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Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa koronaviruspandemian 
(COVID-19) yhteyksistä nuorten kilpauimareiden koettuun fyysiseen ja psyykkiseen 
kuormitukseen. Opinnäytetyön tulosten avulla voidaan tukea valmentajia tekemään kestäviä 
valintoja harjoitteluohjelmien ja korvaavien harjoitteiden suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksesta 
saatavaa tietoa on mahdollista soveltaa myös muiden urheilulajien harjoittelun suunnitteluun. 
Opinnäytetyössä käsitellään uintia lajina, koronavirusta, fyysistä ja psyykkistä kuormitusta, 
uintiharjoittelua, käyttämiämme metodeja tiedonhankintaan, sekä tutkimustuloksia.  

Opinnäytetyön teoriaviitekehyksessä on käytetty lähteenä sähköisiä ja painettuja tieteellisiä 
julkaisuja. Suurimmaksi osaksi lähteet ovat uusia tutkimuksia, mutta käytössä on ollut myös 
muutamia kirjoja urheilukirjallisuutta.  Tutkimuksessa on käytetty tiedonkeruumetodina 
teemahaastattelua pienryhmissä. Tutkimustulosten mukaan kilpauimarit kokivat 
koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset kuormittaviksi etenkin psyykkisestä 
näkökulmasta. Fyysinen kuormitus laski kilpauimareilla koronapandemian aiheuttamien liikkumis- 
ja kokoontumisrajoitusten takia, joka osaltaan lisäsi psyykkistä kuormitusta, sillä huoli oman 
uintikunnon heikkenemisestä huolestutti lähes jokaista uimaria. Monet kilpauimareista kokivat 
motivaation laskua, kun uintikisoja ja yhteisiä ohjattuja treenejä ei voitu järjestää. Motivaatio 
oheisharjoitteiden tekemiseen oli keskimäärin matala, koska uimarit eivät kokeneet harjoitteita 
omikseen, he eivät kokeneet niiden tukevan suorituskykyä uinnin kannalta ja he kaipasivat 
takaisin altaaseen.  

Nuoret kilpauimarit kokivat haastattelun mielekkääksi tilaisuudeksi jakaa kokemuksiaan ja saada 
vertaistukea joukkuekavereiltaan. Vaikka kilpauinti on yksilölaji, uimarit kokivat vahvaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka näyttää olevan myös tärkeä harjoittelun motivaatiota ylläpitävä 
tekijä. Uimarit voisivat hyötyä myös tuesta ajankäytön suunnittelussa, kun kouluarki on 
yhdistettävä tiiviiseen kilpauintiharrastukseen. Ajankäytön suunnittelun tuen lisäksi uimareiden 
yksilöllisen oheisharjoittelun suunnittelu uimarin omaa motivaatiota, tavoitteita ja palautumista 
tukevaksi kokonaisuudeksi onkin tarpeellista. Yksilöllinen suunnitelma on erityisen tärkeä etenkin 
niillä uimareilla, joilla oheisharjoittelu on jäänyt kokonaan tekemättä, tai kun sitä on tehty vain 
erittäin vähän.   
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THE CONNECTION BETWEEN THE CORONA 
PANDEMIC (COVID-19) AND THE PERCIEVED 
PHYSICAL AND MENTAL LOAD ON COMPETITIVE 
SWIMMERS 

The aim of this research thesis was to produce new information about the connections between 
the coronavirus pandemic (COVID-19) and the experienced physical and mental load of young 
competitive swimmers. The results of the thesis can be used to support coaches in making 
sustainable choices during the design phase of training programs and replacement exercises. 
The information obtained from the study can also be applied to the planning of training for other 
sports. The thesis deals with swimming as a sport, coronavirus, physical and mental load, 
competetive swimming, the methods that were used to obtain information and the results of the 
research.  

Electronic and printed scientific publications have been used as a source in the theoretical 
framework of the thesis. Thematic interviews have been used as a data collection method in the 
study. According to the research results, the restrictions caused by the corona pandemic were 
found to be burdensome, especially from a psychological point of view. Physical exertion 
decreased in competitive swimmers due to restrictions on movement and gathering caused by 
the corona pandemic. Restrictions led to increased mental load, as concerns about the 
performance in swimming condition worried almost every swimmer. Many of the swimmers 
experienced a decline in motivation when swimming competitions and public workouts could not 
be held. Motivation to do auxiliary exercises was low on average because the swimmers did not 
experience the exercises as their own, they didn’t think that the side exercises were helpful to 
keep up their performance in swimming. They were missing the training in the pool.  

The young competitive swimmers considered the interview as a meaningful opportunity to share 
their experiences and get peer support from their teammates. Although competitive swimming is 
an individual sport, the swimmers experienced a strong feeling of togetherness. The Swimmers 
could also benefit from support in time management when combining school with a demanding 
hobby like competitive swimming. In addition to the support in time management, it is necessary 
to create a complete program of additional training, that supports the swimmer's own motivation, 
goals and recovery. It is especially essential for swimmers who have done no additional training 
or very little of it. 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on kuormituksen seuranta. Opinnäyte-

työssä selvitetään opinnäytetyön kirjoittamishetkellä käynnissä olevan koronapande-

mian (COVID-19) yhteyttä Turun urheiluakatemian nuorten kilpauimareiden kokemaan 

kuormitukseen fyysisestä ja psyykkisestä näkökulmasta ja näissä tapahtuneisiin muu-

toksiin. 

Koronapandemian aiheuttamaa kuormitusta urheilijoilla on joissakin määrin tutkittu muun 

muassa Suomessa liikuntaneuvoston (2020) sekä ympäri maailmaa eri tutkijaryhmien 

kuten Di Fronso ym. (2020), Peña ym. (2020) ja Jagim ym. (2020) toimesta hyvinkin 

nopealla tahdilla, jonka seurauksena lyhyelläkin ajalla aiheesta on julkaistu merkittäviä 

määriä uutta tutkimustietoa. Esille tutkimuksissa ja katsauksissa nousevat urheilijoiden 

stressin kasvu, harjoittelumahdollisuudet ja harjoittelumäärän ja -tapojen muutokset. Kui-

tenkin urheilijat yleisesti ottaen niputetaan tuloksissa yhteen, joten spesifiä lajikohtaista 

analyysiä urheilijoiden kokemasta kuormituksesta ja kuormituksessa tapahtuneista muu-

toksista ei juurikaan ole. Tästä syystä opinnäytetyöstä saatava tieto on arvokasta, sillä 

se antaa kuvaa kuinka yhden tietyn lajin harrastajilla koronapandemian aiheuttamat vai-

kutukset näkyvät koetussa kuormituksessa ja mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

näiden muutoksiin. 

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, tutkimusjoukon otanta on pieni ja tutkimustu-

losten yleistettävyys on matala, mutta saatavat tulokset antavat kuitenkin ajankohtaista 

ja tarkkaa tietoa tutkimuskohteena olevasta ryhmästä. Lisäksi kerrytämme syvällisem-

pää dataa tutkimusjoukostamme sekä heidän näkökulmastaan tutkimusaiheeseemme 

liittyen. Lähdeaineistona käytetään painettua kirjallisuutta mm. Urheilupsykologian pe-

rusteet –kirjaa, ajankohtaisia tieteellisiä julkaisuja Pubmedista ja Google Scholarista, 

Suomen uimaliiton kotisivuja, sekä terveyden ja hyvinvoinnin (THL) kotisivuja.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda ja jakaa uutta tietoa koronaviruspandemian 

yhteyksistä kilpauimareiden koetusta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Opin-

näytetyöllä tuotetaan uutta tietoa lajispesifin kilpaharjoittelun keskeytymisen vaikutuk-

sista nuoreen urheilijaan fyysisestä ja psyykkisestä näkökulmasta, eritoten äkillisesti ta-

pahtuneista muutoksista sekä epävarmasta harjoittelun ja kilpailutoiminnan toteutumi-
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sesta. Opinnäytetyön tuloksien avulla voidaan tukea valmentajia tekemään kestäviä va-

lintoja harjoitteluohjelmia ja korvaavia harjoitteita suunniteltaessa. Tutkimuksesta saata-

vaa tietoa on mahdollista soveltaa myös muihin eri lajien urheilijoihin. 

Opinnäytetyössä käsitellään uintia lajina, koronavirusta, fyysistä ja psyykkistä kuormi-

tusta, uintiharjoittelua, sekä käyttämiämme metodeja tiedonhankintaan.  
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2 UINTI LIIKUNTAMUOTONA JA URHEILULAJINA 

Uinti on yksi ihmisen tärkeistä perustaidoista, joka usein opetellaan jo lapsena vähin-

täänkin oman turvallisuuden parantamiseksi. Uinti sopii useimmille ja on lajina hyvin mo-

nipuolinen. Tässä työssä käsitellään vesielementin erityispiirteitä sekä kilpauintia ja ku-

vataan lyhyesti kilpauintityylit, jotka ovat perhosuinti, selkäuinti, rintauinti ja vapaauinti. 

2.1 Vesi uinnin elementtinä 

Vedessä uimaria eteenpäin vievän voimantuoton, eli propulsion uskotaan syntyvän ve-

den nosteen ja vastuksen yhdistelmästä. Noste toimii teknisesti samalla tavalla kuin ilma, 

eli sen määrittelyyn voidaan käyttää aerodynamiikan perusteita. Kun tiedetään uinnin 

liikevoimaan vaikuttavat tekijät, voidaan uintitekniikkaa kehittää tehokkaammaksi. Uinti-

tekniikkaa voidaan parantaa esimerkiksi vähentämällä veden vastusta nostamalla kyy-

närpäitä ylöspäin, jolloin uimarin virtaviivaisuutta häiritsevät vastavoimat eivät pääse 

yhtä voimakkaasti hidastamaan uimarin vauhtia. (Laine 2008, 10–12.) 

Optimaalinen raajojen liikenopeus on maksimaalinen nopeus, jonka uimari pystyy tuot-

tamaan uintityylikohtaisesti oikeilla liikesuunnilla ja nivelkulmilla. Virheellisellä, tai epäta-

loudellisella uintityylillä uivien on todettu aiheuttavan enemmän ilmakuplia vedessä te-

hottomien liikkeiden aiheuttamien vesipyörteiden takia. Uimarin jättämän ilmakuplien 

määrän perusteella voidaan siis karkeasti arvioida uintitekniikan tehokkuutta. Uintiteknii-

kan arvioinnissa voidaan soveltaa hydrodynaamisia peruslakeja, muun muassa veden-

alaisen liikettä eteenpäin hidastavan vastuksen suuruutta tai propulsiovoimien, eli eteen-

päin vievien voimien suuruutta. Hydrodynamiikan soveltaminen uintitekniikan arvioimi-

seen tuo kuitenkin omat haasteensa, sillä jokaisella uimarilla on yksilölliset tahattomat ja 

säännöttömät liikkeensä uinnin aikana, jotka vaikuttavat vedenalaisten pyörteiden ja vas-

tuksen ilmaantumiseen. (Laine 2008, 13–14.) 

2.2 Lyhyesti eri unititekniikat  

Seuraavissa kappaleissa on yhdistetty Puolustusvoiminen koulutuksen kehittämiskes-

kuksen (1999, 11, 16, 21, 27) ja Laineen ym. (2008, 15–22) kuvaukset uinnin tekniikoista. 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrik Mäki & Olli Perälä 

Kirjalliset ohjeistukset ovat Laineen kirjasta uinnin lajianalyysi ja valmennuksen ohjel-

mointi ja kuvat ovat kuvankaappauksia Puolustusvoimien uinti- ja hengenpelastuskoulu-

tus oppaasta. 

2.2.1 Perhosuinti  

Uintiasento on vatsallaan, josta eteenpäin työntävä liike tuotetaan yhtäaikaisilla käsive-

doilla ja potkuilla vuorotahtiin. Kädet pidetään ”kuppimaisesti”, jotta saavutetaan mah-

dollisimman suuri vedenvastus, jonka avulla uimari saa tuotettua eteenpäin vievää voi-

maa.  

Perhosuinnissa tapahtuvat alaraajoilla yhtäaikaisesti tehtävät ”delfiinipotkut” tehdään 

aaltomaisella liikkeellä, joka lähtee liikkeelle lantion ojennuksilla ja taivutuksilla. Nilkat 

pidetään mahdollisimman ojennettuina vedenpintaa kohti ja sisäänpäin käännettyinä. 

Potkuja tehdään aina kaksi yhden käsivedon aikana. Sisäänhengitys tehdään perhos-

uinnissa joko jokaisella, tai joka toisella käsivedolla taittamalla niskaa samalla, kun pot-

kaistaan ”delfiinipotku” ennen seuraavan käsivedon alkamista. 

 

 

 

 

Kuva 1: Perhosuinti (Puolustusvoimien kehittämiskeskus 1999, 27). 
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2.2.2 Selkäuinti  

Uintiasento on selällään, vartalo suorana lähes vedenpinnan suuntaisesti, josta eteen-

päin työntävä liike tuotetaan vuorottaisilla käsivedoilla ja potkuilla vuorotahtiin. Kädet pi-

detään ”kuppimaisesti”. 

Potkut lähtevät lonkkanivelen fleksio-ekstensio-liikkeestä, sääret rentoina ja nilkat luon-

nollisessa asennossa. Yhtä käsivetoa kohden tehdään aina kolme potkua, eli kahden 

käsivedon aikana tehdään kuusi potkua yhteensä.  

 

 

 

Kuva 2: Selkäuinti (Puolustusvoimien kehittämiskeskus 1999, 16.) 

2.2.3 Rintauinti  

Uintiasento vatsallaan, vartalo mahdollisimman virtaviivaisessa asennossa. Vartalon 

liike rintauinnissa muistuttaa hieman delfiinin tekemää liikettä. Ylöspäin suuntautuvaa 

liikettä ei pyritä korostamaan. 

Yläraajoilla tehtävä liike lähtee liikkeelle samanaikaisesti vartalon keskilinjasta eteen, si-

vuille ja hieman alaspäin suuntautuen. Kädet pidetään hieman ”kuppimaisesti” ja käsien 

muodostama liikerata muistuttaa ympyrää ylhäältäpäin katsottuna. 

Rintauinnin potkujen lähtöasento on lonkat, polvet, sekä nilkat koukussa, jalat hieman 

takamuksen yläpuolella. Jalat potkaisevat lähtöasennosta samanaikaisesti ulos ja taak-
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sepäin, jonka jälkeen tapahtuu pieni liukuvaihe yläraajat ojennettuina edessä. Liukuvai-

heen jälkeen yläraajat pyyhkäisevät käsivedon, jonka jälkeen alaraajat palautuvat lähtö-

asentoon. 

Sisäänhengitys tapahtuu joka vedolla, samalla kun kädet pyyhkäisevät sivuille ja kasvot 

nostetaan vedestä. Uloshengitys tapahtuu samalla veden alla, kun käsillä työnnetään 

eteenpäin. 

 

 

 

Kuva 3: Rintauinti (Puolustusvoimien kehittämiskeskus 1999, 21.) 

2.2.4 Vapaauinti  

Uintiasento on vatsallaan, vartalo suorassa ja vaakatasossa, lähes vedenpinnan suun-

taisesti. Eteenpäin työntävä liike saavutetaan vuorottaisilla käsivedoilla ja potkuilla.  

Yläraajoilla vedessä tapahtuva liike tehdään sormet edellä pään etupuolelle, kyynärnivel 

hieman fleksiossa. Kädet pidetään pienessä ”kuppimaisessa” asennossa. Kun toinen 

käsi on puolivälissä vedenalaista käsivetoa, niin toinen käsi aloittaa jo uuden käsivedon 

pään viereltä. 

Vapaauinnin potkut tehdään matkasta riippuen, joko 6-, 4-, tai 2-tahtipotkuina, mikä tar-

koittaa sitä, että yhtä käsivetoa kohden tehdään 3, 2, tai alaspäin tehtävää potkua. Si-

säänhengitys tapahtuu vapaauinnissa vartalon kiertojen mukaan sivusta käsivetojen ai-

kana. Uloshengitys tapahtuu veden alla, ennen kuin kasvot nostetaan vedestä. Hengi-

tystiheys vaihtelee uitavan matkan mukaan. 
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Kuva 4: Vapaauinti (Puolustusvoimien kehittämiskeskus 1999, 11.) 

 

 

 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrik Mäki & Olli Perälä 

3 KILPAUIMAREIDEN TYYPILLINEN HARJOITTELU 

3.1 Kilpauinnin harjoitteluvolyymi, -frekvenssi ja intensiteetti 

Pisaran eli Suomen uimaliiton mukaan 15–18-vuotiaille kilpauimareille järjestetään suun-

nitelmallista harjoittelua arviolta 46–48 viikkona vuodessa. Tähän harjoitusmäärään si-

sältyy 19–39 h harjoittelua viikkoa kohden, joka koostuu uinti eli allasharjoittelusta, oheis-

harjoitteista sekä omaehtoisesta liikkumisesta ja koululiikunnasta. Altaassa tapahtuvaa 

uintiharjoittelua pyritään keskimäärin järjestämään 8–11 kertaa viikossa. Allasharjoittei-

den pituudet vaihtelevat 60 ja 120 minuutin välillä. Oheisharjoittelua järjestetään 3–12 h 

viikossa sekä uimareita kannustetaan harrastamaan 3 h omatoimista ja vapaamuotoista 

liikuntaa sekä 1–2 h koululiikuntaa viikossa. Harjoittelun lisäksi kilpauimarit osallistuvat 

vuoden aikana noin 12–20 kansalliseen kilpailuun sekä 3–4 kansainväliseen kilpailuun. 

(Pisara 2018.) Kaaviossa 1 havainnollistetaan kilpauimareiden teoreettisen harjoittelu-

määrän enimmäis- ja vähimmäismäärää viikkotasolla. 

 

Kaava 1: Teoreettinen harjoitteluvolyymi tunteina 
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Uimareiden harjoittelussa hyödynnetään paljon eri pituisia matkoja vaihtelevilla intensi-

teeteillä. Kilpatason uimarit yleisesti ottaen hyödyntävät harjoittelussaan intervallityyp-

pistä harjoittelua, jossa harjoittelun intensiteettiä ja kestoa vaihdellaan. Harjoittelussa in-

tervallit tyypillisesti muistuttavat maksimaalisia lyhyen matkan vetoja, pitkän matkan ve-

toja pienellä intensiteetillä tai näiden välimuotoa. Intervallien harjoitusintensiteettiä mää-

rittää se, mitä osa-aluetta uimarin tarvitsee kilpailusuoritustaan varten kehittää, sekä mitä 

vaatimuksia matka, jossa uimari kilpailee, asettaa kilpailusuoritukselle. Pääsääntöisesti 

lyhyen matkan sprintti uimarit suorittavat harjoittelussaan suuremman määrän lyhyen 

matkan vetoja kovalla intensiteetillä, sillä tämän tyyppinen harjoittelu mukailee kilpailu-

suoritusta sekä kilpailusuorituksen aikaista kuormitusta. Pidemmän matkan uimarit taas 

panostavat uintiharjoittelussaan enemmän matalamman intensiteetin ja pidemmän mat-

kan intervalliharjoitteisiin sekä pidemmän matkan vetoihin. (Aquatic Exercise Association 

2010, 136–137.) 

3.2 Lajispesifi harjoittelu 

Fyysisessä harjoittelussa lajinomainen niin sanottu lajispesifi harjoittelu, jolla haetaan 

mahdollisimman suurta siirtovaikutusta harjoitteista omaan lajiin, on suositeltavaa erito-

ten kilpailusuoritusten läheisyydessä. Lajispesifissä harjoittelussa huomioidaan urheili-

jan lajissa esiintyviä liikesuuntia, lihastyötapoja, voimantuottoaikoja, nivelkulmia sekä 

suoritusaikoja, ja nämä muuttujat huomioiden rakennetaan harjoittelu ja harjoitteet vas-

taamaan näitä lajissa ilmeneviä tekijöitä sekä suorituksia. (Mäennenä, ym. 2019, 263–

264.) 

Urheilijan harjoittelu voidaan jakaa Bondarchukin määritelmän mukaan neljään eri kate-

goriaan riippuen harjoitteiden spesifisyyden asteesta urheilijan omaan lajiin ja kilpailu-

suoritukseen nähden. Asteet ovat 1. Kilpailusuoritus, 2. Spesifi kehittävä harjoite, 3. Spe-

sifi valmistava harjoite ja 4. Yleinen valmistava harjoite. Näistä kategorioista kilpailusuo-

ritus on korkeimman spesifisyyden harjoite ja yleinen valmistava harjoite matalin. Kilpai-

lutilanteiden lähestyessä oheisharjoitteiden spesifisyyttä nostetaan vastaamaan kilpailu-

suorituksen omaisia, korkean siirtovaikutuksen omaavia harjoitteita. (Mäennenä, ym. 

2019, 259–262.) 

Negatiivinen uinti (negative split), on Whyten (2010, 74) mukaan korkean siirtovaikutuk-

sen harjoite, jossa uintimatka jaetaan osiin, joista kukin osa uidaan kovempaa, kuin edel-
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linen. Esimerkiksi viidelläkymmenellä altaanmitalla saa harjoituksen jaettua viiteen kym-

menen altaanmitan osaan, joista jokainen kymmenikkö uidaan kovempaa, kuin edelli-

nen. Yhtenä siirtovaikutusta lisäävänä harjoitteluvariaationa kilpauinnissa käytetään 

myös intervalliharjoittelua. Intervalliharjoitus jaetaan uintiaikaan ja lepoaikaan. Uintiai-

kana uidaan keskitasoisella, tai kovalla uintitahdilla esimerkiksi viisi altaanmittaa, jonka 

jälkeen levätään minuutti. Tämän jälkeen sama sykli toistetaan haluttu määrä. 

Kilpauintiharjoittelussa käytetään monenlaisia harjoittelun apuvälineitä, joiden tavoit-

teena on lisätä tietyn lihasryhmän kuormittavuusastetta uinnin aikana. Yleisimpiä kilpa-

uinnin harjoitteluvälineitä ovat potkulauta, räpylät, pullari, lättärit, löysä t-paita, sekä vas-

tusvarjo. (Whyte 2010, 74.) 

Potkulauta on kelluttavaa materiaalia oleva n. 60x40cm kokoinen lauta, josta otetaan 

käsillä kiinni. Käsillä ei yleensä tehdä potkulaudalla harjoiteltaessa käsivetoja, vaan tar-

koituksena on keskittyä vain potkuihin. Joskus käsivetoja voidaan kuitenkin tehdä unila-

teraalisesti niin, että vain toinen käsi pitää laudasta kiinni ja jaloilla potkitaan. Räpylöillä 

saadaan potkulautaharjoituksiin lisättyä alaraajojen sekä keskivartalon lihasten kuormi-

tusta, kun veden vastus kasvaa jalkojen pinta-alan lisääntymisen myötä. (Whyte 2010, 

74.) 

Pullari on uimarin reisien väliin, lähelle nivusia asetettava kelluke, joka muistuttaa kahta 

yhteen liitettyä n. litran juomapulloa. Pullarin avulla voidaan keskittyä paremmin käsive-

toihin ja lisätä yläraajojen lihasten, selän sekä keskivartalon alueen kuormitusta. Pullari 

helpottaa hyvän uintiasennon ylläpitämistä tuomalla nostetta alavartalolle, kun potkuja ei 

tehdä. Pullarin nostetta saadaan usein säädettyä lisäämällä vettä sen sisälle. Lättärit 

ovat käsiin puettavat, tai sidottavat räpylät, joilla voidaan lisätä veden vastusta kämme-

nen alueella, kun halutaan lisätä kuormitusta käsivetoihin. Lättärit usein yhdistetään pul-

larin avulla tehtäviin harjoituksiin. (Whyte 2010, 74.) 

Vastusvarjolla ja löysällä T-paidalla on kilpauintiharjoittelussa käytettävänä harjoittelun 

apuvälineenä perusidealtaan sama toimintaperiaate. Ylimääräisellä kankaalla kasvate-

taan veden alla uimarin veden vastusta, jolloin saadaan kehitettyä uimarin potkujen ja 

käsivetojen tehokkuutta. Tutkimuksen mukaan vastusvarjon avulla harjoittelevat saivat 

kontrolliryhmään verrattuna parannettua merkittävästi 25 metrin uintiaikaansa kahdek-

san viikon harjoittelujakson aikana. (L’uboŝ, ym. 2018, 787–788.) 
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3.3 Oheisharjoittelu 

Oheisharjoittelua suunniteltaessa on suositeltavaa arvioida harjoittelusta saatavaa har-

joitusvaikutusta sekä sen aiheuttamaa hyötyä urheilijan lajisuorituksen kannalta. Voima- 

ja oheisharjoittelussa pyritään pääsääntöisesti lajisuorituksen kehittämiseen, mutta 

myös tasapainottavaan kuormitukseen, jossa harjoitetaan myös niitä osa-alueita, jotka 

jäävät lajispesifissä harjoittelussa vähemmälle. Oheisharjoitteiden liikevalintoihin vaikut-

tavat urheilijan lajin lisäksi esimerkiksi urheilijan yksilölliset ominaisuudet, kehittämiskoh-

teet ja vahvuudet, urheilijan taustat sekä harjoitteluvälineistön saatavuus. (Mäennenä, 

ym. 2019, 255, 259.) 

Kilpauimareiden harjoittelussa hyödynnetään merkittäviä määriä kuivalla maalla suori-

tettavia oheisharjoitteita, joiden avulla uimarin suorituskykyä esimerkiksi voimantuotossa 

tai lihaskestävyydessä pyritään parantamaan. Viikon aikana jopa 5–10 tuntia saatetaan 

viettää altaan ulkopuolella, maalla suoritettavan oheisharjoittelun merkeissä. Kuivalla 

maalla harjoitteluun kuuluu yleisesti vapailla painoilla suoritettavat voimaharjoitteet kuten 

takakyykky, penkkipunnerrus, vetoharjoitteet selän lihaksille kuten leuanveto sekä muut 

vastaavat yläraajan ekstensori-lihasten harjoitteet. (Aspens & Karlsen 2012, 530, 533–

537.) 

Oheisharjoittelussa painotetaan paljon ylävartalon ja yläraajojen voimantuottoon, sillä 

näillä on havaittu olevan suoraa korrelaatiota uinnin suorituskykyyn. Mitä parempi voi-

mantuotto ylävartalossa ja –raajoissa on, sitä parempi suorituskyky uimarilla on lajis-

saan. (Crowley ym. 2018, 2592.) Yläraajojen harjoittamisessa hyödynnetään myös eri-

laisia taljalaitteita suorittaen erilaisia veto harjoitteita kehittämään ylävartalon sekä ylä-

raajan lihasvoimaa tai lihaskestävyyttä. Lisäksi alaraajojen voimantuotolla on vaikutusta 

esimerkiksi lähtö- ja kääntymisvaiheissa, joten harjoitteet kuten kyykyt ovat hyödyllisiä 

kehittämään voimaa sekä tehoa alaraajojen lihaksille. Tutkimuksissa on myös hiljattain 

hyödynnetty flywheel laitteita alaraajojen harjoittamiseen, ja tulokset ovat olleet tavallisiin 

vapailla painoilla suoritettuihin takakyykkyihin verrattuna parempia kehittämään nopeaa 

voimantuottoa alaraajoissa, jota esimerkiksi uinnin käännöksissä tarvitaan. (Muniz-Par-

dos, ym. 2019, 2875, 2877–2878.) 

Oheisharjoitteluun kuuluvat voimantuoton sekä suorituskyvyn kehittämisen lisäksi muun 

muassa liikkuvuutta kehittävät harjoitteet tai esimerkiksi palauttavat harjoitteet. Liikku-
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vuusharjoitteisiin lukeutuvat aktiiviset liikeharjoitteet sekä venytykset, joilla pyritään ke-

hittämään urheilijan lajin kannalta tarvitsemaa liikkuvuutta, jotta lajisuorituksen kannalta 

optimaaliset liikalaajuudet voidaan saavuttaa tai näitä voidaan pitää yllä. Liikkuvuuden 

ollessa riittämätön, tekniikka jää yleisesti puutteelliseksi ja loukkaantumisen riski kasvaa. 

(Valkonen & Rajakylä 2017, 158–159.) 

3.4 Uintiharjoittelun fysiologiaa 

Tutkimusten mukaan uintiharjoittelulla on pidemmällä aikavälillä akuuttien ja kroonisten 

harjoitusvasteiden yhteisvaikutuksena positiivisia harjoitusvasteita hengityslihasten voi-

maan ja keuhkojen toimintaan. Positiivisia harjoitusvasteita hengityslihaksiston ja keuh-

kojen toiminnassa ovat esimerkiksi vähentynyt lihasjäykkyys ja lisääntynyt hermotus 

hengityslihaksissa, aineenvaihdunnan eli metabolian lisääntyminen hengityslihaksis-

tossa ja esimerkiksi elastisuuden lisääntyminen keuhkoissa ja rintakehän alueella. (Yil-

maz & Özdal 2018, 6–7.) 

Ylimaz ja Özdal (2018, 6–7) mukaan eri lajien urheilijoiden keskuudessa uimarit saavat 

keskimäärin parhaita tuloksia, kun on testattu keuhkojen ja hengityslihasten suoritusky-

kyä. Heidän mukaansa uintiharjoittelun positiiviset harjoitusvasteet keuhkojen ja hengi-

tyslihasten suorituskykyyn johtuvat osittain horisontaalitasossa tapahtuvasta suorituk-

sesta, joka lisää esimerkiksi pallealihaksen ja kylkivälilihasten kuormitusta, sillä kyseiset 

lihakset joutuvat työskentelemään vedenalaista painetta vastaan suorituksen aikana. 

Uintiharjoittelun positiiviset harjoitusvasteet johtuvat osin myös hypoksemiasta, eli ha-

penpuutteessa tapahtuvasta harjoittelusta. Keuhkotuuletusta pääsee tapahtumaan vain 

rajoitetusti uinnin hengitystaukojen aikana, mikä lisää maitohapon eritystä hengityslihak-

siin. Hapenpuutteessa tapahtuvan harjoittelun positiiviset harjoitusvasteet ovat havaitta-

vissa mm. lihasten aineenvaihdunnan vilkastumisena. (Yilmaz & Özdal 2018, 6–7.)  

Uimareiden fyysisen harjoittelun tavoitteena on kehittää uimareiden lajikohtaista suori-

tuskykyä. Uintimatkat kilpaillessa vaihtelevat 50 metristä 1500 metriin, mikä tarkoittaa 

sitä, että osa uimareista harjoittelee tavoitteellisesti kestävyyskunnon kehittämisen eteen 

ja osa harjoittelee kehittääkseen räjähtävyyttä. Tutkimustulokset osoittavat, että uintihar-

joittelu parantaa hengityslihasten voimaa ja keuhkojen kapasiteettia. (Uimaliitto) 
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4 KORONAVIRUS (COVID-19) 

4.1 Koronaviruspandemian taustaa 

Koronaviruspandemia sai alkunsa Kiinassa vuoden 2019 lopulla. Uusi koronavirus, eli 

COVID-19-virus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, joka voi olla vaarallinen etenkin 

ennestään perussairaille henkilöille ja ikääntyneille, yli 70-vuotiaille henkilöille. Virus le-

viää ihmisestä toiseen pisaratartuntana, kun sairastunut ihminen yskii, tai aivastaa. Tar-

tunta voi levitä myös, kun sairastunut ihminen aivastaa käteensä ja sen jälkeen kosket-

taa toista ihmistä. Tartunta saattaa lisäksi tarttua koskettaessa viruksen saastuttamaan 

pintaan, kuten esimerkiksi ovenkahvaan, muutamien tuntien ajan saastumisesta (THL 

2020; THL 2021a.) 

Koronavirus saapui Suomeen tammikuun lopulla (29.1.2020), jonka jälkeen tartunnat li-

sääntyivät ja epidemia laajentui nopeasti pandemiaksi (Yle 2020). Tällä hetkellä 

(21.5.2021) ilmoitettuja tapauksia on Suomessa hieman yli 91000 ja tautiin liittyviä kuo-

lemia on ilmoitettu 932 (THL 2021b). Tilanne oli alkukesän 2020 aikana rauhoittumaan 

päin ja julkisia paikkoja, sekä tilaisuuksia koskevia henkilömäärärajoituksia purettiin as-

teittain. Tartuntamäärät olivat lievässä nousussa loppukesän ja syksyn 2020 aikana ja 

ilmaantuvuusluvut ovat vaihdelleet nousu ja laskusuhdanteisesti alueista riippuen tilan-

teen edetessä (THL 2020; THL 2021b.) 

Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten seurauksena kaikki urheilutilat suljettiin maalis-

kuussa 2020. Uimahallit ja julkiset liikuntatilat avautuivat asteittain ensimmäisen “aallon” 

hiivuttua toukokuussa 2020, mutta sulkeutuivat uudestaan tartuntojen määrän kasva-

essa talven aikana maaliskuussa 2021. Tästä syystä kaikki uimahallit Suomessa suljet-

tiin, joten myös Turun uimaseura ÅSK (Åbo sim klubben) joutui lopettamaan allasharjoit-

telut kokonaan ja siirtymään pelkästään omatoimisiin oheisharjoitteisiin (Uimaliitto 2020) 

useiden kuukausien ajaksi. Viruksen aiheuttamat rajoitukset koskevat toki myös kaikkia 

muita urheiluseuroja, joiden harjoittelu tapahtuu julkisissa urheilutiloissa (Liikuntaneu-

vosto 2020, 44–45, 47). 
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4.2 Koronaviruksen yhteyksiä liikunta-aktiivisuuteen 

Valtion liikuntaneuvoston katsauksessa koronapandemian vaikutuksista väestön liikun-

taan (2020) käy ilmi, että koronapandemian saavuttua Suomeen ja rajoitusten astuttua 

voimaan eritoten lasten (6–15-vuotiaiden) kohdalla liikunnan määrä oli vähentynyt mer-

kittävissä määrin, jopa kymmenillä prosenteilla. Lisäksi työikäisten liikunnan määrä esi-

merkiksi työmatka- ja hyötyliikunnan määrä vähenivät huomattavasti etätyöskentelykäy-

täntöjen astuttua useissa työpaikoissa voimaan. 

Nuorten osalta (16–20-vuotiaiden) liikunta ja liikunta-aktiivisuuden eroavaisuudet kasvoi-

vat heidän välillään, jotka ovat olleet entuudestaan liikunnallisesti aktiivisia ja jotka ovat 

liikkuneet vähemmän. Toisin sanoen he, jotka ennen koronapandemiaa olivat liikunnal-

lisesti aktiivisia, kasvattivat pääsääntöisesti liikunnan määräänsä ja he, jotka olivat liikun-

nallisesti passiivisempia, passivoituivat liikkumisen osalta suhteellisesti enemmän kuin 

muut. Liikkumisen esteinä nostettiin esille muun muassa etäopiskelun tuomat haasteet 

ja koulun aiheuttaman henkisen kuormituksen ja stressin määrä sekä liikuntapaikkojen 

sulkeutuminen ja harrastus- sekä seuratoiminnan keskeytyminen. Lisäksi henkilöillä, 

joilla entuudestaan liikunnan määrä oli vähäinen, nostettiin esteeksi sopivien liikunta-

muotojen löytämisen haasteet sekä haluttomuus liikkua kotonaan tai lähiympäristössään 

haluamallaan tavalla. (Liikuntaneuvosto 2020, 13,15.) 

Nuorten osalla kuitenkin liikunnan merkityksellisyys hyvinvoinnin kannalta kasvoi. Liikun-

nan tuoma hyvän olon tunne oli kasvanut tutkittavien keskuudessa noin 10 %. Lisäksi 

liikunnan tuomien terveysvaikutusten ja kunnosta huolehtimisen merkitys olivat kasva-

neet tutkittavien keskuudessa. Toisaalta liikunnan merkitystä arvostaneet nuoret myös 

kasvattivat tai vähintäänkin säilyttivät liikunta-aktiivisuutensa samalla tasolla kuin ennen 

koronapandemiaa, mutta he, jotka entuudestaan olivat liikunnallisesti passiivisempia, ei-

vät kokeneet liikuntaa yhtä merkitykselliseksi tekijäksi. (Liikuntaneuvosto 2020, 17–20.) 

Urheilijoiden kohdalla koronaviruspandemia ja sen tuomat rajoitteet ovat vaikuttaneet 

merkittävästi spesifin lajiharjoittelun ja kilpailutoiminnan toteutumista. Keväällä 2020 ko-

ronapandemian leviäminen Suomessa johti useiden kuukausien mittaisiin rajoitustoimiin, 

kuten kokoontumisrajoituksiin ja urheilutoiminnan sekä sisäliikuntapaikkojen sulkemi-

seen. Ulkona liikkumista ei kuitenkaan rajoitettu ja Suomen koronapandemian alkuvai-

heessa tämä mahdollistikin monien eri lajien urheilijoiden hyvinkin normaalin harjoittelun. 
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Kuitenkin lajitaustoista riippuen harrastus ja harjoittelutoiminnan toteutuminen hankaloi-

tui tai jopa keskeytyi lajisuorituspaikkojen sekä välineiden puuttumisen johdosta. Monet 

lajit siirtyivätkin harjoittelutoiminnassaan urheilijoiden omatoimiseen harjoitteluun ko-

ronarajoitusten ajaksi maaliskuusta toukokuun loppuun. Tämä on lisännyt turhautumista 

osalla urheilijoista sekä joissain tapauksissa harjoittelutoiminta on saattanut keskeytyä 

kokonaan motivaation puuttumisen johdosta. Lisäksi valmennuksen antaman palautteen 

ja ohjaamisen puute koettiin haasteita ja kuormittuneisuutta lisääväksi tekijäksi. (Liikun-

taneuvosto 2020, 44.) 

Monet urheilijoiden parissa toimivat valmentajat, asiantuntijat ja terveydenhuollon henki-

löt ovatkin olleet huolissaan siitä, miten urheilijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä 

turvallista harjoittelua ja kilpailua voidaan edistää tai ylläpitää koronavirus pandemian 

aikana. Urheilijat ovat nostaneet esille omat huolensa urheilulajeissaan pärjäämisen 

muuttuneiden harjoittelutottumusten johdosta, motivaatiopuutteet yksinharjoittelussa ja 

harjoittelumuodoissa, jotka eivät vastaa omaa lajia sekä sosiaalisten kontaktien vähen-

tymisen.  Eritoten urheilijat, jotka kokivat psyykkisiä haasteita, olivat suuremman tuen 

tarpeessa kuin he, jotka eivät kokeneet yhtä suuria haasteita harjoittelutottumusten muu-

toksista. Opiskelevat urheilijat nostivat esille arkirytmin muuttumisen kuormittavuuden ja 

koulun sekä harjoitusten puuttumisen. Osa opiskelijoista koki tämän muutoksen taas po-

sitiivisena. Koronapandemian aiheuttamista rajoitteista on siis löydetty myös positiivisa-

kin puolia esimerkiksi monipuolistamalla harjoittelua sekä uusien harjoitus- ja valmen-

nusmuotojen kehittämisellä. (Liikuntaneuvosto 2020, 44–47.)  
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5 PSYYKKINEN KUORMITUS JA SEN VAIKUTUKSIA 

TOIMINTAKYKYYN 

Psyykkiselle kuormitukselle ei ole olemassa yhteisesti sovittua selkeää ja rajattua mää-

ritelmää, mutta se voidaan esimerkiksi määritellä suoritetun tehtävän vaatimuksien ja 

yksilön kykyjen väliseksi vuorovaikutukseksi. Tässä tehtävän vaatimuksien ja yksilön ky-

kyjen välisessä vuorovaikutuksessa yksilö arvioi omia valmiuksiaan suoriutua tehtävästä 

ja vertaa niitä tehtävän asettamiin vaatimuksiin. Psyykkisen kuormituksen määrä kasvaa 

tilanteessa, jossa yksilön arvio omista kyvyistään ja valmiuksistaan suoriutua tehtävästä 

hyvin laskevat ja/tai tehtävän vaativuustaso kasvaa yksilön kykyihin nähden. (Byrne 

2011, 90–91.) 

5.1 Stressin fysiologiaa 

Stressi voidaan lukea psyykkiseksi kuormitustekijäksi. Stressireaktio, eritoten kroonistu-

nut stressireaktio, saattaa aiheuttaa psyykkistä kuormitusta yksilöillä erilaisissa tilan-

teissa (Matikka & Roos-Salmi 2020, 76). Stressireaktiossa autonominen hermosto va-

pauttaa stressihormoneja, jotka esimerkiksi kiihdyttävät sydämen sykettä, hengitysti-

heyttä ja terävöittävät aisteja. Stressireaktio tilanteessa autonomisen hermoston sym-

paattiset osat ovat aktivoituneena eli sympaattinen hermosto toimii siis elimistöä kiihdyt-

tävänä toimijana. Stressireaktiota rauhoittaa puolestaan parasympaattisen hermoston 

aktivoituminen, jonka tehtävänä on taas toimia elimistöä rauhoittavana osapuolena ja 

ylläpitää yhteistyössä sympaattisen hermoston kanssa kehon homeostaasia. (Tapio & 

Vilén 2020, 103–105.) 

Stressitekijät voidaan karkeasti jakaa kahteen eri tyyppiin: akuutteihin ja kroonisiin stres-

sitekijöihin. Akuutteja stressitekijöitä ovat lyhytaikaiset stressitekijät, kuten harjoitus- ja 

kilpasuoritukset tai lähestyvät määräajat työtehtävissä. Kroonisia stressitekijöitä taas 

ovat pidempään jatkuneet henkisiä paineita nostattavat tilanteet kuten esimerkiksi louk-

kaantumiset tai epävarmuus omasta jaksamisesta ja tulevaisuuden tilanteesta. (Matikka 

& Roos-Salmi 2020, 76.) 
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Stressi on akuuttina tilanteena hyödyllistä sillä tämä edesauttaa keskittymistä ja tehtävän 

suorittamista joissain määrin. Tutkimusten perusteella henkilöt, jotka kykenevät kohdis-

tamaan stressinsä hallitusti suoritettavaan tehtävään, tässä tilanteessa esimerkiksi kil-

pailusuoritukseen, selviytyvät tehtävästään huomattavasti paremmin kuin he, jotka ko-

kevat stressin ylitsepääsemättömänä esteenä. Kuitenkin stressin jatkuvuus eli kroonis-

tuminen johtaa tilaan, jossa keho ei enää kykene käsittelemään ja palautumaan sille 

aseteuista vaatimuksista. (Tapio & Vilén 2020, 103–104.) 

5.2 Polyvagaalinen teoria ja stressi 

Autonomisella hermostolla on suuri merkitys stressin ilmentymisessä. Autonomista her-

mostoa jaotellaan yleisesti sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Toinen ja-

ottelumalli autonomiselle hermostolle on esimerkiksi polyvagaalisen teorian mukainen 

autonomisen hermoston jaottelu, jossa hermosto koostuu kolmesta hierarkkisesta 

osasta: sympaattisesta hermostosta, joka on vastuussa elimistön kiihdyttämisestä ja ak-

tivoimisesta sekä kahdesta parasympaattista hermostoa aktivoivasta osasta: dorsaali-

sesta ja ventraalisesta vagus kompleksista. (Tapio & Vilén 2020, 104–106.) 

Dorsaalinen vagus kompleksi eli DVK on suuremmassa roolissa niin sanotuissa taistele 

tai pakene tilanteissa eli hyvin stressaavissa tilanteissa ja on vastuussa niin sanotusta 

jäätymisestä tai lamaantumisreaktiosta korkean stressin tilanteissa, joissa elimistö kuvit-

telee, että taistelemisesta tai pakenemisesta ei ole selviytymisen kannalta hyötyä. Tätä 

kutsutaan niin sanotusti valekuolemaksi tai alivireystilaksi. (Leikola, ym. 2016.) DVK:lla 

on tärkeitä hermostollisia tehtäviä kehon homeostaasin säätelyssä, mutta stressiä koh-

dattaessa DVK saattaa reagoida lamaannuttavasti. Ventraalinen vagus kompleksi eli 

VVK puolestaan aktivoituu turvalliseksi arvioiduissa ympäristöissä ja sosiaalisissa tilan-

teissa. Näiden haarojen avulla autonominen hermosto säätelee kehon toimintoja vastaa-

maan ympäristön ja tehtävien eri vaatimuksiin. (Tapio & Vilén 2020, 104–106.) 

Polyvagaalisessa teoriassa yksilö voi olla joissain kolmesta seuraavasta tilasta. Ensim-

mäisenä on “normaali tila” tai “optimaalinen sietoikkuna”, jossa ihminen pystyy toimi-

maan normaalisti ja parasympaattisen hermoston VVK on aktivoituneena sopusuhtai-

sesti yhdessä sympaattisen hermoston kanssa. Toisin sanoen yksilön elimistö on tasa-

painoisessa homeostaasissa eikä autonominen hermosto ole yli- tai alivireys tilassa. Op-

timaalisessa sietoikkunassa sydämensyke on leposykealueella, tunteiden säätely ai-
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voissa tehostuu ja hormonaalinen homeostaasi tasaantuu. Toisena on taistele tai pa-

kene –tila eli stressitila tai ylivireystila. Tässä tilanteessa sydämen syke kiihtyy, toimintaa 

kiihdyttävien hormonien tuotanto tehostuu ja energian tuotantoa ohjautuu puolustautu-

miseen tai pakenemiseen. Toisin sanoen verta, happea ja ravinteita ohjataan kehon 

isoille lihasryhmille. Kolmannessa tilassa yksilön stressitila pahenee yli sietokyvyn, jolloin 

keho ikään kuin lamaantuu ja DVK aktivoituu, johtaen toiminnan lamaantumiseen. Tämä 

voi tapahtua jatkuvan pitkäkestoisen stressin tai yhtäkkisen suuren stressimäärän ilmen-

tymisen yhteydessä. Hapen ja ravinteiden ohjautuminen tärkeille alueille kuten aivoihin 

heikkenee ja elimistö lamaantuu. (Leikola, ym. 2016, 55–59.) 

5.3 Stressi ja urheilija 

Matikka ja Roos-Salmi mainitsevat kirjassaan Urheilupsykologian perusteet (2020), että 

urheilijoiden stressikokemusta tutkitaan pääasiassa Richard Lazaruksen vuonna 1984 

julkaisemien teorioiden pohjalta. Stressin kokemuksessa on kysymys yksilön ominai-

suuksien ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Stressin kokemuksen kannalta on olen-

naista, miten yksilö kokee ja tulkitsee tilanteen, sekä millä tavoin yksilö ryhtyy kyseisessä 

tilanteessa toimimaan. (Matikka & Roos-Salmi 2020, 77–78.) Byrnen (2011, 90–91) mu-

kaan vastaavalla tavalla on määritelty esimerkiksi psyykkistä kuormitusta. 

Yksilöt arvioivat stressaavan tilanteen merkitystä itselleen ja pohtivat omia mahdollisuuk-

siaan selviytyä stressiä aiheuttavasta tilanteesta itsensä kannalta hyvin lopputuloksin. 

Mikäli yksilö kokee mahdollisuutensa tilanteesta tai tapahtumasta selviytymiseen hei-

koksi, stressitasot yleisesti ottaen nousevat ja pelon, ahdistuksen, vihan, surun ja esi-

merkiksi epävarmuuden tunteet ilmenevät urheilijalla. Nämä saattavat haitata yksilön 

suoriutumista ja haitata hänen keskittymistään kilpailusuoritukseen, mikä taas saattaa 

johtaa takaisin stressaavaan ajattelumalliin. (Matikka & Roos-Salmi 2020, 77–79.) Tästä 

stressin kierretilasta saattaa pitkittyneellä aikavälillä muuttua urheilijan kannalta kuormit-

tava ja epäedullinen tila, joka heikentää tämän toimintakykyä ja altistaa psyykkiselle 

kuormitukselle. 

Tyypillisesti urheilijat kokevat stressiä omista virheistään, joko harjoittelun ja eritoten kil-

pailusuorituksien aikaisista virheistään sekä mahdollisesti loukkaantumisistaan, vastus-

tajan onnistuneista suorituksista tai esimerkiksi urheilusuoritusta ja harjoittelua hanka-

loittavista ennalta-arvaamattomista tekijöistä, esimerkiksi sääolosuhteista (Matikka & 

Roos-Salmi 2020, 78). Opinnäytetyön kannalta tämä viimeisin kohta kiinnostaa meitä 
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erityisesti, sillä koronavirus pandemia voidaan lukea ennalta-arvaamattomaksi tekijäksi, 

johon urheilija ei itse kykene vaikuttamaan ja jonka ilmestyminen ja vaikutukset la-

jispesifiin harjoitteluun sekä harrastustoimintaan eivät olleet ennustettavissa. Tämä saat-

taa aiheuttaa ja laukaista stressitekijöitä tutkittavien kilpauimareiden keskuudessa. 

Nicholls ja Polmanin (2007, 11–15) suorittaman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

mukaan epävarmuustekijät, tässä tilanteessa koronavirus pandemia ja sen mahdollisesti 

aiheuttama epävarmuus uintiharjoittelumahdollisuuksissa, heikentävät yksilön kykyä 

hallita tilanteesta aiheutuvaa stressiä ja kasvattaa psyykkisen kuormituksen määrää ur-

heilijalla. 

Kroonisen stressin on havaittu myös altistavan niin sanotulle burnoutille eli loppuun pa-

lamiselle tai uupumukselle. Burnout on yhdistetty negatiivisiin vasteisiin yksilössä kuten 

ahdistukseen, korkeaan stressitasoon ja heikentyneeseen terveydentilaan sekä mielihy-

vän tuntemusten saavuttamisen hankaluuteen. (Gustafsson ym. 2016, 2092–2093.) 

Stressin on ajateltu linkittyvän merkittävissä määrin burnoutin ilmentymiseen, etenkin ur-

heilijoiden keskuudessa. Eritoten suuremman epäonnistumisen pelon omaavat urheilijat 

ovat tutkimusten mukaan suuremmassa vaarassa kärsiä burnoutista. (Gustafsson ym. 

2016, 2093.) Koronapandemian aiheuttamat hankaluudet etenkin uinnin lajispesifeissä 

harjoitteissa saattavat kasvattaa urheilijan epäluuloja omassa lajissa pärjäämisessä ja 

nostattaa täten urheilijan stressitasoja ja ajaa häntä kohti burnout tilaa. 

Kilpaurheilijan kokemat koronaviruksen aiheuttamat psykologiset kuormitustekijät ja nii-

den merkittävyydet riippuvat monista eri tekijöistä ja etenkin siitä kuinka merkittäviksi ja 

kuormittaviksi yksilöt nämä muutokset kokevat. Esimerkiksi peruttujen tapahtumien ja 

kilpailujen johdosta, normaalin harjoittelurytmin ja rutiinin muuttumisesta sekä sosiaali-

sen tukiverkoston poistumisesta esimerkiksi eristyksen ja rajoitteiden johdosta. Edellä 

mainituilla tekijöillä on tutkitusti yhteyksiä psyykkisen kuormituksen kasaantumiseen kil-

paurheilijoiden keskuudessa (Brett ym. 2020, 223). 

5.4 Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi 

Liikunta ja liikkuminen on havaittu yleisesti ottaen tehokkaaksi psyykkisen hyvinvoinnin 

edistäjäksi (Sandström & Ahonen 2011, 142). Lisäksi Mikkelsen, ym. (2017, 48–49) mu-

kaan tavoitteellinen harjoittelu ja epämukavuusalueella toimiminen harjoittelun aikana 

kasvattavat yksilön henkistä kapasiteettia, stressinsietokykyä sekä edesauttavat psyyk-
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kistä palautumiskykyä eli resilienssiä. Liikunnalla on myös positiivisia vaikutuksia minä-

pystyvyyteen sekä itseluottamukseen. Näiden lisäksi fyysinen harjoittelu, esimerkiksi voi-

maharjoittelu saattaa joillain yksilöillä toimia stressinhallintakeinona. (Mäennenä, ym. 

2019, 21–22.)  

Vaihtoehtoisesti, mikäli yksilö on kokenut normaalissa harjoittelurytmissä itsensä liian 

kuormittuneeksi, on mahdollista, että madaltunut harjoittelumäärä laskee stressitasoja 

stressorien eli kuormitustekijöiden vähentyessä (Tapio & Vilén 2020, 103–104). Näin ol-

len stressiä aiheuttavien tekijöiden karsiutuminen arjesta sekä mahdollisesti ylikuormit-

tuneen ja rasittuneen urheilijan fyysisen kuormituksen määrän väheneminen saattavat 

edesauttaa tämän psyykkistä hyvinvointia. (Walker, ym. 2014, 28). 

5.5 Motivaatio 

Uintia pidetään fyysisesti raskaana lajina, sillä se on hyvin tekninen ja kokonaisvaltainen 

laji. Uinnissa käytetään koko vartalon lihaksia hyvin kokonaisvaltaisesti ja eri uintiteknii-

koiden käsivedoissa kuormitetaan muun muassa käsivarren hyvin pieniäkin lihaksia, 

joita ei tule kuormitettua samalla tavalla esimerkiksi juoksussa, tai pyöräilyssä. Uintitek-

niikan kehittyessä uinti on yhä fyysisesti raskasta, mutta nopeampi etenemisvauhti saa-

vutetaan helpommin ja pidemmästä uintimatkasta suoriudutaan vaivattomammin. Uin-

nista tulee siis tekniikan kehittyessä taloudellisempaa. (Whyte 2010, 68.) 

Kilpauinnissa niin nopeus-, kuin kestävyystavoitteidenkin saavuttaminen edellyttää siis 

uintitekniikan kehittymistä. Kehitystä mitataan mm. eri pituisten uintimatkojen suoritta-

misnopeudella. Esim. 50 metrin vapaauintimatkaan kulunut aika. Nopeutta käytetään siis 

uinnin tehotason mittarina. (Whyte 2010, 62.) Kehitystä Whyten (2010) mukaan seura-

taan kilpauintiharjoitusten lisäksi kilpauintikisoissa, joissa menestyminen on haastatelta-

vien mukaan tärkein, tai yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä kilpauimareille. Kilpaui-

mareilla on yksilöllisiä tavoitteita ja päämääriä, joihin pyrkiminen tekee uinnin kuormitta-

vuudesta harrastajilleen tarkoituksenmukaista. 

Uimarit kokevat uinnin välillä tylsäksi altaan pohjan tuijotteluksi. Mielekkyyttä harjoitte-

luun voidaan kuitenkin lisätä tarkoituksenmukaisella tavoitteenasettelulla, sekä vaihtele-

villa harjoittelukeinoilla. Esimerkiksi itsensä haastaminen eri pituisten uintimatkojen no-

peustavoitteiden asettelulla, tai kokonaan uuden uintitekniikan valitseminen oman pää-

lajinsa rinnalle ja siinä kehittyminen. Motivaatiota voidaan pitää harjoituksissa yllä myös 
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erilaisten uinnin nopeusvaihteluiden avulla. Esimerkiksi negatiivisella uinnilla (negative 

split), tai intervalliharjoittelulla. Näistä harjoittelukeinoista puhutaan lisää tämän opinnäy-

tetyön kappaleessa 3.2. Uintiharjoitteiden vaihtelevuus on tärkeä ottaa huomioon ohjel-

mia suunniteltaessa, sillä kilpatasolla tapahtuva harjoittelun suuri määrä voi olla muuten 

motivaatiota heikentävä tekijä. (Whyte 2010, 68–73.)  

Yhtenä uinnin motivaatiota lisäävistä tekijöistä pidetään myös uintiseuran muita jäseniä. 

Vaikka uinti on yksilölaji, niin yhteiset tavoitteet ja kannustus motivoivat uimareita harjoit-

teluun. Vaikka suurin osa harjoituksista vietetäänkin vedenpinnan alla, on sosiaalinen 

kanssakäyminen uintiharjoitusten yhteydessä tärkeä tekijä monelle uimarille. Keskuste-

lulle jää aikaa esimerkiksi ennen harjoituksia, kuivaharjoitusten aikana, sekä harjoitusten 

jälkeen muun muassa saunassa. (Whyte 2010, 68–73.) 
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6 FYYSINEN KUORMITUS JA SEN VAIKUTUKSET 

URHEILIJAN SUORITUSKYKYYN 

6.1 Fyysisen kuormituksen fysiologiaa 

Fyysisessä kuormituksessa elimistö pyrkii mukautumaan olosuhteiden muutoksiin, kuten 

lisääntyneeseen kuormitukseen ja hapen sekä energian tarpeeseen parantamalla yksi-

lön edellytyksiä suoriutua kuormittavammassa tilanteessa. Fyysisen kuormituksen li-

sääntyminen aiheuttaa elimistössä fysiologisia muutoksia kolmella osa-alueella; hengi-

tys- ja verenkiertoelimistössä, hermostossa ja tuki- ja liikuntaelimistössä. (Sandström & 

Ahonen 2011, 73.) 

Voimaharjoittelussa kuormitustilanteessa lihaksiin syntyy mikrovaurioita, eli pieniä ku-

dosvaurioita. Kudosvauriot tuntuvat särkynä 1–3 vuorokauden kuluttua harjoittelusta, jos 

harjoittelu on pitänyt sisällään urheilijalle uusia liikkeitä, suoritustekniikoita, tai aikaisem-

masta harjoituskerrasta on kulunut pidemmän aikaa esimerkiksi sairastumisen takia, tai 

jos kyseessä on kokonaan uuden lajin aloittaminen. (Mizumura & Takuchi 2015, 1, 49.) 

Viivästynyt lihaskipu, eli DOMS (Delayed onset muscle soreness) on merkittävin suori-

tuskykyä heikentävä tekijä. Mikrovauriot parantuvat palautumisen aikana, kun aineen-

vaihdunta, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta, sekä hormonieritys normalisoituvat 

ja lihakset saavuttavat lepopituutensa. (Kim & Lee 2014, 349–350.) 

Elimistö reagoi fyysiseen kuormitukseen myös hermostollisen mukautumisen kautta. Eri-

toten voimaharjoittelussa tapahtuu hermostollista adaptaatiota eli mukautumista, jossa 

voimatasojen kehittymistä ei voida selittää lihaskudoksen hypertrofialla. Harjoiteltaessa 

hermoimpulssin herkkyys ja tehokkuus työskenteleville lihaksille kasvaa sekä keskus-

hermoston tasolla tapahtuu taidon oppimista. Lisäksi voimantuottoa inhiboivia viestejä 

syntyy vähemmän, mahdollisesti antagonistien inhiboinnin tehostumisesta johtuen, sekä 

lihasyksiköiden rekrytointi tehostuu liikkeentuotossa. (Tapio & Vilén 2020, 244.) Taidon 

oppimisen, toisin sanoen liiketekniikan kehittymisen, kautta myös lajispesifien liikesuori-

tusten tehokkuus kasvaa (Mäennenä, ym. 2019, 293–294). 
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6.2 Fyysisen kuormituksen hormonaaliset vasteet 

Yksi elimistön hormonitasoja säätelevistä järjestelmistä on umpieritysjärjestelmä. Tämä 

on kehon sisäinen keino säädellä elimistön hormonitasapainoa. Fyysisellä kuormituk-

sella on todettu olevan kehon umpieritysjärjestelmän toimintaa kiihdyttäviä vaikutuksia, 

eli erilaisten hormonien, kuten kasvu-, sekä stressihormonien pitoisuudet kasvavat fyy-

sisen kuormituksen lisääntyessä. (Alcohol Health Res world 1998.) 

Fyysinen kuormitus saa elimistössä aikaan hormonitasojen suhdanteiden vaihtelua, kun 

umpieritysjärjestelmä alkaa vaiheittain vapauttamaan tiettyjä hormoneja verenkiertoon. 

Hormonierityksen vaiheet voidaan Hackneyn ja Lanen (2015, 3–7) mukaan jakaa kol-

meen toisiinsa vahvasti vuorovaikutuksessa olevaan vaiheeseen, kun ihmisen fyysinen 

kuormittuneisuus nousee, eli esim. fyysinen harjoittelu on aloitettu. HERM-mallissa (Hor-

monal exercise response model) ensimmäinen hormonaalisen vasteen vaihe käynnistyy 

sekunneissa heti, kun harjoittelu alkaa, eli sympaattisen hermoston toiminnan alkaessa. 

Mallin mukaan toinen vaihe alkaa hieman ensimmäisen vaiheen jälkeen, mutta silti hyvin 

nopeasti, alle minuutissa. Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa verenkiertoon erittyy 

muun muassa stressi ja adrenaliinihormonia ja jos fyysinen kuormitus jatkuu, umpieritys-

järjestelmä siirtyy kolmanteen vaiheeseen ja alkaa erittää lisäksi esimerkiksi kasvuhor-

monia ja hormonitasojen muutokset ovat pidempiaikaisia. 

Yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu saavat aikaan kasvuhormoni ja kortisolipitoi-

suuksia nostattavan vaikutuksen (Kallinen 2012, 25). Fyysisen kuormituksen krooniset 

vasteet harjoitteluun ovat samankaltaisia, kuin akuutit vasteet, mutta ne tapahtuvat lie-

vempinä. Harjoittelun jatkuessa pitkään samanlaisena ja samantasoisella kuormituksella 

elimistön hormonaaliset vasteet harjoitteluun heikkenevät. Kiihtyneen hormonitoiminnan 

ylläpitämiseksi kuormittavuuden tulee olla progressiivista. (Hackney & Lane 2015, 9–10). 

Mitä intensiivisempää harjoittelu on ja mitä korkeammalla harjoittelun volyymi on, sitä 

paremmat hormonaaliset vasteet harjoittelulla saadaan aikaiseksi. Harjoittelun volyymin 

ja intensiteetin lisäksi merkittävä tekijä hormonaalisen vasteen saavutettavassa suuruu-

dessa ovat palautuminen, yksilön harjoittelutausta, ikä ja sukupuoli. (Kallinen 2012, 11–

13.) 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrik Mäki & Olli Perälä 

6.3 Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitusfysiologiaa 

Kuormituksen lisääntyessä elimistön hapen ja ravinteiden tarve kasvaa. Elimistö vastaa 

tähän kasvaneeseen hapen ja ravinteiden tarpeeseen kasvattamalla sydämen sykettä ja 

tehostamalla hengityskaasujen vaihtoa, eli lisäämällä hengitystiheyttä. Elimistö sopeutuu 

sille asetettuihin kuormitusvaatimuksiin esimerkiksi kasvattamalla hapenottokykyä, joka 

tapahtuu suuremman keuhkokapasiteetin hyödyntämisellä sekä edellä mainitun sydä-

mensykkeen kohottamisella. Nämä elimistön reaktiot ovat autonomisen hermoston tuot-

tamia vasteita kasvaneeseen kuormitustasoon ja hapen sekä ravinteiden vaateeseen. 

(Wenning 2018, 5–8.) 

Maksimaalisen rasituksen aikana elimistön hapentarve voi olla jopa kuusi kertaa suu-

rempi lepotilaan verrattuna. Sydämen muovautuminen harjoittelun seurauksena johtuu 

kohonneesta verenpaineesta ja kasvaneesta sydämen tilavuuskuormasta. Sydän mu-

kautuu kasvaneeseen kuormitusvasteeseen ajan kuluessa kasvattamalla iskutilavuut-

taan eli kokoaan, joka tarkoittaa sitä, että yhdellä sydämenlyönnillä pumpataan suurempi 

määrä verta elimistöön kuin aikaisemmin. Kasvanut sydämen iskutilavuus mahdollistaa 

suuremman minuuttitilavuuden, joka edesauttaa suorituskykyä rasituksen aikana, koska 

suurempi määrä verta, eli käytännössä happea ja ravinteita, saadaan kuljetettua työs-

kentelevien lihasten käyttöön vähäisemmällä sydämen työskentelyllä. (Suni & Taula-

niemi 2012, 242–243; Nystoriak & Bhatnagar 2018, 3–5; Wenning 2018, 5–7.) 

Verenpaineen kohoaminen harjoittelun aikana johtuu osittain kasvaneesta verenvirtaus-

määrästä ja verisuoniston aiheuttamasta verenvirtausvastuksesta, jolloin verisuonisto 

joutuu rasituksen alaiseksi. Elimistö mukautuu tähän kuormitukseen ajan kuluessa kas-

vattamalla verisuoniston elastisuuttaan valtimoiden endoteelikudoksissa. Tämä tapah-

tuu kudoksien elastisuuden lisääntymisen lisäksi myös valtimoiden sisäisten sileiden li-

hassolujen rentoutumisen myötä ja täten suonien läpimitta kasvaa ja verenvirtausvastus 

pienenee sekä verenpaine laskee. Tätä ilmiötä kutsutaan vasodilaatioksi. (Nystoriak & 

Bhatnagar 2018, 3–4.) 

Kestävyysurheilutyyppinen harjoittelu parantaa myös valtimon ja laskimon välistä hap-

pieroa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että elimistön kudokset kykenevät käyttämään 

happea ja ravinteita optimaalisemmin hyväkseen. Veressä olevaa happea ja ravinteita 

saadaan paremmin työskentelevien lihasten käyttöön, jolloin pienemmälläkin verimää-

rällä saadaan turvattua työskentelevien lihasten hapen sekä ravinteiden tarve. Toisaalta 
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myös poistettavien kuona-aineiden, kuten hiilidioksidin, poistuminen lihaksistosta veren-

kiertoon, verenkierrosta hengityselimistöön ja sitä kautta uloshengityksen kautta pois eli-

mistöstä tehostuu. (Vesterinen ym. 2011, 1, 3–6; Ward 2021 1–3, 8–9.) 

Sydämeen kohdistuu isotonista ja isometristä stressiä urheilun aikana. Isotoninen stressi 

tarkoittaa kestävyysurheilussa tapahtuvaa kiihtynyttä hengitys- ja verenkiertoelimistön 

toimintaa, kuten pitkän matkan uinti, tai pyöräily. Isometrisellä stressillä tarkoitetaan esi-

merkiksi voimaharjoittelussa lyhyiden, mutta kuormittavien suoritusten aiheuttamaa pai-

netta sydämelle. Esimerkiksi painonnostossa tapahtuva liike lähellä suurten lihasryh-

mien maksimaalista supistusta nostaa verenpainetta hetkellisesti erittäin suureksi. Ur-

heilijoilla, joiden harjoittelu pitää sisällään sekä isotonista, että isometristä kardiovasku-

laarista stressiä, eli karkeasti jaoteltuna voima- ja kestävyysharjoittelua on havaittavissa 

suurimpia sydämen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. (Wenning 2018, 5–7.) 

6.4 Harjoittelun vaikutukset luustoon ja jänteisiin 

Fyysisen kuormituksen lisääntyessä luustoon kohdistuu suurempia voimia, joten luuku-

dos alkaa sopeutumaan eli adaptoitumaan sille asetettuihin vaatimuksiin esimerkiksi 

kasvattamalla kuormitettujen luiden tiheyttä ja kokoa eli luun massaa. Muutosten tapah-

tuminen edellyttää intensiteetiltään riittävää iskuttavaa ärsykettä, esimerkiksi hyppyjä, 

tärähdyksiä ja tömistelyä sisältävää harjoittelua, sekä riittävää volyymia eli kuormituksen 

määrää, jotta adaptaatioita voi tapahtua. Suosituksena luukudoksen kuormittamiselle on 

50–100 impaktia eli iskutusta vuorokauden aikana riittävän volyymin toteutumiseksi. 

Liian vähäisen kuormituksen toteutuminen tai esimerkiksi harjoittelumäärän tai -tavan 

muuttuminen taas johtaa luukudoksen vähenemiseen esimerkiksi iskuttavan harjoittelun 

vähentymisen johdosta. Luu kudoksena mukautuu siis jatkuvasti sille asetettuihin kuor-

mitusvaatimuksiin. (Kauranen 2021, 290–291, 688–690; Vuori 2011, 14, 16–18.) 

Uinnilla itsessään ei ole osoitettu olevan vaikutusta luun massan sekä tiheyden määrään, 

mutta joissain tutkimuksissa säännöllisen ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna uintiharjoit-

telulla saattaa olla positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden sekä osteoporoosia sairastavien 

yksilöiden luuston massaan sekä tiheyteen. Syyn luuston adaptaatioiden puutosten ja 

uinnin välillä ajatellaan johtuvan impaktien puuttumisesta sekä veden kannattelevasta 

nosteesta, joka minimoi luustolle asetettua kuormitusta. Kuitenkaan terveiden yksilöiden 

luuston adaptaatioita ja uinnin yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu, joten näyttöä aiheesta 
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tarvitaan lisää ennen kuin uinnin vaikutuksista luustoon voidaan tehdä luotettavia johto-

päätöksiä. (Gómez-Burton, ym. 2013, 2–5, 22–23; Su, ym. 2020, 2–4.) 

Jänteen toiminta liikkeen aikana on välittää sekä varastoida ja vapauttaa lihasten tuot-

tama liike-energiaa ja siirtää lihasten tuottamaa voimaa luihin ja täten mahdollistaa nive-

len liikkeet, joihin aktiivisella lihastyöskentelyllä pyritään. Jänne mukautuu fyysiseen 

kuormitukseen muuttamalla mekaanisia ominaisuuksiaan tai kokoaan kuormituksen ja 

ärsykkeiden myötä. Esimerkiksi kuormituksella on havaittu olevan yhteyttä jänteen jäyk-

kyyden lisääntymisellä, jonka ansiosta jänteen varastoiman liike-energian vapauttami-

nen muuttuu tehokkaammaksi. Muita mekaanisia muutoksia, joita jänteessä voidaan ha-

vaita ovat jänteen kollageeni rakenteiden muutokset, esimerkiksi kollageenien poikkisil-

tojen määrän kasvu. Jänteessä tapahtuvien adaptaatioiden määrään vaikuttaa merkittä-

västi ärsykkeiden intensiteetti, esimerkiksi kovatehoisempi sprinttijuoksu aiheuttaa kevyt 

tehoisempaan hölkkään verrattuna suurempia jännekudoksen adaptaatioita. (Tapio & 

Vilén 2020, 74–75, 247–248, 260.) 

6.5 Palautuminen urheilusuorituksesta 

Palautuminen käsitteenä on hyvin monimutkainen ja monia eri muuttujia sisältävä koko-

naisuus, johon vaikuttavat esimerkiksi unen laatu ja määrä, ravinto, fyysisen kuormituk-

sen muuttujat, henkinen hyvinvointi ja yleisesti yksilön oman elämänhallinnan muuttujat 

kaikki vaikuttavat merkittävästi yksilön palautumiseen. Niin fyysiset kuin henkisetkin 

kuormitustekijät vaikuttavat yksilön kykyyn palautua esimerkiksi rasittavasta fyysisestä 

harjoittelusta tai henkisesti kuormittavasta ja rankasta työpäivästä. Palautuminen on yk-

sinkertaistettuna monimutkainen ja useita elementtejä sisältävä kokonaisuus, joka sisäl-

tää monia eri elementtejä. (Uusitalo 2015, 2344–2347.) 

Palautumista aiheena monimutkaistaa vielä esimerkiksi tietyn systeemin palautumisen 

tarkastelu. Toisin sanoen, mitä palautumisessa seurataan. Fyysisessä kuormituksessa 

voidaan tarkastella palautumista esimerkiksi sydämen sykkeen tasaantumisena le-

posykealueille, jolloin palautumisessa voidaan puhua minuuttien mittaisista palautumis-

jaksoista ja täten määritellä tämän palautumisena. Toisaalta fyysisestä kuormituksesta 

palautumista voidaan tarkastella myös esimerkiksi voimantuottokapasiteetin täytenä pa-

lautumisena lihasvoimaa kehittävän harjoittelun ja lihasten mikrovaurioiden parantumi-

sen jälkeen, jolloin palautumisajanjakson pituus voi olla jopa monta viikkoa. (Luttrell & 

Halliwill 2015, 1–2.) 
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Fyysistä palautumista, esimerkiksi urheilusuorituksen jälkeistä palautumista, voidaan 

määritellä yksinkertaistetusti elimistön palautumisena homeostaattiseen eli tasapainoi-

seen tilaan fyysisen kuormituksen jälkeen. Fyysisestä rasituksesta palautumisessa ai-

neenvaihdunta, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta sekä hormonitoiminta ja lihak-

sisto sekä tuki- ja liikuntaelimistö että hermostollinen toiminta palautuvat niin sanotusti 

normaali tai lepotilaan. (Sandström & Ahonen 2011, 127–128.) 

Palautumisen aikana voi tapahtua myös suorituskyvyn kehittymistä, eli superkompen-

saatiota, jossa elimistö pyrkii adaptoitumaan lisääntyneeseen kuormittuneisuuteen. Su-

perkompensaatio edellyttää nousujohteista, eli progressiivista ja säännöllistä harjoitte-

lua, eli harjoittelun on oltava rasittavuudeltaan kasvavaa intensiteetiltään, volyymiltaan, 

tai kestoltaan. Suorituskyvyn kehittyminen vaatii lisäksi riittävästi palautumista ja ener-

giaa, jotta elimistön on mahdollista kehittyä ja kasvattaa rasituksensietokykyään. (Laiho 

2018, 7–8.) 

Jos elimistöä kuormitetaan suhteessa enemmän, kuin mistä se pystyy palautumaan seu-

rauksena, on ylirasitustila, eli ylikunto tai vastakkaisen näkökulman mukaan alipalautu-

minen kuormituksesta. Ylirasitustila voi aiheutua liiallisen fyysisen kuormituksen, tai liian 

vähäisen palautumisen lisäksi myös psyykkisen ylirasituksen takia. (Walker ym. 2014, 

28.) 

Koronapandemian aiheuttamista muutoksista kuormituksen seurannassa on nostettu 

huolia esiin, sillä valmennuksen ja tuen sekä harjoittelun seurannan toteutuminen ja louk-

kaantumisriskien tarkkailun on ajateltu muuttuvan haasteellisemmaksi. Lisäksi on arvi-

oitu, että harjoitteluissa tapahtuvien muutosten, kuten sulku- tai poikkeustilojen aiheutta-

mat harjoittelun muutokset, nostattavat loukkaantumisriskejä sekä altistavat urheilijoita 

ylirasitustiloille sekä urheiluvammoille. Näiden lisäksi henkisten haasteiden sekä kuor-

mitustekijöiden lisääntyminen koronapandemian aikana kasvattavat urheilijoiden ylikuor-

mitustilan riskiä. Harjoittelutottumusten muutokset sekä tuen puute, rutiinien muutokset 

sekä näistä aiheutuvat masennus, ahdistus ja univaikeudet ovat nousseet merkittävinä 

tekijöinä esiin urheilijoiden ylirasitukseen altistavina sekä kokonaiskuormitusta lisäävinä 

tekijöinä (Jagim, ym. 2020, 4–5; Peña ym. 2020, 2–4, 12–14.)  
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7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia vaikutti kilpauimareiden 

toteutuneeseen harjoitusmäärään sekä tuottaa uutta tietoa fyysisen ja psyykkisen kuor-

mituksen sekä äkillisten harjoitustottumusten muuttumisesta urheilijoiden kannalta. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää teemahaastattelun avulla, onko koronapande-

mialla yhteyttä nuorten uimareiden koetussa kuormituksessa fyysisestä ja psyykkisestä 

näkökulmasta. 

Tutkimustuloksia voidaan sovelletusti hyödyntää mm. urheilijoiden oheisharjoittelun 

suunnittelussa ja kokonaisvaltaisen palautumisen huomioimisessa ja analysoinnissa. 

7.2 Tutkimuskysymykset 

- Millä tavalla ÅSK:n kilpauimarit (16–19-vuotiaat) kokevat koronapandemian vai-

kuttaneen heihin fyysisesti ja psyykkisesti 

- Kuinka uimarit kokevat uintikunnon muuttuneen koronatilanteen aikana 

- Mikä on ollut viikkokohtainen tuntimääräinen harjoitusmäärä ennen koronaa ja 

koronatilanteen aikana 

- Millä tavoin uinti- ja oheisharjoittelu ovat muuttuneet koronapandemian aikana 

- Millä tavoin fyysinen kuormitus on muuttunut 
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8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyö on tutkimustyypiltään empiirinen tutkimus, jossa käytettiin laadullista tie-

donkeruumenetelmää poikkileikkausasetelmassa. Tutkimuksen lähtökohtana ja keski-

össä ovat tutkimusjoukko, eli tutkittavat kilpauimarit, josta keräämme empiiristä tutkimus-

tietoa ja analysoimme sitä (Jyväskylän yliopisto 2015.)  

8.1 Tutkimusjoukko  

Tämän opinnäytetyön aineisto kerättiin Turun urheiluakatemian nuorten kilpauimareiden 

ÅSK:n joukosta teemahaastattelun keinoin. Haastateltavien joukko koostui kymmenestä 

aktiivisesti kilpauintia harrastavasta seuran eliittitason uimarista. 

8.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen opinnäytetyöhön on aloitettu vuoden 2020 ke-

säkuussa. Muuttuvien tilanteiden sekä uuden tutkimustiedon julkaisemisen johdosta teo-

riaviitekehyksen sisältöä on päivitetty mahdollisimman ajantasaiseksi. Haastatteluaineis-

ton kerääminen opinnäytetyöhön kerättiin tammikuussa 2021. 

Opinnäytetyö suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena ja tästä syystä ai-

neistonkeruumenetelmäksi valikoitui pienryhmähaastattelu teemahaastattelurungolla, 

sillä kyseistä metodia suositellaan käytettäväksi, kun on tavoitteena saada laadullista 

tietoa tehokkaasti. Haastateltavan joukon koon sekä rajallisten haastattelupäivien sekä 

aikojen vuoksi teemahaastattelu suoritettiin pienryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastat-

telun avulla haastateltavien on mahdollisesti helpompi palauttaa mieleen harjoittelutottu-

muksiaan koronan aikana ja vähemmän strukturoidulla haastattelulla keskustelun anti 

on oletettavasti laadullisempaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Lisäksi 

haastattelijoita oli kaksi, joten suuremman haastateltavajoukon hallinta onnistui helpom-

min ja laadullista tietoa saatiin kerättyä monelta henkilöltä suurempi määrä pienem-

mässä ajassa. 
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Teemahaastattelussa, eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään etukäteen määri-

teltyjen teemojen mukaisesti keskustellen. Keskustelun ohessa haastateltavien vastauk-

sia tarvittaessa täydennetään tarkentavien kysymysten avulla. Teemahaastattelun etuna 

on sen sovellettavuus esimerkiksi kysymyksiä syventämällä ja se, että haastattelussa 

voidaan tarvittaessa edetä haastattelijan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. 

Haastattelun etuna tiedonkeruu -metodina on myös sen laadullisen tiedon paljous, joka 

välittyy haastateltavien ilmeitä ja eleitä havainnoidessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–

88.) 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelu koostui kolmesta eri pääteemasta, jotka sisäl-

sivät keskustelua ohjaavia kysymyksiä (Liite 1.), joilla pyrittiin saamaan vastaus asetet-

tuihin tutkimuskysymyksiin.  Haastatteluissa keskityttiin avoimeen keskusteluun pienryh-

mässä ja haastateltavat sekä haastattelijat keskustelivat aiheesta keskenään sekä tar-

kensivat tarvittaessa jatkokysymyksillä vastauksia. 

Haastattelut suoritettiin Impivaaran uimahallissa valmentajien kanssa erikseen sovittuna 

ajankohtana. Haastattelut suoritettiin peräkkäin kahdessa pienryhmässä, edellä kuvatun 

mukaisesti, ja kukin haastatteluosio kesti noin 30 minuuttia, jotka äänitettiin. Teemahaas-

tattelut äänitettiin puhelimella ja tietokoneella. Äänittäminen tapahtui kahdella eri lait-

teella eri puolilla haastattelutilaa äänenlaadun varmistamiseksi, sekä äänitteen korrup-

toitumisesta johtuva haastatteluaineiston menettämisen riski minimoidaan äänittämällä 

kaksi erillistä äänitettä. 

Haastattelutilanteissa noudatettiin voimassa olevia THL:n asettamia koronaviruksen tor-

junta- ja leviämisen ehkäisemisohjeita. Haastattelutilanteessa huolehdittiin käsihygieni-

asta, ylläpidettiin riittäviä turvavälejä ja käytettiin kasvomaskeja. Pienryhmähaastattelut 

toteutettiin sillä hetkellä voimassa olevien henkilömäärärajoitukset huomioiden. Pienem-

missä ryhmissä keskustelun anti saattoi olla tuottavampaa, sillä jokainen haastateltava 

pääsi kyseisellä järjestelyllä helpommin ääneen. 

8.3 Aineiston käsittely ja analysointi  

Teemahaastattelun äänittämisen jälkeen puhelimella suoritettu tallenne siirrettiin tieto-

koneelle ja poistettiin puhelimesta tietokoneelle siirtämisen jälkeen. Äänitetty aineisto 

käsiteltiin siis kirjalliseen muotoon, jota analysointi olisi helpompaa. Aineiston litteroinnin 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrik Mäki & Olli Perälä 

jälkeen ääniteet poistettiin myös tietokoneelta, jolloin haastatteluaineisto oli vain kirjalli-

sessa muodossa tietokoneella. Tallenteiden litteroinnit suoritettiin ensin molempien opin-

näytetyön tekijöiden toimesta erikseen, jonka jälkeen yhdessä molemmista litteroinneista 

luotiin yhteinen synteesi. 

Opinnäytetyön tekijöiden itsenäinen litterointi suoritettiin molemmille haastattelutallen-

teille eksaktin litteroinnin periaatteita noudattaen eli puhe litteroitiin sanatarkasti teksti-

muotoon, eikä mitään jätetty pois (Tietoarkisto). Tekstiä itsenäisistä litteroinneista syntyi 

noin 5 sivua per haastattelija, eli yhteisesti molemmista haastatteluaineistoista kertyi 

noin 20 sivua litteroitua aineistoa. Synteesi litteroinneista muodostettiin peruslitteroinnin 

periaatteita noudattaen eli täytesanat ja toistot pois jättäen (Tietoarkisto). Tekstiä litte-

roinnista kertyi per haastattelu noin 4 sivua eli yhteisesti 8 sivua litteroitua aineistoa. Kun 

molemmista haastatteluaineistoista luotiin yksi yhteinen synteesi, litteroitua aineistoa 

kertyi kuusi sivua, jonka pohjalta tulokset ja johtopäätökset on kirjattu. 

Koska laadullisen aineiston analysoimiseen ei käytännössä ole juurikaan hyödynnettä-

vissä teknisiä työkaluja, päätimme että emme itse analysointia varten hyödynnä teknisiä 

järjestelmiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Syy tähän on tutkittavan otan-

nan pieni koko, joten pärjäsimme kahden tutkijan voimin aineiston analyysissä ilman tek-

nisiä järjestelmiä. 

Aineiston analysointiin on olemassa monenlaisia kuvauksia, joita voidaan soveltaa laa-

dullisten tutkimusten aineiston purkamiseen. Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) mukaan 

aineiston analysoinnissa voidaan käyttää tutkija Timo Laineen määrittelemää yleispäte-

vää ohjeistusta aineiston analysoinnista. Seuraavassa tiivistetty kuvaus Timo Laineen 

ohjeistuksesta: 

1. Mieti etukäteen, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee vahva päätös 

2. Merkitse tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavat asiat 

3. Luokittele, teemoita ja tyypittele aineisto 

4. Yhteenvedon kirjoittaminen 

Laadullisen aineiston analysoinnissa ilmenee useita kiinnostavia asioita, jotka eivät kui-

tenkaan kuulu varsinaisesti tutkimukseemme. Tästä syystä aineiston analysoinnissa on 

tärkeää rajata etukäteen tutkimuksen kannalta merkittävät asiat ja siirtää ulkopuolelle 

jäävät asiat seuraavaan tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104.) 
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Analysoinnissa pohdittiin tutkittavien vastauksien pohjalta, mitä olennaista tietoa saa-

daan heidän vastauksistaan, kun niitä peilataan tutkimuskysymyksiin. Teemahaastatte-

lun runko rajaa keskustelun aihepiiriä valmiiksi, jotta saadaan mahdollisimman paljon 

oleellista tietoa aiheen kannalta. Analysoinnin aikana teemahaastattelun aihepiirejä ka-

tegorisoidaan omiksi osioikseen (fyysinen kuormitus, psyykkinen kuormitus, harjoitus-

määrät ennen pandemiaa, sen aikana, kun tiukemmat rajoitukset olivat käytössä ja ra-

joitusten purkamisen jälkeen). Aineiston analysoinnissa esille nostettiin yhteneväisyyk-

siä sekä myös selkeitä poikkeavuuksia haastateltavien vastauksista. Aineiston analyy-

sissä hyödynnettiin siis induktiivista sisällönanalyysiä, eli aineiston pilkkominen ja kate-

gorisointi tapahtuvat aineiston käsittelyn aikana, josta muodostetaan yhteneväinen tiivis-

tetty kuvaus tuloksista.  

Induktiivisella sisällönanalyysillä muodostettiin käsitys yksittäisestä yleiseen, eli tässä ta-

pauksessa aineistosta muodostettiin kokoava käsitys haastattelusta kerätyistä tuloksista 

ja niiden pohjalta kirjoitettiin yhteenveto, eli tiivistetty kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

107.) Kappaleissa edellä mainittua prosessia havainnollistetaan kokonaisuudessaan ku-

viossa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Aineiston käsittelyn ja analysoinnin vaiheet 

Haastattelujen kuuntelu ja litterointi 

Litteroituun aineistoon perehtyminen ja puhtaaksi kirjoittaminen 

Pelkistettyjen ilmausten etsintä ja karkea jaottelu 

Samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsiminen 

 

 
Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely pääluokkiin 

Kokoavan käsityksen muodostus ja tiivistetyn kuvauksen kirjoittaminen 
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9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käsitellään teemahaastattelun pohjalta ilmenneitä keskeisiä tekijöitä ja 

tuodaan esille tutkimustehtäviin vastaavia huomioita, joita aineiston analyysissä on nos-

tettu esille. Lisäksi esille tuodaan johtopäätöksiä aihealueisiin liittyen. Tuloksien rapor-

toinnissa esitetään suoria lainauksia keskustelusta havainnollistamaan teemahaastatte-

lun aikana ilmenneitä uimareiden ajatuksia ja mielipiteitä. 

9.1 Psyykkisen kuormituksen muutokset 

9.1.1 Muutokset motivaatiossa 

Haastatteluissa yleisenä teemana kaikkien haastateltavien keskuudessa oli eritoten mo-

tivaation laskeminen uintiharjoittelua korvaavia harjoitteita kohtaan. Lisäksi haastatelta-

vien kokema merkitys uintia kohtaan harrastuksena väheni muun muassa kilpailujen pe-

ruunnuttua toistuvasti tai niiden lyhyellä aikataululla tapahtuneiden siirtämisien vuoksi. 

Suuri epävarmuus tulevaisuudesta, eritoten lajispesifin harrastustoiminnan jatkuvuuden 

sekä kilpailutoiminnan järjestämisen näkökulmasta, ovat haastateltavien mukaan tuo-

neet selkeitä haasteita motivoitua harjoitteluun ja kilpauinnin harrastamiseen. 

“Mun alamäki alkoi pandemian alettua” 

Kilpailujen peruunnuttua uimarit kokivat tavoitteenasettelun ja oman tason seurannan 

erittäin vaikeaksi, sillä kilpailu on suurimmalle osalle kilpauimareista tärkein keino seu-

rata omaa tasoaan ja asettaa tavoitteita. 

Erityisen kuormittavana koettiin myös, kun seurakavereilta ei enää saanut samalla ta-

valla vertaistukea ja kannustusta harjoitteluun. Harjoitteiden suorittaminen yksin koettiin 

paljon vähemmän merkitykselliseksi, kuin ryhmissä tapahtuvan harjoittelun. Merkityksel-

lisyyden vähennyttyä mielenkiinto oheisharjoitteluun väheni merkittävästi ja osalta oheis-

harjoittelun suorittaminen loppui lähes kokonaan. Monet haastateltavista kertoivat kes-

kustelun aikana odottaneensa uimahallien avautumista ja lajiharjoitteluun palaamista.  

”Pitää itse päättää aikataulut, milloin treenaa. Ei ollut motivaatiota ottaa 

vastuuta treenaamisestaan”  
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Tulosten perusteella oheisharjoittelua tulisi suunnitella tukemaan lajissa suoriutumista. 

Oheisharjoittelun perusteellisella suunnittelulla autetaan motivaation säilymistä harjoitte-

lua kohtaan ja edistetään esimerkiksi urheilijan kokemaa mielekkyyttä harjoittelua koh-

taan ja psyykkistä jaksamista, vaikka spesifi lajiharjoittelu ei toteutuisi.  

9.1.2 Stressin kokemus 

Stressin kokeminen koronapandemiasta ja sen aiheuttamista muutoksista uinnin harjoit-

teluun vaihteli haastateltavien keskuudessa eri tavoin. Monille merkityksellisenä stressi-

tekijänä ilmeni keskeisesti epävarmuuden tunne tulevaisuudesta sekä eritoten oman uin-

tikunnon ja omien uintiaikojen mahdolliset muutokset harjoittelutottumuksissa tapahtu-

neiden muutosten johdosta.  

Erityisesti isompien kauden kisojen, kuten SM-kisojen, peruuntumiset olivat lähes kaikille 

haastateltavista stressiä ja tuhrautumista esille nostattanut aihe. Motivaation laskeminen 

kisojen peruuntumisen johdosta on nostattanut henkisiä paineita suurella osalla haasta-

teltavista sekä tavoitteiden asettelu että niiden toteutuminen ovat luoneet suurta turhau-

tumisen määrää haastateltavien keskuudessa. 

“Etenki isompien kisojen peruuntuminen turhauttaa, olihan meillä harjotus-

kaudella harjotuskisoja, mut ei niitä lasketa. Ne ei oo sama asia ku SM:t” 

Haastatteluiden aikana haastateltavien keskuudessa nousi keskeisenä teemana koulun-

käynnin muutoksista aiheutuva stressi ja koulunkäynnin aiheuttamat henkiset paineet. 

Etäopiskelu koettiin kuormittavammaksi, kuin lähiopetus, sillä lähiopetus oli suurelle 

osalle haastateltavista merkittävä, tai ainoa paikka sosiaalisille kontakteille uintitreenien 

ulkopuolella. Sosiaalisten kontaktien vähennyttyä isolla osalla haastateltavista ilmeni 

haastattelun perusteella hankaluuksia erottaa vapaa-aikansa ja koulunkäyntinsä, haas-

tateltavat kertoivat helposti kokevansa stressiä ja paineita koulunkäynnistään myös ko-

tioloissa. Lisäksi osa haastateltavista koki, että koulutehtävien määrä oli lisääntynyt ko-

ronapandemian aikana, kun siirryttiin lähiopetuksesta etäopiskeluun. Kotona tehtävien 

koulutöiden koettiin kasaantuvan iltaa kohden, samaan ajankohtaan, kuin omatoiminen 

oheisharjoittelu olisi ollut tarkoitus suorittaa. Tästä voidaan päätellä, että koulun ja va-

paa-ajan erotteleminen ja sen vaikeus saattaa olla stressiä lisäävä tekijä haastateltavien 

keskuudessa. 
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”Sillon oli niin, että sekä koulu, että uinti olivat etänä. Nyt se on niin, 

että uinti on täällä (hallissa) ja koulu tavallaan venyy, treeni tulee vas-

taan, kouluasiat tavallaan kasaantuu sinne iltaan.” 

Haastatteluiden pohjalta esille nousi tarve tukea urheilijaa suunnittelemaan ja rytmittä-

mään omaa ajankäyttöään, etenkin opiskelevien nuorten kohdalla. Ajankäytön suunnit-

telun ja jaksottamisen tukeminen saattaa edistää urheilijan jaksamista ja lievittää stressin 

kokemusta, tilanteessa, jossa urheilija ei ole löytänyt säännöllistä rytmiä, tai tasapainoa 

harjoittelun ja arjen välillä. 

9.1.3 Kuinka uintikunnon koettiin muuttuneen koronapandemian aikana 

Pääsääntöisesti uintikunnon koettiin laskeneen suurimman osan haastateltavien kes-

kuudessa. Osa haastateltavista kuitenkin koki oman uintikuntonsa paremmaksi, tai ei 

kokenut pandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten vaikuttaneen uintikuntoon merkit-

tävissä määrin. Keskeisenä tekijänä uintikunnon muuttumisessa esille nousi uimareiden 

“ote” tai “tuntuma” veteen.  

Allasharjoitteluun palattaessa rajoitusten aiheuttaman uintitauon jälkeen uintiaikoja ei 

haastatteluiden mukaan mitattu, vaan harjoittelussa keskityttiin normaalin harjoitusvolyy-

min ja –intensiteetin palauttamiseen. Allasharjoittelun edetessä 25 m piikin aikoja mitat-

tiin pienissä määrin ja näissä haastateltavat kertoivat vaihtelevia muutoksia, mutta kuten 

edellisessä kappaleessakin mainitaan, suurin tekijä omaan uintikuntoon, uinnin sujuvuu-

teen ja uinnissa pärjäämiseen haastateltavien mukaan oli oma ote tai tuntuma veteen. 

“... ote veteen on tosi tärkeä” 

“Piikin ajat laskee, kun tuntuma veteen häviää” 

“Kesälomanki jälkeen, joka on noin kuukauden, ote veteen vähän niinku 

katoaa” 

Oman uintikunnon arvioiminen osoittautui omalla tavallaan haasteelliseksi, sillä kilpailu-

jen peruuntuminen ja sitä kautta oman uintikunnon seuranta ovat muuttuneet haasteelli-

semmiksi, sillä kilpailutilanteissa uimareiden kunto on huipussaan ja kilpailujen kautta 

oman uinnin tason seuranta on kilpauimareiden kannalta oleellisinta. 
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Oheisharjoitteet koettiin yleiskunnon kannalta hyödyllisiksi, mutta uintikunnon kannalta 

niistä ei koettu saavan hyötyä. Liikkuvuusharjoitteluun ja kehonhuoltoon oli rajoitusten 

aikana mahdollista käyttää enemmän aikaa, jotka on koettu hyödylliseksi uinnin edelly-

tyksiä kohentavaksi tekijäksi, esimerkiksi nivelten liikelaajuuksien ylläpito. Oheisharjoit-

telun merkityksen korostamiseksi urheilijoiden tiedottaminen harjoittelun tavoitteista ja 

taustoista saattaa edistää itsenäisen harjoittelun toteutumista esimerkiksi kasvattamalla 

motivaatiota ja lisäämällä ymmärrystä eri harjoitteiden vaikutusmekanismeista ja hyö-

dyistä lajissa pärjäämisen kannalta. 

9.2 Fyysisen kuormituksen muutokset 

9.2.1 Harjoittelun määrä 

Haastatteluiden perusteella, verrattuna ennen koronapandemian alkua, harjoittelumäärä 

muuttui traagisesti uintia harrastavien keskuudessa. Uimarit kertoivat haastatteluissa 

“normaalioloissa” käyttävänsä uintiharjoitteluun noin 20 tuntia viikossa erinäisten tek-

niikka- ja allasharjoitteiden parissa. Näiden lisäksi haastateltavat mainitsevat harjoittelu-

viikkoon sisältyvän noin 5 tuntia kuivaharjoittelua, joka koostuu voimaharjoittelusta sekä 

aerobisesta yleiskuntoa kehittävästä harjoittelusta. Yhteensä ohjattua harjoittelua ennen 

koronapandemiaa haastatelluilla uimareilla oli 25 tuntia viikkoa kohden. 

“Meillä on normaalioloissa kaks allastreeniä päivässä viitenä päivänä vii-

kossa ja ne kestää noin kaks tuntia kerrallaan. Niiden lisäksi on sitten viis 

tuntia kuivaharjoittelua eli yhteensä noin 25 tuntia ohjattua treeniä viikossa” 

Koronapandemian levittyä Suomeen ja rajoitusten astuttua voimaan valmiuslain myötä 

maaliskuussa 2020 harrastus- ja harjoittelutoiminta rajoittui valmiuslain aikana merkittä-

västi. Haastateltavien mukaan uimahallien sulkeutuminen huhtikuussa johti uintiharjoit-

telun seisahtumiseen ja siirtymiseen korvaaviin harjoittelumuotoihin. Hallien sulkeudut-

tua harjoittelumäärä haastattelujen perusteella väheni yli puolella, noin 10 viikkotuntiin 

ohjattua oheisharjoittelua. Harjoitteluvolyymin muutosta koronarajoitusten astuttua voi-

maan huhtikuussa havainnollistetaan kaaviossa 2. 

Turun uimahalli avattiin kesäkuussa 2020 uimareiden käyttöön, jossa uimareille mahdol-

listettiin taas allasharjoittelun järjestäminen 1–2 kertaa viikossa. Uimahallin avaaminen 
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koettiin mielekkääksi erityisesti siksi, että uimarit pääsivät taas näkemään seurakave-

reita ja saivat taas kosketusta lajiin. Pian Turun uimahallin avaamisen jälkeen myös Im-

pivaaran uimahalli avasi ovensa ja harjoittelua päästiin taas jatkamaan. Impivaaran ui-

mahallissa tavanomaiseen harjoitteluvolyymiin alettiin vähitellen totutella ja palata. 

”Oli mukavaa saada taas kosketusta uintiin ja imppari aukesi jonkin ajan 

kuluttua. Pääsi taas uimaan, sai taas kosketusta lajiin ja näkemään kave-

reita” 

 

Kaava 2: Allas- ja oheisharjoittelun viikkovolyymin muutos tunteina keväällä 2020 

9.2.2 Millä tavoin uintiharjoittelua on korvattu ja onko korvaava harjoittelu koettu 

hyödylliseksi 

Uintiharjoittelua korvattiin hallien ollessa suljettuna erinäisillä valmentajien luomilla 

oheisharjoitusohjelmilla, jotka sisälsivät omatoimisia ja vapaavalintaisia aerobisia harjoit-

teita sekä lihasvoimaa kehittäviä kuntopiiriharjoitteita. Uimarit kertoivat suorittavansa 

korvaavia harjoitusohjelmia ja harjoitteita vaihtelevalla aktiivisuudella. Suuri osa uima-

reista koki oheisharjoitteet yleiskunnon kannalta hyödyllisiksi, mutta uintikunnon kan-

nalta jopa täysin hyödyttömiksi. Osa uimareista ei suorittanut korvaavaa oheisharjoitte-

lua ollenkaan, tai sitä tehtiin vain hyvin vähäisiä määrä, sillä korvaavaa harjoittelua ei 

koettu merkitykselliseksi uinnin kannalta. Haastateltavat toivat esille myös motivaation 
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puutteen, johon vaikutti merkittävissä määrin seurakavereiden kannustamisen ja ryhmä-

hengen puute. Lisäksi korvaava harjoittelu ei haastatteluiden perusteella edistä uimarin 

tuntumaa veteen, joka nostetaan uinnin kannalta yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi uinnissa 

pärjäämisen kannalta. 

”Miten koette korvaavien harjoitteiden hyödyn?  
- Mä en voi sanoo, ku en tehnyt niin paljon, et se ois ollu verrat-

tavissa. ” 

 
“Ne ei oo se oma laji tai se oma juttu” 

Korvaavan harjoittelun mielekkyys koettiin koronapandemian alkuvaiheessa hyväksi ja 

vaihtelevuus nostatti hetkellisesti haastateltavien jaksamista. Ulkona liikkuminen ja vaih-

televa ympäristö tuotiin esille myönteisenä asiana harjoittelun muuttumisessa. Kuitenkin 

lajispesifin harjoittelun puuttumisen pitkittyessä ja korvaavien harjoitteiden jatkuessa 

mielenkiinto näiden suorittamiseen laski. 

Liikkuvuusharjoitteluun ja kehonhuoltoon on panostettu koronarajoitusten aikana enem-

män, kuin normaalioloissa, sillä uimarit ovat hakeneet vaihtoehtoisia harjoittelutapoja vä-

hentyneen harjoittelumäärän johdosta. Haastateltavat nostivat esille omat huolensa ni-

velliikkuvuuksien rajoittuneisuuksista olkanivelien ja ylävartalon alueilla. Haastateltavat 

kertoivat kokevansa huolta, että liikkuvuustekijät saattavat altistaa heitä rasitusvam-

moille ja haitata lajin parissa pysymistä. Lisääntynyt kehonhuolto ja liikkuvuusharjoittelu 

onkin koettu uinnin edellytyksiä kohentavaksi sekä loukkaantumisia ja rasitusvammoja 

vähentäväksi tekijäksi. 

Uimareiden tiedottaminen korvaavan harjoittelun hyödyistä ja motivointi korvaavan har-

joittelun tekemiseen on keskiössä itsenäisen ei- lajispesifin harjoittelun toteutumisen 

kannalta. Kun urheilijat tietävät ja ymmärtävät syyn, miksi jotain harjoitetta tehdään, se 

saattaa motivoida urheilijoita toteuttamaan suunniteltua korvaavaa harjoittelua ja lisätä 

urheilijan kokemaa korvaavan harjoittelun hyötyä lajissa pärjäämisen kannalta. 

9.2.3 Muu fyysinen aktiivisuus 

Koulussa järjestetty ohjattu liikunta on vaihtunut uimareiden omaehtoiseen liikkumiseen 

vapaa-ajalla. Haastateltavat kertoivat, että omaehtoista liikkumista tapahtuu viikkotasolla 

huomattavasti vähemmän verrattuna normaaliin. 
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“On yleisesti ottaen paljon laiskempi fiilis, kun ensin makaa koko päivän 

kotona etäluennoilla ja sen jälkeen ei jaksa enää oikeen tehdä mitään. Se 

laiska fiilis jää päälle” 

Yleisesti kaikennäköinen fyysinen aktiivisuus arjessa oli vähentynyt huomattavasti. 

Haastateltavat kertovat liikkuvansa aiempaan verrattuna vähemmän. Esimerkiksi siirty-

misiä uimahallille, tai koululle ei tapahtunut hallien ollessa suljettuna ja etäopiskelun joh-

dosta sisätiloissa haastateltavien mukaan tuli helpommin vietettyä pidempiä aikoja kuin 

tavallisesti. 

Liikkumisen vähentymistä ja passivoitumista voidaan ehkäistä tukemalla ja ohjeistamalla 

uimareita rytmittämään ja suunnittelemaan omaa arkeaan niin, että se sisältää fyysisiä 

aktiviteetteja, jotka tauottavat passiivia hetkiä. Urheilijoiden fyysistä inaktiivisuutta voi-

daan vähentää ja passiivisuutta tauottaa myös tiedottamalla työskentelyasentojen vaih-

telun tärkeydestä esim. Luentojen aikana vireystilan kohottamisen keinona. Työskente-

lyasennon pysyessä pitkään samanlaisena vireystila saattaa ajoittain lähennellä unitilaa, 

jolloin myös tiedon vastaanottaminen on mahdotonta (Duodecim 2011). 
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10 POHDINTA 

10.1 Aiheen valinta 

Opinnäytetyön aihe valikoitui yhteistyössä toimeksiantajan, Turun seudun urheiluakate-

mian kanssa. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa keskusteltiin toimeksiantajan toi-

veista, aihealueen rajaamisesta sekä heidän aikaisemmista toimeksiannoistaan. Lisäksi 

kartoitettiin aihealuetta, josta opinnäytetyötä ei aikaisemmin ollut tehty. 

Aiheessa päädyttiin siihen lopputulokseen, että koronapandemia ja sen aiheuttamat vai-

kutukset kilpaharjoitteluun ja harrastustoimintaan olisivat ajankohtainen sekä merkityk-

sellinen tutkittava aihealue. Aihealueen rajaamiseksi valikoitiin kilpauinnin harrastajat 

kohderyhmäksi, sillä kyseisen lajin lajispesifin harjoittelun toteutuminen ja sen järjestä-

minen hankaloituivat merkittävästi koronarajoituksien johdosta. Lisäksi opinnäytetyön te-

kijöiltä löytyy omakohtaista taustaa kilpauinnin harrastamisesta ja mielenkiintoa lajia koh-

taan. Näiden lisäksi aihealueesta, jota ei ole yhtä tarkasti ja spesifisti tutkittu sekä rajattu, 

on mielenkiintoista ja mielekästä tehdä tutkimustyötä sekä edistää kyseisten aihealuei-

den tutkimusta eteenpäin. 

10.2 Prosessin tarkastelu 

Aihealueena kuormittumisen ja palautumisen seuranta on suhteellisen laaja ja siitä on 

tehty aikaisemminkin useampia opinnäytetöitä, esimerkiksi Laiho (2018) ja Koivunen-

Tolonen (2018). Aiheen rajaamisen idea saatiin toimeksiantajan kanssa keskustelta-

essa. Ajatuksena oli rajata aihetta niin, että aihealueesta saisi ajankohtaisemman ja se 

kerryttäisi mahdollisimman paljon uutta tietoa aihealueesta, sillä opinnäytetyön aiheesta 

ei ole juurikaan aikaisempaa tutkimusnäyttöä. Erityisesti juuri kilpauimareiden kuormi-

tustekijöiden ja koronapandemian yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu. 

Opinnäytetyössä päädyttiin tekemään tutkimusta ÅSK-kilpauimareista, sillä koronapan-

demian aiheuttamat rajoitteet hankaloittavat kilpauinnin lajiharjoittelun toteutumista mer-

kittävästi, tai jopa keskeyttävät sen kokonaan, lajispesifin harjoittelun keskeydyttyä ui-

mahallien sulkeutumisen myötä. Verrattuna esimerkiksi jalkapallon harrastajiin, uintia 

harrastavien lajispesifin harjoittelun toteutuminen muuttui koronarajoitusten johdosta 
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haasteellisemmaksi, tai kuten edellä on mainittu, keskeytyi kokonaan. Lisäksi omakoh-

tainen kiinnostus ja lajitausta kilpauintia kohtaan olivat myös osatekijöinä aihealueen ra-

jaamisessa. 

Opinnäytetyöprosessissa liikkeelle lähtemisen haasteellisuus nousi ensimmäisenä esiin, 

mutta aiheen rajauksen jälkeen saatiin selkeämpi käsitys, mihin suuntaan tutkimus-

työssä halutaan keskittyä. Alun perin ajatuksena oli tehdä enemmänkin määrällinen tut-

kimus laadullisen sijaan, mutta määrällisen aineiston kerääminen osoittautui vaikeaksi 

lyhyellä ajanjaksolla ja laadullisella tutkimuksella saatava tieto on tarkemmin ajateltuna 

kattavampaa ja aihealueelle tarkoituksenmukaisempaa tietoa. Aiheen rajaamisen, teo-

riaviitekehyksen alustuksen luomisen sekä suunnitteluvaiheen jälkeen tutkimusproses-

sissa koettiin haasteita tiedonkeruuvaiheessa. Tietoa koronapandemiasta julkaistiin jat-

kuvasti lisää, joten uusien julkaisujen jatkuva seuranta ja teoriaviitekehyksen päivittämi-

nen oli suuri osa opinnäytetyöprosessia. Koronarajoitteista johtuen myös laadullisen tie-

don keräämisessä kohdattiin suuria haasteita, kun uimahallit olivat välillä suljettuina ja 

välillä taas hetken aikaa auki. Henkilömäärärajoitukset olivat jatkuvasti läsnä tiedonke-

ruuvaiheessa ja hankaloittivat haastattelutilanteiden järjestämistä. Haastattelujen ajan-

kohdat saatiin kuitenkin sovittua ja aineistoa kerättyä opinnäytetyötämme varten. 

Tutkimukseen osallistujat kokivat haastattelut mielekkäiksi hetkiksi ennen harjoittelua 

purkaa ajatuksiaan ja jakaa tuntemuksiaan joukkuekavereille ja tutkijoille. Haastateltavat 

kokivat saavansa haastatteluissa vertaistukea vaikeana aikana. Yllättävänä tekijänä 

haastatteluissa ilmeni yhteisöllisyyden ja ryhmässä harjoittelun merkitys kilpauinnissa, 

vaikka kilpauinti on lajina yksilölaji. Yhteisöllisyyden ja yhdessä harjoittelemisen merkitys 

nostettiin haastatteluissa erittäin merkitykselliseksi tekijäksi haastateltavien keskuu-

dessa. 

Haastatteluiden jälkeen käytiin keskustelua valmentajan kanssa, jossa esille nousi kiin-

nostusta tutkimustuloksista sekä johtopäätöksistä, eritoten korvaavan harjoittelun koe-

tuista hyödyistä ja uimareiden kokonaiskuormituksesta poikkeuksellisessa tilanteessa. 

10.3 Ammatillinen kasvu 

Tietoperustamme laajentui teoriaviitekehyksen tiedonhaku- ja kirjoittamisvaiheen aikana 

huomattavasti. Kattavan teoriaviitekehyksen luominen, jossa tuomme esille tutkimuksen 

kannalta oleellisimmat huomioitavat aihealueet, on lisännyt tietoperustaa merkittävästi ja 
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syventänyt osaamistamme tutkittavista aihealueista sekä lisännyt ymmärrystämme ihmi-

sen kokonaisvaltaisuudesta. Tiedonhakutaitomme kehittyivät reilusti ja harjaannuimme 

arvioimaan lähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta aiheeseen perehtyessä. 

Tietämyksemme fyysisen ja psyykkisen kuormituksen sekä palautumisen eri osa-alu-

eista kasvoi huomattavasti ja huomattuamme aihealueet hyvin laajoiksi käsitteiksi, 

opimme rajaamaan kyseisistä aihealueista oman opinnäytetyömme kannalta oleellisia 

osioita esiin. Saatujen tuloksen pohjalta opimme ymmärtämään kokonaiskuormituksen 

huomioinnin merkityksellisyyttä, ja keinoja kuinka kokonaiskuormitukseen voidaan vai-

kuttaa.  

Tutkimuksellisen opinnäytetyön tutkimusprosessin kulku selkiytyi meille käytännön ta-

solla prosessin aikana ja koemme, että pystymme soveltamaan omaksuttua tietoa myös 

tulevaisuudessa mahdollisesti tulevissa tutkimustöissä. Harjaannuimme myös arvioi-

maan tutkimukseen käytettävien eri metodologioiden toimivuutta erityyppisissä tutkimus-

asetelmissa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana harjaannuimme myös merkittävästi organisointia vaati-

vien tehtävien toteuttamisessa sekä suunnittelussa, että prosessin aikaisessa kommuni-

koinnissa osallistujien välillä. Nostaisimme yhtenä keskeisenä tekijänä esille lisäänty-

neen osaamisemme myös aikatauluttamisesta, sekä suunnitelman pohjalta tapahtuvan 

toteutuksen soveltamisen ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumisen. Esimerkiksi ko-

ronapandemian aikaisten rajoitusten ja tutkimusjoukon haasteellisen tavoitettavuuden 

johdosta, jouduimme muokkaamaan omaa aikataulutustamme ja muuttamaan omaa 

suunnitelmamme mukaista toimintaamme tilanteiden mukaan. 

10.4 Eettisyys ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimusprosessin aikana noudatettiin eettistä tutkimusprotokollaa ja suunnitelman mu-

kaista tutkimusta esimerkiksi anonymiteetin ja vapaaehtoisuuden toteutumisessa. Tutki-

mukseen osallistuivat vapaaehtoisesti nuoret kilpauimarit. Heiltä saatiin suostumus 

haastattelun tekemisestä, ja heitä tiedotettiin tutkimuksesta valmennusportaan kautta. 

Haastattelutilanteen alussa haastateltaville kerrattiin suullisesti tutkimuksen tarkoitus ja 

tavoite. Opinnäytetyöhön osallistuvista tiedetään taustatietona vain ikä ja sukupuoli. 

Muuten tutkittavat pysyvät anonyymeinä ja henkilötietoja heistä ei tutkimuksen aikana 

kerätty. 
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Haastattelutilanteissa noudatettiin THL:n asettamia ohjeistuksia koronapandemian leviä-

misen ehkäisemiseksi. Haastattelutilanteissa noudatettiin asetettuja turvavälisuosituk-

sia, käytettiin kasvomaskeja koko haastattelutilanteiden ajan ja ohjeistettiin myös haas-

tateltavia säilyttämään maskit kasvoillaan haastattelun aikana. Lisäksi haastattelut por-

rastettiin kahteen pienryhmähaastatteluun, jotta ryhmien koot säilyisivät rajoitusten mu-

kaisina. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että tiedonkeruumenetelmät ja ai-

neistonkäsittelyvaiheet, sekä toteutus ovat kuvattuina yksityiskohtaisesti. Aineiston ana-

lyysissä on tehty yhteistyötä ja luotu analysoinnin pohjalta synteesi ja yhteinen analyysi, 

jossa on hyödynnetty molempien opinnäytetyön tekijöiden näkemyksiä aineistosta esille 

nousseista tekijöistä, sekä keskusteltu ja verrattu havaintoja haastatteluaineistosta tutki-

muskysymyksiin. 

Opinnäytetyön luotettavuutta heikentää esimerkiksi se, että haastatteluiden aikana ei 

otettu huomioitu, koettiinko ”normaalioloissa” järjestettävistä kisoista aiheutuavan stres-

sin puuttuminen psyykkisen kuormittuneisuuden kannalta helpottavana vai ei, ja tällä 

saattaa olla vaikutusta psyykkisen kuormituksen kokemuksessa. Lisäksi haastatteluiden 

toteutuminen pienryhmähaastatteluina saattaa vaikuttaa haastateltavien vastauksiin ja 

täten vääristää tulosten luotettavuutta. Kuitenkin pienryhmähaastattelun järjestäminen 

koettiin toimivammaksi vaihtoehdoksi aikataulullisesti sekä keskustelun antia edistäväm-

mäksi vaihtoehdoksi. Näiden lisäksi fyysisen kuormituksen ja siinä tapahtuneiden muu-

tosten osalta tarkasteltiin määrällisesti vain allas- ja oheisharjoittelussa tapahtuneita 

muutoksia, joten määrällistä dataa ei kertynyt uimareiden fyysisestä kokonaiskuormituk-

sesta, omatoimisesta harjoittelusta ja liikkumisesta urheiluharjoittelun ulkopuolelta esim. 

koululiikunnassa tapahtuneiden muutosten osalta.  

Yleistettävyys tutkimustulosten osalta on matala tutkimusjoukon ja aineiston pienen koon 

vuoksi sekä selkeän aiheen ja kohderyhmän rajauksen johdosta, joten laajempia yleis-

tettäviä johtopäätöksiä ei voi tutkimuksen pohjalta luoda. Kuitenkin tutkimuksessa kerry-

tetty data palvelee tutkittavaa kohderyhmää, ja tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä 

kohderyhmän valmennuksen suunnittelussa ja kokonaiskuormituksen tarkkailussa.  
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10.5 Tutkimustulosten hyödyntäminen fysioterapiassa 

Tutkimustulokset antavat uutta tietoa kohderyhmän lisäksi myös muille urheilulajien har-

rastajille. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden urheilulajien harrastajien keskuu-

dessa. Kuormittumisen seuranta fyysisestä ja psyykkisestä näkökulmasta on kiinnostava 

aihe fysioterapiassa, jotta valmennuksen ja harjoittelun suunnitteluvaiheessa voidaan 

pohtia urheilijan kokonaisvaltaisen kuormituksen määrää. Tutkimuksesta saatava tieto 

on arvokasta, sillä tutkimus tehtiin aidosti urheilijoiden näkökulmasta, joten asetelma on 

alusta alkaen asiakaslähtöinen. 

Tutkimusta aiheesta yhtä selkeällä rajauksella kuin mitä opinnäytetyössä on, ei ole vielä 

aikaisemmin tehty, joten tutkimuksesta saatava tieto on uutuusarvoltaan arvokasta. Tut-

kimustulokset antavat uutta tietoa ajankohtaisesta aiheesta ja tutkimuksen tiedonkeruu-

vaiheessa nousi esille uusia tutkimis- ja kehittämisideoita. Monia osatekijöitä, joita opin-

näytetyössä ilmeni, on nostettu esille aikaisemmissa tutkimuksissa kuten Liikuntaneu-

voston (2020) katsauksessa motivaation laskemisena, mutta harvoissa tutkimuksissa 

taustatekijöitä spesifisti yhden lajin kannalta ei ole kartoitettu. 

Tutkimuksesta saadaan tietoa uimareiden ylikuormitustilasta ja harjoittelumotivaatiota 

sekä harrastustoimintaa haittaavista tilanteista, jotka vaikuttavat merkittävällä tasolla uin-

tiharjoittelun toteutumiseen. Tutkimuksen pohjalta nousee esille tarve tutkia, miten kilpa-

uimarin kokonaiskuormitusta kartoitetaan ja seurataan, mitkä eri tekijät vaikuttavat koko-

naiskuormitukseen sekä kuinka näihin kokonaiskuormituksen eri osa-alueisiin voidaan 

puuttua urheilijan suorituskykyä ja palautumisen toteutumista edistävästi. 

10.6 Kehittämisidea 

Haastattelussa nousi esille ohjatun ja systemaattisen sekä tavoitteellisen liikkuvuushar-

joittelun vähäisyys uimareiden keskuudessa. Iso osa haastateltavista kertoi kokevansa 

oman liikkuvuutensa rajoittuneeksi esimerkiksi olkanivelien ja ylävartalon alueilla. Liike-

laajuudet esimerkiksi olkanivelien alueilla ja alueiden lihaskireydet ovat herättäneet 

osassa haastateltavia huolia lajissa pärjäämisen ja kilpauinnin parissa pysymisen kan-

nalta. Haastateltavat muun muassa nostivat esiin huolet rasitusvammoista olkanivelien 

alueilla ja olkanivelien alueiden liikkuvuuden heikentymisen.  
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Olkapääkipujen esiintyvyys kilpauimareiden keskuudessa onkin korkea. Olkapääkivut 

johtuvat useimmiten olkanivelen epävakaudesta, tai hauis-/ kiertäjäkalvosinlihaksen vau-

rioista. Olkapäävaivat lisääntyvät uimareilla iän karttuessa ja syy näyttäisi olevan moni-

tekijäinen. Mahdollisia syitä olkapäiden oireiluun voivat olla esimerkiksi huono ryhti, ol-

kapäätä stabiloivien lihasten heikkous, lavan hallinnan puute, tai rakenteelliset poik-

keavuudet olkaluussa. Vammoja ennaltaehkäisevä harjoitteluohjelma olisi tarpeellista 

kehittää ja sisällyttää kilpauimareiden harjoitteluun, mutta ensin on tehtävä lisätutkimusta 

olkapäävammojen todellisista aiheuttajista. (Tate, ym. 2012, 155–156)        

Haastattelussa ilmenneiden tekijöiden pohjalta liikkuvuusharjoitteluoppaan luominen 

suomalaisille kilpauintiseuroille ja tutkimustiedon kerryttäminen uimareiden kannalta 

oleellisten liikkuvuusvaatimusten osalta voisivat vähentää rasitusvammojen ilmenty-

mistä nuorilla kilpauinnin harrastajilla ja voisivat täten edistää kilpauimareiden lajin pa-

rissa säilymisen pitkäikäisyyttä sekä edistää heidän palautumistaan lajiharjoittelusta. Li-

säksi monet haastateltavat kertoivat oheisharjoittelun tuntuneen merkityksettömältä, jo-

ten mielekkään sekä harjoittelumotivaatiota ylläpitävän oheisharjoitteluohjelman tai liike-

pankin kehittäminen vastaavienlaisten tilanteiden varalle saattaisi edistää kilpauintia har-

rastavien harjoittelumotivaation säilymistä. 

Ylikuormittuneisuuden taustalla voi olla lajiharjoittelun lisäksi harjoittelun ulkopuolisia 

kuormitus ja stressitekijöistä, jotka heikentävät urheilijan palautumiskykyä ja kasvattavat 

kokonaiskuormituksen määrää ja saattavat johtaa elimistölle riittämättömään palautumi-

sen ja kuormittumisen suhteeseen eli alipalautumiseen. Tästä syystä olisi mielenkiin-

toista syventyä aiheeseen tarkemmin ja syvällisemmin, jotta harjoittelun ulkopuolisten 

kuormitustekijöiden kartoitus olisi selkeämpää ja kattavampaa. Urheilijan kuormituksen 

ja palautumisen seurannasta tarvitaan vielä lisää tietämystä, jotta kokonaisvaltaisen pa-

lautumisen ja kuormittumisen todellinen suhde olisi helpommin kartoitettavissa. 
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Liite 1 

Teemahaastattelun runko 

1. Koronavirus 

1.1. Miten koronapandemia on yleisesti vaikuttanut harjoitteluusi? 

1.2. Miten koronapandemia on vaikuttanut 25-metrin uintiaikaasi? 

1.3. Miellätkö koronapandemian aikaiset rajoitteet tarkoituksenmukaisiksi? 

 

2. Psyykkinen kuormitus 

2.1. Millaisia tuntemuksia koronapandemia on sinussa aiheuttanut? 

2.2. Millä tavoin koet koronapandemian vaikuttaneen kykyysi suoriutua omassa la-

jissasi? 

2.3. Koetko koronapandemian vaikuttaneen harjoittelumotivaatioosi? 

2.4. Miltä harjoittelutottumusten äkillinen muutos on sinusta tuntunut? 

2.5. Miltä kisojen peruuntuminen on sinusta tuntunut? 

 

3. Fyysinen kuormitus 

3.1. Montako tuntia viikkokohtainen harjoitusmäärä on ollut ennen koronaa? Osaatko 

sanoa karkeaa arviota viikkokohtaisesta harjoitusmäärästä koronapandemian ajalta? 

Onko harjoitusmäärä tunneissa tällä hetkellä sama, kuin ajalta ennen koronapande-

miaa? 

3.2. Kuinka fyysisesti rasittuneeksi olet kokenut itsesi koronapandemian aikana? 

3.3. Millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut omaan harjoitteluusi? 

3.4. Oletko tehnyt korvaavia harjoitteita allasharjoittelun puutteen paikkaamiseksi? 

Jos olet, niin millaisia? 

3.5. Koetko korvaavat harjoitteet hyödyllisiksi? 
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