
LII
KUNNAN POSITIIVINEN KEHÄ

Tunnetta  
liikunnan kautta

Varoitus!
Liikunnan 

harrastaminen voi 

johtaa positiiviseen 

noidankehään
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Liikunnan harrastaminen ja fyysinen 
aktiivisuus yleensä lisää ihmisen hyvää 
oloa ja terveyttä, eikä mielenterveyttä 

voida erottaa fyysisestä terveydestä. Kun 
mielen hyvinvointi lisääntyy, on ihminen 
myös jaksavampi liikkumaan enemmän.

Liikunta ja fyysinen 
aktiivisuus

Sosiaalinen 
tuki

Hyvä olo ja 
terveys

LII
KUNNAN POSITIIVINEN KEHÄ

Mielen 
hyvinvointi

L iikunnan terveyshyödyt on todistettu kiistattomas-
ti, ja ne ovat myös laajalti suomalaisten tiedossa. 
Liikunta on halpaa lääkettä moneen sairauteen ja 

sairauden poissa pysymiseen.
Masennuksen kohdalla tiedetään, että asioilla on 

yhteys. Liikunnan on todettu ehkäisevän masennuk-
seen sairastumista ja vähentävän ahdistusta stressaa-
vissa elämäntilanteissa. Suomalaisissa Käypä hoito -suo-
situksissa todetaan, että liikunnasta on hyötyä osana 
masennuksen hoitoa. 

Unohda pakko. Unohda suorittaminen.  
Unohda kello, kalenteri ja kalorilaskuri.  
Liikunta on parhaimmillaan nautinto, ei suoritus. 
Samalla ohjenuoralla päästään parhaisiin tuloksiin 
myös kaiken kansan liikuttamiseksi sekä mielen 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. TEKSTI SARI SAKALA 

Tee liikuntahetkestä 
elämys
– EI OLE KYSE HIEN MÄÄRÄSTÄ, 
nopeudesta tai kalorien  
määrästä, kyse on tunteesta, 
jonka liikunta saa meissä  
aikaan, sanoo liikuntaterapeutti 
Lauri Pyykkönen.

Hän kehottaa meitä pitä
mään hauskaa liikunnan avulla, 
sillä se on liikuntaharrastami
sen jatkuvuuden ydin. Teem
me yleensä niitä asioita, joista 
nautimme, jotka ovat meille 
mielekkäitä ja kivoja – sama 
pätee liikuntaan. Jatkuvuuden 
kautta liikunnan psyykkiset, 
fyysiset ja sosiaaliset terveyshyödyt tulevat esille.

Pyykkönen kannustaa asiakkaitaan opettele
maan itselleen mieluisen lajin ja tavan liikkua  
arjessa. Mutta miten liikkumisen ilon unohtanut 
onnistuu löytämään sen uudelleen?

– Tee liikuntahetkestä elämys. Käytä tietoisesti 
eri aisteja, ihaile maisemaa, tunne auringon lämpö 
ja kuuntele lintuja, poimi mustikoita ja maistele 
niitä. Sillä tavalla laskeutuu tähän hetkeen, saa 
energiaa ja tunteen rentoutumisesta, hän vinkkaa.

Lauri Pyykkönen muistuttaa, että liikunnan  
tarkoitus on voimaannuttaa meitä – ei päin 
vastoin. Liikkeelle kannattaa lähteä tietoisesti 
omaa kehoaan kuunnellen, omaan mieleen ja  
kehoon tutustuen.

– Päivät ja elämäntilanteet vaihtelevat. Joskus 
päivät ovat kevyempiä, joskus raskaampia. On  
tärkeää suhteuttaa liikkuminen niihin. Tavoitteena 
tulisi olla, että liikunnan jälkeen on iloinen ja  
mielekäs olo.  Mottoni on: liikunta on nautinto,  
ei suoritus.

L A U R I  
P Y Y K K Ö N E N 
Liikuntaterapeutti, 
toimitusjohtaja, 
Golden Rainbow
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Mieli mukaan  
lenkkipolulle
VIIME VUONNA julkaistiin liikunta ja mielenterveysalan 
yhteiset kehittämislinjaukset, joiden motto kuuluu:  
liikunta on ennen kaikkea mielen asia, ja mieli kuuluu 
lenkkipolulle. Samalla tavalla kuin liikunnan merkitys  
fyysiselle hyvinvoinnille tunnustetaan, on tärkeä tunnus
taa sen merkitys mielen hyvinvoinnille.

Usein unohtuu, että terveys on fyysisten, psyykkisten 
ja sosiaalisten osatekijöiden summa ja mielenterveys  
on keskeinen osa terveyttä. Siksi linjauksissa vaaditaan 
nostamaan mielenterveyden ongelmat keskusteluun  
samalle tasolle kuin fyysisen terveyden haasteet. 

Kehittämislinjausten tavoitteena on hahmottaa  
mielenterveysongelmien laajuus ja haastavuus, tuoda 
esiin liikunnan merkitys mielen hyvinvoinnin tukemisessa 
ja alan kehitystyössä sekä esittää ehdotuksia alan  
koordinoinnin ja yhteistyön kehittämiseksi.

Linjauksia ovat valmistelleet Suomen Mielenterveys
seura ja Liiku Mieli Hyväksi asiantuntijaryhmä,  
Mielenterveyden keskusliitto, Soveltava liikunta SoveLi ry, 
Liikuntatieteellinen Seura ja HaagaHelia ammatti
korkeakoulun liikunnan laitos. Aloitteen tekijänä valtion 
liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto.

Päähämme on taottu terveysliikuntasuosituksia ja 
liikuntapiirakoita, joita me luterilaisella työmoraalillamme 
pyrimme pilkuntarkasti noudattamaan. 

Mutta kuka lopulta jaksaa liikkua läpi elämänsä vain 
siksi, että täyttäisi terveysliikuntatavoitteet tai -suosi-
tukset?

Tätä ihmettelee Liikuntatieteellisen seuran tutki-
mus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen. Jos liikun-
ta ei innosta, se jää todennäköisesti tekemättä. Pyykkö-
nen kehottaa meitä katsomaan läsnäolon mestareita, 
lapsia. Eivät he pelaisi palloa, hyppisi trampoliinilla, 
skeittaisi, tanssisi, uisi tai lämisi kiek-
koa, jollei se tuottaisi mielihyvää. Jos-
tain syystä meihin aikuisiin on iskos-
tettu ajatus pakosta, velvollisuudesta 
tai vähintään suorituksesta.

Eikä liikuntaa pitäisi katsoa liian 
kapeasti, sillä ihmisen elämään kuu-
luu paljon sellaista aktiivisuutta, joka 
on laskettavissa liikunnaksi. Kauppa- 
asiointia, kasvimaan kitkemistä tai 
puutöitä on vaan vaikeampi mitata vi-
rallisin keinoin.

TAVOITTEISIIN TUNTEEN KAUTTA
Liikuntapolitiikassa on Teijo Pyykkösen mielestä ali-
hyödynnetty liikunnan psyykkiset ja sosiaaliset ulottu-
vuudet, eli ne syyt, jotka saavat lapset liikkumaan ja 
leikkimään yhdessä. Kuitenkin liikuntatavoitteet saa-
vutetaan parhaiten tunteen kautta.

– Ihminen on luontaisesti laiska. Mutta kun hän on 
löytänyt liikkumisen ilon, niin sitä jaksaa tehdä. Tär-
keintä on se, mitä tapahtuu korvien välissä. Liikunta on 
hyväksi, jos siltä tuntuu.

Myös ympäristö ja muut elämään vaikuttavat teki-
jät vaikuttavat motivaatioon liikkua. Esimerkiksi puis-
toilla on suuri merkitys juuri niille, jotka harrastavat vä-
hiten liikuntaa. 

Pyykkönen varoittaa tuijottamasta liikuntasuosituk-
sia orjallisesti.

– On muitakin elämänalueita, eikä kellään ole 24 
tuntia enempää vuorokaudessa. Sitä parempi, jos saa 
joskus hikoilla ja nauraa. Älä katso elämää liikunnan 
läpi, vaan liikuntaa elämän läpi. 

Älä katso elämää liikunnan läpi, 
vaan liikuntaa elämän läpi. 

T E I J O  
P Y Y K K Ö N E N 
Liikuntatieteellisen 
seuran tutkimus- 

ja julkaisupäällikkö 

Lähteet: Käypä hoito -suositusten potilasversio, Liikunta  
on lääkettä -liikuntasuositus, www.terveyskirjasto.fi. Suomen 
Mielenterveysseuran verkkosivut www.mielenterveysseura.fi – 
Raportit – Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset. 
Liikunta & Tiede -lehti 4/15 ja Impulssi nro 29 Hurmaa, hikeä ja 
hengailua, Teijo Pyykkönen, julkaisija Liikuntatieteellinen Seura ry.

22  T U N N E  &  M I E L I  3 / 2 0 1 622  T U N N E  &  M I E L I  3 / 2 0 1 6




