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Optimal visual performance is crucial in sports. That is why it is important for opticians and
optometrists to understand typical visual requirements in sports. This study concentrates on
the specific visual requirements in ball and racquet sports. These sports require fast and
precise visual functions to succeed. In baseball, for example it takes about 400 milliseconds
for the ball to reach the hitter after the pitcher releases it. The hitter must have a highly
functional visual system to manage to hit the ball at the right moment. The ball might be
moving even faster than the eyes can follow. Despite that, the hitter must react to the movement of the ball.
The purpose of this bachelor’s thesis was to determine typical visual requirements in ball
and racquet sports and which vision examination methods and visual training methods are
optimal to use in these fields of sports. The aim of this study was to find answer to these
questions: “What kinds of visual requirements are there in ball and racquet sports?”, “How
to examine athlete’s vision?” and “Which visual enhancement training methods to use for
athletes?” The purpose of this study is also to give more knowledge for opticians and optometrists about visual requirements in ball and racquet sports, methods to use for examination and visual training.
As a research method we chose narrative literature review which was combined with an
interview of an optician specialized in sports vision. We analysed 7 original studies combined
with other literature of the topic.
We found that important visual qualities in ball and racquet sports were visual acuity, functional binocular vision, accommodation, eye movements and good peripheral perception.
These functions are important to examine and repair in case any deficiencies are found. The
visual training methods can also be used to enhance any deficiencies. Performance in sports
might be affected with possible deficiencies in vision. Therefore, by acknowledging these
deficiencies and repairing them, also the performance in sports can be improved.
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1

Johdanto

Käsitteenä urheilu sisältää monia taidosta, voimasta ja kestävyydestä riippuvaisia toimintoja. Hyvän urheilusuorituksen pohjana on toimiva näkö. Tärkeimpiin näön ominaisuuksiin palloilu- ja mailalajeissa kuuluu silmä-käsikoordinaatio, dynaaminen näöntarkkuus, syvyyden hahmottaminen, keskeisen näkökentän ja sivunäön havainnoinnin herkkyys sekä reaktioaika näköhavainnosta motoriseen vasteeseen. Yleisesti ymmärretään,
että näkö on tärkein aistimme, kun kerätään tietoa ympäröivästä maailmasta. Tiettyjä
näköjärjestelmän ominaisuuksia osataan yhdistää joihinkin urheilulajeihin. Urheilun näkövaatimukset ovat kuitenkin todellisuudessa oletettua laajemmat ja monipuolisemmat.
(Gardner & Sherman 1995: 22–25.)
Urheilunäkeminen palloilu- ja mailalajeissa on laaja käsite, josta ei ole juurikaan tehty
tutkimuksia tai opinnäytetöitä Suomessa. Viimeisin opinnäytetyö aiheesta on Metropolia
Ammattikorkeakoulussa tehty Hannukselan ja Mukarin (2009) Osuma vai ohilyönti?
Tampereen seudun pesäpalloilijoiden näkemiseen liittyen. Yhteistyökumppanimme optometristi Pekka Palmu Silmäoptikot Palmu Oy:stä halusi saada tietoa näkövaatimuksista erityisesti pesäpallossa, salibandyssa, jääkiekossa ja jalkapallossa. Työmme keskittyy palloilu- ja mailalajeihin yleisesti, koska tutkimustietoa vain edellä mainittuja lajeja
koskien ei ollut riittävästi saatavilla.
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia näkövaatimuksia palloilu- ja mailalajeissa on sekä millaisia näöntutkimusmenetelmiä ja näköharjoitteita voidaan hyödyntää
urheilijan näkemiseen liittyen. Tavoitteena on lisätä tietoa urheilunäkemisestä optikoiden
ja optometristien keskuudessa sekä antaa heille lisää työkaluja koskien palloilu- ja mailalajien harrastajien näön tutkimista ja näköharjoitteita niin, että urheilijan näön käytön
tarpeet otetaan huomioon. Opinnäytetyön toteutustapa on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sen tueksi haastatellaan urheilunäkemisen asiantuntijaoptikkoa Hannu Lundellia.
Urheiluun liittyvän näkemisen tietoa tulee lisätä, jotta yhä useampi urheilija saa tarvitsemansa avun ja huippusuoritukset eivät jää kiinni puutteellisesta näkökyvystä.
Opinnäytetyön alussa käydään läpi urheilijalle tärkeitä näön ominaisuuksia. Niihin kuuluu
esimerkiksi silmien yhteisnäkö eli binokulariteetti, silmän liikkeiden toiminta ja perifeerinen näkö eli sivunäkö. Seuraavana esitellään työn toteutustapaa kirjallisuuskatsauksena
ja haastatteluna. Työn tutkimuskysymykset ovat:
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-Millaisia näkövaatimuksia on palloilu- ja mailalajeissa?
-Miten urheilijoiden näköä voidaan tutkia?
-Millaisia näköharjoitteita urheilijat voivat tehdä?
Tutkimuskysymykset käydään läpi omina lukuinaan aloittaen palloilu- ja mailalajien näkövaatimuksista, jota seuraa urheilijan näön tutkiminen ja näköharjoitteet. Lundellin vastauksia ei esitellä opinnäytetyössä erikseen, vaan hänen näkemyksensä tuodaan esille
luvuissa 4-7 sopivissa asiayhteyksissä.
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2

Urheilijalle tärkeitä näön ominaisuuksia

Perehdyttäessä urheilunäköön on tärkeää erottaa näköaisti ja näkökyky toisistaan. Näköaisti on silmän kyky lähettää aivoille tietoa ympäristöstä, kun taas näkökyky on tulkinta
siitä mitä nähdään. Näkökyky määräytyy aiemman kokemuksen mukaan, jonka avulla
urheilija voi nopeasti ja tehokkaasti reagoida tulevaan ärsykkeeseen. Reagointia ennen
vaaditaan saadun informaation kokoamista, analysointia, prosessointia, varastointia ja
mieleen palauttamista. Nopeus, jolla tähän pystytään, saattaa erottaa voittajat häviäjistä
urheilun parissa. Esimerkiksi baseballissa kestää suunnilleen 400 millisekuntia siitä
ajasta, kun pallo irtoaa syöttäjän kädestä, siihen kun pallo saavuttaa kotipesän. Lyöjällä
menee likimäärin puolet ajasta tehdä näkemisen perusteella ratkaisu pallon lyömisestä.
Jotta voimme tukea urheilijan tehokasta näönkäyttöä, on osattava tutkia näköjärjestelmän toimintaa laajasti. Yleisen silmien hyvän terveydentilan lisäksi tulee ottaa huomioon
muun muassa staattinen ja dynaaminen näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, binokulariteetin ja akkommodaation toiminta, syvyysnäkö, silmä-käsikoordinaatio ja periferian eli sivunäön herkkyys. (Gardner & Sherman 1995: 22–25.) Seuraavaksi kerromme tarkemmin edellä mainituista sekä muista näköjärjestelmän ominaisuuksista, jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi urheilijalle palloilu- ja mailalajeissa.
2.1

Binokulaarinen näkeminen

Binokulaarinen yhtenä näkeminen tarkoittaa kykyä käyttää molempia silmiä samanaikaisesti siten, että molempien silmien tuottamat kuvat yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi kuvaksi. Kuvien yhdistyminen vaatii silmän liikehermojen ja silmälihasten normaalitoiminnan lisäksi kuvien mahdollisimman suuren samankaltaisuuden. Normaali binokulariteetti
vaatii normaalin verkkokalvovasteen sekä molempien silmien samanaikaisen foveaalisen fiksaation eli näköakselien kohdistumisen tarkan näkemisen alueelle. (Rowe 2012:
17; Erkkilä & Lindberg 2011: 329.)
Binokulaarinen yhtenä näkeminen voidaan luokitella kolmeen eri tasoon: 1. samanaikainen havainnointi ja kuvien päällekkäisyys, 2. fuusioituminen, 3. stereonäkö. Samanaikaisella havainnoinnilla ja kuvien päällekkäisyydellä tarkoitetaan kykyä havainnoida samanaikaisesti kaksi eri kuvaa korrespondoivilla eli vastaavilla verkkokalvokohdilla, jolloin kuvat pystytään fuusioimaan näköaivokuorella yhdeksi. (Rowe 2012: 17; Saladin 2006:
950.) Tämän lisäksi verkkokalvojen reuna-alueille eli perifeerisimmille alueille lankeaa
näkökentän reuna-alueilta kuvapisteitä, jotka asettuvat täysin vastaavalla tavalla yhtä
kauas ja samalle suunnalle foveoista ja ovat näin ollen toistensa vastinpisteitä. Kaikkien
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näiden korrespondoivien vastinpisteiden täytyy sijaita samalla avaruudellisella tasolla,
jotta kuva voidaan fuusioida. Tätä kaarevaa tasoa kutsutaan horopteriksi (ks. kuvio 1).
(Erkkilä & Lindberg 2011: 327.) Fuusio voi olla sensorista tai motorista. Sensorinen fuusio on kyky hahmottaa kaksi erillistä kuvaa ja muodostaa niistä yksi yhtenäinen kuva,
kun taas motorinen fuusio on kyky säilyttää sensorinen fuusio silmien kääntyessä.
(Daum & McCormack 2006: 157; Rowe 2012: 17.)
Syvyysvaikutelma voidaan havaita kahdella eri tavalla: joko binokulaarisesti kolmiulotteisen näkemisen avulla tai binokulaarisen näön puuttuessa monokulaaristen syvyysvihjeiden avulla, joita ovat esimerkiksi kohteiden nopeus- ja kokoerot, valon ja varjon luomat
vihjeet sekä kohteiden päällekkäisyys. Stereonäöntarkkuus mitataan kulmasekunteina,
ja se tarkoittaa sitä minimierotuskulmaa, jolla kuvan syvyysvaikutelma voidaan vielä havaita. Normaali stereonäöntarkkuus on 40 kulmasekuntia. (Gardner & Sherman 1995:
30–31; Rowe 2017: 82.) Normaalin binokulariteetin synnyttämä syvyysaistimus voidaan
havaita vain suhteellisen lähellä horopteria olevalta avaruudelliselta alueelta. Tätä aluetta kutsutaan Panumin alueeksi eli niin sanotuksi toleranssialueeksi. Stereopsis tarkoittaa binokulaarista havaitsemista, kun verkkokalvolle syntyy kaksi erilaista kuvaa Panumin alueen sisällä. Kuvat pystytään kuitenkin vielä fuusiomaan yhdeksi, vaikka ne sijaitsevat disparaateilla verkkokalvokohdilla. Mitä suurempi horisontaalinen eroavuus kuvien välillä, sitä suurempi syvyysvaikutelma. Vertikaalinen eroavuus ei tuota syvyysvaikutelmaa. Panumin alueen ulkopuolella kuva nähdään kahtena. Tätä ilmiötä kutsutaan
fysiologiseksi diplopiaksi (Ks. kuvio 1). (Rowe 2012: 22.)
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Kuvio 1. Panumin alue ja horopteri. Fiksoitaessa pisteeseen A, pisteestä B lankeavat kuvapisteet
(B ja B’) ovat foveasta (kuvapisteet A ja A’) samalla etäisyydellä ja niiden suuntamääre on sama,
joten ne ovat korrespondoivilla eli vastaavilla verkkokalvokohdilla. Tällöin pisteet A ja B aistitaan
yhtenä sensorisen fuusion avulla. Piste C on horopterin takana, mutta vielä Panumin alueen sisällä, joten kohde aistitaan kolmiulotteisena, koska kuvapisteet C ja C’ lankeavat disparaateille
verkkokalvokohdille. (Erkkilää & Lindbergiä 2011: 327 mukaillen)

Toimiva, hyvä binokulariteetti ja stereopsis yhdessä antavat katselijalle mahdollisuuden
havainnoida kohteet nopeammin ja tarkemmin kuin ilman niitä olisi mahdollista. Tämä
on tärkeä etu tilanteissa, joissa näkyvyys ja kontrasti ovat huonoja sekä silloin, kun täytyy
pystyä reagoimaan nopeasti ja tarkasti. (Daum & McCormack 2006: 146.) Visuaaliset
taidot tapaavat olla urheilusidonnaisia ja urheilijat pystyvät kompensoimaan näköjärjestelmänsä puutteita. Esimerkiksi koripalloilija, jolla ei ole koskaan ollut toimivaa binokulariteettia, pystyy suoriutumaan hyvin monokulaaristen syvyysvihjeiden avulla tarkkaa ja
nopeaa syvyysnäköä vaativassa lajissa. Toisaalta toimivan binokulariteetin omaava urheilijan, joka yhtäkkisesti menettää näön toisesta silmästään, urheilusuoritus heikentyy,
koska hän ei ole tottunut arvioimaan syvyysvihjeitä monokulaarisesti. (Loran 1995: 12.)
Foria tarkoittaa silmien lepotilaa. Horisontaalisuunnassa foria (piilevä karsastus) tai tropia (ilmeinen karsastus) voi ilmetä ulospäin karsastuksena eli exoforiana tai -tropiana tai
sisäänpäin karsastuksena eli esoforiana tai -tropiana. Myös vertikaalisesti voi ilmetä foriaa tai tropiaa. Useimpien ihmisten silmät ovat kaukokatselussa hieman divergentissä
eli exoforisessa asennossa. Helppo tapa todeta piilo- tai ilmeinen karsastus on tehdä
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peittokoe. Sillä voi nähdä jo noin 3-4 prismadioptrian suuruisen forian. Piilo- tai ilmeinen
karsastus on häiritsevä tekijä yhteisnäölle, joten ne tulee korjata tarpeen mukaan. Niistä
huolimatta yhteisnäkö saattaa toimia, mutta kohdistusvirheen ylläpito voi aiheuttaa näköjärjestelmälle huomattavaa rasitusta. (Grosvenor 2007: 85.)
Piilo- tai ilmeinen karsastus voi aiheuttaa kaksoiskuvia. Normaalisti katsottavan kohteen
tulisi taittua molempien silmien verkkokalvoille vastaaviin kohtiin, jotta kuvat voidaan fuusioida yhdeksi. Piilevän tai ilmeisen karsastuksen yhteydessä niin ei välttämättä käy,
vaan kuva taittuu silmissä ei-korrespondoiviin verkkokalvokohtiin. Tällöin kuvaa ei fuusioida yhdeksi, vaan nähdään kaksoiskuvia. Kohteet, joihin emme kohdista katsetta, eivät
voi aina taittua verkkokalvoille vastaaviin kohtiin. Normaaliin näköjärjestelmään kuuluu,
että keskitytään vain katsottavaan kohteeseen, ja muut näkökentässä kahtena näkyvät
asiat supressoidaan eli aivot jättävät osan informaatiosta käyttämättä. Näöntarkkuuden
huononeminen tarkan näkemisen alueelta kohti verkkokalvon laitoja tukee supressiota.
Joissain tilanteissa saatamme havaita ei-katsottavien kohteiden kahdentumisen eli fysiologisen diplopian. (Stidwell & Fletcher 2011: 57.) Fysiologista diplopiaa käytetään hyväksi ortoptisissa harjoitteissa sekä myöhemmin käsiteltävissä urheilijan näköharjoitteissa. Esimerkiksi myöhemmin käsiteltävässä Brockin lanka -menetelmässä fysiologisen diplopian avulla kontrolloidaan, ettei näköjärjestelmässä tapahdu supressiota harjoitteen aikana (Abernethy ja Wood 2001: 207).
Piilokarsastus voi muuttua näkyväksi eli ilmeiseksi karsastukseksi. Fuusionaaliset reservit vaikuttavat siihen, miten silmät jaksavat pitää forian hallinnassa. Foria ei muutu tropiaksi, jos silmillä on riittävät fuusionaaliset reservit. Niiden avulla silmät pystyvät ylläpitämään fuusiota, samalla kun silmiä käännetään sisään-, ulos-, ylös- tai alaspäin. (Grosvenor 2007: 85, 227-228.) Kyseisen ominaisuuden riittävyys saattaa joissain tapauksissa
olla merkittävämpää kuin mitattu piilokarsastus. Heikot reservit ovat yhtä merkittävässä
osassa aiheuttamaan yhteisnäön häiriöitä. (Zwierko ym. 2015: 294.) Ericksonin mukaan
urheilijalle on hyötyä silmien sisään- ja ulospäinkääntökyvyn voimistamisesta ainoastaan
siinä tapauksessa, jos kauas löytyy huomattavan suuri foria (Erickson 2007: 206). Opinnäytetyöhön haastateltu Lundell kertoo, että silmien fuusionaalisten reservien tulisi olla
huomattavasti laajemmat, kuin vallitseva foria (Lundell 2019).
2.2

Silmänliikkeet ja niiden toiminta

Silmänliikkeiden tarkoituksena on ylläpitää korkearesoluutioista näkemistä fovealla eli
tarkan näkemisen alueella ja pitää verkkokalvokuva tarkkana ja vakaana. Sakkadit ovat
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nopeimpia silmänliikkeitä ja niiden ansiosta kuva pysyy tarkkana fovealla. Sakkadit ovat
konjugoituja liikkeitä tarkoittaen, että ne kääntävät silmiä samaan suuntaan saman verran. Liikkeet voivat olla joko refleksinomaisia, jolloin ne syntyvät automaattisesti, kun
näkökentässä havaitaan äkillinen ärsyke tai tahdonalaisia liikkeitä. (Daum & McCormack
2006: 160.) Sakkadisia silmänliikkeitä ovat sekä pienet liikkeet, kun luetaan, että laajemmat silmänliikkeet, kun katsellaan esimerkiksi ympäri huonetta (Purves ym. 2001).
Useimmat toiminnot urheillessa vaativat sakkadisia silmänliikkeitä, jotta voidaan seurata,
mitä ympärillä tapahtuu (Knudson & Kluka 1997: 18).
Pursuit-silmänliikkeet ovat tasaisia, hitaita seuraamisliikkeitä, joiden tarkoitus on pitää
hitaasti liikkuvan ärsykkeen kuva tarkkana fovealla. Pursuit-liikkeet ovat konjugoituja silmien pyörähdysliikkeitä ja ne stimuloituvat silloin, kun katsotaan liikkuvaa kohdetta. Kun
liikkuva kohde on valittu fiksaatiokohteeksi, pidetään pursuit-liike automaattisesti yllä niin
kauan, kuin huomio on kiinnitettynä kohteeseen. (Daum & McCormack 2006: 160.) Pursuit-liikkeet ovat osittain tahdonalaisia liikkeitä, jolloin voidaan päättää, seurataanko liikkuvaa objektia vai ei (Purves ym. 2001).
Kun pää liikkuu, syntyy samaan suuntaan sakkadinen silmänliike. Vestibulo-okulaarinen
refleksi eli VOR on olennainen järjestelmä pidettäessä kuvaa tarkkana verkkokalvolla
kyseisessä tilanteessa. VOR aktivoituu nopeasti ja refleksinomaisesti pään liikkeestä sisäkorvan vestibulo-elimessä. (Daum & McCormack 2006: 161.) Järjestelmä liikuttaa silmää automaattisesti samalla nopeudella, mutta vastakkaiseen suuntaan verrattuna pään
liikkeeseen. Vastakkaisen liikkeen tarkoituksena on pitää silmän asento tarpeeksi vakaana liikkeestä huolimatta, jotta katsottavan kohteen kuva liikkuisi verkkokalvolla mahdollisimman vähän. (Laurutis & Robinson 1986: 209; Daum & McCormack 2006: 161.)
Vestibulo-okulaarisen refleksin tuottama vastakkainen silmänliike supressoidaan (Daum
& McCormack 2006: 161).
Vergenssit ovat binokulaarisia silmien liikkeitä, jolloin silmät kääntyvät vastakkaisiin
suuntiin toisiinsa nähden (Pensyl & Benjamin 1998: 328). Konvergenssi on silmien sisäänpäin kääntymistä ja divergenssi silmien ulospäin kääntymistä (Rowe 1997: 83). Vergenttiset silmänliikkeet pitävät fiksaatiokohteen horopterilla. Vergenssit voidaan jakaa
neljään kategoriaan; tooninen, akkommodatiivinen, proksimaalinen ja fuusionaalinen.
Tooninen vergenssi muodostaa perustan muille vergenssin muodoille. Akkommodatiivinen vergenssi aktivoituu, kun lähellä katseltavat kohteet ovat sumeita ja ne terävöitetään
akkommodoimalla. Proksimaalinen vergenssi aktivoituu kohteen läheisyyden tunteesta.
Fuusionaalinen vergenssi puolestaan pitää yllä binokulaarista näkemistä. (McCormack
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1998: 135.) Konvergenssin lähipisteeksi kutsutaan kohtaa, johon silmät voivat maksimissaan konvergoida ja sen normaaliarvona pidetään 8-10 cm (Von Noorden & Campos
2002: 87, 207). Urheilijoilla konvergenssin lähipisteen on testattu olevan lähempänä kuin
ei-urheilevalla vertailuryhmällä (Vera ym. 2017: 5).
Näköjärjestelmä on rakennettu kohdistamaan ja pitämään katse nopeilla ja tarkoituksenmukaisilla silmien liikkeillä katsottavassa kohteessa vartalon liikkeistä huolimatta. Kyseisen ominaisuuden joustava toiminta on urheilijan näössä tärkeä. Fuusionaalisten vergenssien eli konvergenssin ja divergenssin tarkoituksena on tarkentaa liikkuva kohde
molempien silmien fovealle yhteistyössä pursuittien ja sakkadisten silmänliikkeiden
kanssa (Cooper ym. 2011: 23). Akkommodaation eli silmien mukautumiskyvyn ja vergenssien toiminta on sidottu toisiinsa fysiologisesti. Kun näköjärjestelmä havaitsee sumean kuvan tai ratkaisematonta eroavaisuutta silmien kohdistuksessa, toimii akkommodaatio ja vergenssit yhdessä korjatakseen virheen. (Cooper ym. 2011: 12–13.) Akkommodoidessa tapahtuu kolme asiaa: silmien konvergointi, pupillin pienentyminen eli mioosi, ja mykiön pullistuminen. Syy niiden yhteyteen on hermotus kolmannen aivohermon
eli silmän liikehermon kautta. (Davson 1980: 289.) Näöntutkimuksessa voidaan selvittää
AK/A-arvon avulla, kuinka paljon syntyy konvergenssia tutkittavan akkommodoidessa
yhden dioptrian verran. Arvon pystyy laskemaan siihen tarkoitetulla kaavalla tai mittaamaan, jolloin sitä kutsutaan gradientiksi AK/A-arvoksi. (Cooper ym. 2011: 30.)
2.3

Toiminnallinen näkeminen

Näöntarkkuus voidaan jaotella kolmeen eri tyyppiin: Staattiseen näöntarkkuuteen, kontrastiherkkyyteen sekä dynaamiseen näöntarkkuuteen (Gardner & Sherman 1995: 25).
Yleinen merkitys näöntarkkuudesta puhuttaessa on niin kutsuttu staattinen näöntarkkuus
eli toisin sanoen refraktiovirhe (Hoshina ym. 2013: 628; Jorge & Fernandes 2019: 51).
Urheilun kannalta se tarkoittaa kykyä nähdä liikkumaton kohde tietyltä etäisyydeltä ja
yleensä se testataan kuuden metrin etäisyydeltä käyttäen esimerkiksi kirjaimia. Staattista näköä testatessa kumpikaan ei liiku, ei kohde eikä testihenkilö. Esimerkiksi koripallossa on kohtuullinen vaade staattiselle näöntarkkuudelle: puolustajan täytyy pystyä näkemään vastustajan silmistä, mihin suuntaan hän katsoo, jotta pystyy ennakoimaan syötön suuntaa ja näin ollen puolustamaan paremmin. (Gardner & Sherman 1995: 26.) Kontrastiherkkyystestit testaavat kykyä erottaa mahdollisimman pienikontrastinen kohde
taustastaan. Gardner & Sherman (1995: 27) kertovat kirjassaan Coffrey & Reichowin
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todenneen, että useimmissa urheilulajeissa täytyy pystyä erottamaan taustastaan kohteita, jotka ovat kontrastiltaan paljon pienempiä kuin esimerkiksi Snellenin taulussa,
jossa mustia kirjaimia luetellaan valkoiselta pohjalta. (Gardner & Sherman 1995: 27.)
Yksi tapa arvioida ja määrittää suorituskykyä suorittajan tai kohteen liikkuessa on niin
kutsuttu dynaaminen näöntarkkuus. (Gardner & Sherman 1995: 27; Hoshina ym. 2013:
627; Schwab & Memmert 2012: 625.) Dynaaminen näöntarkkuus on kyky erottaa yksityiskohtia, kun urheilija ja kohde liikkuvat päinvastaisiin suuntiin. Sekä Gardner & Sherman (1995: 27), että Schwab & Memmert (2012: 625) mainitsivat, että Ludvigh & Miller
määrittivät vuonna 1953 dynaamisen näöntarkkuuden olevan kyky tunnistaa virheettömästi pienin mahdollinen yksityiskohta tasaisella pyörimisnopeudella liikkuvasta kohteesta (Gardner & Sherman 1995: 27; Schwab & Memmert 2012: 625). Dynaaminen
näöntarkkuus on tärkeässä osassa palloilu- ja mailalajeissa maalivahdeilla sekä esimerkiksi baseballin ja jääkiekon pelaajilla. Baseballissa lyöjien ja kiinniottajien täytyy pystyä
seuraamaan nopeasti liikkuvaa palloa tarkasti suoriutuakseen tehtävästään hyvin. Toisena esimerkkinä on jääkiekko- ja jalkapallomaalivahdit, joiden täytyy pystyä määrittämään vastakkaiset liikkeet itsensä ja pallon tai jääkiekon välillä. (Gardner & Sherman
1995: 27–28.)
Perifeerisellä näköalueella tarkoitetaan keskeisen näköalueen ulkopuolelle jäävää aluetta. Perifeerisen näön alueelle jää näkökentän keskeisen alueen ulkopuolella olevat
esineet ja asiat, jotka havainnoidaan liikuttamatta silmiä tai päätä niiden suuntaan. (Goldstein 2016.) Daumin ja McCormackin (2006) mukaan binokulaarinen näkökenttä on noin
200 astetta horisontaalisesti, kun taas Setälä, Ihanamäki ja Saari (2011) mainitsevat normaalin binokulaarisen näkökentän olevan horisontaalisesti noin 180 astetta eli 20 astetta
pienempi. Tästä keskeisen näkemisen aluetta on noin 120 astetta ja vertikaalinen näkökenttä on noin 130 astetta. Monokulaarinen näkökenttä on pienempi: 60 astetta ylös- ja
sisäänpäin ja 70 astetta alaspäin. Temporaalisesti monokulaarinen näkökenttä on Daumin ja McCormackin (2006) mukaan noin 100 astetta ja Setälän, Ihanamäen ja Saaren
(2011) mukaan 90 astetta. (Daum & McCormack 2006:146; Setälä, Ihanamäki & Saari
2011: 366–367.) Binokulaarisesti näkökenttä on siis noin 40 astetta suurempi, minkä
ansiosta on helpompaa havaita ja reagoida perifeerisiin ärsykkeisiin (Daum & McCormack 2006: 146). Perifeerinen näköalue voidaan jakaa kolmeen osaan. Näkökentän reunalle kauimmaksi jäävä alue (far-peripheral vision), keskelle perifeeristä näkökenttää
jäävä alue (mid-peripheral vision) ja lähimmäksi keskeistä näkökenttää sijoittuva alue
(near-peripheral vision). (Goldstein 2016.)
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Silmän verkkokalvolla on kahdenlaisia valoreseptorisoluja: tappi- ja sauvasoluja. Tappisolut ovat erikoistuneet värien näkemiseen ja voimakkaassa valaistuksessa toimimiseen. Sauvasolut ovat puolestaan erikoistuneet hämärässä valossa näkemiseen, mutta
ne eivät erota värejä. Tiheimmin reseptorisoluja on verkkokalvon keskeisellä alueella eli
makulalla ja solujen määrä harvenee verkkokalvon reuna-alueille. Tappisoluja on eniten
juuri keskeisen näkemisen alueella. (Goldstein 2016.) Schwab ja Memmert (2012: 624)
tuovat esiin Palmerin ja Rosan 2006 julkaisemasta tutkimuksesta, että perifeerisen näkökentän alueella erotetaan huonosti värejä ja muotoja toisistaan, mutta se on hyvä liikkeen havainnoinnissa (Schwab & Memmert 2012: 624). Schwab ja Memmert (2012: 624)
viittaavat Williamsin ja Davidsin (1997) tekemään tutkimukseen sanoessaan, että kaikissa joukkuepalloilulajeissa on välttämätöntä nähdä joukkuetoverit sekä vastapuolen
pelaajat, jotta peli sujuu tehokkaasti. Schwab ja Memmert (2012: 624) viittaavat myös
Campherin (2008) tekemään tutkimukseen tuodessaan esiin perifeerisen näkemisen
hyötyä urheilussa ja kilpailemisessa. Mistään kilpailusta ei voi suoriutua menestyksekkäästi ilman perifeeristä näköä. Jos pelaajan pitäisi aina siirtää katse sinne missä liike
tapahtuu, menettäisi hän saman tien kiintopisteen, jota kohti on esimerkiksi juoksemassa
eikä pystyisi näkemään mitä suoraan hänen edessään tapahtuu. (Schwab & Memmert
2012: 624.)
Silmä-käsikoordinaation toimiminen on olennaista äärimmäistä näppäryyttä vaativissa
tehtävissä. Katsetta käytetään käden liikkeiden ohjaamiseen, kuten esimerkiksi johonkin
ylettämiseen tai tarttumiseen. Silmien, käsivarsien, kämmenien ja sormien on toimittava
yhteistyössä, jotta liikkeet voivat olla tarkkoja, täsmällisiä sekä nopeita. Silmä-käsikoordinaation on havaittu normaalisti tapahtuvan tietyssä järjestyksessä: kohteen visuaalinen
havainnointi, huomion kiinnittäminen kohteeseen, kohteen tunnistaminen ja sen sijainnin
havainnointi, tietoinen suunnittelu kohteen tavoittamisesta sekä käsien lihaksien aktivoiminen kohteen tavoittamiseksi. Näkö- ja asentoaistista tuleva tieto on koko prosessin
aikana tärkeässä roolissa ohjaamassa ja hienosäätämässä näitä liikkeitä. (Gao, Ng,
Kwok, Chow & Tsang 2009: 368.)
Jotta esineeseen tarttuminen on tarkkaa, täytyy aivojen saada tieto sen sijainnista suhteessa foveaan (horisontaalinen ja vertikaalinen angulaarinen eksentrisyys) ja kuinka
kaukana silmistä se sijaitsee (egosentrinen etäisyys). Näkökenttä heijastuu verkkokalvolle ja välittyy näköaivokuorelle topografisesti järjestyneenä. Eksentrisyys tällä topografisella kartalla määrittää suunnan missä kohde on. Kohteen etäisyys määritetään puolestaan monokulaaristen (akkommodaatio, kohteen suhteellinen koko, varjostus, per-
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spektiivi yms.) ja binokulaaristen (verkkokalvojen epävastaavuus ja konvergenssi) vihjeiden perusteella. (Blohm, Khan & Crawford 2008: 1.) Useimmat urheilulajit vaativat
erinomaista silmä-käsi- tai silmä-jalkakoordinaatiota, joka on suoraan yhteydessä visuaaliseen reaktioajan nopeuteen ja sen seurauksena syntyvään motoriseen vasteeseen.
Kyky havaita liikettä tai pelitilanne sekunnin murto-osaa vastustajaa nopeammin on tärkeä ominaisuus palloilu- ja mailalajeissa sekä monissa muissakin urheilulajeissa, sillä se
voi antaa urheilijalle ratkaisevan edun suorituksessaan. (Schwab & Memmert 2012:
624.)
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3

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyössä yhdistyy narratiivinen kirjallisuuskatsaus sekä puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa haastatellaan urheilunäkemisen asiantuntijaoptikkoa Hannu Lundellia.
Aluksi esitellään yleisesti kirjallisuuskatsausta ja miksi päädyimme narratiiviseen versioon. Seuraavaksi käymme läpi tutkimusten haun toteutuksen ja valinnan, jossa esitellään alkuperäistutkimusten hakuprosessi toukokuussa 2018 ja työhön valitut alkuperäistutkimukset. Lopuksi kerrotaan puolistrukturoidusta teemahaastattelusta.
3.1

Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tiedon kokoamisen avulla niin yhdistää, kuin tarkastella aiemmin tutkittua tietoa. Tutkimusten arvioinnissa on tarkoituksena löytää yhtäläisyyksiä sekä osoittaa havaittuja ristiriitaisuuksia tai näkemyseroja. (Hirsjärvi, Remes
& Sajavaara 2004: 111–113.) Baumeisterin ja Learyn mukaan kirjallisuuskatsaus kehittää ja rakentaa uutta teoriaa, ratkoo ongelmia ja rakentaa kokonaiskuvaa käsiteltävästä
aiheesta. Kirjallisuuskatsauksen voisi myös tehdä aiheen historiaan perehtyen ja luoda
aikajanan tietyn teorian kehityksestä. (Salminen 2011: 3.)
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tärkein prosessia ohjaava tekijä on tutkimuskysymys.
Tutkimuskysymys on asetettu yleensä kysymysmuotoon ja sitä täytyy voida tarkastella
monista näkökulmista, joten kysymyksen tulee olla tarpeeksi väljä. Toisaalta sen täytyy
olla myös täsmällisesti rajattu, jotta sitä voidaan pohtia mahdollisimman perusteellisesti.
Tutkimuskysymys ohjaa myös aineiston valintaa. Tutkimusaineisto täytyy valita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, jotta sen avulla pystytään vastamaan tutkimuskysymykseen. Tutkimusaineisto koostuu aiemmin julkaistusta, aiheen kannalta merkityksellisestä tutkimustiedosta ja suurimmaksi osaksi aineisto haetaan tieteellisistä tietokannoista. Relevanteinta tietoa on viimeaikaiset tutkimukset, mutta tässä tutkimustavassa
hakusanojen ja aikamääreen rajaaminen ei ole niin tarkkaa. Tutkimusmenetelmän väljyys edellyttää eettisyyden tarkkaa huomioimista kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Kangasniemi ym. 2013: 295.) Tutkimuskysymyksemme ovat:
-Millaisia näkövaatimuksia on palloilu- ja mailalajeissa?
-Miten urheilijoiden näköä voidaan tutkia?
-Millaisia näköharjoitteita urheilijat voivat tehdä?
Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on yksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tyypeistä ja
metodisesti kevyt toteuttaa. Sen alla hankittu aineisto ei ole käynyt läpi erityisen tarkkaa
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seulaa, koska tarkasteltavasta aiheesta on tarkoitus saada tietoa laajasti. Epäyhtenäistä
teoriaa on tarkoitus koota helppolukuisesti. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen voi toteuttaa myös tietyn aiheen tutkimushistorian kuvauksena. Siitä voidaan erottaa kolme
toteutustapaa: kommentoiva, toimituksellinen tai yleiskatsaus. Kahden ensimmäisen
tehtävänä on pääasiassa herättää keskustelua ja aineiston määrä on yleensä suppea.
Niiden tyyppiset katsaukset sopivat esimerkiksi lehtiartikkeleihin. Yleensä narratiivisesta
kirjallisuuskatsauksesta puhuttaessa viitataankin yleiskatsaukseen. Sen tavoitteena on
luoda tutkittavasta aiheesta laaja käsitys napakan ja johdonmukaisen analyysin avulla.
Tutkimustieto, joka on hankittu narratiivisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta, ei ole käynyt
läpi systemaattista seulaa, kuten systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on kuvaileva tekniikka, joka ei tarjoa varsinaista analyyttista tulosta, vaan ajantasaistaa tutkimustietoa. (Salminen 2011: 7.) Toteutamme kirjallisuuskatsauksen narratiivisena versiona, jotta aiheesta saadaan laaja yleiskuva. Urheilunäöstä ei ole juurikaan saatavilla suomenkielistä tietoa tai tehty opinnäytetöitä. Narratiivisen menetelmän ansiosta voimme hyödyntää mahdollisimman laajasti aiheesta saatavilla olevaa lähdemateriaalia, koska sen ei ole tarvinnut käydä läpi systemaattista seulaa.
3.2

Tutkimusten haun toteutus ja valinta

Alkuperäistutkimuksien haku toteutettiin 22.5.2018 hakusanalla “sports vision”. Lisäksi
rajauksena oli, että tutkimus on saatavilla kokonaan ilmaiseksi, se on tehty ihmisille ja
tutkimuskielenä on englanti. Tutkimusvuotta ei rajattu, koska saatavilla olevaa tutkimustietoa oli jo ennestään niin vähän. Haku suoritettiin viidessä eri tietokannassa; Academic
Search Elite, Cinahl, PubMed, Science Direct ja Taylor & Francis Online. Urheilunäkeminen on laaja käsite, joten teimme aineiston rajauksen opinnäytetyömme tavoitteen
mukaisesti koskemaan vain palloilu- ja mailalajeja. Poikkeuksena otimme mukaan myös
Visual efficiency among teenaged athletes and non-athletes -tutkimuksen, jossa ei kerrottu tutkittavien urheilutaustaa. Kyseisen tutkimuksen teoriataustassa puhuttiin kuitenkin palloilu- ja mailalajien näkövaatimuksista. On siis oletettavaa, että tutkittavat ovat
palloilu- ja mailalajien harrastajia.
Taulukossa 1 kuvataan tarkemmin, monta osumaa on saatavilla urheilunäöstä, mitä hakusanoja käytimme ja kuinka monta alkuperäistutkimusta valittiin kustakin tietokannasta.
Academic Search Elite-, ja PubMed -tietokannoissa lopulliseen valintaan päätyi sama
tutkimus: The impact of a sports vision training program in youth field hockey players.
Myös The effects of sports vision training on binocular vision function in female university
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athletes -tutkimus löytyi kahdesta tietokannasta: PubMed ja Science Direct. Toukokuun
tutkimushaku tuotti tuloksenaan yhteensä seitsemän alkuperäistutkimusta. Yritimme hakea myös erilaisilla täsmennetyillä hakusanoilla, kuten “soccer” AND “vision”, mutta haut
eivät tuottaneet tulosta. Tämän lisäksi etsimme myös itsenäisesti lisätietoa tutkimuskysymyksiimme pohjautuen.

Taulukko 1. Hakuprosessi toukokuussa 2018.

Tietokanta

Academic

Cinahl

PubMed

Search Elite
Hakusana

Haun rajaus

Science

Taylor &

Direct

Francis Online

"Sports

"Sports

"Sports

"Sports

"Sports

vision"

vision"

vision"

vision"

vision"

"Full text"

"Full text" ja

"Free full

"Open

"Full access"

"English"

text"

access"

Kokonaistulos

4

2

9

8

23

Valittu otsikon perusteella

3

1

3

2

8

Lopullinen
valinta

1

0

3

2

3

On olemassa yleisiä, alasta riippumattomia seikkoja, joiden avulla tutkimuksen laatua voi
arvioida. Tieteellisesti laadukkaaseen tutkimukseen kuuluu mm. tutkimuskohteen selkeä
rajaus ja määrittely, uuden näkökulman tai asian esilletuonti, tutkimuksessa esitellyt väitteet ovat perustellut, sekä tutkimuksesta on hyötyä muillekin kuin tekijälleen. Tutkimuksen kirjoittajien tulee myös ottaa huomioon, millaiset löydökset voisivat murskata tutkimuksessa osoitetut väitteet. (Viskari 2009: 38–39.) Taulukossa 2. on listattu löydetyt alkuperäistutkimukset, niiden tekijät, julkaisuvuosi, tutkimuksen tarkoitus, tulosten analysoinnissa käytetty metodi, tutkimusjoukko ja tutkimuksessa ilmenneet keskeiset tulokset.
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Taulukko 2. Alkuperäistutkimusten listaus

Tekijät ja jul- Tutkimuksen
kaisuvuosi
nimi ja tietokanta

Tutkimuksen
tarkoitus

Metodi ja tutkimusjoukko

Keskeiset tulokset

Bruce Abernethy ja Joanne
M.
Wood 2001.

Do generalized
visual
training programmes for
sport really
work? An experimental
investigation.
Taylor
&
Francis Online.
Sebastian
The impact of
Schwab ja
a sports viDaniel Mem- sion training
mert 2012.
program in
youth field
hockey players. Pubmed
ja Academic
Search Elite.

Tarkoituksena
tutkia, onko näköharjoitteilla
todellista vaikutusta urheilijan
näkökykyyn tai
motoriseen suoritukseen.

Tutkimusjoukko
koostui 40:stä nuoresta mailapelien harrastajasta. Heidät jaettiin tutkimusta varten neljään ryhmään.
Tuloksia analysoitiin
data-analyysin avulla.

Tutkimuksessa
käytetyillä näköharjoitteilla
ei
huomattu olevan
parannusta tutkittavien näönkäyttöön tai motoriseen suorituskykyyn.

Tarkoituksena
tutkia parantavatko näköharjoitteet
maahockeyn pelaajien näkökykyä.

Muodostettiin kaksi
12-vuotiaista maahockeyn
pelaajista
koostuvaa ryhmää,
joista toiselle ryhmälle annettiin näköharjoitteita. Ryhmien
näöntutkimustuloksia
vertailtiin kuuden viikon tutkimusjakson
jälkeen.

Teresa
Zwierko, Lidia
PuchalskaNiedbal, Justyna
Krzepota,
Mikolaj Markiewicz, Jarosław
Woźniak ja
Wojciech Lubiński 2015.

Tutkia millaisia
vaikutuksia näköharjoitteilla
on palloilulajien
harrastajan näkökykyyn.

Tutkimusjoukko
koostui 24:stä naisurheilijasta, joista puolelle määrättiin näköharjoitteita. Urheilijoita seurattiin kliinisillä kokeilla, ja tulosten
analysoinnissa
käytettiin data-analyysia.

Reaktioaika oli nopeampi, ja perifeerinen kenttä oli
laajempi näköharjoitteita suorittaneella
ryhmällä
tutkimusjakson lopussa. Havaittiin
myös tiettyjä ominaisuuksia, joita
näköharjoitteet
eivät parantaneet
tutkimuksen aikana.
Binokulariteettia
on mahdollista parantaa tarkoituksenmukaisilla näköharjoitteilla. Erityisesti motorinen
fuusio sekä forian
määrä
muuttui
kahdeksan viikon
tutkimusjakson aikana.

The effects of
sports vision
training on
binocular vision function
in
female
university
athletes.
Pubmed ja
Science Direct.

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla
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Tekijät ja julkaisuvuosi

Tutkimuksen
nimi ja tietokanta

Tutkimuksen
tarkoitus

Metodi ja tutkimusjoukko

Keskeiset tulokset

David Klemish,
Benjamin
Ramger, Kelly
Vittetoe, Jerome
P. Reiter, Surya
T. Tokdar ja Lawrence Gregory
Appelbaum
2017.

Visual abilities
distinguish
pitchers from
hitters in professional baseball. Taylor &
Francis Online.

Vertailla laajan
aineiston avulla
baseballin syöttäjien ja lyöjien
näkökykyä.

Tutkimus toteutettiin
keräämällä 20:stä tutkimuspaikasta 566:n
baseballin
pelaajan
näöntutkimustiedot.
Tutkimusjoukko koostui eri tasoisista pelaajista. Tuloksia analysoitiin data-analyysin
avulla.

Jesús Vera, Raimundo Jiménez,
David Cárdenas,
Beatriz
Redondo, José Antonio
García
2017.

Visual
function, performance,
and
processing of
basketball
players versus
sedentary individuals.
Science Direct.

Verrata koripallon pelaajien ja
vähän liikkuvien
ihmisten näön
toimintaa, suorituskykyä ja käsittelyä.

Tutkimusjoukko koostui 33:sta miespuolisesta,
keski-iältään
23.28 vuotiaasta, yliopisto-opiskelijasta,
joista 18 pelasi koripalloa. Muilla tutkimusjoukosta ei ollut
urheilullista taustaa.

Näkökyvyssä
ei
havaittu
eroja muiden
kuin ammattilaisten kohdalla.
Ammattilyöjillä
on aineiston
perusteella
parempi
näöntarkkuus
ja syvyysnäkö
verrattuna
ammattilaissyöttäjiin.
Tutkimuksessa todettiin, että koripallon pelaajat saivat paremmat tulokset mm.
konvergenssin
lähipisteessä, prktuloksissa
sekä silmäkäsikoordinaatiossa
verrattuna
vähän liikkuviin ihmisiin.

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla
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Tekijät ja julkaisuvuosi

Tutkimuksen
nimi ja tietokanta

Dmitri Poltavski ja The role of
David Biberdorf visual
per2014.
ception
measures
used in sports
vision
programmes in
predicting actual
game
performance
in division I
collegiate
hockey
players.
Taylor
&
Francis Online.
Rokiah Omar, Yau Visual
effiMeng Kuan, Nurul ciency among
Atikah
Zuhairi, teenaged
Faudziah Abd Ma- athletes and
nan ja Victor Fei- non-athletes.
zal Knight 2017.
Pubmed.

Tutkimuksen
tarkoitus

Metodi ja tutkimusjoukko

Keskeiset tulokset

Tutkia millaisia
yhtäläisyyksiä
on Niken aistien
harjoitteluasemalta (SPARQ)
saaduilla näöntutkimustuloksilla huippujääkiekkoilijoiden
suorituskykyyn.

Tutkimusjoukko
koostui 38:sta
North Dakotan
yliopiston urheilijaopiskelijasta,
keski-iältään
20,52
vuotta.
Näöntutkimukset tehtiin ennen 2011–2012
kauden loppua
ja uusittiin ennen
kautta
2012–2013. Tuloksia analysoitiin tilastollisella
analyysilla.
Toteutettu poikkileikkaustutkimuksena seuloen näkökykyä
13–16 vuotiailta
ei- urheilijoilta ja
urheilijoilta. Tutkittavia oli 107
henkilöä
molemmissa ryhmissä.

Hyvä toiminnallinen näkökyky korreloi maali-, ja pelitilastojen
kanssa. Nopealla
reaktioajalla visuaaliseen
ärsykkeeseen on yhteys jopa pelaajan
jäähyaikaan.

Vertailla urheilijoiden ja ei-urheilevien
akkommodaatiota,
silmien liikkeitä
ja yhteistoimintaa.

Tutkimuksen tuloksista tunnistettiin ja pystyttiin
havainnollistamaan tiettyjä näköjärjestelmän
ominaisuuksia,
jotka ovat hyödyllisiä urheilijoille.
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3.3

Puolistrukturoitu teemahaastattelu

Opinnäytetyöhön yhdistyy narratiivisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi optikko Hannu Lundellin haastattelu, joka suoritettiin puhelimitse 5.2.2019. Lundell on työskennellyt Turussa työnäköoptikkona, jolloin hän teki samalla yhteistyötä läheisen urheilulääketieteellisen lääkäriasema Apexin kanssa. Haastattelun tuloksia ei esitellä opinnäytetyössä erikseen, vaan Lundellin näkemykset tuodaan esille sopivissa asiayhteyksissä. Haastattelun
litterointi on opinnäytetyön tekijöiden hallussa.
Haastattelu tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Moni opinnäytetyössä suoritettu haastattelu tehdään kyseisellä tekniikalla. Haastattelulle on mietitty teemat sekä
tarkentavia kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tekniikka valittiin,
koska halusimme saada tietoa teemoittain opinnäytetyöhön valituista tutkimuskysymyksistä: näkövaatimuksista, näöntutkimuksesta ja näköharjoitteista palloilu-, ja mailalajeissa. Tarkkoja kysymyksiä valikoitiin mukaan, jotta laajoista teemoista saatiin tiivistettyä aiheen kannalta olennaiset tiedot. Puolistrukturoitu teemahaastattelu sopi tilanteeseen, sillä se on osittain järjestelty ja osittain avoin haastattelu (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006).
Haastattelun etu muihin tiedonhankinnan menetelmiin on, että sillä voi joustavasti säädellä aineiston keruuta. Sen valintaperusteissa mainitaan tahto sijoittaa vastaajan puhe
laajempaan kontekstiin, tuottaa vastauksia monitahoisesti ja syventää aiemmin hankittua
tutkimustietoa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 200.) Lundellin valinta haastateltavaksi perustuu edellä mainittuihin valintaperusteisiin. Ammattilaisen puheenvuoro aitojen asiakastapausten tuomalla kokemuksella ja opinnäytetyössä löydetty tutkimustieto,
tukee vähemmän kartoitettua ja tuntematonta aluetta Suomen optisella alalla.
Haastattelun huonoina puolina mainitaan sen aikaa vievyys itse haastatteluun ja valmistautuminen haastattelijan rooliin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 201). Opinnäytetyössä suoritettu puhelinhaastattelu oli nopean aikataulun puitteissa vaivaton järjestää ja
työelämän ammattilaisen haastattelu opiskelijan roolissa ei vaatinut erityistä valmistautumista. Aiheen kannalta huomion arvoinen asia oli haastattelussa ilmi tulleiden esimerkkitapausten anonyymiuden säilyttäminen keskusteltaessa aidoista asiakaskohtaamisista. Haastattelun kysymykset pyrittiin asettelemaan niin, ettei haastateltavaa johdateltaisi haluttuihin vastauksiin.
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4

Näkövaatimukset palloilu- ja mailalajeissa

Perinteisesti palloilu- ja mailalajeissa valmentajat ohjeistavat pelaajia sanomalla ”Pidä
katse pallossa!”. Tämä ohje on toimiva vasta-alkajille, joiden täytyy seurata nopeasti liikkuvaa kohdetta kaukoetäisyydellä tai hitaasti liikkuvaa kohdetta lähietäisyydellä. Kuitenkin, mitä kokeneempia urheilijat ovat sitä nopeammaksi peli muuttuu, joten katseen pitäminen pallossa on aina vain haastavampaa. Vaikeusaste lisääntyy erityisesti mailalajeissa missä liikkuva kohde on pieni ja nopea sekä pelaaja on samalla itse liikkeessä.
Nopeatempoinen pelitilanne fyysisesti väsyneessä tilassa haastaa urheilijan näköjärjestelmää ihan eri tavalla. (Loran 1995: 5–6.) Seuraavassa luvussa kerrotaan niistä näön
ominaisuuksista mitä tarvitaan erityisesti palloilu- ja mailalajeissa.
Näkökyky on avainasemassa luomassa sensorista informaatiota tehokkaassa urheilusuorituksessa. Korkeatasoinen visuaalinen suorituskyky ja sen käsittelytaito ovat ratkaisevassa asemassa useimmissa kilpaurheilulajeissa. (Poltavski & Biberdorf 2014: 606;
Omar, Kuan, Zuhairi, Manan & Knight 2017: 1460.) Urheilijoiden täytyy kerätä nopeasti
paljon visuaalista informaatiota ympäristöstään suorittaessaan urheiluun liittyviä motorisia tehtäviä. Urheilijat kehittävät neuraalisella tasolla heille ominaisia mekanismeja liittyen avaruudelliseen hahmottamiseen, osoittaen parempaa motorista suorituskykyä verrattaessa ei-urheileviin henkilöihin. (Vera, Jiménez, Cárdenas, Redondo, García 2017:
1.)
Urheilijoilla on huomattu olevan hyvin kehittynyt näkökyky huolimatta siitä, ovatko he kilpaurheilijoita vai eivät (Omar ym. 2017: 1460; Loran 1995: 12). Lähtökohtana paremmalle näkökyvylle on korjattu taittovirhe, jolla saavutetaan paras mahdollinen näöntarkkuus. Omar ym. (2017: 1461) kertovat Stine ym. esittäneen vuonna 1982, että urheilijoilla, joilla on pieni foria, on parempi binokulariteetti sekä syvyysnäkö. Myös akkommodaatio ja vergenssit vaikuttavat olennaisesti toimivaan binokulariteettiin. Omar ym.
(2017) tutkimuksessa löydökset olivat yhteneväisiä muiden aiempien tutkimusten kanssa
siinä, että akkommodaatiolaajuus monokulaarisesti ja binokulaarisesti on selvästi parempi urheilijoilla kuin ei-urheilijoilla. Tulokset noudattivat myös Hoffstetterin sääntöä, eli
olivat ikään nähden normaalit. Visuaalinen suorituskyky sisältää siis perinteisen fysiologisen näkemisen lisäksi akkommodaatio- ja vergenssifunktiot sekä silmänliikkeet. Urheilijoilla onkin tutkitusti parempi näöntarkkuus, akkommodaation jousto, konvergenssin lähipiste, vergenssijousto ja visuaalinen reaktioaika. (Omar ym. 2017: 1460–1461, 1463.)
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Akkommodaation joustavuus on tärkeää lajeissa, joissa fiksaatiota täytyy pystyä muuttamaan nopeasti kohteesta toiseen, etenkin katseen siirtyessä kaukaa lähelle ja päinvastoin. Tällöin akkommodaatio-vergenssivasteen täytyy toimia sulavasti ja tarkasti, jotta
näkeminen on selkeää ja vakaata, yleensä vielä fyysisen rasituksen alaisena. (Poltavski
& Biberdorf 2014: 599; Zwierko ym. 2015: 295; Loran 1995: 7–8; Omar ym. 2017: 1463.)
Opinnäytetyötä varten haastattelemamme optikko Lundell mainitsee tapauksen, jossa
tenniksenpelaaja luki paljon lentäessään maasta toiseen pelaamaan. Tämä jumitti hänen
akkommodaationsa ja näin ollen vaikutti hänen pelisuoritukseensa heikentävästi. Otettuaan käyttöön lukulasit, akkommodaatio pysyi joustavana ja hän pystyi lukemaan myös
ennen peliä ilman, että hänen pelisuorituksensa häiriintyi. Lundell kertoo myös, että juniori-ikäisille pelaajille on suositeltu puhelimen käytön rajoittamista menomatkalla peleihin, jotta vältettäisiin akkommodaation jumiutumista. (Lundell 2019.) Lundell korosti akkommodaation ja vergenssien sekä näiden yhteyden tärkeyttä:
Ja tietenkin sitten tärkein, tärkeinhän on akkommodaatio, jotta henkilö pystyy nopeasti akkommodoimaan eli tarkentamaan eri etäisyyksille. Silloin
juuri tämä silmien kääntymisen ja akkommodaation toiminnallinen konversio eli konvergenssiakkommodaatio täytyy toimia keskenään riittävän hyvin. Silloin myös akkommodaatiossa ei saa olla toimintavajaavuuksia, ei
saa olla akkommodaatioheikkoutta, joustossa ei saa olla vaikeutta... (Lundell 2019.)
Ihmisen tiedolliset ja hahmottamiseen liittyvät kyvyt ovat yhteydessä urheilumenestykseen yhtä lailla motoristen ja fyysisten taitojen kanssa. Nopeavauhtisissa urheilulajeissa
suoritusta helpottavia visuaalisia kykyjä ovat esimerkiksi staattinen ja dynaaminen näöntarkkuus, perifeerinen näkö sekä reaktioaika visuaalisesta ärsykkeestä kehon motoriseen vasteeseen. Maila- ja palloilulajeissa on tärkeää olla hyvä silmä-käsi- tai silmäjalkakoordinaatio ja nämä taidot ovat linkittyneet visuaalisen reaktioajan nopeuteen sekä
motoriseen vasteeseen. Kyky tulla tietoiseksi liikkeestä tai tilanteesta vastustajaa nopeammin voi luoda ratkaisevan edun urheilussa. Esimerkiksi maalivahti tarvitsee hyvän reaktiokyvyn pystyäkseen torjumaan laukaukset voitokkaasti. Urheilijan täytyy myös pystyä hallitsemaan monimutkaiset pelitilanteet sekä liikkuvat esineet, pelikaverit ja vastustajat samalla kun on itse liikkeessä. Yleensä tämä kaikki täytyy pystyä tekemään kovan
paineen alaisena. (Schwab & Memmert 2012: 624–625.)
Urheilijan näön ominaisuuksien kehittyminen ja fiksaation merkitys
Useat tutkimukset ovat selvittäneet ovatko urheilijoiden visuaaliset taidot synnynnäisiä
vai onko ne kehittyneet systemaattisen urheiluharjoittelun myötä (Klemish ym. 2017:
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171–172; Poltavski & Biberdorf 2014: 597; Vera ym. 2017: 1). Klemish ym. (2017) tutkimuksessa esitetään, että urheilijoilla on korostunut taito havainnoida ja käsittää näkemänsä ei-urheilevia henkilöitä paremmin. Huippu-urheilijoilla todettu erinomainen näöntarkkuus, kontrastiherkkyys sekä konvergenssi ja divergenssi tukevat teoriaa synnynnäisistä ominaisuuksista, mutta useat tutkimukset ovat osoittaneet ylivoimaisia, nimenomaisesti urheiluun liittyviä kykyjä, kuten parempi ennakointikyky ja kyky tunnistaa kaavamaisuutta. (Klemish ym. 2017: 171–172.) Vera ym. (2017) osoittavat tutkimuksessaan todeksi väitteen, että jatkuva harjoittelu ja urheilunäköharjoitteet auttavat parantamaan tiettyjä visuaalisia kykyjä samalla kun synnynnäiset ominaisuudet eivät ole niin merkittäviä.
Tutkimuksessa myös väitetään, että erinäiset visuaaliset taidot ovat urheilusidonnaisia,
koska jokainen harjoitus sisältää erilaisia visuaalisia tarpeita ja vaatimuksia. (Vera ym.
2017: 1.) Poltavskin ja Biberdorfin (2014) tutkimuksessa mainitaan, että urheiluharjoittelun myötä parantuneita tuloksia on todettu esimerkiksi dynaamisessa ja staattisessa
näöntarkkuudessa, kontrastiherkkyydessä, syvyyshavaitsemisessa, visuaalisessa seuraamiskyvyssä (vergenssit, sakkadit, pursuitit, fiksaatio), silmä-käsikoordinaatiossa, visuaalisessa reaktioajassa sekä perifeerisessä tietoisuudessa. (Poltavski & Biberdorf
2014: 597.)
Jotta urheilija pystyy seuraamaan liikkuvaa kohdetta, vaaditaan neljänlaisia silmänliikkeitä: pursuitteja, sakkadeja, vestibulo-okulaarisia refleksejä ja vergenssejä. Myös perifeerinen näkeminen on tärkeää, koska verkkokalvon periferia on herkistynyt liikkeelle,
jonka avulla urheilija havaitsee kohteen liikkeen ja pystyy siirtämään fiksaation fovealle
missä on paras näöntarkkuus. (Loran 1995: 6–7.) Myös haastattelemamme Lundell vahvistaa perifeerisen näön tärkeyden urheilussa ja mainitsee maailmanlaajuisesti tunnetun
jääkiekkoilijan, jolla oli tutkitusti huippuunsa kehittynyt perifeerinen näkökyky. Sen avulla
hän pystyi liikkeessä ollessaan havaitsemaan joukkuetoverinsa paremmin ja näin ollen
antamaan tarkempia syöttöjä. (Lundell 2019.)
Silmien motorinen kohdistaminen on riippuvainen avaruudellisesta hahmottamiskyvystä,
joka on olennainen tekijä urheilusuorituksen kannalta palloilu- ja mailalajeissa (Omar ym.
2017: 1463). Omar ym. (2017) tutkimuksessa, jossa verrattiin urheilijoiden näköä ei-urheilevien näköön, huomattiin, että tutkimushenkilöistä urheilijat olivat esoforisia ja ei-urheilevat eksoforisia. Urheilijat, joilla on esoforinen näköjärjestelmä tapaavat nähdä kohteen lähempänä kuin se oikeasti on ja tästä syystä he aliarvioivat lyönnin tai kiinnioton
tarpeen. (Omar ym. 2017: 1463.) Zwierko ym. (2015: 288–289) viittaavat tutkimuksessaan Ericksonin vuonna 2007 todenneen, että silmien oikeanlainen fiksaatio on ratkaisevaa joukkuelajeissa, joissa täytyy pystyä tähtäämään paikallaan olevaan kohteeseen
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(esimerkiksi koripallon vapaaheitto) sekä joissa on tilanteita missä kohde liikkuu nopeasti
(pallon syöttäminen ja syötön vastaanottaminen). Lisäksi kirjassa todetaan, että pelaajat,
joilla on silmien virheasento, saattavat omaksua myös virheellisen kehonasennon, joka
johtaa huonontuneeseen tekniikkaan heidän kompensoidessaan visuaalista ongelmaa.
(Zwierko ym. 2015: 288–289).
Lajikohtaiset vaatimukset
Poltavskin ja Biberdorfin (2014: 599, 605) tutkimus perustui Ciuffredan ja Wangin vuonna
2004 esittämään hypoteesiin, jossa arvioitiin näön eri osa-alueiden suhteellista merkitystä eri palloilulajeissa. Näitä lajeja olivat amerikkalainen jalkapallo, baseball, koripallo,
tennis ja jalkapallo. Tutkimuksen perusteella Likert-asteikolla (Viisiportainen järjestysasteikko, jossa vastausvaihtoehtojen toisena ääripäänä ovat 1 = täysin eri mieltä ja toisena
ääripäänä 5 = täysin samaa mieltä (Mittaaminen: Muuttujien ominaisuudet 2007).) tuloksen 4 tai 5 eli tärkeimmän luokituksen saivat dynaaminen näöntarkkuus, dynaaminen
stereopsis sekä silmä-käsikoordinaatio. Samalla arvoasteikolla staattinen näöntarkkuus
sai 3.5 pistettä ja kontrastiherkkyys 1.3 pistettä. (Poltavski & Biberdorf 2014: 599, 605.)
Heidän saamien tulosten perusteella nopea visuaalinen reaktioaika, nopea visuaalinen
erotuskyky, hyvä visuaalinen muisti sekä joustavuus siirtäessä katsetta lähi- ja kaukoetäisyydeltä toiselle ennustaa korkeaa maaliprosenttia. Myös dynaaminen stereopsis
on tärkeä ominaisuus jääkiekossa. Yllättäen onnistuneella hyökkäyspelaamisella ei ole
tutkimuksen mukaan merkittävää korrelaatiota koskien dynaamista näöntarkkuutta tai
silmä-käsikoordinaatiota. (Poltavski & Biberdorf 2014: 605–607.)

Koripallo on aktiivinen laji, jossa visuaalinen informaatio saadaan vertaamalla pallon ja
pelaajien sijainteja. Näin ollen perusnäköfunktio perustuen hyvään optiseen laatuun, silmien motoriseen koordinaatioon, binokulariteettiin ja akkommodaatiofunktioon tai stereopsikseen ovat ratkaisevan tärkeitä menestyäkseen pallopeleissä. Koripalloilijoilla on
pitkälle kehittynyt perifeerinen tietoisuus, kyky seurata liikkuvaa kohdetta, sekä erilainen
strategia käsitellä näköinformaatiota. Vera ym. (2017) tutkimus osoitti, että koripallon pelaajilla ja ei-urheilevilla henkilöillä on eroja visuaalisessa suorituskyvyssä ja prosessoinnissa. Koripalloilijoilla on parempi konvergenssin lähipiste, suurempi positiivinen fuusionaalinen vergenssi (kyky kääntää silmiä sisäänpäin), silmä-käsikoordinaatio, eivätkä he
kärsi halo-ilmiöistä yhtä paljon verrattaessa ei-urheileviin henkilöihin. (Vera ym. 2017: 1–
2, 5–7.)
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Kyvykkyys baseballissa on monisyisesti yhdistynyt näkemiseen. Syötettyyn palloon lyöminen on yksi haastavimpia tehtäviä, kun otetaan huomioon kaikki urheilulajit. Klemish
ym. (2017: 171) vertailivat tutkimuksessaan baseballin ammattilaissyöttäjien ja -lyöjien
näkökykyä, ja he viittasivat Hoffman, Polanin ja Powellin jo vuonna 1984 tehtyyn tutkimukseen, jossa todettiin, että ammattilaispelaajilla on edistyneempi kontrastiherkkyys
kuin ei-urheilevilla. (Klemish ym. 2017: 171.) Verrattaessa ei-urheileviin, baseballin pelaajilla on myös parempi visuaalinen seuraamiskyky, toisin sanoen dynaaminen näöntarkkuus. He pystyvät erottamaan liikkuvan Landoltin C-kirjaimen paremmin, etenkin tilanteissa, joissa kirjain liikkuu yhä vain nopeampaa. (Uchida, Kudoh, Higuchi, Honda &
Kanosue 2013: 323). Hyvien lyöjien täytyy pystyä reagoimaan ja suorittamaan vaativissa
olosuhteissa, joissa pallo liikkuu näkökentän rajamailla yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin visuaalinen järjestelmä pystyy seuraamaan liikettä. Näöntarkkuus ja syvyysnäkeminen eli kyky erottaa yksityiskohtia kaukoetäisyydeltä ja syvyyserojen havaitseminen
ovat kaksi näkemisen osa-aluetta, jotka auttavat lyöjiä huomaamaan syötön liikkeen.
Tämä lyöjien selkeä paremmuus näissä ominaisuuksissa puhuisi sen puolesta, että taidot ovat kehittyneet perinpohjaisen lajiharjoittelun myötä ja yleisesti ottaen osoittaa näiden visuaalisten taitojen tärkeyden huippu-urheilussa. Hyvät lyöjät osaavat myös käyttää
perifeeristä näköään paremmin ja he toteuttavat enemmän ennakoivia sakkadiliikkeitä
seuratessaan katseellaan syöttöä ja laittavat näin vestibulo-okulaarisysteeminsä äärirajoille. Klemish ym. (2017: 171) mainitsevat myös Classe ym. vuonna 1997 toteutetun
tutkimuksen, jossa huomattiin korrelaatio visuaalisen reaktioajan ja lyöntisuorituksen välillä. Paremmat lyöntisuoritukset ja pienemmät paloprosentit (strikeout) voidaan linkittää
myös parempaan konvergenssiin, divergenssiin ja visuaaliseen seuraamiskykyyn. Syöttäjillä taas ei huomattu yhteyttä hyvään visuaaliseen reaktioaikaan ja tutkimuksessa todettiinkin, että syöttäjillä visuaaliset vaatimukset eivät ole yhtä tärkeitä, kuin taito kontrolloida pyörimisliikettä sekä pallon vauhtia. (Klemish ym. 2017: 171, 178.)
Korkealle kehittynyt binokulariteetti parantaa motorista suorituskykyä. Useat urheilijoiden
näkökykyä koskevat tutkimukset osoittavat, että erinomainen stereonäkö edesauttaa urheilijoita nopeaa ja tarkkaa näkökykyä vaativissa suorituksissa. Zwierko ym. (2015: 288)
mainitsevat Laby ym. (1996) ja Boden ym. (2009) tutkimukset, joissa molemmissa todistetaan baseballin pelaajilla olevan huomattavasti parempi kauko- ja lähistereonäkö verrattaessa normaaliväestöön (Zwierko ym. 2015: 288). Myös Klemish ym. (2017: 171)
ottavat omassa tutkimuksessaan esille Laby ym. vuonna 1996 toteutetun tutkimuksen,
jossa mainitaan, että ammattilaispelaajilla on hyvän stereonäön lisäksi parempi näöntarkkuus kuin ei-urheilevilla henkilöillä (Klemish ym. 2017: 171). Zwierko ym. (2015: 287–
288) mainitsivat esimerkkinä myös Lenoir ym. vuonna 1999 toteutetun tutkimuksen,
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jossa tutkittiin yhden käden kiinniottosuoritusta sieppareiden välillä, joilla osalla oli korkea ja osalla matala binokulaarinen syvyysnäkö. Tennispalloja syötettiin pelaajille kolmella eri nopeudella. Osallistujat, joilla oli parempi stereonäkö, sieppasivat pallot paremmalla onnistumisprosentilla, kuin pelaajat, joilla oli heikompi binokulariteetti. Huonommalla syvyysnäköfunktiolla varustetut pelaajat tekivät enemmän virheitä temporaalisella
eli ohimonpuoleisella alueella. Pallon nopeuden kasvaessa kiinnioton aloitus myöhästyi
ja kiinniotto epäonnistui. Tämän teorian todisti myös Mazyn ym. (2007) tutkimus, mikä
osoitti, että siepparit, joiden stereonäkö on puutteellinen, pystyvät kehittämään kiinniotto
suoritustaan intensiivisen harjoittelun jälkeen vain lievästi, kun taas hyvällä stereonäöllä
varustetut pelaajat kehittivät suoritustaan 18-59 prosenttia. (Zwierko ym. 2015: 287–
288.)
Vaikka näkövaatimukset riippuvat harjoitettavasta urheilulajista on tietyt visuaaliset ominaisuudet olennaisessa osassa kaikissa lajeissa, kuten staattinen ja dynaaminen näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, stereopsis, perifeerinen havaintokyky ja visuaalinen reaktioaika (Jorge & Fernandes 2019: 51). Urheilijat ja valmentajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että puutteet näkökyvyssä voisivat olla esteenä huipulle pääsemiseen, kun
pienet parannukset visuaalisissa taidoissa voisivat olla kriittinen tekijä urheilusuorituksen
paranemisessa. Tutkimusten mukaan jo 0.25 dioptrian refraktiovirheen korjaus voi vaikuttaa merkittävästi urheilusuoritukseen, kun urheilijan tarkoituksena on erottaa pieniä
yksityiskohtia tarkasti. (Omar ym. 2017: 1461, 1463.) Toisaalta Abernethyn ja Woodin
(2001) mukaan normaalia huonompi näkökyky ei välttämättä ole niin haitallista urheilusuorituksen kannalta, kuin on perinteisesti ajateltu. He sanovat, että urheilusuorituksella
ja perusnäköfunktiolla ei ole suoraa yhteyttä ja näin ollen perusnäköfunktion parantuminen ei automaattisesti johda parempiin urheilusuorituksiin. (Abernethy & Wood 2001:
204.)
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5

Urheilijan näön tutkiminen

Vuoden 1992 talvi- sekä kesäolympialaisissa tehtiin näönseulonta yhteensä 576:lle urheilijalle. Urheilijoilta tutkittiin näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, syvyyden hahmottaminen, silmä-käsikoordinaatio sekä reaktio- että vasteaika. Näönseulonnan tuloksista kävi
ilmi, että noin puolelle urheilijoista ei ollut aiemmin tehty ollenkaan näöntutkimusta,
vaikka joka neljännes koki ongelmia näkemisessä. Urheilusuorituksen voisi olettaa tämän perusteella parantuvan, kun näköjärjestelmän puutteet havaitaan ja korjataan. (Loran 1995: 11.) Myös Hannu Lundell kertoi suomalaisessa urheiluakatemiassa tehdystä
tutkimuksesta, jossa 32:sta tutkittavasta urheilijasta 24:llä havaittiin heikkoutta näkökyvyssä (Lundell 2019).
Kuten kappaleessa 4. Näkövaatimukset palloilu- ja mailalajeissa kerrottiin, eivät urheilijat
ja valmentajat välttämättä ole tietoisia, että puutteet näkökyvyssä voivat vaikuttaa urheilun huippusuorituksiin ja pienenkin refraktiovirheen korjauksella voitaisiin saada urheilusuoritusta parannettua. Urheilijoiden tulisi käydä kerran vuodessa näöntutkimuksessa,
jossa arvioidaan myös visuaalista suorituskykyä. Tällöin varmistetaan, etteivät näkemiseen liittyvät tekijät vaikuta rajoittavasti urheilusuoritukseen. (Omar ym. 2017:
1461,1463.) Kysyimme kommenttia tähän liittyen myös Lundellilta ja hän oli sitä mieltä,
että nuori henkilö, jonka näköä ei ole tutkittu ja tämän vuoksi mahdollista ongelmaa näkemisessä ei ole havaittu, saattaa pudota urheilun parista pois pelkästään tästä syystä
(Lundell 2019). Seuraavissa luvuissa kerrotaan näöntutkimusmenetelmistä, joita on käytetty palloilu- ja mailapelien urheilijoiden tutkimuksissa.
5.1

Näöntutkimisen menetelmiä

Pieniä refraktiovirheitä ei välttämättä aina pyritä korjaamaan piilolinsseillä tai silmälaseilla. Urheilijoiden suhteen tulisi kuitenkin toimia eri tavalla, koska varsinkin palloilu- ja
mailalajeissa vaaditaan tarkkaa näkemistä kauas. Likitaitteisilla henkilöillä eli myoopeilla
1.00 dioptrian (dpt) refraktiovirhe tarkoittaa sitä, että kohteet yli yhden metrin etäisyydellä
näyttävät sumeilta. Tästä syystä urheilevilta myoopeilta olisi hyvä korjata jo 0.25 dpt:n
refraktiovirhe. Kaukotaitteisilla henkilöillä eli hyperoopeilla yli 1.00 dpt:n refraktiovirheen
korjaaminen lieventää silmien väsymistä erityisesti lajeissa, joissa keskitytään katsomaan kaukana olevia kohteita. Jos hajataitteisuus ylittää 0.50 dpt on se hyvä korjata,
jolloin katsottavat näyttävät tarkemmilta kuin ilman korjausta. 0.50 dpt:n ja sen ylittävän
silmien eritaitteisuuden eli anisometropian korjaamista tulee myös pohtia varsinkin la-
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jeissa, joissa vaaditaan tarkkaa syvyyden hahmottamista. (Obstfeld, Pope, Efron & Rosen 1995: 113–116.) Jorge & Fernandes (2019) vertailivat tutkimuksessaan 147:n jalkapalloilijan näkemistä. Heidän päätelminään oli, että jalkapalloilijan tulisi käyttää näönkorjausta, kun näöntarkkuus on 0.63 tai sen alle, jos likitaitteisuuden määrä on -1.0 dpt tai
sen yli tai jos anisometropiaa havaitaan olevan 2.0 dpt tai enemmän. (Jorge & Fernandes
2019: 55.) Urheilijan näköä suositellaan tutkittavan suoran katselinjan lisäksi myös eri
etäisyyksille ja suunnissa, jotka ovat juuri siinä lajissa oleellisia. Tutkiminen ainoastaan
suorassa katselinjassa ei välttämättä paljasta ongelmaa, mikä saattaa tulla urheilulajille
tyypillisessä asennossa tutkittaessa esiin. (Gardner & Sherman 1995: 29.)
Visuksen eli näöntarkkuuden minimivaatimuksena pidetään arvoa 1.0, mutta urheilijoilla
se on yleensä huomattavasti tätä parempi (Horn, Edmunds & Daniels 2011). Palloilu- ja
mailalajeissa staattisen näöntarkkuuden tilannetta tulee harvemmin käytännössä vastaan, vaan yleensä joko pelaaja itse tai katsottava kohde on liikkeessä (Gardner & Sherman 1995: 26). Näöntarkkuuden määrittäminen on kuitenkin pohjana muille tutkimuksille
(Vera ym. 2017: 3). Valitsemissamme tutkimuksissa kaukonäöntarkkuuden tutkimisen
tutkimusetäisyys vaihteli neljän-kuuden metrin välillä. Sekä Omar ym. (2017) että Vera
ym. (2017) käyttivät näöntarkkuuden määrittämisen aluksi objektiivisena tutkimusmenetelmänä skiaskooppia. Tämän jälkeen määritettiin refraktio subjektiivisesti. (Omar ym.
2017: 1461; Vera ym. 2017: 3.) Omar ym. (2017) käyttivät kolmea erilaista logMAR-taulua, joissa katsottavat optotyypit eli kirjaimet olivat eri järjestyksissä. Tauluja näytettiin
satunnaisessa järjestyksessä, jotta voitiin varmistua siitä, ettei kirjaimia opeteltu ulkoa.
Tutkittavia pyydettiin kertomaan pienin mahdollinen kirjain, jonka he vielä erottivat tutkimustaululta. (Omar ym. 2017: 1461.) Abernethy & Wood (2001) sekä Vera ym. (2017)
määrittivät näöntarkkuuden sekä monokulaarisesti että binokulaarisesti logMAR-taulua
käyttäen. Näöntarkkuus määritettiin yhden kirjaimen tarkkuudella, jolloin jokainen kirjain
oli arvoltaan 0.02 logMAR yksikköä. (Abernethy & Wood 2001: 209; Vera ym. 2017: 3.)
Dynaamisen näöntarkkuuden mittaaminen tarkoittaa näöntarkkuuden mittaamista, kun
katsottava kohde liikkuu, mutta tutkittava pysyy paikallaan. Coffrey ja Reichow (1987)
ovat esitelleet yhden tutkimusmenetelmän dynaamisen näöntarkkuuden määrittämiseksi. Menetelmässä valkoisen kääntyvän taulun molemmin puolin on korkeakontrastiset mustat Snellenin optotyypit. Toinen optotyyppi on visus riviltä 1.0 ja toinen riviltä
2.0. Tutkimusetäisyys on kuitenkin vain 1.5 metriä, jolloin vastaavat visus luvut optotyypeille ovat 0.25 ja 0.50. Taulua pyöritetään moottorin avulla ympäri ja vauhti hiljenee
asteittain. Tutkittavan tulee kertoa heti, kun saa kirjaimesta selvän. Mittauksia suoritettiin
kolme ja niiden keskiarvo laskettiin lopputulokseksi. (Abernethy & Wood 2001: 209.)
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Akkommodaation, forioiden ja silmänliikkeiden tutkiminen
Hannu Lundell kommentoi haastattelussa, että urheilijan näöntutkimuksen tulisi sisältää
akkommodaation heikkouden määritys, foriamittaukset sekä lisäksi aina silmänliiketesteistä pursuitit ja sakkadit (Lundell 2019). Tutkimuksista Abernethy & Wood (2001) ja
Omar ym. (2017) mittasivat akkommodaatiojouston flipperlinsseillä. Abernethy & Wood
(2001) käyttivät tutkimuksessa ±1.00 dioptrian flipperlinssejä tutkimusetäisyyden ollessa
50 senttimetriä ja Omar ym. (2017) tutkimuksessaan ±2.00 dioptrian flipperlinssejä 40:n
senttimetrin etäisyydellä. Minuutin ajalta laskettiin kuinka monta +/- parin kierrosta tutkittava pystyi tekemään. ±2.00 dioptrian linssien käyttöä perustellaan sillä, että silloin oireelliset henkilöt erotetaan helpommin ei-oireellisista. (Abernethy & Wood 2001: 210;
Omar ym. 2017: 1461, 1463.) Vera ym. (2017) puolestaan mittasivat akkommodaatiojouston Hart-taulukkoa käyttäen binokulaarisesti. Kaksi kirjaintaulua oli laitettu viiden
metrin ja 40:n senttimetrin etäisyyksille ja niiltä tuli lukea vuorotellen kirjain kerrallaan
aina siirtäen katse eri etäisyydeltä toiselle. Tutkimuksessa laskettiin, kuinka monta siirtoa
kaukaa lähelle tutkittava pystyi tekemään minuutin aikana ja myös mahdollisten virheiden määrä laskettiin. (Vera ym. 2017: 3.) Lundell puhui haastattelussa termistä hyppykonvergenssi. Sillä hän tarkoitti tutkimusta, jossa katsotaan vuorotellen noin kahden metrin etäisyydellä ja 40:n senttimetrin etäisyydellä olevia kohteita. (Lundell 2019.) Myös
Gardner ja Sherman (1995) suosittelevat flipperlinssejä sekä kaukolähi-taulu testiä akkommodaatiojouston testaamiseksi (Gardner & Sherman 1995: 32).
Muita akkommodaation tutkimisen menetelmiä olivat Omar ym. (2017) käyttämä RAFrule väline, jolla mitattiin akkommodaatiolaajuutta. Siinä katsottava tutkimuskohde oli 6/9
(vastaava desimaaliarvo 0.63) kokoinen ja sitä tuotiin lähemmäs, kunnes tutkittava havaitsi katsottavan merkin sumenemisen. Mittaus toistettiin kolme kertaa per silmä ja niiden mukaan laskettiin keskiarvo. Akkommodaatiolaajuuden huomattiin olevan parempi
urheilevilla kuin ei-urheilevalla vertailuryhmällä. (Omar ym. 2017: 1461.) Vera ym. (2017)
mittasivat akkommodaatiovasteen MEM-tekniikalla skiaskoopin avulla. Horisontaalisuunnan heijaste neutralisoitiin näyttämällä nopeasti plus- tai miinuslinssiä silmän
edessä samalla, kun tutkittava luki 20/30 (desimaaliarvo 0.63) visus-rivin lähitekstiä. Tutkimus toistettiin kolme kertaa ja tulosten keskiarvo kirjattiin. Akkommodaatiovasteessa
ei havaittu suurta eroa urheilevien ja ei-urheilevien välillä. (Vera ym. 2017: 3.)
Horisontaali- ja vertikaaliforian määrän mittauksessa kauas käytettiin Maddoxin sylinterimenetelmää ja lähelle mittaukset tehtiin Maddoxin-siipi testillä. Maddoxin sylinterime-
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netelmässä fiksaatiokohteena on valopiste. Oikean silmän eteen laitetaan punainen sylinterilinssi, jolloin tutkittava näkee tutkimustaululla valopisteen lisäksi myös punaisen
pystyviivan. Kun viiva on valopisteen päällä ei tutkittavalla ole foriaa, mutta jos viiva on
valopisteen vasemmalla puolella, on kyseessä exoforia ja oikealla puolella niin kyseessä
on esoforia. Zwierkon ym. (2015) tutkimuksessa mitattiin urheilijoilla olevan eniten exoforiaa sekä kauko- että lähietäisyydelle. Abernethyn ja Woodin (2001) tutkimuksessa mitattiin kauas olevan eniten pieni määrä esoforiaa ja lähiforiana exoforiaa. (Abernethy &
Wood 2001: 209; Zwierko ym. 2015: 289, 291.) Omar ym. (2017) mittasivat kaukoforian
määrän kolmen metrin etäisyydelle Howell-kortilla. Menetelmässä kuuden prismadioptrian kanta alas-linssi laitettiin vasemman silmän eteen, jolloin saatiin aikaan kahtena näkeminen. Karsastuksen määrä katsottiin kortin nuolen osoittamasta määrästä,
jossa pariton numero kertoi exoforiasta ja parillinen numero esoforiasta. Suurimmalla
osalla urheilijoista havaittiin olevan esoforiaa, kun taas ei-urheilevalla vertailujoukolla
suurimmalla osalla exoforiaa. (Omar ym. 2017: 1461.) Hannu Lundell kertoi haastattelussa prismasauvojen käytön olevan toimiva menetelmä forian määrittämisessä. Hän
myös suosittelee hyödyntämään polarisaatiosuodattimien tai punaviherlinssien avulla
tehtäviä binokulaarisia näöntutkimusmenetelmiä, kuten Bichrome Balance ja polarisaatiokentät. Jos kyseisissä tutkimusmenetelmissä testimerkit liikkuvat tai näkyvät häälyen
kertoo se näköjärjestelmässä olevan foriaa. (Lundell 2019.)
Fuusionaalinen vergenssi mittaa kykyä pitää katsottava kohde yhtenä. Negatiivinen fuusionaalinen vergenssi mitataan ensin, ettei konvergenssia stimuloida liikaa. Tutkimusmenetelmässä prismasauvan avulla prisman voimakkuutta lisätään asteittain, kunnes
tutkittava havaitsee katsottavan optotyypin näkyvän kahtena. Tämän jälkeen prismavoimakkuutta vähennetään, kunnes kuva palautuu taas yhdeksi. Tutkimus tehtiin kaukoetäisyydelle kuuden metrin päähän ja lähikatseluetäisyydelle 40:n senttimetriin. (Omar ym.
2017: 1461–1462; Vera ym. 2017: 3.) Abernethy ja Wood (2001) mittasivat tutkimuksessaan myös fuusionaaliset reservit kauko- ja lähietäisyydelle, mutta he ottivat kahdentumis- ja palautumispisteen lisäksi huomioon myös tutkittavan havaitseman sumenemispisteen (Abernethy & Wood 2001: 210). Omar ym. (2017) tutkivat vergenssikyvyn joustoa 40:n senttimetrin etäisyydelle käyttäen 12 kanta ulos/3 kanta sisään prisman flipperlinssiä vasemman silmän edessä samalla, kun tutkittava katsoi 0.63 visusrivin tekstiä.
Tutkittavia ohjeistettiin kääntämään flipperlinssi aina, kun katsottavat kirjaimet näkyivät
yhtenä ja selkeinä. Yhden minuutin ajalta laskettiin, kuinka monta kertaa tutkittava käänsi
flipperlinssiä. (Omar ym. 2017: 1461–1462.) Lundell mainitsi myös hypytys prismoilla menetelmästä. Sillä hän tarkoittaa tutkimusta, jossa testataan miten silmälihakset jaksavat toimia, kun vuorotellaan eri suuruisten prismojen kanssa. Tutkimuksessa silmien
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eteen laitetaan vuorotellen noin kaksi-kolme ja kuusi prismaa ja seurataan kuinka kauan
silmälihakset jaksavat tehdä työtä vuorotellen prismoilla. (Lundell 2019.)
Konvergenssin lähipisteen normaaliarvona pidetään 8-10 cm (Von Noorden & Campos
2002: 87, 207). Kahdessa tutkimuksessa mitattiin konvergenssin lähipiste push up -tekniikalla. Tutkittavia pyydettiin katsomaan tiettyyn pieneen testikuvioon (esimerkiksi tikun
päässä oleva yksittäinen 0.6 visus rivin kokoinen kirjain) ja pyydettiin ilmoittamaan, kun
se näkyy kahtena, kun sitä tuotiin lähemmäs silmiä. Kummassakin tutkimuksessa tehtiin
kolme mittausta, joiden keskiarvo senttimetreissä kirjattiin tulokseksi. (Vera ym. 2017: 3–
4.; Omar ym. 2017: 1461.) Vera ym. (2017) pyysivät tutkittavia ilmoittamaan myös palautumispisteen, jossa katsottava kohde näkyi jälleen yhtenä (Vera ym. 2017: 3). Objektiivisesti seurattiin samalla myös mahdollista silmien asentovirhettä (Omar ym. 2017:
1461). Vera ym. (2017) vertasivat tutkimuksessaan koripalloilijoiden näkemistä ei-urheileviin. Konvergenssin lähipisteen kahdentumis- sekä palautumisarvot olivat koripallon
pelaajilla paremmat vertailujoukkoon nähden. Koripalloilijoiden kahdentumisarvo oli 4.66
+/- 1.25 cm, vertailujoukolla 6.24 +/- 1.66 cm. Palautumisarvot olivat koripalloilijoilla 7.01
+/- 2.68 cm ja vertailujoukolla 9.53 +/- 2.85 cm. (Vera ym. 2017: 5.) Omar ym. (2017)
tutkimuksessa mitattiin vain konvergenssin lähipisteen kahdentumisarvo. Heidän tutkimuksessansa ei-urheilevan vertailuryhmän tulos oli parempi. Urheilijoiden keskiarvo oli
5.93 +/- 3.60 cm ja vertailujoukon tulos 3.81 +/- 3.44 cm. (Omar ym. 2017: 1462.)
Urheilijoiden kykyä tehdä nopeita ja täsmällisiä fiksaatioita ja sakkadisia silmänliikkeitä
tutkittiin King-Devick -lukutestillä. Tutkittaville näytettiin kolme erilaista taulua, joissa oli
numeroita vaakalinjalla. Numerot tuli lukea ääneen ja oikein. Tutkimuksessa mitattiin
aika, joka kului kaikkien kolmen taulun lukemiseen. Testi on alun perin suunniteltu lasten
silmänliikkeiden vaikeuksien havaitsemiseen, mutta Coffey ja Reichow (1987) ovat suositelleet tutkimusmenetelmän ottamista osaksi urheilijoiden näön ominaisuuksien testaamista varten. (Abernethy & Wood 2001: 210–211.) Myös Lundell painotti silmänliikkeiden
tutkimisen tärkeyttä. Pursuit-testissä tutkittavan tulee seurata 40:n senttimetrin päässä
hänestä liikutettavaa kohdetta. Sakkadisia silmänliikkeitä Lundell kertoi tutkineensa 40:n
senttimetrin etäisyydeltä niin, että hänellä oli esimerkiksi kaksi paperia, joissa oli molemmissa kirjaimet A:sta Ö:hön. Tutkittavan tuli aina vuorotellen lukea ensin toisesta paperista kirjain ja tämän jälkeen toisesta. Lundell seurasi samalla, miten tutkimushenkilön
silmät liikkuivat, miten ne kohdistivat kirjaimeen ja heiluivatko silmät ennen kirjaimeen
kohdistamista vai pysähtyivätkö silmät aina tarkalleen oikealle kohdalle. Sen pohjalta
määriteltiin sakkadisten silmän liikkeiden taso asteikolla 1-5, jossa 5 oli normaali ja 1
puutteellisin. (Lundell 2019.)
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Stereonäön tutkiminen
Jotta katsottavan kohteen etäisyys voidaan havaita, tulee silmien fiksoida ja keskittyä
kohteeseen. Kyseessä on tällöin syvyyden havaitseminen eli stereopsis. Urheilijan täytyy
pystyä arvioimaan missä kohtaa joukkuetoveri on, jotta pystyy ajoittamaan esimerkiksi
pallon heiton juuri oikealle hetkelle. (Horn, Edmunds & Daniels 2011.) Stereonäön tutkimiseen käytettyjä menetelmiä esiteltiin kahdessa alkuperäistutkimuksessa. Vera ym.
(2017) käyttivät stereonäön tutkimiseen viiden metrin etäisyydelle POLA VistaVisionin
Stereo D6/D8 -taulua. Polarisaatiosuodattimien avulla saatiin stereonäkymä aikaan.
Kaukotestissä näytettiin viisi ympyrää ja näistä piti valita yksi, joka näytti olevan eri etäisyydellä kuin muut ympyrät. Tutkimuksen maksimitulos oli 300 kulmasekuntia ja minimitulos 10 kulmasekuntia. Lähelle 40:n senttimetrin etäisyydelle stereonäön tutkimiseen
käytettiin Randot Stereotest Circles- menetelmää. Kymmenessä taulussa on jokaisessa
kolme ympyrää ja näistä tuli valita se, joka näyttää olevan eri etäisyydellä kuin muut.
Lähitestin maksimitulos oli 400 ja minimitulos 20 kulmasekuntia. (Vera ym. 2017: 3.)
Abernethy ja Wood (2001) käyttivät kahta eri tutkimusmenetelmää. Ensimmäisessä menetelmässä urheilijoita pyydettiin katsomaan random dot -stereogrammikuvia puna-vihersuodattimien läpi. Kyseinen menetelmä testaa syvyyden hahmottamista suunnilleen
yhden metrin etäisyydellä olevista kohteista. Koska urheilussa on tärkeää hahmottaa syvyyttä myös kauempana olevista kohteista, tutkittiin stereonäköä myös toisella menetelmällä 4,5:n metrin etäisyydelle. Howard-Dolman -testissä on laatikossa kaksi pystysuoraa palkkia, joihin on liitetty narut. Tutkittavan tulee siirtää pystysuorat palkit samaan
linjaan narujen avulla liikuttamatta päätään. Testissä oli kolme suoritusta ja niiden pohjalta laskettiin tulokseksi keskiarvo. (Abernethy & Wood 2001: 210.)
5.2

Toiminnallisen näön tutkimusmenetelmät

Monet urheilulajit vaativat nopeaa reaktiovastetta perifeerisen näköalueen tietoon. Näin
on erityisesti joukkuelajeissa, kuten koripallossa, jääkiekossa ja jalkapallossa. Kyseisissä lajeissa täytyy keskeisessä näkökentässä pitää pallo, kiekko tai maali, mutta samalla täytyy havainnoida joukkuetovereiden sekä vastapuolen pelaajien liikkeitä perifeerisellä näköalueella. (Coffey & Reichow 1995: 172; Gardner & Sherman 1995: 35.) Perifeerisen näön testaamiseksi kummankin silmän näkökenttä tulee tutkia monokulaarisesti
(Horn, Edmunds & Daniels 2011).
Vera ym. (2017) mittasivat visuaalista erotuskykyä HaloVersion 1.0. -ohjelmistolla. Testinäytöllä oli tummalla taustalla keskellä valoärsyke ja sen ympärillä näytettiin kirkkaita
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valoärsykkeitä näkökentän perifeerisellä alueella. Tutkimus suoritettiin binokulaarisesti
2,5:n metrin etäisyydeltä. Tutkittaville näytettiin 72 ärsykettä perifeerisellä alueella kahdesti. Tutkittavat saivat sopeutua tummaan taustaan kolmen minuutin ajan ja tämän jälkeen yhden minuutin ajan keskellä näyttöä näkyvään valoärsykkeeseen. Aina, kun tutkittava havaitsi ärsykkeen, tuli hänen painaa hiiren painiketta. Tulos mitattiin VDI-asteikolla (visual disturbance index), jossa asteikko on 0-1. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän visuaalisia häiriöitä kuten halo-ilmiötä ja häikäistymistä (glare) ilmenee. Tällöin
myös visuaalinen erotuskyky on huonompi. VDI-tulos oli koripalloa harrastavilla matalampi kuin vertailuryhmällä. Koripalloa pelaavien tulosten keskiarvo oli 0.41 +/- 0.24 ja
vertailuryhmällä 0.68 +/-0.23. (Vera ym. 2017: 3–4.)

Abernethy ja Wood (2001) tutkivat näkökentän laajuutta sekä staattisten (paikallaan pysyvien) että kineettisten (liikkuvien) ärsykkeiden avulla Humphrey 630 Field Analyser perimetrillä. Staattisessa tutkimuksessa tutkittava piti katseen suoraan eteenpäin ja 24
ärsykettä näytettiin horisontaalilinjalla kuuden asteen välein 72:n asteeseen saakka sekä
näkökentän oikeaan, että vasempaan suuntaan. Havaintokynnys määritettiin jokaisesta
ärsykepisteestä. Kineettisessä tutkimuksessa ärsyke näytettiin 12:sta meridiaanilla, eli
näkökenttä oli jaettu neljään osaan, joista jokaisessa oli kolme meridiaania. Kaksitoista
ärsykettä näytettiin satunnaisessa järjestyksessä ja ärsyke siirtyi meridiaanilla periferiasta lähemmäs keskeistä näkökenttää, kunnes tutkittava havaitsi sen. Näistä muodostettiin tutkittavan kineettinen näkökenttä. Mittaukset tehtiin kahdella eri kokoisella ärsykkeellä ja niistä molemmista laskettiin omat tulokset. (Abernethy & Wood 2001: 210.)
Sekä Vera ym. (2017) että Abernethy & Wood (2001) käyttivät tutkimuksissaan The
Wayne Saccadic fixator -laitetta näkemiseen liittyvän reaktioajan arvioimiseen. Laitteessa on 29-tuuman ruutupaneeli, jossa on 33 punaista valopainiketta. Tutkittavan tulee
seisoa laitteen edessä, niin että laitteen keskiosa on silmien korkeudella ja että hän ylettyy hyvin painamaan painikkeita. Laitteessa valot syttyvät satunnaisessa järjestyksessä
eri kohtiin ja ne tulee sammuttaa painamalla vastaavaa painiketta. Testin alussa pidettiin
aloitusnappia pohjassa, kunnes kuului signaaliääni, jolloin napin sai vapauttaa. Tämän
jälkeen tuli aina painaa syttyvää valoa vastaavaa painiketta. Tutkimusaika oli 30 sekuntia
ja sen aikana tuli sammuttaa niin monta valoa kuin ehti. Harjoituskierroksen jälkeen tehtiin kolme mittauskierrosta, joista paras tulos kirjattiin ylös. Jokaisella kierroksella annettiin kahdet pisteet, toinen painikkeen vapauttamisesta, kun signaaliääni oli kuulunut ja
toinen oikean valopainikkeen painamisista. Vera ym. (2017) tutkimuksessa ei reaktioajassa todettu olevan huomattavaa eroa koripallon pelaajien ja ei-urheilevien välillä.
(Abernethy & Wood 2001: 210; Vera ym. 2017: 4.)
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Silmä-käsikoordinaation testaamiseen käytettiin standardisoitua testiä Wayne Saccadic
Fixator -laitteistolla. Kyseinen testi huomioi sekä ajan, kuinka pitkään valo on päällä ennen kuin se sammutetaan, että reaktioajan. Valot vaihtuvat automaattisesti etukäteen
määritellyn nopeuden mukaan (60 valoa/minuutti) ja nopeus kasvaa aina oikeiden reaktioiden mukaan. Testin kesto on 30 sekuntia ja sen lopputuloksena näkyy oikeiden reaktioiden määrä, keskinopeus sekä lopullinen nopeus (valoja/minuutti). Koripallon pelaajilla
oli tutkimuksen mukaan huomattavasti parempi silmä-käsikoordinaatio kuin vertailuryhmällä. (Vera ym. 2017: 4.)
Kykyä vastata motorisella vasteella saapuvaan liikkuvaan kohteeseen tutkittiin Bassin
Coincidence Timer -laitetta käyttämällä. Testin tavoitteena on vastata mailapeleissä olevaa tilannetta, jotta mailan lyöntiheilautus osataan arvioida oikeaan hetkeen saapuvan
pallon suhteen. Tutkimuksessa on 4,3:n metrin mittainen rata, jossa tutkittavat asettuivat
joko suoraan tai hieman sivuun suhteessa saapuvaan ärsykkeeseen. Heidän tehtävänänsä oli joko heilauttaa mailaa tai painaa nappia, kun huomasivat radan toisessa
päässä liikettä. Tutkimuksessa oli 30 yritystä ja ärsykkeen suuruuden määrä vaihteli viisi,
kymmenen tai viisitoista mailia tunnissa. Kyseiset ärsykkeet on katsottu olevan vastaavia, kuin mitä pallourheilulajeissa tyypillisesti esiintyy. Negatiivinen tulos kertoi liian aikaisesta reaktiosta ja positiivinen tulos myöhäisestä reaktiosta. (Abernethy & Wood
2001: 211.)
5.3

Ohjelmistojen hyödyntäminen urheilijoiden näön tutkimisessa

Alkuperäistutkimuksista sekä Klemish ym. (2017) että Poltavski & Biberdorf (2014) käyttivät urheilijoiden näkökyvyn tutkimiseen ja arviointiin Nike SPARQ Sensory training system –tietokoneohjelmistoa. Se arvioi laajasti näkemiseen liittyviä ominaisuuksia, joiden
on havaittu olevan tärkeässä osassa urheilussa. Testeillä voidaan tutkia urheilussa merkittäviä näkemiseen sekä motoriikkaan liittyviä taitoja. Ohjelmistossa on tietokanta 24:stä
eri urheilulajista ja saatuja tutkimustuloksia verrataan tähän tietokantaan. Tuloksista nähdään urheilijan vahvuudet ja heikkoudet verrattuna ohjelmistoon syötetyn tietokannan
tietoihin. (Poltavski & Biberdorf 2014: 598.) Tutkimuksissa kyseisellä ohjelmistolla mitattiin erilaisia aistimotorisia toimintoja, joita olivat näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, syvyyden havainnoiminen, lähikaukonopeus, kohteen kiinniottaminen, havaintokyvyn kesto,
silmä-käsikoordinaatio, go/no-go-testi ja vasteaika. Ensimmäiset viisi testiä suoritettiin
seisten 4,9:n metrin etäisyydellä näytöstä pitämällä kädessä iPod touch -laitetta. Neljä
viimeistä testiä tehtiin käden etäisyyden päästä iPod touch -laitteesta. (Poltavski & Biberdorf 2014: 599; Klemish ym. 2017: 172.)
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Staattinen näöntarkkuus mitattiin Landoltin renkaiden avulla sekä monokulaarisesti että
binokulaarisesti. Landoltin rengas on merkki, jossa ympyrästä puuttuu aina jostain kahdeksasta pääilmansuunnasta palanen. Testimerkki näytettiin 4,9:n metrin etäisyydellä ja
tutkittavan tuli iPodin näytöltä pyyhkäistä aina siihen suuntaan mihin renkaassa oleva
aukko näytti olevan. Dynaamisen näöntarkkuuden tutkiminen erosi aiemmin esitellyistä
tutkimismenetelmistä, koska katsottava kohde ei ollut liikkeessä. Ohjelmiston kehittäjät
kutsuvatkin testiä nimellä kohteen kiinniottaminen (target capture). Tutkimuksessa katsottiin näytön keskellä olevaa pistettä, kunnes näytölle ilmestyi johonkin neljästä kulmasta keltavihreä Landoltin rengas. Tutkittavan tuli siirtää katse sakkadisen silmänliikkeen avulla renkaaseen ja lisäksi pyyhkäistä iPodin kosketusnäyttöä siihen suuntaan
missä kohteen havaitsi. Kontrastiherkkyyden testaamista varten vaaleanharmaalla näytöllä oli neljä mustaa rengasta. Yksi renkaista oli väritykseltään harmaampi ja tutkittavan
tuli pyyhkäistä iPodin näytöltä siihen suuntaan, missä suunnassa rengas näytti olevan
väritykseltään erilainen. (Poltavski & Biberdorf 2014: 599–600; Klemish ym. 2017: 173.)
Katseen siirtämisen nopeutta lähietäisyydeltä kauemmas testattiin katsomalla 4,9:n metrin päässä olevaan tauluun ja pitämällä kädessä 40:n senttimetrin etäisyydellä iPodia
lähitauluna. Kauempana olevalla taululla tai iPodin näytöllä näytettiin Landoltin renkaita,
ja iPodin näytöltä tuli pyyhkäistä aina siihen suuntaan missä renkaassa oleva aukko näkyi. Tutkimus kesti 30:n sekunnin ajan ja siinä tuli pyrkiä saamaan mahdollisimman
monta rengasta tunnistettua oikein. Perception span -testi mittasi avaruudellisen työmuistin kapasiteettia. Käden etäisyydellä olevalla näytöllä oli mustien ympyröiden muodostama ruudukko, joihin ilmestyi lyhytaikaisesti vihreitä pisteitä. Pisteet hävisivät ja urheilijoita pyydettiin muodostamaan samanlainen kuvio, kuin mikä oli heille näytetty. Kuvioita oli yhteensä yksitoista erilaisilla vaikeusasteilla riippuen muun muassa vihreiden
pisteiden koosta ja määrästä. (Poltavski & Biberdorf 2014: 600–601; Klemish ym. 2017:
173–174.)
Silmä-käsikoordinaation mittaamista varten näytöllä oli 48 mustaa rengaskuviota, joista
yhteen ilmestyi keltavihreä piste. Henkilön tuli koskea kyseistä kuviota. Heti kun sitä oli
koskettu, ilmestyi keltavihreä piste uuteen renkaaseen. Testikuvio näytettiin yhteensä 96
kertaa ja lopputulokseksi laskettiin kokonaisaika mikä kului. Go/No-Go -testi mittaa kykyä
noudattaa ja rajoittaa visuaalisilla vihjeillä ohjattua kädenreaktiota. Testausasetelma oli
muuten sama kuin silmä-käsikoordinaatiossa, mutta ärsykkeen väri oli joko keltavihreä
tai punainen. Jos ärsyke näkyi tutkimustaululla keltavihreänä, tuli sitä painaa, mutta punaisena näkyvää ärsykettä ei saanut painaa. Yhteensä 96 ärsykettä näytettiin (64 kelta-
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vihreää ja 32 punaista) ja lopulliseen tulokseen laskettiin oikealla hetkellä painetut keltavihreät ja miinustettiin pisteitä jokaisesta punaisesta, jota oli erehtyneesti painettu. Reaktioajan mittauksessa selvitettiin kuinka nopeasti urheilijat reagoivat yksinkertaiseen visuaaliseen ärsykkeeseen. Testissä oli kaksi rengasmaista kuviota, joiden sisällä oli kaksi
erikokoista ympyrää. Johtavan käden sormenpäät tuli asettaa saman puolen ympyrän
sisään. Toisen ympyrän sisään syttyi keltavihreä valo kahden, kolmen tai neljän sekunnin jälkeen ja henkilön tuli siirtää käsi siihen. Viiden testauskerran jälkeen laskettiin keskimääräinen reaktio- ja vasteaika. (Poltavski & Biberdorf 2014: 601; Klemish ym. 2017:
174.)
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6

Näköharjoitteet palloilu- ja mailalajeissa

Urheilusuorituksen ja näönkorjauksen yhteyttä pohtivassa artikkelissa kerrotaan tarina
nuoresta jalkapalloilijasta. Hän hakeutui urheilunäön ja aivotärähdysten spesialisti Keith
Smithsonin vastaanotolle. Jalkapalloilija koki, että ei pysty käyttämään näköään pelitilanteessa halutulla tavalla. Smithsonin tutkimusten jälkeen selvisi, että silmä on terve eikä
siinä ole korjaamatonta taittovirhettä. Ongelma oli silmän lihaksistoon liittyvä, joka selvisi
tutkimalla tarkemmin pelaajan syvyysnäköä ja reaktioaikaa. Smithson ratkaisi ongelman
näköharjoitteilla, joiden tulisi vahvistaa silmien lihaksistoa ja kehittää reaktioaikaa ärsykkeeseen. Artikkelissa pohditaan, miten olisi käynyt, jos ei olisi tehty lisätutkimuksia verrattuna perinteiseen näöntutkimukseen. Nuori jalkapalloilija ei olisi koskaan saanut tietää
syytä oireilleen ja olisi saattanut kyseenalaistaa kykyjään pelaajana tai lopettaa koko
harrastuksen. (Smithson 2018.)
Näköharjoitteiden tavoitteena on vahvistaa binokulariteettia. Se on monissa urheilulajeissa tärkein visuaalinen vihje kohteiden hahmottamiselle, koska sen avulla asioita havaitaan kolmiulotteisesti. Urheilijan on tärkeä pystyä tarkentamaan katsettaan liikkuvaan
kohteeseen niin staattisissa kuin dynaamisissa tilanteissa erottaen esimerkiksi millä nopeudella ja kuinka kaukana liikkuva kohde on. (Zwierko ym. 2015: 287.) Yhdistävä tekijä
löytämissämme alkuperäistutkimuksissa on, että näköharjoitteet suoritetaan näönhuollon ammattilaisen valvonnassa. Näköharjoitteista etsittiin tietoa myös muista lähteistä
kuin alkuperäistutkimuksista, käyttäen opinnäytetyössä mainittuja tietokantoja ja kirjallisuutta.
Zwierkon ym. (2015) toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin vaikutuksia palloilulajien
harrastajien binokulariteetin toimintaan näköharjoitteilla. Näköharjoitteita suoritti kaksitoista naista, jotka olivat harrastaneet palloilulajeja noin 4–9 -vuotta. Heidän ikäjakaumansa oli 21.55 ± 0.67. Heille määrättiin seitsemän erilaista näköharjoitetta, joita
suoritettiin kolme kertaa viikossa 20 minuuttia kahdeksan viikon ajan. (Zwierko ym. 2015:
289–290.) Schwabin ja Memmertin (2012) toteuttamassa tutkimuksessa näköharjoitteita
tehtiin ammattilaisen valvonnassa niihin suunnitelluilla laitteilla. Näköharjoitteita suoritti
12–16 -vuotiaat miespuoliset maahockeyn pelaajat, jotka olivat harrastaneet lajia keskimäärin 6.8-vuotta. Tutkimusjoukkoon kuului 34 pelaajaa, jotka jaettiin näköharjoitteita
suorittavaan (22 henkilöä) ja verrokkiryhmään (12 henkilöä). Näköharjoiteryhmäläiset tekivät harjoitteita yhteensä 45 minuuttia kerrallaan kolme kertaa viikossa kuuden viikon
ajan, eli yhtä usein kuten Zwierko ym. tutkimuksessa. Harjoitteita suoritettiin kerrallaan
25 minuuttia pidempään, kuin Zwierko ym. koehenkilöt tekivät. (Schwab & Memmert

36
2012: 626–627.) Abernethyn & Woodin (2001) toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin
neljän erilaisen ryhmän avulla, onko näköharjoitteista hyötyä mailapelien harrastajalle.
Tutkimusjoukko koostui 40:stä mies- ja naispuolisesta koehenkilöstä, jotka olivat iältään
16–28 -vuotta. Tutkimusjoukosta ei mainita, kuinka kauan he ovat harrastaneet mailapelejä. Ryhmät jaettiin tasan, eli jokaisessa oli kymmenen koehenkilöä. Ensimmäinen
ryhmä suoritti Revien ja Gaborin suunnittelemaa näköharjoiteohjelmaa, toinen ryhmä
harjoitteli Revien Eyerobics-ohjelman tahdissa ja kolmannen ryhmän tehtäviin lukeutui
mm. lukemista ja television katselua. Neljäs ryhmä toimi verrokkina suorittaen vain fyysisiä lajiharjoitteita. Harjoitejakso kesti tutkimuksessa neljä viikkoa. Ryhmä 1 ja 2 suoritti
yllä mainittuja näköharjoiteohjelmia neljä kertaa viikossa 20:n minuutin ajan ja lisäksi
yhden motorisen harjoitekerran viikossa. Motorisena suorituksena käytettiin tennispallon
lyöntitarkkuuden harjoittelua. Ryhmän 3 osallistujat katsoivat neljä kertaa viikossa 20:n
minuutin ajan tennisottelua televisiosta tai lukivat kyseisestä lajista kirjasta. He suorittivat
myös yhden samanlaisen motorisen harjoitekerran viikossa, kuin ryhmät 1 ja 2. Ryhmille
1-3 painotettiin harjoitejakson alussa kuinka tehokkaita heidän tekemänsä harjoitteet
ovat urheilusuorituksen parantamisessa, jotta heillä olisi samanlaiset odotukset harjoittelun mahdollisista tuloksista. Ryhmä 4 toimi plasebo-ryhmänä tehden vain kerran viikossa samaa motorista harjoitetta kuin muut ryhmät. Heille ei väitetty harjoittelun tuottavan positiivisia tuloksia. (Abernethy & Wood 2001: 203–206.)

6.1

Erilaisia näköharjoitteita

Urheilijan näköharjoitteet keskittyvät löydetyissä lähteissä moniin osa-alueisiin. Harjoitteilla halutaan vahvistaa mm. sakkadeja, pursuitteja, akkommodaation joustoa, akkommodaation ja konvergenssin yhteyttä, fiksaation vaihtelua ja katsottavan kohteen seuraamista sekä nopeaa tunnistusta. Lisäksi mm. periferian ja keskeisen näkökentän herkkyyttä ja syvyysnäön merkitystä korostetaan tutkimuksissa. Zwierko ym. (2015) tutkimuksessa harjoitteet ovat pääasiassa selkeitä ja yksinkertaisia keskittyen yhteen asiaan kerrallaan. Schwabin ja Memmertin (2012) sekä Abernethyn ja Woodin (2001) tutkimuksissa käytettiin apuna digitaalisia laitteita ja muita tekniikoita, joissa tahdottiin vahvistaa
monia asioita samalla harjoitteella. Coffeyn ja Reichow (1995) osoittavat, että visuaalisten taitojen parantaminen harjoitteilla voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Harjoitteet voi
rakentaa parantamaan:
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1. Tehotonta tai epäjohdonmukaista näkökykyä
2. Voimistaa näkemiselle välttämättömien lihasten toimintaa, joka ei ole
tarpeeksi nopeaa, tarkkaa tai automaattista
3. Vahvistaa näköhavaintoon liittyviä kognitiivisia taitoja, jotka ovat kriittiset näkemisen perusteella tehtäviin päätöksiin
Näön harjoittaminen 1–3 kohtien puitteissa vaatii erityyppiset harjoitteet. (Coffey &
Reichow 1995: 158.) Seuraavaksi kerrottavat näköharjoitteet on jaoteltu niiden näön
ominaisuuksien mukaan, joita niiden on tarkoitus kehittää.
Sakkadi-, pursuit-, akkommodaatio- ja konvergenssiharjoitteet
Zwierko ym. (2015) tutkijat käyttivät silmälihasten lämmittelyyn hitaita pursuitteja silmät
kiinni sekä auki eri katsesuuntiin. Koehenkilöt tekivät pursuitteja lisäksi seuraten mm.
hitaasti liikkuvaa sormea, joka muodosti ilmassa esimerkiksi kahdeksikon, ympyrän tai
spiraalin. (Zwierko ym. 2015: 290.) Schwabin ja Memmertin (2012) toteuttamassa tutkimuksessa käytettiin P-Rotator- nimistä laitetta. Se on tietokoneella ohjattava pyörivä
kiekko, johon ilmestyy haluttuja kirjaimia. Tutkittavan tuli seurata tiettyä kirjainta 1,5:n
metrin etäisyydeltä tutkijan vaihdellessa kiekon pyörimisnopeutta tai suuntaa. (Shwab &
Memmert 2012: 626.) Hyvin samantyylistä laitetta käytti myös Abernethy ja Wood (2001).
Heidän tutkimuksensa ryhmän 1 henkilöt treenasivat pursuitteja seuraamalla katseella
määrättyä eri väristä tai kontrastista pistettä vaihtelevilla nopeuksilla pyörivässä kiekossa. Näköharjoiteohjelman suunnitelleiden Revien ja Gaborin mukaan kiekko stimuloi
verkkokalvoa parantaen jopa periferian herkkyyttä. Ryhmän 2 henkilöt treenasivat pursuitteja seuraamalla katseella päätä liikuttamatta digitaalisella ruudulla liikkuvaa palloa.
Vaikeusastetta nostettiin välillä muuttuvan taustan, pallon ja katseltavan etäisyyden
muutoksilla (1–2 metriä). Harjoitteen tarkoituksena oli parantaa pursuittien lisäksi keskittymistä ja binokulariteetin pysyvyyttä. (Abernethy & Wood 2001: 208.)
Zwierko ym. (2015) harjoituttivat sakkadeja horisontaali- ja vertikaalisuunnassa. Urheilijoiden täytyi nopeasti kiinnittää katseensa eri etäisyyksillä sijaitseviin kohteisiin, esimerkiksi numeroihin tai valon välähdyksiin. (Zwierko ym. 2015: 290.) Schwab ja Memmert
(2012) hyödynsivät Eyeport-nimistä laitetta, jolla harjoitettiin silmien motoriikkaa, erityisesti fiksaation vaihtelua ja konvergenssia. Laitteessa välähti punaisia ja sinisiä valoja,
joita tutkittavan tuli seurata. Silmiä oli käännettävä erilaisiin asentoihin eri nopeuksilla ja
vaihtelevassa järjestyksessä. Lisäksi tutkijat käyttivät urheilijoille suunniteltua ”näön suorituskykyä lisäävää tietokoneohjelmaa” nimeltään Vision performance enhanchement
program. Sillä harjoitettiin myös sakkadeja sekä perifeerisen ja keskeisen näkökentän
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tietoisuutta, reaktioaikaa, katsottavan kohteen seuraamista ja syvyysnäköä. (Schwab &
Memmert 2012: 626.)
Fiksaation vaihtelun sujuvuus kytkeytyy akkommodaation ja vergenssien toimintaan.
Zwierko ym. (2015) käyttivät kolmen ja kuuden metrin Brockin lankaa tarkoituksenaan
parantaa adaptaatiota nopeasti katsottavaan kohteeseen ja voimistaa konvergenssia
niin, että fiksaation vaihtaminen eri etäisyyksille on toimivaa ja joustavaa. Kolmen ja kuuden metrin pituiseen Brockin lankaan aseteltiin kolme noin 18 millimetriä halkaisijaltaan
olevaa eriväristä helmeä. Tutkittava fiksoi vuorotellen helmestä helmeen erilaisissa olosuhteissa: paikallaan, kävellen ja erilaisissa asennoissa, yhden minuutin ajan. (Zwierko
ym. 2015: 290.) Abernethyn ja Woodin (2001) ryhmän 1 jäsenet käyttivät Brockin lankaa
kolme metriä pitkänä versiona. Näköharjoiteohjelman suunnitelleiden Revien ja Gaborin
mukaan fiksaation vaihtelu langan palloissa voimistaa akkommodaation ja vergenssin
yhteyttä, jota kontrolloidaan fysiologisen diplopian avulla. (Abernethy ja Wood 2001:
207.) Erickson (2007) mainitsee Brockin langan urheilijalle sopivana näköharjoitteena.
Poikkeuksena edellä mainittuihin tutkimuksiin konvergoinnin haastavuutta voi kasvattaa
harjoittelun edetessä esimerkiksi prismalinsseillä. Muina harjoitteina mainitaan mm. polarisoiduilla tai puna-viherlaseilla suoritettavat stereonäköharjoitteet. (Erickson 2007:
205.)
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Kuvio 2. Brockin lanka noin 60 cm pitkänä versiona. Tutkittavan tulee katsoa vuorotellen yhteen

langan palloista, ja havainnoida samalla kahden muun pallon kahdentuminen eli fysiologinen diplopia. Tällöin nähdään palloista muodostuvat kuviot. Katsottaessa lähimpänä nenää olevaan palloon syntyy ”V”-kuvio, keskimmäiseen katsottaessa ”X”-kuvio ja kauimmaiseen katsomisesta
muodostuu ”A”-kuvio. (Hellstén 2019.)

Lundell mainitsee myös Brockin langan hyödyllisyyden akkommodaation ja vergenssien
yhteyden voimistamisessa. Koripallossa harjoitetta voi hyödyntää asettamalla pitkän langan toinen pää koriin, ja siihen sopiville etäisyyksille tennispalloja. Pelaaja oppii samalla
etäisyyksiä fiksoimalla vuorotellen pallosta toiseen. Harjoitetta voi myös hyödyntää kiinnittämällä Brockin langan jääkiekkoilijan mailaan, ja vuorottelemalla fiksaatiota alaspäin
olevassa katsesuunnassa. (Lundell 2019.) Abernethyn ja Woodin (2001) ryhmä 2 ei käyttänyt Brockin lankaa, mutta konvergointia, akkommodaatiota ja sakkadeja harjoitettiin
liikkuvan pisteen avulla. Tutkittavien tuli seurata katseella mahdollisimman nopeasti ja
läheltä ruudulla sattumanvaraisesti liikkuvaa mustaa pistettä. Harjoitteen haastavuutta
kasvatettiin nopeuttamalla pisteen liikettä ja vaihtamalla sen liikkeen suuntaa. Ryhmän
2 näköharjoiteohjelman suunnittelijan Revien mukaan harjoitteen tarkoituksena on sujuvoittaa liikkuvan kohteen seuraamista. (Abernethy & Wood 2001: 208.)
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Akkommodaation joustoa Zwierko ym. (2015) tutkimuksessa harjoitettiin monille optikoille ja optometristeille tutulla menetelmällä. Tutkittavan tuli lukea hyvin läheltä (n. 20
cm) rivi ja kohdistaa katse välittömästi sen jälkeen kuuden metrin päässä olevaan tauluun, jolta täytyi lukea myös rivi tekstiä. Tekstirivejä oli useita ja katse täytyi aina kohdistaa uudelle riville. Lisäksi fuusionaalisia vergenssejä: divergointia ja konvergointia, harjoitettiin kissakortin tyyppisillä harjoitteilla. Lopuksi urheilijoiden silmiä rentoutettiin hieronnalla. (Zwierko ym. 2015: 290.) Lundell mainitsee myös ortoptiikasta monille entuudestaan tutun harjoitteen eli +/- flipperlasit akkommodaation jouston vahvistamisessa
(Lundell 2019).
Stereonäkö, periferia ja silmä-käsikoordinaatioharjoitteet
Kappaleessa 2.1 Binokulaarinen näkeminen kerrotaan, että toimiva binokulariteetti ja
stereonäkö auttavat havainnoimaan ja tunnistamaan katsottavat kohteet nopeammin ja
tarkemmin. Palloilu- ja mailapeleissä on tärkeää pystyä reagoimaan nopeisiin tilanteisiin.
Schwabin ja Memmertin (2012) toteuttamassa tutkimuksessa kyseistä ominaisuutta harjoitettiin mm. Dynavision-laudalla. Laitteen tarkoituksena oli parantaa monia ominaisuuksia kerrallaan: reaktioaikaa, näkökentän laajuutta sekä silmä-käsikoordinaatiota. Urheilija katsoi laudalla 1.20 m x 1.20 m -kokoista taulua, jossa välähti eri voimakkuuksilla
näkyviä valon välähdyksiä. Tietokone-ohjelma analysoi tutkittavien tulokset. Lisäksi käytettiin hyvin yksinkertaista harjoitetta, jossa urheilijoiden tuli katsoa seinään kiinnitettyjä
kortteja ja tunnistaa niistä sanoja annetussa järjestyksessä. Korttien etäisyyttä toisistaan
kasvatettiin harjoittelukertojen kasvaessa. (Schwab & Memmert 2012: 626.) Abernethy
ja Wood (2001) käytti ryhmällä 1 syvyysnäön vahvistamiseen kahta kahdeksan metriä
pitkää köyttä, jotka kulkivat keskeltä saman silmukan kautta. Tutkittavalle annettiin köysien vapaat päät käsiin. Tehtävänä oli liikutella köysissä helmiä niin, että ne olivat samassa kohdassa kummallakin köydellä. Ryhmän 2 syvyysnäköä voimistettiin katselemalla kuvia ruudulta puna-viherlasit kasvoilla. Lasien kuvaillaan luovan illuusion katsottavien kohteiden muuttuvasta syvyydestä. (Abernethy & Wood 2001: 208.)
Abernethyn ja Woodin (2001) tutkimuksessa ryhmän 1 tutkittavien verkkokalvoa stimuloitiin valolla. Siinä väläyteltiin kynälampun tapaisella välineellä valoa verkkokalvon eri
osiin, jotta valoa aistivien reseptorien herkkyys kasvaisi ja sitä myötä myös näöntarkkuus. Ryhmän 1 ja 2 tutkittavat saivat myös katsella pyörivää spiraalia, joka luo hetkellisen illuusion katsottavan kohteen suurenemisesta sen keskellä. Harjoitteen avulla oli
tarkoitus saada urheilijoiden näköhavainnon katsottavasta kohteesta muuttumaan. Ryh-
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män 2 avaruudellisen hahmotuskyvyn kehittämiseen käytettiin pyörivää ”parturin tolppaa”. Sen paikka vaihteli katseltavalla ruudulla kauemmas ja lähemmäs eri kohtiin ja
tutkittavia määrättiin vaihtamaan keskittymistään vuorotellen ylös ja alas pyörivässä tolpassa pitäen samalla kiinteän päänasennon. (Abernethy & Wood 2001: 207–208.) Verrannollisia harjoitteita ei ilmennyt Zwierko ym. tai Schwabin ja Memmertin tutkimuksissa.
Palloilulajin harrastajalle on tärkeää katseen pito liikkuvassa pallossa. Abernethyn ja
Woodin (2001) ryhmä 1 käytti harjoitetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa liikkuvan kohteen seuraamista. Haluttiin myös kehittää keskittymistä niin, ettei tarkkaavaisuus hairahdu häiriötekijöiden vuoksi katsottavasta kohteesta. Yksinkertaisuudessaan tutkittavat
seurasivat heilurin päässä olevaa palloa liikuttamatta päätään. Samaa harjoitetta käytettiin myös niin, että urheilijan tuli seurata silmien lisäksi kädellään pallon liikerataa. Lisäyksen tarkoituksena oli vahvistaa silmä-käsikoordinaatiota. Perifeerisen näön herkkyyttä stimuloitiin ryhmällä 1 laatikkoon aseteltujen marmorikuulien avulla. Yhteen merkattiin musta piste, jota tutkittavan tuli seurata samalla kun laatikkoa liikuteltiin. Revien
ja Gaborin mukaan kuulan sattumanvaraisen liikkeen ansiosta se ärsyttää eri alueita näkökentässä. Seuraavan harjoitteena tutkittavien tuli tunnistaa kaksi samanlaista numerosarjaa korteista, joita heille väläytettiin nopeasti. Tutkittavan tarkoituksena oli katsoa
fiksaatiopistettä korttien keskellä, eikä numeroita, joten harjoitteen tarkoituksena oli parantaa ei-katsottavien kohteiden tunnistuskykyä, nopeutta ja voimistaa perifeeristä havaintoa. Viimeiseksi mainittua harjoitetta käytettiin myös ryhmällä 2. (Abernethy & Wood
2001: 207–208.)

Myös Schwabin ja Memmertin tuottamassa tutkimuksessa näköharjoitteilla vahvistettiin
periferian herkkyyttä ja silmä-käsikoordinaatiota. Menetelmät on kerrottu edellisissä kappaleissa, koska heidän käyttämänsä tietokoneohjelmat harjoituttivat tutkijoiden mukaan
monta ominaisuutta yhtä aikaa. Zwierko ym. harjoiteohjelmassa ei käytetty erityisesti periferiaa tai silmä-käsikoordinaatiota vahvistavaa harjoitetta. Lundell on käyttänyt periferian vahvistamiseen asiakkaalle yksinkertaisia harjoitteita ymmärtää ja toteuttaa. Yhtenä
harjoitteena on kävellä kadulla tai istua autossa ja yrittää samalla havainnoida mitä näkökentässä tapahtuu sivummalla. Toisena periferiaan liittyvänä harjoitteena hän mainitsee istumisen noin metrin päässä televisiosta ja katsomalla jotain kohdetta noin 40:n
senttimetrin päässä. Samalla tulisi yrittää havainnoida mahdollisimman paljon, mitä televisiossa tapahtuu, vaikka katse ei ole kiinnittyneenä siihen. (Lundell 2019.)
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6.2

Näyttöä näköharjoitteiden hyödyllisyydestä

Opinnäytetyöhömme löydettyjen alkuperäistutkimusten määrä on vähäinen, joten aineiston perusteella ei voi tehdä yleistystä urheilijan näköharjoitteiden toimivuudesta. Zwierkon ym. (2015) sekä Schwabin ja Memmertin (2012) tutkimukset puoltavat näköharjoitteiden toimivuutta. Abernethyn ja Woodin (2001) tutkimuksen mukaan näköharjoitteilla
ei ole vaikutusta urheilijan motoriseen suorituskykyyn tai näönkäyttöön. Tehottomat visuaaliset taidot saattavat rajoittaa urheilijan kilpailukykyä, tai olla vastuussa epäjohdonmukaisesta suorituksesta tietyissä olosuhteissa kuten väsyneenä tai painostavissa kilpailutilanteissa. Coffey ja Reichow (1995:158–99) viittaavat, että Broadbentin (1982) mukaan ihmisillä on rajalliset resurssit kiinnittää huomioita yksittäisiin asioihin. Heidän mukaansa myös Navon (1985) väittää, että kun rajallinen kapasiteetti on äärirajoillaan, syntyy virheitä ja epäonnistumisia. Rajalliset resurssit voi viedä äärirajoilleen moni asia, kuten esoforia tai akkommodaation ja konvergenssin vajaus. Urheilunäön spesialistin tehtävänä on tunnistaa ja korjata visuaalisissa taidoissa ilmenevä ongelma. (Coffey &
Reichow 1995: 158–159.) Kysyimme Lundellilta onko hänen mukaansa urheilijan näköharjoitteista hyötyä. Hän vastasi, että asian voi päätellä Amerikassa toimivista urheiluklinikoista ja järjestelmällisestä näön harjoituttamisesta urheiluseuroilla. (Lundell 2019.)
Myös muista alkuperäistutkimuksissa löytyy viittauksia urheilijoille suunnattuihin näköharjoitteisiin. Perus näköhavaintoa parantavien harjoitteiden toimivuudesta löytyy ristiriitaista tietoa kirjallisuudesta. Perus näköhavainnolla tarkoitetaan mm. näöntarkkuuden ja
akkommodaation vahvistamista. Poltavski ja Biberdorf (2014: 598) viittaavat Junyentin
ja Solen (1995) raporttiin, jossa todetaan edellä mainittujen ominaisuuksien harjoituttamisen parantavan ammattiampujien tuloksia verrattuna lähtötilanteeseen. He nostavat
esille myös Kofskyn ja Starfieldin (1989) raportoinnin, jossa todetaan yhteys todellisen
urheilusuorituksen ja näön toiminnan parantumisen välillä koripallon pelaajilla. Näköharjoitteet kohdistuivat periferian, staattisen ja dynaamisen näöntarkkuuden, silmä-käsikoordinaation ja visuaalisen havainnon vahvistamiseen. (Poltavski & Biberdorf 2014:
598.) Baseballin syöttäjien ja lyöjien näkökykyä vertailevassa tutkimuksessa todetaan,
että aiemman tutkimustiedon valossa voidaan olettaa sensomotoristen ominaisuuksien
linkittyvän urheilusuoritukseen, joten valikoitujen näköjärjestelmän ominaisuuksien treenaaminen saattaa tehostaa urheilijan suoritusta. (Klemish ym. 2017: 178.) Poltavski ja
Biberdorf (2014: 606) viittaavat Ciuffredan ja Wangin (2004) tutkimukseen, jossa on todettu, että lajikohtaisesti suunniteltu näköharjoiteohjelma keskittyen katseen kohdistamiseen ja pitämiseen, olisi tarpeellinen missä tahansa urheiluun liittyvässä näköharjoiteoh-
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jelmassa. Kyseinen ominaisuus parantaa Ciuffredan ja Wangin mukaan lentopalloilijoiden suoritusta, sekä Poltavskin ja Biberdorfin mukaan jääkiekkoilijoiden maalin tekoa.
(Poltavski & Biberdorf 2014: 606.) Monissa tutkimuksissa pohditaan, onko urheilijan parempi näkökyky synnynnäistä vai tuloksena lajin harrastamisesta. Koripallon pelaajia käsittelevässä tutkimuksessa todetaan, että jatkuva harjoittelu ja urheilunäköön keskittyvät
harjoiteohjelmat ovat suuremmassa roolissa kuin synnynnäiset näköjärjestelmän ominaisuudet. Veran ym. (2017) tutkijoiden hypoteesina on, että luontainen näkökyvyn tehostuminen koripalloa pelatessa voi parantaa tavallisia näköjärjestelmän ominaisuuksia
sekä tärkeimpiä hahmottamiseen liittyviä taitoja. (Vera ym. 2017: 1–2.)
Harjoitejakson aika ja linkitys ortoptiikkaan
Zwierko ym. (2015) toteuttamassa tutkimuksessa näköharjoitteita suoritettiin ammattilaisen valvonnassa yhteensä kahdeksan viikon ajan. Harjoitejakson aikana lähiforian
määrä, sekä konvergointi muuttuivat positiivisesti. Kaukoforian määrän tai divergointikyvyn parantuminen ei ollut tilastollisesti merkittävässä osassa. (Zwierko ym. 2015: 293.)
Abernethy ja Wood (2001) osoittaa vastakkaisen mielipiteen näköharjoitteiden toimivuudesta. Heidän tutkimuksensa lähtöasetelma on skeptinen liittyen urheilijoille markkinoituihin näköharjoitteisiin. Tutkijoiden mukaan näköharjoitteet väittävät parantavansa normaaleja näön ominaisuuksia, ja sitä kautta lajisuoritusta, vaikka ne eivät ole olennaisimpia asioita ollakseen hyvä urheilussa. Heidän mukaansa ero ammattilaisen ja harrastajan välillä ei määräydy vain näkökyvyn mukaan. Suoritetussa tutkimuksessa ei löydetty
merkittävää parannusta näössä näköharjoitteita suorittavan ryhmän ja verrokkiryhmien
välillä. Tutkimusjakso kesti 4 viikkoa, mikä on puolet Zwierko ym. (2015) toteuttaman
tutkimuksen harjoitejakson ajasta. (Abernethy & Wood 2001: 217–220.) Poltavski ja Biberdorf (2014: 598) mainitsevat McLeodin (1991) toteuttaman tutkimuksen, jossa käytettiin samannimistä Eyerobics-näköharjoiteohjelmaa, kuin Abernethyn ja Woodin tutkimuksessa. McLeodin mukaan Eyerobics-ohjelma tuotti hyviä tuloksia yhdeksälle naisjalkapalloilijalle todellisissa pelitilanteissa, silmä-käsikoordinaation ja tasapainon testauksessa sekä tarkkuutta vaativassa jalkapallolla suoritetussa tehtävässä. (Poltavski & Biberdorf 2014: 598.)
Zwierko ym. (2015) viittaavat Abernethyn ja Woodin (2001) toteuttamaan tutkimukseen.
He toteavat, että näköharjoitteiden toimivuuden todetakseen harjoitusajan tulisi olla 6–8
viikkoa. (Zwierko ym. 2015: 294.) Poltavski ja Biberdorf (2014: 598) mainitsevat Kofskyn
ja Starfieldin (1989) raportin, jossa näköharjoitteiden todettiin parantavan tuloksia koripalloilijoilla viiden viikon näköharjoitejakson jälkeen. (Poltavski & Biberdorf 2014: 598).
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Schwabin ja Memmertin (2012) mukaan perifeerinen näkö sekä reaktioaika ärsykkeeseen ovat harjoitettavissa. Harjoitejakso kesti tutkimuksessa kuusi viikkoa, minkä he
mainitsevat olevan minimiaika tulosten saamiseksi. Kaikki näön osa-alueet, joita olisi haluttu parantaa harjoitteiden avulla eivät muuttuneet. Seuraavana askeleena ehdotetaan
urheilijoiden siirtyvän tekemään näköharjoitteet lajisuorituksen yhteydessä, eikä tutkimushuoneessa. Harjoitteet voisi heidän mukaansa suunnitella aitoihin pelitilanteisiin.
(Schwab & Memmert 2012: 629–630.) Schwabin ja Memmertin (2012) jatkotutkimusehdotusta tukee Vera ym. tutkijoiden mietteet. Heidän mukaansa koripallon pelaaminen on
verrattavissa näön harjoituttamiseen. Pelaajan tulee jatkuvasti olla tietoinen joukkuetovereistaan kentällä, hallita koripallon liikettä, heittää ja tehdä jatkuvia akkommodaation
sekä vergenssin joustoa läheltä-kauas. (Vera ym. 2017: 5.)
Urheilijan näköharjoitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia harrastettavasta lajista ja halutusta parannuksesta riippuen. Abernethyn ja Woodin (2001) tutkimuksessa tarkoituksena oli vahvistaa silmän lihaksia, jolloin mm. forian määrän odotettiin muuttuvan positiivisesti. Zwierkon ym. (2015) mukaan toisenlaiset harjoitteet, mm. sakkadit, pursuitit ja
akkommodaatiota vahvistavat, olisivat toimineet tarkoituksenmukaisemmin. (Zwierko
ym. 2015: 294.) Poltavski ja Biberdorf (2014: 598) kirjoittavat, että Erickson (2010) on
selittänyt negatiiviset löydökset muutamissa urheilijan näköharjoitteita käsittelevissä tutkimuksissa, joihin kuuluu mm. opinnäytetyössä toistuva Abernethy ja Woodin (2001) tutkimus. Tuloksia vääristää tutkimustulosten arviointitekniikoiden yhtenäistämisen puute,
ympäristön vaikeat ja vaihtelevat olosuhteet, vanhanaikaiset välineet ja tutkimukseen
sopimattomat tulosten arviointimenetelmät. Esimerkkinä mainitaan mm. Ciuffredan ja
Wangin (2004) toteuttama tutkimus, jossa on ylikorostettu korkeamman asteen havainnointia eli esimerkiksi ennakointia ja päätöksen tekemistä, kun on tutkittu urheilijoiden
näkökykyä ja näköharjoitteiden toimivuutta. (Poltavski & Biberdorf 2014: 598.) Jalkapallossa, jääkiekossa ja baseballissa visuaalisten taitojen parantamisen tulisi keskittyä nopeaan, virheettömään ja automaattiseen motoriikkaan niin silmien lihaksissa kuin silmäkäsi- tai jalkapalloilijalla silmä-jalkakoordinaatiossa. Urheilijalle tulisi aina suorittaa analyysi, jossa pohditaan mikä taidot ovat kriittisimmät. Esimerkiksi tenniksen ja golfin pelaajien näön vaatimukset ovat hyvin erilaiset. Molemmissa tarvitaan silmä-käsikoordinaatiota, mutta erilaisella nopeudella. Tennis on luonteeltaan nopeatempoisempi, kun
taas golffari voi hakea lyöntitarkkuuttaan rauhassa. Tenniksessä sakkadit, akkommodaation ja vergenssien jousto sekä silmä-käsikoordinaation toiminnan nopeus korostuu,
kun taas golfissa täytyy pystyä hahmottamaan kaukanakin olevien kohteiden etäisyys
vaivattomasti. Näköharjoitteiden tulisi keskittyä lajeissa eri ominaisuuksiin. (Coffey &
Reichow 1995: 161.) Lundell mainitsee esimerkin, jossa maajoukkue tason maalivahdille
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suunniteltu näköharjoite auttoi pelaajaa merkittävästi. Maalivahti koki, että hänellä on
vaikeuksia havaita, miten pallo tulee kohti maalia kulmapotkutilanteessa. Hän oppi ottamaan kulmapotkutilanteen haltuun niin, että oppi asettamaan kulmapotkaisijan ja kentällä hänen edessään olevat pelaajat 45 asteen kulmaan itsestään. Hän harjoitutti perifeeristä havainnointiaan niin, että näki pallon liikeradan ja miten pelaajat hänen edessään käyttäytyvät. Hänellä oli myös hankaluuksia arvioida suoraan tulevan pallon etäisyyttä, erityisesti ylhäältä tulevaa kaaripalloa, ja koki sivunäköön keskittyneiden harjoitteiden auttaneen myös siinä. (Lundell 2019.)
Urheilijan näköharjoitteet ovat osittain samoja kuin optikoille ja optometristeille tutummat
ortoptiset harjoitteet. Ortoptisia harjoitteita voi teettää esimerkiksi akkommodaatio- tai
vergenssihäiriön yhteydessä. Niiden tarkoituksena on parantaa näön käytön joustavuutta jokapäiväisissä askareissa: koulussa, töissä tai urheiluaktiviteeteissa sekä helpottaa häiriöstä johtuvia oireita (Cooper ym. 2011: 36). Urheilijan näköä treenatessa tarkoituksena on parantaa lajisuoritusta ja saavuttaa sitä kautta hyötyä harjoitteista (Abernethy
& Wood 2001: 203). Ortoptisista harjoitteista tuttua Brockin lankaa käytetään useassa
lähteessä urheilijan binokulariteettia vahvistavana harjoitteena (Zwierko ym. 2015: 290;
Abernethy & M.Wood 2010: 208; Erickson 2007: 204–205; Lundell 2019). Lundell mainitsee urheilijan näköharjoitteiden käsittelyn yhteydessä linkin ortoptiikkaan. Hän vahvistaa, että näköharjoitteilla pyritään toimivaan stereonäköön. Useissa tapauksissa lähdetään liikkeelle perinteisistä ortoptisista harjoitteista, joilla pyritään saamaan silmien toiminta normaalille tasolle. (Lundell 2019.) Zwierko ym. (2015) toteuttamassa tutkimuksessa mainitaan, että heidän tuloksiaan tukee aiemmin tutkittu tieto vergenssi- ja akkommodaatioharjoitteiden hyödystä heikon lähikonvergointikyvyn yhteydessä. Tutkittavilla
huomattiin taipumusta konvergenssin heikkouteen, joka aiheutti lähiexoforiaa tai jopa
ajoittaista näkyvää karsastusta, sekä stereonäön heikkenemistä lähelle. (Zwierko ym.
2015: 294.) Näköharjoitteet ovat todistetusti paras keino konvergenssin vajauksen hoidossa. Vera ym. (2017) tutkimuksen mukaan on helpompi voimistaa positiivista fuusionaalista reserviä eli silmien sisäänpäin kääntymistä kuin negatiivista eli ulospäin kääntämistä. Positiivisten reservien parantuessa, myös konvergoinnin lähipiste paranee. (Vera
ym. 2017: 5.)
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7

Pohdinta

Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä tietoa palloilu- ja mailapelien urheilijoiden näkemisestä optikoiden ja optometristien keskuudessa. Tavoitteena oli myös antaa optikoille
ja optometristeille lisää työkaluja koskien palloilu- ja mailalajien harrastajien näön tutkimista sekä tietoa näköharjoitteista, joita urheilijalle voidaan määrätä tilanteissa, joissa
näkemisessä havaitaan heikkoutta.
Opinnäytetyöprosessi aloitettiin toukokuussa 2018, jolloin tarkoituksena oli tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus urheilunäkemisestä pesäpallossa, jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa. Toukokuun 2018 aikana tehtiin kaksi koehakua ennen lopullista
22.5.2018 suoritettua hakua, jonka perusteella valittiin opinnäytetyössä käytetyt alkuperäistutkimukset. Kuten kappaleen 3.2 Tutkimusten haun toteutus ja valinta taulukosta 1
Hakuprosessi toukokuussa 2018 huomataan, käytettäviä alkuperäistutkimuksia löytyi aiheesta yllättävän vähän. Päädyimme syksyllä 2018 opinnäytetyön ohjauksessa vaihtamaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmän narratiiviseksi kirjallisuuskatsaukseksi, koska sen avulla pystyimme käyttämään laajemmin myös muuta kirjallisuutta
hyödyksi. Tarkoituksenamme ei ollut narratiivisen menetelmän vaihdon jälkeen tuottaa
ehdottomalla varmuudella systemaattisesti todistettua tietoa, vaan ilmaista alkuperäistutkimuksissa ja urheilunäöstä kertovasta kirjallisuudesta löydettyjä yhteneväisyyksiä.
Toivomme myös herättävämme keskustelua aiheesta ja innostavamme optikkoja sekä
optometristeja miettimään syvemmin urheilijoiden näkövaatimuksia.
Tutkimusten kääntäminen tuotti alkuun hankaluuksia, sillä aineiston termistö oli osittain
uutta. Työn edetessä englannin kielen taitomme kehittyi erityisesti optisen alan sanaston
osalta. Projektinomainen työskentely kehitti yhteistyötaitojamme ja ongelmanratkaisukykyämme. Teimme opinnäytetyön etuajassa, joten sen työstämisen sovittaminen muihin
opintoihin oli hetkittäin haastavaa. Kuitenkin kokonaisuudessaan onnistuimme mielestämme hyvin ja työ on toteutettu yhteistyökumppanimme toiveita kuunnellen.
Kirjallisuuskatsauksen arviointi
On todettu, että tietyt näön ominaisuudet ovat parempia urheilijoilla, kuin ei-urheilevilla
ihmisillä. Useassa tutkimuksessa pohdittiin sitä, ovatko nämä urheilijoiden ominaisuudet
perittyjä vai ovatko ne kehittyneet systemaattisen lajiharjoittelun myötä. Harjoittelun
myötä parantuneita ominaisuuksia puoltaa tutkimukset eri lajien ja pelipaikkojen urheilijoiden tutkimuksista. Esimerkiksi baseballissa syöttäjällä, siepparilla ja lyöjällä on hyvin
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erilaiset tarpeet näkemisen suhteen. Tutkimusten perusteella lyöjillä onkin pitkälle kehittynyt dynaaminen näöntarkkuus, kun taas sieppareilla on tavallista parempi stereonäkö.
Tämän löydöksen perusteella on aiheellista ajatella, että myös näköharjoitteita voisi
tehdä lajilähtöisesti. Haastateltavamme Lundell antoi esimerkkeinä tällaisista lajikohtaisista harjoitteista harjoitteet koripalloilijalle ja jääkiekkoilijalle, joista on kerrottu tarkemmin luvussa 6 Näköharjoitteet palloilu- ja mailalajeissa. Yksittäiset esimerkit eivät vielä
kerro koko totuutta, mutta lähdemateriaalin perusteella voimme olettaa, että luontaiset
taidot auttavat urheilusuorituksessa, mutta myös lajiharjoittelulla on osansa taitojen kehittymisessä. Täytyy kuitenkin huomioida, että lähdemateriaali on suppea, joten lisätutkimukset aiheesta ovat tarpeen.
Kaikissa tutkimuksissa painotettiin näkemisen tärkeyttä urheilussa ja tuotiin ilmi näön eri
ominaisuuksien merkitystä lajisuorituksen kannalta. Ainoastaan Abernethy ja Wood
(2001) olivat tutkimuksensa mukaan sitä mieltä, että urheilusuorituksella ja perusnäköfunktiolla ei ole suoraa yhteyttä ja näköfunktion parantaminen ei automaattisesti johda
parempiin urheilusuorituksiin. He sanovat, että tavallista huonompi näkökyky ei välttämättä olisi niin haitallista urheilusuorituksen kannalta. (Abernethy & Wood 2001: 204.)
Toisaalta Loran (1995) mainitsee, että yhtäkkinen näön huononeminen tai toisen silmän
näön menetys voi olla kriittinen tekijä urheilusuorituksen kannalta. Jos esimerkiksi silmien yhteisnäkö häviää, ja näin ollen stereopsista ei enää ole, urheilijan on paljon vaikeampaa oppia tulkitsemaan syvyysvihjeitä monokulaarisesti, kuin urheilijan, jolla ei ole
koskaan yhteisnäköä ollutkaan. (Loran 1995: 12.)
Jos nuoren urheilijan näkö on lähtökohtaisesti heikko, mutta hän ei tiedä tai välitä siitä,
niin todennäköisesti se voi olla yksi syy urheilusuorituksen kehityksen pysähtymiselle.
Jos näkemisessä on jo lähtökohtaisesti suuria puutteita, niin se itsessään voi heikentää
urheilusuoritusta huomattavasti. Urheilijoiden näköä olisikin syytä alkaa tutkimaan jo varhaisessa vaiheessa juniori-ikäisenä, jotta näkö ei olisi esteenä urheilijan kehittymiselle.
Tutkimuksissa on paljon eroja liittyen, minkä palloilu- ja mailalajin urheilijoita niissä tutkittiin, mitä näöntutkimusmenetelmiä käytettiin, minkälaisessa tutkimusympäristössä ne
suoritettiin sekä kuinka pitkään tutkimus kesti. Yhdessä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä urheilijan näköharjoitteisiin, eikä niinkään näöntutkimiseen (Schwab & Memmert
2012) ja kahdessa tutkimuksessa (Klemish ym. 2017 ja Poltavski & Biberdorf 2014) käytettiin pelkästään tietokoneohjelmistoa näön ominaisuuksien tutkimisessa.
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Pelkästään opinnäytetyössä käytettyjen alkuperäistutkimusten pohjalta ei voi tehdä selkeää ja laajaa yleistystä, mitkä tutkimusmenetelmät olisivat optimaalisimpia juuri urheilijan näöntutkimuksessa. Tutkimuksista nousee kuitenkin esille yhteneväisiä piirteitä, mitä
urheilijan näön tutkimisessa tulee ottaa huomioon ja mitkä asiat ovat tärkeää tutkia.
Näöntarkkuuden määrittäminen toimii pohjana muille tutkimuksille. Urheilijan näöntutkimuksen tulee sisältää refraktiovirheen määrityksen lisäksi aina akkommodaation ja vergenssifunktion tutkiminen, sillä varsinkin nopeatempoisissa palloilu- ja mailalajeissa katsottavat etäisyydet vaihtuvat nopeasti. Silmänliikkeiden sekä forian tutkimisen tärkeys
tuli esille erityisesti Hannu Lundellin haastattelussa. Perifeerisen näkökentän havainnointi on palloilu- ja mailalajeissa keskeisessä osassa, jotta urheilija pystyy tarkkailemaan ympärillä olevia tapahtumia samalla kun esimerkiksi itse kuljettaa palloa maalia
kohti.
Palloilu- ja mailalajien urheilijoiden näöntutkimisessa Lundell mainitsi tärkeäksi fiksaatiodisparaation tutkimisen. Lundell mainitsi, että henkilöllä, jolla havaitaan ongelmia fiksaatiodisparaatiossa, on näköjärjestelmässä sellaisia ongelmia, ettei urheilunäkemistä
välttämättä koskaan saada riittävälle tasolle. (Lundell 2019.) Opinnäytetyön alkuperäistutkimuksissa fiksaatiodisparaatio ei kuitenkaan noussut esille tutkimusmenetelmänä.
Alkuperäistutkimuksista Abernethy ja Wood (2001) mainitsivat fiksaatiodisparaation ennen tutkimuksen aloittamista yhtenä seulonnassa käytettävistä tutkimuksista. Seulontatutkimuksiin kuului heidän tutkimuksessaan myös puna-viherväriheikkouden määrittäminen. Värinäön tutkiminen ei kuitenkaan muissa yhteyksissä ja tutkimuksissa noussut
esille. Värinäön tutkimisen voisi kuitenkin olettaa olevan tärkeää urheilijoilla, sillä urheilu
ei tapahdu mustavalkoisessa ympäristössä. Esimerkiksi vihreältä ruohokentältä voi
puna-viherväriheikon henkilön olla vaikea havaita kohteita. Toisena esimerkkinä pesäpallossa käytetään värikkäitä merkkiviuhkoja, joiden värien tarkka erottaminen on pelin
sujuvuuden kannalta tärkeää. Värinäön heikkoudet voivat vaikeuttaa värien oikeanlaista
näkemistä ja tämän johdosta pelaajalle saattaa tulla merkkivirheitä, mikä voi johtaa huonoon suoriutumiseen pelitilanteessa.
Optometrian Eettisen Neuvoston määrittämän Hyvä optikon tutkimuskäytäntö määrittää
mitä näöntutkimukseen tulee sisältyä. Optikon tai optometristin tulee hallita perusnäöntutkimuskäytäntö ja tutkimusmenetelmät ja sen pohjalta täydentää palloilu- ja mailalajien
urheilijalle tehtävää näöntutkimusta kyseisen urheilulajin luonteen ja vaatimusten mukaan. Koska urheilu näissä lajeissa ei tapahdu staattisessa ympäristössä pelkkä visus
1.0-kriteerin täyttyminen ja tutkiminen ei ole riittävä. Myös Lundell totesi haastattelussa,
että urheilijoita tutkittaessa perusnäöntutkimuskäytäntö täytyy olla hyvin hallussa. Lisäksi
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täytyy osata huomata mahdolliset puutteet näkökyvyssä sekä ratkaisut millä niitä parannetaan. Yhtenä ratkaisuna voivat olla esimerkiksi urheilijalle määrättävät ortoptiset harjoitteet, jolloin optikon tai optometristin tulee ymmärtää ja hallita myös niiden määräämisen periaatteet. (Lundell 2019.)
Ylipäätään on tärkeää, että urheilijat kävisivät säännöllisesti, kerran vuodessa, näöntutkimuksessa. Lundell totesi haastattelussa, että urheilijoiden näköä ei tutkita riittävästi
(Lundell 2019). Myös nuorten urheilijoiden näköä tulee tutkia, jottei näkemisessä oleva
ongelma rajoita sitä, että nuori henkilö jää pois urheilun parista näössä olevan heikkouden takia. Pienikin refraktiovirhe voi vaikuttaa siihen, että urheilija ei yletä huippusuoritukseen. Urheilijan näönkorjausta on eri lähteiden mukaan hyvä harkita joko jo -0.25 dpt
refraktiovirheestä tai viimeistään siinä vaiheessa, kun myopian määrä on -1.0 dpt, Urheilulajille tyypilliset katseluetäisyydet on otettava tutkimuksessa sekä refraktionmäärityksessä huomioon. On kuitenkin hyvä pohtia rajoittaako silmälasien kehys näkökenttää,
jolloin ratkaisuksi urheilijan näönkorjaamiseen kannattaa suositella piilolinssejä.
Abernethyn ja Woodin (2001) mukaan optometristien toteuttamat näköharjoiteohjelmat
ovat olleet suosittuja urheilijoiden keskuudessa ja niitä tarjoavat yritykset käyttävät markkinointiin suuria summia. Ohjelmien mainostetaan olevan erittäin tehokkaita ja niitä käytetään hyvin laajasti erilaisissa lajeissa. Useimmat urheilijoiden näköön erikoistuneet optometristit käyttävät ohjelmissaan pääasiassa samoja harjoitteita, joita hyödynnetään
esimerkiksi lasten lukemisen ongelmissa. (Abernethy & Wood 2001: 203.) Valituissa alkuperäistutkimuksissa hyödynnetään kyseisiä ortoptisia harjoitteita, mutta testipaletteihin kuuluu myös paljon muuta. Useimmat harjoitteet pohjautuvat muuan muassa nopeiden ja hitaiden silmän liikkeiden, konvergointikyvyn ja akkommodaation jouston vahvistamiseen mutta myös esimerkiksi verkkokalvon periferian herkkyyden sekä silmä-käsikoordinaatioon toimintaan.
Ortoptiset harjoitteet ovat yleisesti hyväksytyt ja käytetyt keinot optometristeillä ja optikoilla binokulariteetin häiriöiden hoidossa, ja niiden tehokkuudesta löytyy paljon tutkimustietoa. Myös Lundell on sitä mieltä, että ennen kuin voi tehdä urheilijoille näköharjoitteita, tulee ortoptiikan perusteet tuntea. Hän kuvailee näköharjoitteiden määräämisen
haasteita näin:
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No sanotaan se, että ennen kuin lähtee tähän optikon toimeen, siis tälle
alueelle, niin sinun täytyy osata tutkia näkö. Sinun täytyy osata antaa ortoptisia harjotteita. Sinun täytyy pystyä tutkimaan se näkö ja hoitamaan se
perusnäkövirhe, mikä siellä perusnäköjärjestelmässä on. Ensimmäiseksi
täytyy saada se näköjärjestelmä normaalitasolle toiminnallisesti, sen jälkeen voidaan mennä lajikohtaisiin harjoitteisiin. (Lundell 2019.)
Laaja ymmärrys näköjärjestelmän toiminnasta ja huolellinen tutkiminen on näköharjoitteiden perusta. Jos perusnäöntarkastuksessa löytyy ongelmia, näkeminen ei välttämättä
tule koskaan olemaan yhtä laadukasta kuin normaalissa näköjärjestelmässä. Näköjärjestelmän kehittyessä epänormaaliksi asia ratkaistaan alkuun muilla keinoilla eli lasikorjauksella ja/tai ortoptisilla harjoitteilla. Lundellin mukaan ”normaalitilaa” saatetaan hakea
pitkään, jonka jälkeen pohditaan jatkoa. (Lundell 2019.)
Pohdimme voisiko urheilijoihin keskittyvällä klinikalla saada aikaan Suomessa tuottavan
bisneksen. Kuten Abernethyn ja Woodin tutkimuksessa ja opinnäytetyöhön tehdyssä
haastattelussa mainittiin, urheilijan näköharjoitteet ovat suosittuja Pohjois-Amerikassa.
Lundell miettii, ettei Suomessa ole vielä totuttu tai uskota ajatukseen urheilunäkemiseen
keskittyvistä klinikoista ja ilmaisee viipyilevän vastaanoton harjoitteille osuvasti leikkausvertauksellaan:
Aikoinaan kun leikattiin ihmisiä, niin porukka kuoli paljon leikkauksiin. Sitten
yksi lääkäri keksi, että kannattaisi pestä kädet ennen leikkausta. Meni kaksikymmentä vuotta ennen kuin lääkärit alkoivat pesemään kätensä säännöllisesti. Niin tässä on ihan vastaavasti. (Lundell 2019.)
Ortoptiikan perusteiden tuntemisen lisäksi näköharjoitteiden tulee olla lajiin soveltuvat,
sekä harjoitejakson tarvittavan pitkä. Aiemmin mainittu 6–8 viikkoa on valittujen alkuperäistutkimuksien mukaan minimikestoaika harjoitejaksolle (Schwab & Memmert 2012:
629; Zwierko ym. 2015: 294). Opinnäytetyössä käytetyissä alkuperäistutkimuksissa urheilija suorittaa näköharjoitteet ammattilaisen valvonnassa, kun taas perinteisesti ortoptisia harjoitteita tehdään itsenäisesti kotona. Lundell kertoo antaneensa harjoitteet tehtäväksi itsenäisesti kotona kirjallisten ohjeiden kanssa. Hän opasti harjoitteiden tekemisen vastaanotolla ja tutkittava suoritti niitä kotona 1–3 kertaa päivässä 10 minuuttia kerrallaan. Binokulariteetin häiriöiden yhteydessä oireet epänormaalista näköjärjestelmästä
motivoivat asiakasta harjoitteiden tekemiseen. Niiden katoamiseen menee Lundellin mukaan kolme kuukautta ja ongelman täydelliseen korjaantumiseen kuusi kuukautta, koska
hermotuksen muuttuminen vie aikaa. (Lundell 2019.) Onnistuneen harjoittelun edellytys
on asiakkaan oikeanlainen motivointi, sillä harjoitejakson loppuun vieminen vaatii tahtoa.
Oikeilla harjoitteilla tutkija voi parantaa asiakkaan elämänlaatua, kuten kävi aiemmin
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opinnäytetyössä kerrotulle tarinalle kappaleessa 6.2 Lundellin maalivahtiasiakkaasta,
joka ei osannut ennen harjoitejaksoa hyödyntää perifeeristä näkökykyään. Tehostuneen
perifeerisen havainnon ymmärtämistä maalivahti kuvaili ”käänteentekeväksi”.
Jatkotutkimusehdotukset
Urheilunäkeminen on monisyinen kokonaisuus, jota olisi mielestämme syytä tutkia
useista näkökulmista. Jatkotutkimusehdotuksena esitämme värinäön merkityksen selvittämisen eri lajeissa ja miten sen puutteellisuus voi vaikuttaa urheilusuoritukseen. Toisena jatkotutkimusehdotuksena voisi järjestää kyselytutkimuksen jonkin urheiluseuran
tai -joukkueen pelaajille näkemisen oireista ja kuinka heidän näköään on aikaisemmin
tutkittu, sekä onko tutkiminen ollut säännöllistä. Palloilu- ja mailalajeissa myös silmien
suojaaminen on tärkeää. Juniori-ikäisten salibandyn pelaajien tulee käyttää silmien suojaamiseen joko omia silmälasejaan tai vaihtoehtoisesti suojalaseja. On kuitenkin päivänselvää, että kaikki silmälasit eivät täytä suojalasien kriteerejä. Joten kolmantena jatkotutkimusehdotuksenamme on salibandyssa käytettävien suojalasien kriteerien selvittäminen. Tämä sisältää esimerkiksi selvityksen, kuuluvatko salibandyn suojalasit S- vai Fsuojausluokkaan.
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Liite 1

Teemahaastattelun kysymykset:
1

Kerro itsestäsi: työhistoria, millainen tausta urheilun parissa

2

Näkövaatimuksiin liittyvät:
Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät näkövaatimukset palloilu- ja mailalajeissa? Miksi?
Oletko huomannut, että menestyneillä urheilijoilla olisi näkökyvyssä jokin yhdistävä tekijä?
Voisiko olla, että hieman huonomman näkökyvyn omaavat urheilijat tippuvat turhaan pois?
Onko urheilijoilla mielestäsi jotain toistuvaa näkemisen ongelmaa?

3

Näöntutkimukseen liittyvät:
Poikkeaako urheilijalle tehtävä näöntutkimus tavallisesta?
Osaatko sanoa jotain erityisen hyviä näöntutkimusmenetelmiä (testejä) heille?
Mitkä asiat pitää vähintään tutkia?
Tutkitaanko nuorten urheilijoiden näköä mielestäsi tarpeeksi?

4

Näköharjoitteisiin liittyvät:
Oletko käyttänyt näköharjoitteita urheilijoilla? Mitä?
Mitä harjoitteita käytät erityisesti palloilu- ja mailalajeissa?
Kuinka pitkiä harjoitejaksot ovat (vko)?
Suoritetaanko harjoitteet tutkijan tai valmentajan valvonnassa vai itsenäisesti?
Onko näköharjoitteista mielestäsi hyötyä urheilusuorituksen parantamisen kannalta?
Onko näköharjoitebisnekselle Suomessa potentiaalia?

