vain sattumalta mittaamatta.  

 

Kuormittumisen ja palautumisen suhde. Sivulla 48 kuvassa 19 kuormittumisen ja palautumi-

sen prosentuaalinen suhde oli esitettynä erikseen jokaiselta mittausvuorokaudelta piirakkakaa-

viona. Jokaisen vuorokauden kohdalla kuormituksen kokonaisosuuteen on laskettu yhteen stres-

sin, kevyen fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan prosenttiosuudet. Kuvan perusteella voidaan kar-

keasti todeta, että tutkimukseen osallistuneen SM -ringettejoukkueen kilpailukauden aikainen 

kuormittumisen ja palautumisen suhde oli tasapainossa. Tietysti tutkimusjakson aikana joinakin 

päivinä kuormituksen osuus kallistui suuremmaksi, mutta sitten taas toisina päivänä palautumi-

sen osuus oli suurempi. Kun kuvaajien suhteita vertaa keskisyke- energiankulutus- ja RPE -tu-

loksiin eri vuorokausien kuormittavuuksista, näyttäisi siltä, että ainakin ottelupäiviä toisiinsa ver-

ratessa palautumisen ja kuormittumisen osuuksien suhde käyttäytyi samalla tavalla. Lauantai oli 

sunnuntaita raskaampi päivä jo keskisykkeen, energiankulutuksen sekä RPE:n perusteella ja pii-

rakkakuvaajan mukaan myös kuormittumisen prosenttiosuus oli lauantaina suurempi. Vaikka 

lauantai ja sunnuntai olivat muuttujien mukaan tutkimusjakson kuormittavimpia päivä, ei näin 

kuitenkaan piirakkakuvaajan mukaan ollut. Tätä selittää varmasti se, että ottelupäivinä suurin osa 

pelaajista vietti kaiken muun ajan päivästä lepäillen kotona, jolloin vuorokauden palautumisen 

osuus pääsi kasvamaan lopulta suhteellisen isoksi. Näin ollen ottelupäivien ja arkipäivien keski-

näinen kuormittavuuden vertailu ei ole järkevää, sillä päivät ovat luonteiltaan hyvin erilaisia. 

Kahta ottelupäivää verrattaessa on huomattavissa kuitenkin lauantain suurempi kuormittavuus. 
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Perjantai ja maanantai olivat keskisykkeen, energiankulutuksen sekä RPE -tulosten mukaan tut-

kimusjakson kaksi kuormittavinta arkipäivää. Keskiviikkona kuormittumisen suhteellinen osuus 

oli arkipäivistä kuitenkin suurin. Torstain kohdalla lepopäivien vaikutus näkyy piirakkakuvaa-

jassa selkeästi, sillä palautumisen prosenttiosuus on muihin arkipäiviin verrattuna suurin. Perjan-

tain prosentuaalinen suuri palautumisen osuus oli positiivinen asia. Joukkueen valmentaja onnis-

tui pitämään perjantai-illan harjoitukset tarpeeksi kevyinä ja pelaajat pystyvä itse huolehtimaan 

siitä, ettei kuormitus kasvanut vuorokauden aikana liian korkeaksi. Perjantain suhteellisen palau-

tumisosuuden suuruuden perusteella valmentajan ja pelaajien voidaankin todeta onnistuneen 

luoda palautuneet lähtökohdat otteluviikonloppuun. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei tutkimus-

jakson päiviä pystytä laittamaan aivan samaan järjestykseen keskisykkeen, energiankulutuksen 

ja RPE -tulosten sekä kuormittumisen ja palautumisen suhteen perusteella.  

 

Yksittäisenä huomiona on nostettava esille se, että kahden pelaajan tulokset poikkesivat huomat-

tavasti kolmena päivänä muun joukkueen kuormittumisen ja palautumisen suhde-tuloksesta. Toi-

sen pelaajan tulokset vaikuttivat niin paljon torstain kuormittumisen ja palautumisen suhteeseen 

ja toisen pelaajan tulokset sekä perjantain sekä sunnuntain kuormittumisen ja palautumisen suh-

teeseen, että nähtiin tarpeelliseksi jättää huomioimatta näiden pelaajien tulokset kyseisiltä päi-

viltä. Kuvan 19 kaaviot ovat piirretty sen mukaisesti. Torstaina toinen pelaajista osallistui opis-

kelijajuhliin, jonka vuoksi hänen vuorokauden kuormittumisen osuus nousi 99 % kyseiseltä päi-

vältä. Palautumisen osuudeksi jäi siis vain 1 %. Toisen pelaajan kohdalla puolestaan on syytä 

epäillä lyhytaikaista ylirasitustilaa, ellei jopa ylikuormitustilaa. Kyseisen henkilön arki oli erit-

täin kiireistä ja stressaavaa. Myös yöunen pituus jäi monena tutkimusjakson yönä aivan liian 

lyhyeksi, palautuminen unen aikana ei ollut tehokasta ja sen aikana esiintyi paljon stressipiikkejä. 

Tästä kertovat myös henkilön matalat sykevälivaihteluarvot unen aikana. Lisäksi RPE -lukemat 

harjoituksissa ja otteluissa olivat erittäin korkeita. Näiden vuoksi kuormittumisen ja palautumi-

sen suhde oli kääntynyt voimakkaasti kuormittumisen puolelle. Kaikki merkit viittaavat elimis-

tön ylirasitukseen. Tutkimuksen pohjalta on kuitenkin vaikeaa sanoa, että oliko ylirasitus vain 

lyhytaikaista vai pidempiaikaista ylikuormitustilaan viittaavaa. 

 

Harjoitusten ja otteluiden ulkopuoliset tekijät. Suurin osa pelaajista vietti päivänsä töissä tai 

koulussa. Palaverit, luennot, tentit, läksyt ja kokeisiin lukeminen olivat harjoitusten ja pelien ul-

kopuolella selkeästi suurin stressin aiheuttaja. Osa pelaajista ehti tehdä myös opiskelujen ohella 

työvuoroja tai valmentaa nuorempia urheilijoita. Töissä oleminen ja valmentaminen näkyivät 
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kaikilla sykedatassa poikkeuksetta stressireaktioina, mutta luennoilla istuminen koulussa oli 

osalle pelaajista välillä vain palauttava hetki. Lukioikäisillä koehenkilöillä oli tutkimusjakson 

aikana meneillään koeviikko, jonka vuoksi koulupäivät eivät olleet kovinkaan pitkiä, mutta ko-

keisiin lukeminen lisäsi stressin määrää. Arjen kiireisyys ja tulevat haasteet aiheuttivat pelaajien 

keskuudessa psyykkistä stressiä. Pelaajien päiväkirjaan merkitsemät negatiivisen stressin ja ah-

distuksen tuntemukset näyttäytyivät sykedatassa selvästi stressireaktioina. Sykedatassa stressire-

aktioina näyttäytyivät myös esimerkiksi siirtymiset paikasta toiseen, esimerkiksi automatkat jää-

hallille ja harjoituksiin lähtöön valmistautumiset. Pelaajien omatoimiset harjoitteet lisäsivät 

kuormituksen määrää joukkueen yhteisten tapahtumien ulkopuolella. Suurena huomiona on nos-

tettava esille se, että omatoimisten harjoitusten, joukkueen yhteisten harjoitusten ja otteluiden 

aiheuttama kuormitus aiheutti aina vaihtelevan mittaisen stressitilan tapahtuman jälkeiselle ajalle 

riippuen sen kuormittavuudesta. Esimerkiksi otteluiden jälkeen lauantai- ja sunnuntai-iltoina lä-

hes poikkeuksetta pelaajilla oli päällä pieni stressitila tai vastaavasti palautuminen oli erityisen 

heikkoa. Lisäksi ottelupäivinä jännityksen ja keskittymisen aiheuttama stressitila käynnistyi mo-

nessa tapauksessa jo monta tuntia ennen ottelua. Tämä kertoo siitä, että pelaajien valmistautumi-

nen otteluun alkoi jo heti aamusta. 

 

Uni näyttäytyi kaikista palauttavimpana tapahtumana tutkimusjakson ajalla. Sen vuoksi hyvä 

asia joukkueen palautumisen kannalta on se, että pelaajien yöuni oli keskimäärin riittävän mit-

tainen (7 h 59 min). Monessa tapauksessa myös rentoutuminen ja unen rauhallinen odottelu sän-

gyssä käynnisti palautumisen jo hyvissä ajoin ennen nukahtamista. Esimerkiksi kirjan lukeminen 

osoittautui palauttavaksi keinoksi odottaa unen tuloa. Myös tv:n katseleminen iltaisin ja muulloin 

päivän aikana oli monen pelaajan kohdalla palauttavaa puuhaa. Keskellä päivää tehokkaimmin 

palauttavaksi hetkeksi osoittautuivat päiväunet, mutta myös lyhyellä silmien lepuuttamishetkellä 

oli samanlaisia vaikutuksia.  

 

Tutkimuksen virhelähteet ja rajoitteet. Koska tässä tutkimuksessa palautumista ja kuormittu-

mista tutkittiin monen muuttujan kautta, myös mahdollisten virhelähteiden määrä kasvaa huo-

mattavasti. Ongelmat kahden Bodyguard 2 -laitteen käynnistymisessä aiheuttavat virhettä syke-

dataan, sillä pieniä pätkiä tutkimusjaksolta jäi mittaamatta kahden pelaajan kohdalla. Pelaajien 

mittauspäiväkirjamerkinnät kuitenkin osoittavat, ettei hetkinä, joina laitteet olivat toimimatto-

mina, tapahtunut mitään mittaustuloksia mullistavaa. Tutkimuksessa energiankulutusta arvioitiin 

epäsuoralla sykeperusteisella menetelmällä eikä laboratoriotason suoralla mittauksella. Sen 
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vuoksi energiankulutuksen arvioinnin tarkkuutta voidaan pitää yhtenä myös mahdollisena virhe-

lähteenä. Keskiviikkona kesken jääharjoituksen katkennut sykemittaus vaikuttaa harjoitusker-

ralta saatuihin tuloksiin. Tämä on huomioitu tuloksia analysoidessa, sillä harjoituskerran syke-

perusteisia tuloksia ei pystytty luotettavasti vertailemaan muiden tutkimusjakson harjoituskerto-

jen kanssa. Otteluiden aikana sykemittaus oli käynnissä yhtä mittaa 2 tuntia 20 minuuttia, joten 

myös erätaukojen ja jäänajojen aikaiset syketasot sisältyvät dataan. Tämän vuoksi ottelun aikai-

nen keskisyke on rajusti alakanttiin siitä, mitä se todellisuudessa pelkkien erien aikana olisi ollut.  

 

Mittauspäiväkirjojen täyttämiseen liittyy pieni virheen riski. Virheen suuruus riippuu siitä, 

kuinka huolellisesti pelaajat täyttivät mittauspäiväkirjaa ja kuinka luotettavasti he osasivat arvi-

oida subjektiivista kuormittavuutta. Päiväkirjoja tarkastellessa voi kuitenkin huomata, että jokai-

nen mitattava täytti mittauspäiväkirjaa erittäin tunnollisesti. Myös verinäytteiden ottamiseen hi-

kisissä olosuhteissa liittyy virheen mahdollisuus. Pelaajat tulivat mittaukseen suoraan jäältä. Sor-

menpää puhdistettiin huolellisesti, muttei siltikään voi olla aivan varma siitä, ettei näytteeseen 

ole päässyt hikeä. Näytteitä otettiin kuitenkin paljon, jolloin mahdollisten virheellisten näytteiden 

osuus pienenee. Tutkimuksessa virhettä saattaa aiheuttaa myös nukahtamishetken määrittämi-

nen. Nukahtamisen todellista ajankohtaa oli mahdotonta arvioida minuutilleen oikein, sillä sen 

määrittämisessä huomioitiin sekä mitattavan oma arvio nukahtamiseen kuluneesta ajasta, että 

tarkasteltiin sykekäyrän muutoksia nukahtamisen hetkellä. Asetetut ajat nukahtamisen hetkestä 

saattavat heittää joitakin minuutteja suuntaan tai toiseen. 

 

Kymmenen pelaajan joukko oli otoskokona suhteellisen pieni, mutta tarpeeksi riittävä kuvaa-

maan yhden heterogeenisen ringettejoukkueen kuormituksen ja palautumisen suhdetta kilpailu-

kauden aikana. Tämän vuoksi tulosten voidaan sanoa olevan yleistettävissä ainakin ringeten SM 

-sarjan joukkueiden, mutta miksei myös muiden naisten SM -tasolla pelattavien palloilulajien 

keskuudessa. Toistettavuudeltaan tutkimus on loppujen lopuksi melko huono, sillä tutkimusjakso 

on niin pitkä ja jokainen mittauspäivä on aina erilainen. 

 

Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Tutkimusjakson mittauspäivien välillä oli tilastol-

lisesti merkittäviä kuormituseroja keskisykkeen, energiankulutuksen sekä RPE -tulosten perus-

teella. Arkipäivistä kuormittavimmat olivat perjantai ja maanantai, jotka olivat aikataulutettuja 

ja kiireisiä päiviä koulussa tai töissä. Niiden kuormittavuutta lisäsivät myös myöhäiset jääharjoi-

tukset molempina iltoina. Kevyin arkipäivistä yllä mainittujen muuttujien perusteella oli torstai, 
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joka oli tutkimusjakson ainoa lepopäivä. Arkipäivien välisiin kuormittavuuseroihin oli siis osal-

taan vaikuttamassa jääharjoituskertojen vaihteleva kuormitustaso. Niiden väliltä löytyi paljon 

eroja maksimi- ja keskisykkeen, energiankulutuksen sekä RPE -tulosten perusteella. Maanantain 

harjoitukset olivat raskaimmat niiden luistelupainotteisuuden vuoksi ja myös edeltävä otteluvii-

konloppu saattoi painaa pelaajien jaloissa. Perjantain harjoitukset olivat intensiteetiltään kevyim-

mät, sillä ne olivat otteluviikonloppuun valmistavat harjoitukset.  

 

Viikonlopun päivistä lauantai oli huomattavasti sunnuntaita kuormittavampi päivä. Koska ottelu 

pelattiin myöhään iltapäivällä, koko päivän valmistautuminen aiheutti stressireaktioita aamu- ja 

iltapäivän ajalle. Tilannetta verrattaessa sunnuntaihin, jolloin ottelu alkoi jo aamupäivällä, pelaa-

jat eivät ehtineet ”stressata” ottelun alkamisesta yhtä kauaa. Lauantai oli kahdelle pelaajalle ot-

telupäivän ohella myös työpäivä ja sunnuntai puolestaan oli kaikille vapaapäivä. Tämä vaikuttaa 

osaltaan päivien väliseen eroon kuormittavuudessa. Tietysti lauantain ja sunnuntain kuormi-

tuseroja selittävät vastustajajoukkueiden tasoerot. Lauantain ottelun vastus oli huomattavasti tai-

tavampi, joka teki ottelusta sunnuntaita raskaamman. Molemmat mittausjakson aikana pelatut 

ottelut olivat kotiotteluita. Jos toinen tai peräti molemmat ottelut olisivat olleet vieraspelejä, olisi 

ottelupäivien kuormitus todennäköisesti noussut vieläkin korkeammalle.  

 

Tutkimus osoitti myöhäisten harjoitusten pitävän autonomisen hermoston sympaattisen puolen 

aktiivisena vielä pitkään nukahtamisen jälkeen. Mitä myöhäisempi harjoitusten ajankohta oli, 

sitä enemmän se vaikutti neljän ensimmäisen nukutun tunnin aikana mitattuihin muuttujiin: nos-

tattavasti keskisykkeeseen sekä laskevasti RMMSD- ja HF -arvoihin. Koska tutkimukseen osal-

listuneen joukkueen harjoitukset arkena ovat aina 19.00–20.30 välisenä aikana, tutkimuksen 

osoittama tulos on palautumisen kannalta huono uutinen. Myöhäisten harjoitusten vuoksi eli-

mistö ei ehdi rauhoittua ja autonominen hermosto ei ehdi palautua takaisin sympaattiselle tasolle 

ennen nukkumaan menoa. Vielä osittain vallitsevassa asemassa oleva sympaattinen aktiivisuus 

heikentää palautumiskykyä alkuyöstä huomattavasti. Lauantaina ja sunnuntaina aikaisemmin 

päivällä pelattujen otteluiden jälkeen pelaajat viettivät loppupäivän rennosti kotona, jolloin eli-

mistö ehti palautua illan aikana parasympaattisen hermoston hallintaan. Tällöin nukkumaan men-

nessä palautuminen pystyikin jo alkamaan tehokkaasti. 
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Tutkimuksessa veren laktaattipitoisuutta mitattiin pääasiassa mielenkiinnosta. Oletuksena oli, 

että ringettepelissä pelaajat pääsisivät vähintäänkin samoihin laktaattilukemiin kuin aikaisem-

missa tutkimuksissa jääkiekkoilijoilta oli mitattu. Tutkimus osoitti, että ringetteottelussa mitatut 

laktaattiarvot vastaavat erittäin hyvin jääkiekko-ottelussa mitattuja arvoja. Nämä tulokset tukevat 

sitä olettamusta, että ringetteä voidaan verrata jääkiekkoon. Molemmat ovat selkeästi intervalli-

tyyppisiä lajeja, joissa tärkeimpänä energiantuottomenetelmänä on anaerobinen glykolyysi. Tu-

losten pohjalta lajien fysiologisia vaatimuksia voidaan pitää hyvin samankaltaisina.  

 

Ottelun aikaisten laktaattitulosten havaittiin korreloivan suhteellisen vahvasti RPE -arvojen 

kanssa, mutta harjoituksissa korrelaatiota ei ollut. Järkevimpänä selityksenä tälle voidaan pitää 

harjoitusten ja otteluiden erityyppistä kuormittavuutta. Vaikka harjoitukset mentiin enemmänkin 

vielä aerobisella alueella, jolloin laktaattitasot pysyivät vielä matalina, niin silti ne kuitenkin tun-

tuivat hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavilta. Tämän vuoksi pelaajat saattoivat arvioida 

harjoitusten kuormittavuutta hieman yläkanttiin. Otteluissa suoritus oli jo reilusti anaerobisella 

tasolla, jolloin lihaksiin muodostunut maitohappo lisäsi kuormittavuuden tunnetta ja pelaajien 

arvioimat RPE -lukemat osuivat paremmin kohdalleen. 

 

Iso osa ringettepelaajien kilpailukauden aikaisesta kuormituksesta on peräisin harjoituksista ja 

otteluista. Niistä itsessään kertyvä kuormitusmäärä ei kuitenkaan itsessään voi määrätä valtaosaa 

koko vuorokauden kuormituksen suuruudesta. Harjoitusten ja otteluiden fyysinen kuormitus tie-

tysti kohottaa elintoimintoja harjoituksen jälkeiseksi ajaksi, joka puolestaan aiheuttaa strassire-

aktioita, mutta harjoituksia ja otteluita vieläkin suurempana kuormittumisen ja palautumisen vä-

lisen tasapainon määrittäjänä voidaan pitää kiireistä ja kuormittavaa arkea sekä sitä vastaavaa 

unen määrää. Koska ringette ei ole ammattilaislaji, on pelaajien opiskeltava ja käytävä töissä. 

Töiden ja opiskelujen viedessä suuren osan päivän tunneista ja samalla tehdessä siitä kiireisen ja 

kuormittavan, on harjoitusmäärää vaikeaa pystyä nostamaan nykyistä korkeammalle. Ja jos aikaa 

harjoitteluun jostain vielä kaiken tämän lisäksi löytyisikin, kuormitus nousisi liian korkeaksi, 

eikä riittävälle palautumiselle jäisi enää aikaa. Tähän tutkimukseen osallistuneen SM -ringette-

joukkueen unen määrä oli tarpeeksi pitkä takaamaan riittävän palautumisen vasteeksi arjesta, 

harjoituksista ja otteluista aiheutuvalle kuormitukselle. On kuitenkin otettava huomioon yksi yli-

rasitustilaan viittaava riskitapaus joukkueen sisällä. Lopun joukkueen kohdalla kuormittumisen 

ja palautumisen suhde olivat hyvin tasapainossa.   
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LIITE 1 

 

Henkilötietolomake 

 

Nimi: ___________________________________ 

 

Syntymäaika: _____________________________ 

Pituus: __________ cm 

Paino: __________ kg 

Aktiivisuusluokka (arvio taulukosta): ______________ 

Maksimisyke: __________ krt/ min 

Mahdolliset sairaudet: ________________________________________________________ 

Säännöllinen lääkitys (nimi ja annostus): _________________________________________ 
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