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TeksTi Mari vehManen
kuva Jetro Stavén

Yhdessä liikunnallisen 
elämäntavan puolesta
Olympiakomitean tuore puheenjohtaja Jan Vapaavuori nostaa  

liikkumattomuuden yhdeksi nykypäivän polttavimmista ongelmista.  

Aktiivisen arjen rakentamiseen tarvitaan mukaan yhteiskunnan kaikki toimijat.

”Huippu-
urheilun ja 
muun liikunnan 
tarpeet eivät 
suinkaan ole 
ristiriidassa 
keskenään.”
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Jan Vapaavuori on suomalaisille 
tuttu vaikuttaja valtakunnallisesta 
ja paikallisesta politiikasta. Viime 
vuoden lopulla hänet valittiin Suo-
men Olympiakomitean puheenjoh-
tajaksi.

Vapaavuori korosti puheenjoh-
tajakampanjassaan liikkumatto-
muuden haittoja ja Olympiakomi-
tean mahdollisuuksia koko kansan 
liikuttamisessa. Näistä teemoista 
hän on puhunut myös valintansa 
jälkeen.

Vapaavuori nostaa liikkumatto-
muuden yhdeksi koko yhteiskun-
nan suurimmista haasteista ja lii-
kuntapolitiikan ylivoimaisesti mer-
kittävimmäksi kysymykseksi. Liik-
kumattomuuden todelliset kulut 
lasketaan hänen mukaansa Suo-
messakin miljardeissa.

Jan Vapaavuori muistuttaa, et-
tä WHO on arvioinut liikkumatto-
muuden olevan neljänneksi yleisin 
syy ennenaikaisiin kuolemiin koko 

maailmassa. Ongelma on edennyt 
salakavalasti, ja liikkumattomuu-
den vaikutuksiin osin vasta heräil-
lään.

− Liian vähäinen aktiivisuus hei-
kentää arjen elämänlaatua luke-
mattomin erilaisin tavoin. Se ai-
heuttaa väsymystä, heikentää yö-
unta ja rajoittaa elinpiiriä. Totta kai 
vaikutukset ovat myös sosiaalisia ja 
psyykkisiä.

Syyt liikkumattomuuden yleis-
tymiseen ovat Jan Vapaavuoren 
mukaan ilmeisiä: yhä suurempi 
osa ajasta istutaan erilaisten ruu-
tujen äärellä. Hän kertoo olevansa 
huolissaan kaikenikäisten kansa-
laisten liikkumattomuudesta. Kui-
tenkin erityisen hälyttävää on, et-
tä yhteiskunnan muutos näkyy jo 
pienissä lapsissa.

− Elinikäiset tottumukset omak-
sutaan pitkälti varhaislapsuudes-
sa, eikä lasten arki enää ole auto-
maattisesti liikkuvaa kuten ennen. 
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Myöhemmässä iässä liikuntakipi-
nän sytyttäminen on vaikeampaa 
vaikkei onneksi mahdotonta.

Korona lisännyt KahtiajaKoa
Koronaepidemia on vaikuttanut 
Jan Vapaavuoren mukaan tilantee-
seen vaihtelevin tavoin.

− Rajoitustoimet tuntuvat kaik-
kinensa varmasti eniten riskiryh-
mien arjessa. Monella ikäihmisellä 
jopa koko liikkumis- ja kävelykyky 
on vaarantunut. Työikäisillä puo-
lestaan etätyö on vähentänyt ar-
kiaktiivisuutta.

Samalla Vapaavuori kuitenkin 
toteaa, että esimerkiksi Helsingis-
sä ihmiset taittoivat koronavuon-
na 2020 erilaisia matkoja kävellen 
enemmän kuin koskaan.

− Ulkoilussa, luistelussa ja hiih-
dossa on havaittavissa hienoista 
buumia. Tutkimukset osoittavat, 
että koronavuonna osa on jopa li-
sännyt aktiivisuutta. Liikkuminen 
vaikuttaisikin polarisoituvan en-

tistä voimakkaammin yksilöiden 
välillä.

Ongelmista huolimatta Suo-
mella on Jan Vapaavuoren mukaan 
kansainvälisessä vertailussa paljon 
syytä ylpeyteen.

− Lähes kaikki suomalaiset ul-
koilevat jollain tavalla viikoittain. 
Olemme kuuluisia esimerkiksi sau-
vakävelystä ja innovaatioista hyvin-
voinnin mittaamisessa.

Liikkumisen perusrakenteet 
ovat pitkälti kunnossa. Suomessa 
on noin 10 000 urheiluseuraa, asi-
antuntevat urheiluopistot ja koko 
ajan enemmän alan yrittäjyyttä.

− Asukaslukuun suhteutettuna 
liikuntapaikkaverkostomme on 
erittäin kattava. Kunnat tekevät 
valtavasti töitä sen eteen, että asuk-
kailla on ohjattua liikuntaa, pyörä-
teitä, aktiivinen päiväkoti- tai kou-
lupäivä, puistoja, luontoreittejä se-
kä tapahtumia.

Vapaavuoren mukaan ongel-
man ydin lieneekin jossain muual-

la. Vaikka liikuntamahdollisuudet 
ovat kaiken aikaa lisääntyneet, liik-
kumattomuus on vain pahentunut.

Lähestyvässä sote-uudistukses-
sa hän näkee uhkan, että asioita 
aletaan ajatella liikaa rakenteiden 
ja himmeleiden kautta.

− Uudistuksessa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siirtyvät maakunnil-
le, mutta kunnat vastaavat edel-
leen liikuntapalveluista sekä muus-
ta terveyden edistämisestä. Vaara-
na on, että vastuut, tiedonkulku ja 
yhteistyörakenteet kokevat kolauk-
sen. Lopulta ihmiset tekevät muu-
toksen.

olympiaKomitean rooli
Olympiakomitean puheenjohtaja-
kisan aikana Jan Vapaavuori ker-
too saaneensa paljon positiivista 
palautetta nostettuaan esiin liik-
kumattomuuden ja siihen puuttu-
misen teemoja.

− Uskon, että liikunta- ja urhei-
luyhteisö ymmärtää asian merkit-

tävyyden. Myös Olympiakomitean 
tulee olla nykyistä parempi liikku-
mattomuuden vastaisessa työssä, 
Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa kaikki läh-
tee ymmärryksestä, että maailma 
ympärillä on muuttunut. Vaikka 
yhä useampi lapsi harrastaa urhei-
lua, liikkumattomuus on lisäänty-
nyt. Tämä tarkoittaa, ettei organi-
soituun liikuntaan osallistuminen 
enää ole riittävän liikkumisen tae.

− Olympiakomitealla voi olla tär-
keä symbolinen merkitys kannus-
tajana liikunnalliseen elämänta-
paan. Kysymys on pitkälti oman 
roolin kirkastamisesta.

Vapaavuori korostaa, etteivät 
huippu-urheilun ja muun liikun-
nan tarpeet ole suinkaan ristirii-
dassa keskenään. Kaikenlaisen lii-
kunnan ja urheilun arvostusta 
suomalaisessa yhteiskunnassa tu-
lee nostaa.

− Arkiaktiivisuus, ulkoileminen, 
organisoidut ja omaehtoiset lii-
kuntaharrastukset sekä kilpaurhei-
lu ovat yhdessä aidosti enemmän. 
Mitä monipuolisemmin ihmiset 
liikkuvat, sitä parempi on kansa-
kuntamme hyvinvointi ja samalla 
myös menestys huippu-urheilussa.

Tulevaisuudessa Jan Vapaavuori 
haluaisi nähdä yhä enemmän aitoa 
ja konkreettista yhteistyötä kunti-
en, järjestökentän, yritysten, työ-
paikkojen ja muiden yhteisöjen vä-
lillä.

− Liikunta pitää ymmärtää riit-
tävän laajasti. Samoin liikunnan ja 

urheilun ympärille rakentuva laaja 
ekosysteemi pitää mieltää kokonai-
suudessaan.

soveltava liiKunta tärKeää
Jan Vapaavuori näkee, että sovel-
tavassa liikunnassa on tapahtunut 
merkittäviä edistysaskeleita. On 
muun muassa hienoja urheiluseu-
raesimerkkejä, joissa soveltava lii-
kunta on integroitunut vahvasti pe-
rustoimintaan. Muutoinkin liikun-
tatoimijoiden soveltavan liikunnan 
osaaminen on hänen mukaansa li-
sääntynyt koko ajan.

Positiivisesta kehityksestä huo-
limatta työtä on edessä vielä paljon.

− Soveltavan liikunnan kohde-
ryhmään kuuluvat ihmiset harras-
tavat edelleen liikuntaa vähemmän 

kuin väestö keskimäärin. Kysees-
sä on erittäin merkittävä ryhmä − 
noin 15 prosenttia koko kansasta.

Vapaavuoren mukaan Olympia-
komitea toimii myös soveltavan 
liikunnan hyväksi. Avoin vuoropu-
helu, selkeät roolit ja yhteistyö ovat 
avainasemassa tässä työssä.

Hänen visiossaan suomalainen 
liikunta- ja urheiluyhteisö on kym-
menen vuoden päästä nykyistä yh-
tenäisempi. Liikunta ja urheilu nä-
kyvät ja kuuluvat laajalti.

− Olemme luoneet yhteiskun-
taa, jossa liikkuminen on nykyistä 
luontevampi osa arkipäivää. Har-
rastamisen hinnasta ja esteistä on 
tarvetta puhua vähemmän kuin 
nyt. Suomessa jokaisen on mahdol-
lista tavoitella omaa parastaan. 

.

”Meillä on hienoja esimerkkejä 
urheiluseuroista, joissa soveltava liikunta  
on integroitunut vahvasti perustoimintaan.”

Jan VapaaVuori
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