
 SUFT Maaliskuu 2017 • 1

tekstiä

NRO 01 / 2017
SUFT

HAASTATTELUSSA MARTTI ALANKO

KANSAINVÄLISENÄ VIERAANA 
CLARE ARDERN 

URHEILIJAN ACL-VAMMAN 
KUNTOUTUS

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN: 
URHEILUUN PALUUN HAASTEET 

TEEMANA URHEILIJAN ETURISTISIDEVAMMA | FSPA CONGRESS: PREVENTION - MISSION POSSIBLE TULOSSA KESÄKUUSSA!



 SUFT Maaliskuu 2017 • 3

Pääkirjoitus

TÄSSÄ NUMEROSSA

SUOMEN URHEILUFYSIOTERAPEUTTIEN JÄSENLEHTI
Nro1 | Maaliskuu 2017

SUOMEN URHEILUFYSIOTERAPEUTIT RY | TOIMISTO@SUFT.FI | WWW.SUFT.FI

PÄÄKIRJOITUS
JESSE PAJARI

HAASTATTELUSSA MARTTI ALANKO

POLVEN ETURISTISIDEVAMMOJEN 
KUNTOUTUS URHEILIJOILLA
JUHA KOISTINEN

FSPA CONGRESS: TULE OPPIMAAN  
MAAILMAN JOHTAVILTA 
ASIANTUNTIJOILTA

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN:
ACL-VAMMA URHEILIJALLA

KANSAINVÄLINEN VIERAS 
CLARE ARDERN

HYVÄ LIIKEHALLINTA EHKÄISEE 
VAMMOJA PALLOILULAJEISSA
MARI LEPPÄNEN

POHJOISMAISET YHDISTYKSET 
TAPASIVAT NORJASSA

KUINKA TUKEA URHEILIJOITA 
MATKALLA MENESTYKSEEN? 
MAARIT VALTONEN

SUFT RY ESITTÄYTYY:
PUHEENVUOROSSA PETER HALÈN

3
5

9

13

14

18

20

22

25

27

SU
FT

PÄÄTOIMITTAJA: JESSE PAJARI | JESSEPAJARI@GMAIL.COM |  @JESSEPAJARI
TOIMITTAJA: ANNIKA PELLINEN | I.A.PELLINEN@HOTMAIL.COM
TAITTO: NIKLAS ISBERG | ISBERG DESIGN | NIKLAS@ISBERGDESIGN.COM |  @DESIGNISBERG
JULKAISIJA: SUFT - SUOMEN URHEILUFYSIOTERAPEUTIT RY

Urheilufysioterapian aika
Tätä kirjoittaessani on viikonloppu. Aurinko paistaa, maa on valkoisena lumesta ja ulkoilma houkut-

telee liikkumaan. Auringon säteet luovat kevään tuntua. Ne symboloivat tätä aikaa,
urheilufysioterapian aikaa.

KUVA: TOUHO HÄKKINEN

Urheilufysioterapian kehitys ottaa uusia askelia. Ur-
heilufysioterapeutti toimii entistä useammin osana 
urheilijan päivittäistä valmennusta ja ennaltaehkäise-
vää terveydenhuoltoa. Tässä lehtinumerossa asiasta 
kertovat laajemmin SUFT ry:n puheenjohtaja Peter 
Halén ja Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit 
Valtonen.
Lehden perustana tulevat olemaan ajankohtainen 

tieto ja ihmiset. Sisältö tulee koostumaan henkilö-
esittelyistä ja käytännönläheisestä tiedosta. Tämän 
numeron teemana on eturistisidevamman kuntoutus. 
Tietojamme syventää asiantuntija-artikkelin myötä 
urheilufysioterapeutti (sert.), OMT Juha Koistinen. Kan-
sainvälisenä vieraanamme on kesäkuun kongressiin 
Helsinkiin saapuva, maailmalla kovassa nosteessa 
oleva australialaisfysioterapeutti Clare Ardern. SUFT 
ry:n jäsenistä esitellään fysioterapeutti, OMT Martti 
Alanko, joka kertoo fysioterapeutin haasteista golfin 
parissa.
 
Kansainvälisiä huippuja kokoontuu 
kesäkuussa Helsinkiin
Kesäkuussa järjestetään jo kolmatta kertaa kansain-
välinen urheilufysioterapia-kongressi, FSPA Congress 
- Prevention Mission Possible. Kongressi on noussut 
kansainvälisesti merkittäväksi tapahtumaksi korkea-
tasoisen ohjelman ja esiintyjien ansiosta. Helsingissä 
järjestettävä tapahtuma kokoaa saman katon alle 
kansainvälisiä ja kotimaisia huippunimiä. Muista va-
rata paikkasi ajoissa!

Kotimaista urheilufysioterapiatut-
kimusta ja osaamista esille
Nykyään julkaistaan yhä enemmän laadukasta ur-
heilufysioterapiaan liittyvää tietoa. SUFT ry pitää 
tärkeänä sitä, että tiedolla on heijastuspintaa myös 
käytännön työhön. Korkealaatuinen tieto yhdistet-
tynä käytännön osaamiseen ja kokemukseen luo 
erinomaisen perustan urheilufysioterapian laaduk-
kaalle toteutukselle. Kannustamme korkeakouluja 
tuottamaan jatkossa kotimaista urheilufysioterapia-
tutkimusta. Tämä lehti on erinomainen väylä tiedon 
eteenpäin saattamiseen. Olethan siis yhteydessä toi-
mitukseemme, jos haluat saada työsi esille.
 
Lopuksi
Toivotan kaikki tervetulleeksi lukemaan Suomen Ur-
heilufysioterapeutit ry:n uutta jäsenlehteä! Lehti on 
olemassa Teitä, lukijoita varten, joten kaikki palaute 
on meille tärkeää. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on ide-
oita tai toiveita, joiden mukaan voimme tuottaa entis-
tä paremmin lukijalähtöistä lehteä.

Aurinkoisin kevätterveisin,

fysioterapeutti, TtM
Jesse Pajari
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Pohjoismaiden suurin fysioterapialaitteiden
ja tarvikkeiden jälleenmyyjä

Alennustuotteet ja paljon muuta osoitteesta shop.lojer.com
Alennukset koodilla SUFT2017

Alennukset voimassa 30.4.2017 asti

shop.lojer.com

Kaikki urheilu- ja 
kinesioteipit -20% 

alk. 10,90€

EasyAngle 
-digitaalinen 

goniometri 240€

Kaikki TheraBand
-tuotteet -20%
alk. 12,30€

51°

Eva Wahlström,
maailmanmestari

Haastattelussa
Martti Alanko
”Golf on herkkä laji”

Esittelisitkö itsesi ja ammatillisen taustasi lehden lukijoille?

O len syntynyt Lopella. Muutimme Hel-
sinkiin ollessani 3-vuotias. Siitä lähtien 
olen asunut Helsingissä. Valmistuin 

kuntohoitajaksi Helsingin IV Terveydenhuolto-op-
pilaitoksesta 1989, fysioterapeutiksi valmistuin 
samasta oppilaitoksesta 1994. OMT-opinnoista 
valmistuin vuonna 2000. Olen työskennellyt koko 
ajan TULE-ongelmien 
parissa. Toimin 11 vuotta 
OMT Keskuksessa Itä-
keskuksessa, sieltä siirryin 
vuonna 2007 OMT-Fy-
sioterapia Helppikseen 
Pasilaan, joka on edelleen päätoimipaikkani.  
Olen itse harrastanut aina aktiivisesti liikuntaa. 
Juniori-ikäisenä pelasin jalkapalloa KäPa:ssa. 
Lukioaikana innostuin squashista, jota edelleen 
pelaan 2 - 3 kertaa viikossa. Squashin puolelta 
kävin silloisen B-valmentajakoulutuksen vuonna 

1987. Pelaan myös tennistä 2 - 3 kertaa viikos-
sa. Kesäaikana tennis ja squash jäävät hiukan 
vähemmälle jättäen golfille aikaa.
Omien liikuntaharrastusten kautta olen kiin-

nostunut kropan toiminnasta eri lajeissa. Tämän 
kautta on myös hahmottanut kuvaa potentiaali-
sista riskialueista ja siitä, mitkä toiminnanhäiriöt 

johtavat tyypillisesti kipui-
hin ja mahdollisiin vam-
moihin. Golfin puolelta 
olen käynyt paljon koulu-
tuksissa liittyen pelaajan 
fysiikkaan ja liikeanalyy-

siin. Olen käynyt myös SUFT:n teemakoulutuksis-
sa ja urheilufysioterapian kongresseissa. Nämä 
koulutukset ovat edelleen selventäneet ja syven-
täneet toimintaa urheilijoiden kanssa.

” Eri lajien välille toivoisin 
entistä enemmän rakentavaa 
yhteistyötä. Näin voisimme 
oppia toinen toisiltamme yli 

lajirajojen. ”

Haastattelemme jokaiseen lehteen yhtä SUFT ry:n jäsentä. Jäsenhaastatteluissa tutustutaan 
tarkemmin yhdistyksen jäseniin ja selvitetään, millä tavalla he työskentelevät urheilufysiote-
rapian saralla. Tässä lehtinumerossa haastattelemme Martti Alankoa, jolla on kokemusta gol-
fin parissa työskentelystä.

Haastattelu
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Olet työskennellyt golfin parissa. Millaisiin 
haasteisiin fysioterapeutti törmää golfissa?

Nykypäivän kilpagolfareiden 
harjoitusmäärät ovat suuret. 
Fysiikan täytyy olla kunnossa, 
jotta keho kestää kuormituksia. 
Toki myös suoritustekniikan täy-
tyy olla kunnossa, jotta kuormi-
tus sitä kautta olisi mahdollisim-
man vähäinen.

Useat kilpagolffarit ovat nive-
listöltään varsin liikkuvia. Urhei-
lijat ovat yleensä taitavia kom-
pensoimaan liikettä. Tämä voi 
aiheuttaa esimerkiksi sen, että 

lonkkien ja rintarangan liikkeen 
sijasta käytetään lannerankaa. 
Kyseessäoleva liikemalli tulee 
tyypillisesti esiin oheisharjoit-
teissa, esimerkiksi kyykyissä ja 
olkatason yläpuolella tehtävis-
sä liikkeissä.
Golf on herkkä laji. Tämän 

vuoksi on erittäin tärkeää, että 
fysioterapeutti toimii tiiviissä 
yhteistyössä myös golfvalmen-
tajan kanssa.

Miten urheilufysioterapia on 
mielestäsi kehittynyt viime 
vuosina? Missä haluaisit nähdä 
muutosta?

Mikä on mielestäsi urheilufy-
sioterapeutin tärkein ominai-
suus?

Millaisia terveisiä haluaisit lähet-
tää kollegoille?

Oman kokemukseni mukaan yhteistyö lajival-
mentajien ja fysioterapeuttien välillä on paran-
tunut pikkuhiljaa. Eri lajien välille toivoisin entistä 
enemmän rakentavaa yhteistyötä. Näin voisim-
me oppia toinen toisiltamme yli lajirajojen.

Mielestäni urheilufysioterapeutin tärkein omi-
naisuus on kokonaisvaltainen kiinnostus urheili-
jaan. Urheilijaa tulee valmentaa kokonaisuute-
na. Ei ole mitään järkeä harjoittaa jotain tiettyä 
lihas- tai nivelaluetta, jos päivittäinen muu toi-
minta ei tue harjoittelua.

Olkaa kiinnostuneita ja avoimia, kokeilkaa. Hake-
kaa myös omia tuntemuksia harjoitteista. Urhei-
lijoiden kanssa työskentely on vaativaa, mutta 
hauskaa ja mielenkiintoista!

Mitä teet mieluiten
vapaa-ajalla?

Vapaa-ajalla harrastan mielelläni liikuntaa, 
erityisesti mailapelejä. Pidän hyvästä ruoasta 
ja juomasta, mielelläni nautin näistä hyvässä 
seurassa!

Haastattelu
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U rheilussa yllättävän suuri 
osa eturistisiteen vam-
moista tapahtuu ilman 

kontaktia suljetussa liikeketjussa 
suunnanmuutoksen yhteydessä, jol-
loin jalkaterä on tiiviisti alustassa ja 
suunnanmuutos aiheuttaa polveen 
kierto- ja vääntöliikkeen. Laskette-
luvammoissa usein syynä on kaa-
tuminen, jolloin suksi tai lumilauta 
ohjaa polvea kiertymään vartalon 
painopisteen ohjautuessa taakse 
(ns. Phantom Foot). Myös polven 
yliojennus voi olla vammameka-
nismina. Arviolta noin kolmannes 
repeämistä olisi erilaisia urheilussa 
tapahtuvia kontaktivammoja, joissa 
vastustaja osuu polveen aiheuttaen 
polven vääntymisen. 
Eturistiside vaurioituu naisilla 

miehiä herkemmin anatomisten 
seikkojen sekä keskimäärin miehiä 
heikompien lihasvoimien ja liikehal-
linnan vuoksi. Naisilla verrattuna 
miehiin reisiluun nivelnastojen väli-
nen tila on kapeampi, eturistisiteen 
kiinnityskohta on poikkipinta-alal-
taan pienempi ja lantio keskimäärin 
leveämpi.

Eturistisidevamman hoitolinja (leik-
kauksellinen / ei-leikkauksellinen) 
päätetään yleensä ortopedin toi-
mesta. Mikäli kyseessä on eturisti-
derepeämä ilman liitännäisvammo-
ja, akuuttia leikkaustarvetta ei ole ja 
korjausleikkaus voidaan suorittaa 
vamman jälkeisen tulehduksen, tur-
votuksen ja ojennusliikerajoituksen 

vähennyttyä. Leikkauksessa raken-
netaan siirre hamstring- tai patel-
lajänteestä, joista ensin mainittu 
tapa on tällä hetkellä Suomessa 
yleisempi. Leikkaustekniikkaa vali-
tessa kannattaa huomioida urhei-
lulajin vaatimukset. Lihas, josta 
siirre on otettu, menettää yleensä 
voimantuottokykyään merkittävästi. 
Patellajännesiirteessä polven eks-
tensorimekanismin toiminta saattaa 
häiriintyä ja polven etuosan kiputilat 
ovat tavallisia ennen kuntoututumis-
ta. Noin kolmasosa urheilijoista ei 
pysty palaamaan korjausleikkauk-
sen jälkeen ensimmäisen kahden 
vuoden aikana vammautumista 
edeltävälle tasolle. 

Mikäli liikunta-aktiviteetteja muo-
kataan niin, etteivät ne eivät vaadi 
polvelta äkillisiä pysäytyksiä ja/tai 
sivusuuntaista hallintaa ja vamma 
kuntoutetaan huolellisesti, on mah-
dollista päästä 15 vuoden pitkäai-
kaisseurantojen perusteella hyvään 
toiminnalliseen tulokseen ilman leik-
kaustakin. Yksittäisen tapausselos-
tuksen perusteella intensiivisen kun-
toutusjakson jälkeen on mahdollista 
palata jalkapallossa valioliigata-
solle ilman leikkausta kokonais-
prosessin ollessa leikkaushoitoa ja 
sen jälkeistä kuntoutusta nopeampi. 
Pääsääntöisesti urheilijan eturistisi-
teen totaalivamma pyritään kuiten-
kin korjaamaan leikkauksella.

Eturistisiteen korjausleikkauksen 
jälkeinen kuntoutus voidaan jakaa 
erilaisiin aikajaksoihin. Kuntoutuk-
sen linjaaminen tapahtuu yhteis-
työssä leikkaavan lääkärin kanssa. 
Ollakseen systemaattista, kuntou-
tumisen edistymistä tulee seurata 
erilaisten toiminnallisten testien ja 
mittausten avulla. Kun kullekin jak-
solle asetetut kriteerit on saavutettu, 
voidaan siirtyä turvallisesti seuraa-
valle tasolle. Ei ole olemassa yhtä 
oikeaa tapaa tai aikataulua viedä 
kuntoutusta eteenpäin. Turvallinen 
urheiluun paluu vaatii runsaasti 
sekä kohdennettua kuntoutusta että 
tilanteeseen sopivaa yleisharjoitte-
lua muiden fyysisten ominaisuuk-
sien ylläpitämiseksi. Lajinomaisen 
harjoittelun jakso on ns. saattovai-
he urheiluun paluulle. 

Aikajaksot voivat olla kestoltaan 
liukuvia, mikäli harjoitusprogression 
kriteerit ovat toimintakykylähtöisiä 
ja kuntoutumisen seuranta riittävän 
intensiivistä. Haasteena Suomessa 
on nimenomaan riittävän tiiviin kun-
toutuksen seurannan ja sparrauksen 
puute. Tavanomainen vakuutusyh-
tiökäytäntö on korvata kymmenen 
leikkaukseen liittyvää fysioterapia-
kertaa. Tämä riittää kontrollikäyn-

Harjoitusprogressiolla tärkeä 
rooli ACL-kuntoutuksessa

Eturistiside (ACL) vastaa polven etu-takasuuntaisesta mekaani-
sesta stabiliteetista. Lisäksi eturistiside tukee polvessa tapahtu-
vaa kiertoliikettä. Eturistisiteessä on asentoa ja liikettä aistivia 
hermopäätteitä (mekanoreseptoreita), joten vamma vaikuttaa 
välittömästi hermo-lihasjärjestelmän toimintaan.

”  Leikkauksen 
jälkeinen kuntoutus 
vaatii pitkäjänteistä 
ja suunnitelmallista 

harjoittelua. ” 

Teksti: Juha Koistinen, Urheilufysioterapeutti (sert.), OMT

 

KUNTOUTUS ON JOUKKUEPELI
 
MEILTÄ SAAT LAADUKKAIMMAT URHEILUVAMMOJEN 
HOITOON LIITTYVÄT TUOTTEET NOPEASTI HENKILÖ-
KOHTAISELLA PALVELULLA 
 

”Olen ollut osana ”Rehab Athlete ” 
-tiimiä 40-vuotta ” 

Heikki Hämäläinen 

Fysioterapeutti, toimitusjohtaja 
Suomen Urheilufysioterapeutit ry:n
perustajajäsen 

Opinnot USA:ssa 
Brigham Young University 
Trenton State College 
University of Maryland 

MAAHANTUOJA:

SPORTCARE KY 
PL 411 
21201 Raisio 
0500 522561 
heikki@sportcare.fi 
www.cramerfinland.fi 

https://www.youtube.com/watch?v=wHEO1a3dmrc
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teihin noin puoleksi vuodeksi, 
kun samassa ajassa tulisi 
toteutua vaativaan kilpaur-
heiluun tähtäävillä urheilijoilla 
vajaa sata polvikuntoutukseen 
kohdennettua harjoituskertaa 
ja sen lisäksi muun ominaisuus-
harjoittelun tulisi toteutua lähes 
päivittäisellä tasolla.

Alkuvaiheessa leikkauksen 
jälkeen aikajaksot harjoitep-
rogression päivittämiseksi 
voivat olla lyhyitä; esimerkik-
si noin kolmen viikon välein 
tapahtuvassa progressiossa 
(viikot 1, 3, 6, 9 ja 12) pääs-
tään yleensä alemmalta 
toiminta- ja suorituskyvyn 
tasolta seuraavalle. Tyy-
pillisesti ensivaiheessa teh-
dään erilaisia reisilihasten 
aktivaatioharjoituksia ja 
polven liikehallintaa paran-
tavia harjoituksia varmistaen 
polven ojennusliikkuvuuden 
palautuminen. Puutteellinen 
ojennusliikkuvuus häiritsee 
myöhemmässä vaiheessa lii-
keketjun normaalia toimintaa. 
Suljetun liikeketjun harjoituksia 
(esimerkiksi kyykkyjä ja jal-
kaprässiä) pidetään avoimen 
liikeketjun harjoituksia turval-
lisempina. Toisaalta avoimen 
liikeketjun harjoitukset (esimer-
kiksi etureisipenkki) palaut-
tavat etureiden lihasmassaa 
suljetun ketjun harjoituksia 
paremmin, mutta näitä ei tulisi 

aloittaa tässä tarkoituksessa 
liian varhain. Etu- ja takareisi-
penkkien käytössä tulee olla 
huolellinen, jotta laitteen lii-
keakseli kohdentuu polven lii-
keakselin tasolle. Liikeakselien 
poiketessa toisistaan saattaa 
siirteeseen kohdistua liiallisia 
tensiovoimia. Toiminnalliset 

harjoitukset painottuvat suo-
ralinjaisiin liikkeisiin välttäen 
polveen kohdistuvia kiertä-
viä ja leikkaavia voimia. 
Tärkeä osa leikkauksen 

jälkeistä kuntoutusta on huo-
lehtia myös keskivartalon ja 
lantion alueen tukilihasten 
sekä pohjelihasten hyväs-

tä toiminnasta liikehallinnan 
parantamiseksi esimerkiksi 
hyppyjen alastuloissa. Aero-
bisen kunnon ylläpito tapah-
tuu esimerkiksi kuntopyörällä 
(polven koukistusliikkuvuuden 
ollessa yli 110 astetta) tai 
allasharjoittelulla (vesijuoksul-
la ja muilla vesiharjoitteilla).

Eturistisiteen korjausleikkauk-
sen jälkeinen kuntoutuspro-
gressio perustuu aikajanaan 
ja suorituskyvyn arvioon.
Kolme kuukautta leikkauk-

sen jälkeen voidaan yleensä 
tehdä turvallisesti suoritusky-
kyä mittaavia testejä, kuten 
polven ojennus- ja koukistus-
voiman testaus (toistosuori-
tusmaksimina ja/tai isomet-
risenä maksimina esimerkiksi 
jalkaprässissä) tai yhden 

jalan ponnistusvoimatesti 
(lentoaika tai pituus).  Erilai-
sia hyppelykoordinaatioon 
liittyviä moniloikkatestien tois-
tettavuutta on myös tutkittu ja 
ne antavat paremman kuvan 
toiminnallisuudesta kuin pelk-
kä yksittäinen hyppytesti. Tes-
tituloksia verrataan toiseen 
alaraajaan tai optimaalisessa 
tapauksessa vammautumista 
edeltäneeseen tilanteeseen, 
mikäli näitä on saatavilla. 
Tässä vaiheessa on hyvä tar-
kistaa juoksutekniikka, erilais-
ten kyykkyliikkeiden tekniikka 
sekä hyppyjen alastulotek-
niikka videoiden. Eturistisiteen 
korjausleikkauksen jälkeinen 
kuntoutusprogressio perustuu 
aikajanaan ja suorituskyvyn 
arvioon.
Kolmen kuukauden testien 

perusteella suunnitellaan kun-
toutuksen eteneminen kohti 
puolen vuoden etappia. On 
arvioitu, että uusintavamman 
riski olisi suurimmillaan pol-
ven subjektiivisen toiminta-
kyvyn ja liikkuvuuden palau-
duttua, mutta lihasvoimien 
ja hallinnan ollessa vielä 
puutteellisia. Myöskin siirre 
on menettänyt jonkin verran 
vetolujuuttaan. 
Näistä syistä johtuen har-

joittelun painopiste on edel-
leen tämän (3 - 6 kk) jakson 
alkupuolella lihasvoiman 
palauttamisessa ja suoralin-
jaisissa toiminnallisissa liikkeis-
sä. Juoksutekniikkaa hiotaan 
hölkästä juoksuksi. Erilaista 
liikehallintaa ja ketteryyttä 
kehittävää harjoittelua tulee 
olla mukana. Sivusuuntaisen 
liikkeen harjoittelua lisätään 
hyvin maltillisella progressiolla 

välttäen ”leikkaavaa” liikettä. 
Harjoitteissa tulee huomioida 
myös nilkan ja lantion alueen 
hallinta ja tehokas käyttö. 
Hypyistä alastuloihin sekä 
niitä seuraavien hyppyjen 
ponnistuksiin ja vastaponnis-
tuksiin kiinnitetään huomioita. 
Jakson loppupuolella erilaiset 
sivusuuntaiset ponnistukset ja 
ketteryys-/koordinaatiohar-
joitukset tehostuvat. 

Urheilija pystyy palaamaan 
suoralinjaisen lajin täysite-
hoiseen harjoitteluun noin 
puolen vuoden kuluessa leik-

kauksesta, mikäli kuntoutus 
on edennyt hyvin ja suori-
tuskykytesteissä on saavutettu 
90 - 100 %:n taso. Mikäli laji 
sisältää sivusuuntaista, vään-
tävää tai kiertävää liikettä tai 
siinä on kontaktivamman riski, 

kannattaa varsinaiseen täy-
sitehoiseen lajiharjoitteluun 
palata vasta 9 - 12 kuukautta 
leikkauksen jälkeen polven 
suorituskyvyn ollessa > 100 
%. Tätä ennen urheilijan kan-
nattaa kuitenkin ”ajaa lajia 
sisään” helpotetulla ohjel-
malla huomioiden harjoit-
teissa esimerkiksi pallopelien 
vaatiman havainnointikyvyn.  
Suorituskyvyn ollessa (lähes) 
palautunut, päävastuu har-
joittelun ohjelmoinnista siirtyy 
urheilufysioterapeutilta val-
mentajalle.

” Eturistisiteen 
korjausleikkauksen 

jälkeinen 
kuntoutusprogressio 

perustuu aikajanaan ja 
suorituskyvyn arvioon. ”

” Eturistisiteen 
korjausleikkauksen 

jälkeinen 
kuntoutusprogressio 
perustuu aikajanaan 

ja suorituskyvyn 
arvioon. ”

Kirjoittaja työskentelee Liikuntafysio Sellossa Espoossa ja Liikuntafysio Mäkelänrinteessä Hel-
singissä. Liikuntafysio tuottaa Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean urheilufysiotera-
piaan liittyvät asiantuntijapalvelut. nut pikkuhiljaa. Eri lajien välille toivoisin entistä enemmän 
rakentavaa yhteistyötä. Näin voisimme oppia toinen toisiltamme yli lajirajojen.

” Turvallinen urheiluun 
paluu vaatii runsaasti sekä 
kohdennettua kuntoutusta 
että tilanteeseen sopivaa 
yleisharjoittelua muiden 
fyysisten ominaisuuksien 

ylläpitämiseksi. ”
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3rd International

Also:	Clare	Ardern (AUS),	Ewa Roos (DEN),	Hannu Paajanen (FIN),	Kati	Pasanen (FIN)	etc.

FSPA Congress 2017, Prevention 
-Mission Possible on fysiotera-
peuteille ja lääkäreille suunnattu 

tapahtuma, jonka teemana on urheilijan 
nivus- ja polvivaivat. Uusin tieto yhdis-
tettynä demo-esityksiin antaa runsaasti 
käytännön työkaluja päivittäisen työn 
tueksi. Kongressin jälkeen osallistuja voi 
tarjota parasta osaamista asiakkailleen. 
Tapahtuma järjestetään viihtyisässä 
ympäristössä Marina Congress Cente-
rissä, Helsingissä. Esiintyjät ovat koti- ja 
ulkomaisia urheilulääketieteen ja urhei-
lufysioterapian asiantuntijoita. Korkea-
tasoisten esiintyjien lisäksi kongressi saa 
arvovaltaisen kunniavieraan, kun tapah-
tumaa kunnioittaa läsnäolollaan maail-
man fysioterapia-järjestön (WCPT) pu-
heenjohtaja Emma Stokes. 
Kongressin pääesiintyjä on professori 
Karim Khan Kanadasta. Khan toimii 
muun työnsä ohessa British Journal of 
Sports Medicine -lehden päätoimitta-
jana ja häntä voidaan pitää yhtenä ur-
heilulääketieteen vaikutusvaltaisimmista 
henkilöistä. Khan pitää keynote-esityk-
set molempien päivien alussa. Kongres-
sin 1. päivän teemana ovat nivusvaivat. 
Brittiläinen Adam Weir on urheilijan 
nivusvaivojen johtavia asiantuntijoita 

maailmassa. Hän on ollut äskettäin mu-
kana laatimassa asiantuntijalausuntoja 
sekä urheilijan nivusalueen kipuun että 
FAI-syndroomaan liittyen. Kirurgi Han-
nu Paajanen kertoo urheilijan nivus-
vaivojen hoitomahdollisuuksista kirurgin 
näkökulmasta. Käytännön näkökulmaa 
päivän teemaan tuovat Valioliigaseu-
ra Southamptonin fysioterapeutti Mo 
Gimpel ja tunnettu kanadalainen fysio-
terapeutti Linda Joy-Lee. 
Kongressin 2. päivän teemana ovat 

polvivaivat. Fysioterapeutti ja tutkija Kati 
Pasanen puntaroi esityksessään polvi-
vammojen ennaltaehkäisyyn liittyviä teki-
jöitä. Urheilufysioterapeutti (sert.), OMT 
Juha Koistinen pureutuu puolestaan 
eturistisidevammojen kuntoutukseen. Täs-
tä ohjelma etenee sujuvasti australialai-
sen fysioterapeutti Clare Ardernin esi-
tykseen, jossa pohditaan return to play 
-kriteereitä. Clare tunnetaan erinomaise-
na esiintyjänä. Hän on noussut nopeasti 
halutuksi puhujaksi ympäri maailman. 
Claren ajatuksia voit lukea enemmän 
tämän lehden sivuilta. Professori Teppo 
Järvisen artikkeleita on julkaistu useis-
sa maailman johtavissa lääketieteen 
lehdissä. Järvinen tulee haastamaan 
polven tähystykseen liittyvät käytännöt. 

Professori Ewa Roos jatkaa esittämällä 
kysymyksen: “If not surgery, what then?” 
Tämän jälkeen fysioterapeutti ja tutkija 
Ben Waller pohtii harjoittelun vaikutuk-
sia degeneroituneen polven terveyteen.

Tule oppimaan maailman 
johtavilta asiantuntijoilta

Seuraa Twitterissä
#fspacongress

Karim Khan @BJSM_BMJ
Emma Stokes @ekstokes
Clare Ardern @clare_ardern
Mo Gimpel @MoGimpel
Kati Pasanen @KatiPasanen
Juha Koistinen @JuhaKoistinen

Teppo Järvinen @shamteppo
Adam Weir @AdamWeirSports
Linda-Joy Lee @DrLJLee
Ewa Roos @ewa_roos
Ben Waller @

FSPA Congress on sisällöltään ainutlaa-
tuinen fysioterapiatapahtuma Suomes-
sa. Tapahtuma on saanut yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota. Kongressi tar-
joaa suomalaisille fysioterapeuteille 
loistavan tilaisuuden tavata maailman 
johtavia asiantuntijoita. Se on myös 
erinomainen paikka vaihtaa ajatuksia 
sekä vanhojen että uusien kollegoiden 
kanssa.
Tule mukaan tekemään tapahtumasta 

ikimuistoinen.

Lue lisää osoitteesta
www.fspa-congress.com

Teksti: Jesse Pajari
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Tutkimuksesta käytäntöön:
Lihakset kuntoon ACL-vamman 
jälkeen
Tutkimuksesta käyntäntöön -artikkelisarjassa kootaan yhteen useampia referaatteja lehden tee-
maan sopivista tuoreista tutkimusartikkeleista. Tällä kertaa aiheena ovat urheilijoiden ACL-vammat 
ja niiden kuntoutus ennen harjoitus- ja pelikentille paluuta.

Teksti: Jesse Pajari

1 Nuori urheilija on alttiimpi 
uudelle ACL-vammalle

Eturistisiteen rekonstruktion (ACLR) tavoit-
teena on vähentää polven väljyyttä ja 

instabiliteettia sekä jatkossa ilmaantuvien pol-
vivammojen todennäköisyyttä. Systemaattisen 
katsauksen tarkoituksena oli arvioida iän ja ak-
tiivisuustason vaikutus pääasiallisina riskitekijöinä 
ACL-rekonstruktion jälkeiselle uudelle vammalle. 

Kirjallisuushaun ja tutkimusten laadun arvioinnin 
perusteella katsaukseen valikoitui 19 tutkimusta 
vuosilta 1966 - 2015. Aineiston mukaan uuden 
ACL-vamman merkittävimmät riskitekijät olivat 
alle 25 vuoden ikä (21 %:n riski) ja paluu vam-
maa edeltäneelle aktiivisuustasolle (20 %:n riski). 
Näiden tekijöiden yhdistyessä uuden ACL-vam-
man riski oli 23 %. Yli 25-vuotiailla vammariski 
oli 15%. 

Uuden ACL-vamman riski on suurin urheiluun pa-
luun alkuvaiheessa. Tulosten perusteella voidaan 
arvioida, että alle 25-vuotiaalla, joka palaa ur-
heilemaan vammaa edeltäneelle tasolle, on 30 
- 40 -kertainen vammariski verrattuna ikätoverei-
hin, joilla ei ole ollut aiempaa ACL-vammaa.

Tämän katsauksen kohdalla on huomioitava 
se, että tutkimusten protokolliin liittyvistä eroista 
johtuen tulokset saattavat aliarvioida todellisia 
lukuja. Katsauksessa ei otettu huomioon siirre-
tyypin ja siirteen koon vaikutusta tuloksiin, eikä 
katsauksessa arvioitu sukupuolten välisiä eroja. 
Tutkimuksissa käytetyt kuntoutus-protokollat oli-
vat sisällöltään vaihtelevia.

2 ACL-siirteen repeämäriskiin 
voidaan vaikuttaa
Päätös siitä, milloin urheilija on valmis palaa-
maan takaisin urheilulajinsa pariin eturistisiteen 
rekonstruktion (ACLR) jälkeen on haastava, koska 
yleisesti käytössä olevista kriteereistä ei ole ole-
massa validoitua tietoa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, voidaan-
ko objektiivisten kriteereiden, kuten lihasvoiman 
ja toiminnallisten testien, avulla määritellä riski-
tekijöitä urheiluun paluun jälkeiselle ACL-siirteen 
repeämälle.

Tutkimukseen osallistui ammattiurheilijoita (miehiä, 
n = 158), joille suoritettiin ACL-rekonstruktio ja jot-
ka palasivat urheilussa vammaa edeltäneelle ta-
solle. Osallistujat suorittivat kolmivaiheisen kuntou-
tusohjelman ja fyysistä toimintakykyä mittaavan 
testistön ennen urheiluun paluuta. Urheiluun pa-
luun jälkeen ACL:n uudelleen repeämiä seurattiin 
keskimäärin 646 päivän ajan.

ACL-siirre repesi 16,5 %:lla urheilijoista keski-
määrin 105:n päivän kuluttua urheiluun paluusta. 
Urheilijalla oli nelinkertainen riski repeämään, 
jos hän ei täyttänyt kaikkia ennalta asetettuja kri-
teereitä ennen paluuta joukkueensa harjoituksiin. 
Lisäksi pienempi takareiden ja etureiden lihasvoi-
mien välinen suhde oli riskitekijä siirteen repeä-
mälle.

Tutkimukseen osallistuneet olivat ammatikseen 
urheilevia miehiä. Naisurheilijoiden puuttuminen 
otannasta rajoittaa osaltaan tulosten yleistämistä. 
Tutkimuksessa ei suoritettu liikeanalyysiä, eikä ar-
vioitu liikehallintaa.

3 Fysioterapia ennen ACL-rekonstruktiota osaksi hoitokäytäntöä

Kuntoutus ennen eturistisiteen rekonstruktiota (ACLR) 
parantaa operaation jälkeisiä tuloksia ainakin lyhy-
ellä aikajänteellä, mutta mikä on vaikutus tuloksiin ja 
todennäköisyyteen palata urheilun pariin pidemmässä 
seurannassa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko preope-
ratiivisella kuntoutuksella vaikutusta toiminnallisiin tulok-
siin kaksi vuotta ACLR:n jälkeen. 

Tutkimus vertasi kahden kohortin (Delaware-Oslo ACL 
Cohort (DOC, n = 192) vs. The Multicenter Orthopa-
edic Outcomes Network (MOON, n = 1995)) väli-
siä tuloksia, joista toinen (DOC) suoritti ylimääräisen 
kuntoutusjakson ennen operaatiota. Kuntoutuksessa 
keskityttiin voima- ja liikehallintaharjoitteluun. Muuttu-
jina tarkasteltiin IKDC- (International Knee Documen-
tation Committee) ja KOOS-kyselyiden (Knee injury 
and Osteoarthritis Outcomes Score) tuloksia sekä to-
dennäköisyyttä, jolla urheilija palasi takaisin urheilun 
pariin.

Preoperatiiviseen kuntoutukseen osallistuneella 
DOC-ryhmällä oli parempi koettu toimintakyky (IKDC: 
84 ± 25 vs. 71 ± 32; KOOS: 94 ± 10 vs. 78 ± 33) ja 
suurempi todennäköisyys (72 % vs. 63 %) palata takai-
sin urheilun pariin kaksi vuotta ACLR:n jälkeen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan vain n. 60 % urheilijois-
ta palaa vammaa edeltäneelle tasolle eturistisiteen 
rekonstruktion (ACLR) jälkeen. Koska huippu-urheilijat 
eroavat fyysisten, psykologisten ja sosiaalisten tekijöi-
den osalta muista urheilijoista, tällä saattaa olla vaiku-
tusta urheiluun paluun todennäköisyyteen.

Systemaattisen katsauksen päätarkoituksena oli selvit-
tää urheiluun paluun todennäköisyys huippu-urheilijoil-
la ACLR:n jälkeen. Kirjallisuushaun jälkeen (19.1.2016 
mennessä julkaistut tutkimukset) katsaukseen hyväksyt-
tiin 24 tutkimusta (n = 1272). 

Katsauksen mukaan 83 % huippu-urheilijoista palasi 
vammaa edeltäneelle tasolle. Suurin osa urheilijoista 

palasi lajinsa pariin 6 - 13 kuukautta ACLR:n jälkeen. 
ACL-siirteen repeämisen riski oli 5,2 %. Suurin osa tut-
kimuksista, joissa selvitettiin ACLR:n vaikutusta urheilijan 
suorituskykyyn, ei löytänyt merkittävää eroa loukkaan-
tuneen urheilijan ja kontrollin välillä. Urheiluun paluun 
todennäköisyyteen vaikuttivat suuremmat urheilulliset 
taidot ja urheilijan merkitys joukkueelle.

Katsauksen päätulokseen tulee suhtautua varovaisuu-
della, koska se sisälsi erilaisia tutkimuksia pitkältä aika-
väliltä, ja siten poikkeavuuksia tutkimusten asetelmissa. 
Naiset olivat katsauksessa aliedustettuina. Tuloksia ei 
tule yleistää huippu-urheilijoihin, jotka ovat olleet tois-
tamiseen ACL-operaatiossa.

4 Huippu-urheilija palaa todennäköisemmin vammaa edeltäneelle tasolle 
ACL-rekonstruktion jälkeen
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Päätös urheiluun paluusta ACL-vamman jälkeen tulee perustua 
aikaan ja urheilijan toimintakykyyn

ACL-vamman jälkeen polven uusi vamma 
on verrattain yleistä. Erityisen haastava tilan-
ne on silloin, kun ACL repeämän yhteydessä 
havaitaan nivelkierukkavamma, jonka tiede-
tään lisäävän polven nivelrikon todennäköi-
syyttä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden 
polvivamman yhteyttä urheiluun paluuseen, 
1-tason urheiluun paluun ajankohtaan ja pol-
ven toimintaan ennen urheiluun paluuta kaksi 
vuotta eturistisiteen rekonstruktion jälkeen.

Tutkimukseen osallistujat koostuivat Delawa-
re-Oslo ACL Kohortin Norjan osuudesta (n 
= 106). Kuntoutus sisälsi preoperatiivisen 
fysioterapiajakson ja operaation jälkeisen 
yksilöllisesti suunnitellun kolmivaiheisen kun-
toutuksen. Osallistujille suoritettiin urheiluun 
paluutestistö.

Osallistujilla, jotka palasivat 
1-tason urheiluun, oli yli nelinker-
tainen riski uudelle polvivammalle. 
Vammariskiä lisäsi myös ero etu-
reisien lihasvoimassa (< 90 % vs. ≥ 
90 %). Jokainen urheiluun paluuta 
pitkittänyt kuukausi pienensi uuden 
polvivamman riskiä 51 %:lla aina 
yhdeksään kuukauteen asti. Osal-
listujilla, jotka läpäisivät urheiluun 
paluun kriteerit, oli 84 % pienempi riski uudel-
le polvivammalle.

Tutkimuksesta on hyvä huomioida, että tar-
kempia aikoja ja määriä urheilijan osallistumi-
sesta harjoitteluun tai otteluihin ei kyetty arvi-
oimaan. Tutkimuksessa ei arvioitu urheiluun 
paluukriteeristön mahdollista vaikutusta pol-
ven nivelrikon myöhempään esiintymiseen.  

Poimintoja käytäntöön

Tutkimuskatsausten perusteella voidaan nos-
taa esiin muutamia seikkoja, joihin olisi hyvä 
kiinnittää huomiota ACL-vamman kuntoutuk-
sessa.
Voima- ja liikehallintaharjoitteluun perustu-

va fysioterapiajakso ennen ACLR:ta auttaa 
parantamaan operaation jälkeistä toimin-
takykyä ja todennäköisyyttä palata urheilun 
pariin. Niin pre- kuin postoperatiivisenkin kun-
toutuksen laatuun on kiinnitettävä huomiota ja 
urheilulajien väliset erot on pidettävä mielessä.

Kuntoutuksen yhtenä tärkeänä painopistee-
nä voidaan pitää riittävää lihastasapainoa; 
loukkaantuneen ja ei-loukkaantuneen puolen 
etureiden lihasvoiman tulee olla samalla tasol-
la. Myös loukkaantuneen puolen takareiden 
ja etureiden lihasvoiman välisen suhteen on 

oltava riittävä, jotta mahdollisia ACL-siirteen 
repeämiä voidaan ennaltaehkäistä. Hyvin 
suunnitellun oheisharjoittelun merkitys korostuu 
erityisesti urheilijoilla, joilla on suurentunut riski 
toiseen ACL-vammaan.
Lisäksi on syytä kehittää ohjeistuksia ja kri-

teereitä sen suhteen, milloin urheilija on valmis 
palaamaan täysipainoiseen harjoitteluun. 
ACL-siirteen repeämäriskiä voidaan vähentää 
merkittävästi, mikäli urheilija täyttää ennalta 
määrätyt kriteerit ennen harjoitteluun paluuta. 
Urheilija on valmis palaamaan vammaa edel-
täneelle tasolle lajissaan keskimäärin 6 - 13 
kuukauden kuluttua ACLR:n jälkeen.

LIIKUTTAVAA 
LUETTAVAA

fysioterapeuteille  
ja hyvinvoinnin 
ammattilaisille

Saatavilla kirjakaupoista tai osoitteesta LISÄTIEDOT JA YRITYSTILAUKSET
Matti Alasimonen
050 461 7730
matti.alasimonen@fitra.fi
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Lihaskuntoharjoittelun  
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Liikuntafysiologian 
perusteet
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Clare Ardern

Can you introduce yourself to our 
readers, please?

I studied to be a physiotherapist in Melbourne, 
Australia. As a junior athlete (who was very bad 
at workload management!), I was frequently in 

the physio clinic. This is where my interest in how to 
manage, treat and prevent sports injuries was originally 
piqued. Like many young physiotherapy students, 
I thought physiotherapy was all about working with 
athletes. I soon discovered that there is a whole lot 
more to physiotherapy than sports, and especially 
loved working in neurological rehabilitation. But I’m 
an absolute sport nut, so it’s probably no surprise that 
sports physiotherapy won out in the end!
In the second half of my physiotherapy degree I 

had the opportunity to lead a research project. I 
was responsible for testing the isokinetic strength of 
50 recreational and sub-elite athletes with different 
hamstring grafts for ACL reconstruction. I liked the idea 
of using my clinical training to help develop meaningful 
research questions, and that’s when I decided I wanted 
to do a PhD.
Much of my work now is on return to play – with 

colleagues at Linköping University in Sweden and La 
Trobe University in Australia, we are developing an 
app to help build athletes’ confidence to return to sport 
after injury. But I’m also really interested in how we 
translate research evidence into practice. I’m one of 
the 5 Deputy Editors for BJSM, and responsible for 
systematic reviews. My focus is making sure BJSM 
publish high quality systematic reviews that can help 
the clinician. I work closely with authors to help frame 
their clinical messages, and curate a series of articles 
addressing issues like how the reader can know if a 
systematic review is any good. I also actively work on 
systematic reviews – I’m contributing to 5 right now!

How you initially 
became interested 
in a subject of ACL 
rehabilitation and 
return to sport?
It seemed like a lot of focus in 
research was on how to do 
surgery, and rehabilitation, 
but not so much on returning 
to sport. Of course surgery 
and rehabilitation are very 
important, but I think what 
concerns athletes the most 
is returning to sport! And 
being a physiotherapist, 
figuring out better ways of 
doing rehabilitation is always 
relevant.

What are the three 
key elements sports 
physiotherapist 
need to consider 
for doing successful 
return to sport 
decisions in a case 
of ACL injury?
Not every athlete will return to 
his or her preinjury sport, and 
just because he/she does not 
return, it does not mean you 
have failed as a clinician.
Re-injury (to the same 

knee or the opposite knee) 
is devastating. Know the 
key discharge criteria that 
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have the strongest influence 
on reducing re-injury risk and 
monitor/measure them: time, 
strength, sport-specific tests.
Practice shared-decision 

making: share information 
honestly and openly with 
the athlete. Your unbiased 
information about everything 
from return to sport rates, risk 
for re-injury and the long-term 
health of the knee are vital to 
helping the athlete make an 
informed decision about his or her 
return to sport.

What are the main 
challenges for 
balancing between 
research and practice 
regarding return to 
sport?
Return to sport is about risk 
management. There will be times 
when you accept more risk and 
times when you accept less risk. 
No research study can give you 
the absolute, fool-proof answer. 
Use high quality research 
evidence and high quality 
clinical reasoning to guide your 
decision-making.

Your favorite 
hobbies?
Easy! Playing football, riding my 
bikes (road and MTB), skiing, 
playing the piano and dancing 
kizomba.

Your favorite book(s)?
The Sports Gene, by David 
Epstein. A fascinating exploration 
of the influence of nature and 
nurture on sports performance.
The Book Thief, by Markus 

Zusak. A heartachingly beautiful 
story of friendship and suffering. 
Read the book – don’t watch the 
film.

What is your message 
for people who are 
coming to listen to 
your presentation in 
FSPA Congress?
I’m really looking forward to 
sharing some of my experiences 
and knowledge I have gained 
through collaborating with 
some great clinicians and 
researchers. In my presentation 
and workshop, I hope I can give 
you some food for thought and 
practical tips that you can use 
in your clinical practice. I’m also 
looking forward to learning from 
you all and exchanging ideas. 
See you soon!

Kansainvälisenä vieraana esittelemme mielenkiintoisen ja ajankohtaisen henkilön, joka liit-
tyy oman työnsä kautta keskeisesti lehden teemaan. Ensimmäisenä vieraanamme on aust-
ralialaisfysioterapeutti ja tutkija Clare Ardern, jonka viime vuosien aikana tekemä työ ACL-
vammojen kuntoutuksen ja etenkin urheiluun paluuseen liittyvän päätöksenteon parissa on 
tuonut paljon uutta tietoa urheilufysioterapeuteille. Clare on tällä hetkellä erittäin kiireinen. 
Muun työnsä ohessa hän kiertää maailmalla luennoimassa aiheesta. Clare nähdään kesä-
kuussa myös Suomessa.

” Your unbiased 
information about 

everything from return 
to sport rates, risk for 

re-injury and the long-
term health of the knee 
are vital to helping the 

athlete make an informed 
decision about his or her 

return to sport. ” 
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Liikehallinnan merkitys vam-
mojen ehkäisyssä nuorilla 

palloilulajien urheilijoilla

Puutteellinen liikehallinta voi olla merkittävä syy lisään-
tyneiden liikuntavammojen taustalla. Liikehallinta voi olla 
heikko myös urheilijoilla, selviää Mari Leppäsen väitöstut-

kimuksesta. 

Tulokset
Noin 70:n alkuperäistutkimuk-
sen meta-analyysi osoitti, että 
urheiluvammoja voidaan tehok-
kaasti ehkäistä erilaisilla her-
molihasjärjestelmän toimintaa 
kehittävillä harjoitusohjelmilla. 
Nämä harjoitusohjelmat sisäl-
sivät urheilijoiden liikehallintaa, 
tasapainoa, ketteryyttä, koordi-
naatiota ja voimaominaisuuksia 
parantavia osioita. Tyypillisesti 
tutkimuksissa käytetyt harjoi-
tusohjelmat toteutettiin osana 
alkulämmittelyä. Harjoitteet oli 
mahdollista toteuttaa ilman kal-
liita apuvälineitä osana alku- ja 
loppuverryttelyjä. 
Rasitusvammat osoittautuivat 

jopa aiempaa luultua yleisem-
miksi nuorten koripallon ja sali-
bandyn pelaajien keskuudessa. 
Etenkin polveen ja alaselkään 
kohdistuvia rasitusvammoja 
rekisteröitiin paljon. Rasitusvam-
mat aiheuttivat myös pitkiä pois-
saoloja täysipainoisesta harjoit-

telusta ja kilpailemisesta. 
Pelaajien polven hallintaa ja 

suoritustekniikkaa tutkittiin kah-
den jalan pudotushyppy -testis-
sä. Liikesuoritukset analysoitiin 
3D-liikeanalyysilla. Pelaajien 
frontaalitason polven hallinta 
hypystä laskeutumisessa osoit-
tautui heikoksi molemmissa 
lajeissa. Puutteellisen liikehal-
linnan havaittiin olevan erittäin 
yleistä etenkin tytöillä. 

Kolmen pelikauden pituinen seu-
rantatutkimus osoitti, että vähäi-
sempi polven fleksio hypyn alas-
tulossa sekä suurentunut alustasta 
mitattu voima laskeutumisvaiheen 
aikana lisäsivät ACL-vamman ris-
kiä nuorilla naiskoripalloilijoilla 
ja -salibandypelaajilla. Toisin 
sanoen pelaajat, jotka eivät 
keventäneet alastuloa joustamal-
la polvista, olivat suuremmassa 
riskissä saada ACL-vamma kuin 
pelaajat, jotka laskeutuivat peh-
meämmin. Lisääntyneen polven 
valgusliikkeen ei havaittu olevan 
itsenäisenä tekijänä yhteydessä 

ACL-vammoihin, mikä johtunee 
osittain valguksen yleisyydestä 
nuorilla naispalloilijoilla.

–Kohdennettua harjoittelua tar-
vitsevat etenkin nopeita suunnan-
muutoksia ja jarrutuksia vaativien 
lajien nuoret harrastajat. Vammo-
ja ehkäisevän monipuolisen har-
joittelun tulisi olla osa jokaisen 
kasvavan nuoren liikuntaharjoit-
telua, Leppänen suosittaa.
TtM Mari Leppäsen liikun-

talääketieteen väitöskirja ”Pre-
vention of injuries among youth 
team sports: the role of decrea-
sed movement control as a risk 
factor” (Liikehallinnan merkitys 
vammojen ehkäisyssä nuorilla 
palloilulajien urheilijoilla) tar-
kastettiin Jyväskylän yliopistossa 
13.1.2017. Vastaväittäjänä toimi 
PhD Rhodri S. Lloyd (Cardiff 
Metropolitan University, Iso-Bri-
tannia) ja kustoksena professori 
Urho Kujala (Jyväskylän yliopis-
to).

Leppäsen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tutkia urheiluvammojen ehkäisyä, rasi-
tusvammojen yleisyyttä ja vakavuutta sekä liikehallinnan yhteyttä vakaviin polvivammoihin 

nuorilla palloilulajien urheilijoilla. Tutkimus koostui kahdesta osasta, joista ensimmäinen 
oli laaja systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi urheiluvammojen ehkäisystä 

tehdyistä satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista. Toinen osa tutki nuorten koripallon 
ja salibandyn pelaajien (n = 401) rasitusvammojen yleisyyttä ja vakavuutta, pelaajien 

liikehallintaa ja suoritustekniikkaa kahden jalan pudotushypystä laskeutumisen aikana sekä 
polven eturistiside (ACL) -vammojen riskitekijöitä nuorilla naispelaajilla. 

Teksti: Mari Leppänen
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Käytäntöön
Tutkimuksen perusteella liike-
hallinnan ja suoritustekniikan 
parantaminen sekä jarrutta-
van liikkeen lisääminen hy-
pyistä alastulojen ja suunnan-
muutosten aikana on tärkeää 
liikuntavammojen ehkäisyssä. 
Puutteellinen liikehallinta voi 
aiheuttaa liiallista kuormitusta 
nivelille ja saattaa lisätä louk-

kaantumisriskiä sekä äkillisten 
että rasitusvammojen osalta. 
Vaikka tutkimuksessa löy-

dettiin selkeä yhteys polven 
fleksiosuuntaisen kuormituksen 
ja vammariskin väliltä, tutkimus 
osoitti myös sen, että kahden 
jalan pudotushyppy -testi ei 
ole riittävän herkkä ja tarkka 
tunnistamaan riskissä olevia 
urheilijoita. Parempia liike-

hallintatestejä tulee jatkossa 
kehittää.
Monipuolisesta vammoja 

ehkäisevästä harjoittelusta hyö-
tyvät kuitenkin kaikki urheilijat. 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education and Health 253, ISSN: 
0356-1070, ISBN: 978-951-39-6940-0.

Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä.
 040 805 3825
 myynti@library.jyu.fi.

Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6940-0

Väitöskirjan aineisto koostuu Tampereen Urheilulääkäriaseman Urheilijan liiketaidot, lihaskunto 
ja terveys -tutkimushankkeesta. Tulokset jalkautetaan Terve Urheilija -ohjelman välityksellä.

Terve Urheilija -ohjelma on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa (LiVE),
jonka tehtävänä on koordinoida liikuntavammojen ehkäisyä Suomessa.

Lisää tutkittua tietoa ja vinkkejä harjoitteluun: TERVEURHEILIJA.FI.
Seuraa Terve Urheilijaa myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTube-kanavalla.

https://twitter.com/terveurheilija
https://www.facebook.com/terveurheilija
https://www.youtube.com/user/Terveurheilija
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6940-0 
http://www.terveurheilija.fi/etusivu
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Pohjoismaiset yhdistykset
tapasivat Norjassa
Teksti: Jesse Pajari, Peter Halén

V arhaisena marraskuun aamuna 
automme kaarsi pitkin Norefjell 
vuoriston mutkittelevaa tietä. Mää-

ränpää, Norefjell Ski & Spa -hotelli, sijaitsi 
noin 1000 metrin korkeudessa ja noin puolen-
toista tunnin ajomatkan päässä Oslosta. Tal-
ven ensimmäiset lumihiutaleet alkoivat leijailla 
vuorten yllä saapuessamme perille. Odotetta-
vissa oli mielenkiintoiset kolme päivää.
Norefjellissä järjestettiin Scandinavian 

Congress of Medicine & Science in Sports 
2016 -tapahtuma. Puitteet tapahtumalle olivat 
erinomaiset. Kongressiyleisö koostui pääosin 
norjalaisista urheilulääkäreistä ja urheilufysio-
terapeuteista sekä tutkijoista. Esiintyjälista oli 
kattava ja korkeatasoisia luennoitsijoita oli 
saapunut runsaasti myös Norjan ulkopuolelta. 
Pohjoismaiset urheilufysioterapiayhdistyk-

set (Islantia lukuun ottamatta) kokoontuivat 
kongressin yhteydessä ensimmäistä kertaa 
keskustelemaan yhdistysten tilanteesta ja kar-
toittamaan yhteistyömahdollisuuksia. Alkuun 
yhdistysten edustajat kertoivat omasta tilan-
teestaan. Tämän jälkeen keskustelun aiheeksi 
nousivat yhteiset haasteet. Keskustelua herät-
tivät talousasiat, koulutus ja sertifiontijärjestel-
män kehittäminen. Jokainen yhdistys koki urhei-

lufysioterapian laadun jatkuvan kehittämisen 
tärkeäksi. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että 
urheilufysioterapian erityisosaamista tulee teh-
dä entistä tunnetummaksi. Jatkossa yhdistysten 
tavoitteena on tiivistää yhteydenpitoa.
Kongressin aikana oli ilo osallistua usealle 

erinomaiselle luennolle ja workshoppeihin, 
joista yksi jäi erityisen hyvin mieleen. Aust-
ralialaisfysioterapeutti Clare Ardernin ja 
norjalaisen urheilufysioterapeutti Håvard 
Moksnesin johdolla pohdittiin “return to play” 
-päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä eturis-
tisiteen rekonstruktion jälkeen. Kuulijat osallis-
tuivat aktiivisesti pohdintaan ja aiheesta saa-
tiin aikaan hedelmällistä keskustelua. Kaikille 
tuli selväksi, kuinka monitahoinen päätös on 
kyseessä. Workshopin lisäksi Clare ja Håvard 
pitivät erinomaiset luennot. Sekä workshopin 
että luennon perusteella voimme todeta, että 
on mahtava saada Clare esiintymään kesä-
kuussa Suomeen. 
Kongressin yksi teemoista oli sosiaalinen 

media. SoMen kautta tunnetuksi ovat tulleet 
myös fysioterapeutit Sigurd Mikkelsen ja 
Adam Meakins. Some näytti voimansa, sillä 
luennot olivat tupaten täynnä. 

Kuva: logopop
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Aihetta pohdittiin myös kriittisestä näkökul-
masta, kun fysioterapeutti ja tutkija Ingrid 
Eitzen pohti somessa esiintyvän tiedon ja 
tutkimustiedon eroavaisuuksia sekä luotetta-
vuutta tiedon lähteenä. Kriittinen ja osittain 
vakava, mutta samalla myös humoristinen esi-
tys oli viihdyttävää kuunneltavaa. Vastaavaa 
kriittistä otetta aiheeseen tarvitaan myös jat-
kossa, sillä somen käyttö tiedon jakamiseen ja 

toisaalta tiedon vastaanottamiseen on lisään-
tynyt valtavasti viime vuosien aikana. Kysees-
sä on pääosin hyvä asia, mutta se vaatii vas-
tuuntuntoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun sekä 
tiedon jakajalta että vastaanottajalta.

Norjan matka oli antoisa kokemus. Jäämme 
innolla odottamaan kesällä Suomessa järjes-
tettävää urheilufysioterapian kongressia.
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Kuinka tukea 
urheilijoita matkalla 
menestykseen? 

K ansainvälinen menestys, korkea-
tasoinen osaaminen ja arvostettu 
urheilu ovat suomalaisen huippu-ur-

heiluverkoston strategisia tavoitteita. Nämä 
tavoitteet on asetettu yhdessä eri verkostojen 
sekä Olympiakomitean huippu-urheiluyksi-
kön (HUY) kanssa. Vaikka huippu-urheilussa 
tuloksia arvioidaan olympiamitaleissa ja arvo-
kilpailujen podiumpaikoissa, merkittävää on 
myös se matka, jolla menestykseen kuljetaan. 
Tälle matkalle asetetut tavoitteet luovat toimin-
nan raameja kaikille meille, jotka huippu-urhei-
lun parissa toimimme. 

Oman vastuualueeni osalta pohdin sitä, mitä 
kansainväliseen menestykseen, korkeatasoi-
seen osaamiseen ja arvostettuun urheiluun 

pyrkiminen terveydenhuollon ammattilaisten 
toiminnassa käytännössä tarkoittaa.

Kansainvälisen menestyksen saavuttaminen 
vaatii urheilijalta paitsi paljon kovaa työtä 
myös terveenä pysymistä. Urheilija tarvitsee 
terveyttä harjoitellakseen ja parantaakseen 
suorituskykyään. Siksi olemme ottaneet yhdek-
si toiminnan tavoitteeksi lisätä urheilijan terveitä 
harjoituspäiviä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa toimenpiteitä, 

joilla ennaltaehkäisemme sairauksia, rasitus-
vammoja ja tapaturmia. Huippu-urheiluyksikkö 
ei ole terveydenhuollon yksikkö. Se kuitenkin 
haluaa rakentaa ja resurssoida urheilijoilleen 
järjestelmän, jossa terveyttä lisäävät toimenpi-
teet on huomioitu ja ennaltaehkäisevä toiminta 

VIERASKYNÄ?

K U VA :  TO U H O H Ä K K I N E N

Teksti: Maarit Valtonen

Maarit Valtonen on liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja Suomen olympiakomi-
tean vastuulääkäri, Valtonen kertoo nyt lisää työstään ja ajatuksiaan siitä, miten 
urheilijoita tuetaan urallaan kohti kansainvälistä menestystä.
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on järjestelmällistä. Suomeen halutaan urheilija-
terveydenhuollon järjestelmä, jossa ravitsemus, 
palautuminen, huoltavat toimenpiteet, psyykkinen 
tuki, nopea ja laadukas sairaudenhoito sekä 
moniammatillinen vammakuntoutus tukevat urhei-
lijan harjoittelua ja matkaa menestykseen.

Suomessa on valtava määrä urheilulääketieteel-
listä ammattitaitoa ja osaa-
mista. Tästä meidän kaikkien 
kannattaa olla ylpeitä. 
Liian usein urheilija jää kui-
tenkin yksin etsimään sopi-
vaa asiantuntijaa, juoksee 
asiantuntijalta toiselle ja jää 
tulkitsemaan eri kanavista 
tulevaa ristiriitaista viestiä. 
Meiltä ammattilaisilta odo-
tetaan paitsi halua oppia 
uutta ja kehittyä työssäm-
me, myös kykyä toimia yhdessä, ammattilaisten 
verkostona, yhteisen vision ja tavoitteen eteen. 
Yksittäisen urheilijan hoito vaatii usein moniam-
matillista yhteistyötä, jossa perustelun ja loppuun 
harkitun hoitolinjan taakse koko hoitotiimi aset-
tuu. Hoitoprosessi jatkokuntoutuksineen tulee olla 
ammattilaisten kontrollissa. Tällöin urheilija saa 
parasta urheilulääketieteen asiantuntemusta.
Haluamme myös lisätä urheilun arvostusta 

Suomessa. Urheilija on toimintamme keskiössä, 
urheilijat ovat tähtiämme. Me muut ammattilaiset 
toimimme taustalla, mutta työmme urheilijan eteen 
on valtavan tärkeää. Meidän tulee arvostaa 

omaa ja toistemme työtä. Arvostus ei nouse tois-
ta asiantuntijaa väheksymällä vaan yhteistyöstä 
tehden. Arvostusta ei mitata vain taloudellisena 
ansiona. Urheilussa mukana olevilta vaaditaan 
myös muita ominaisuuksia – intohimoa, heittäyty-
mistä, läsnäoloa, uteliaisuutta.

Huippu-urheilu tulee nähdä laajana kokonaisuu-
tena - urheilijan polkuna lapsuus-
vaiheesta, valintavaiheen kautta 
huippuvaiheeseen. HUY:n teh-
tävänä on kehittää suomalaisen 
huippu-urheilun toimintaedellytyk-
siä, valmennusta ja ammattilaisten 
osaamista urheilun eri vaiheissa. 
Huippu-urheilun sisällä toimii 

ammattilaisten verkostoja, joiden 
toimintaa HUY koordinoi. Tavoit-
telemme tilannetta, jossa asian-
tuntijoiden toiminta olisi entistä 

lähempänä urheilijaa ja että verkostojen toimin-
tamahdollisuudet paranevat. Toimintamme tähtää 
menestyvään huippu-urheiluun. Tähän tavoittee-
seen tarvitaan myös terveydenhuollon rakenteita, 
ammattitaitoa ja yhteistyötä. On meidän kaikkien 
etu ja erityisesti yksittäisten urheilijoiden etu, kun 
pystymme jakamaan osaamistamme toistemme 
kanssa.

Kirjoittaessani tätä tekstiä valmistaudun samalla 
alkaviin Lahden MM-kisoihin. Maastohiihdossa 
teen työtä upeassa tiimissä, jossa mukana fysio-
terapeutteina ovat Jirka Ilomäki ja Jukka Salo. 
Oikein hyvää talven jatkoa teille kaikille ja menes-
tystä omassa tärkeässä työssänne.

Vieraskirjoitus

 ” Meiltä ammattilai-
silta odotetaan paitsi 
halua oppia uutta ja 
kehittyä työssämme, 
myös kykyä toimia 

yhdessä, ammattilais-
ten verkostona, yhtei-
sen vision ja tavoitteen 

eteen. ” V almistuin lääkintävoi-
mistelijaksi Tampereen 
sairaanhoito-oppilaitok-

sesta 29. toukokuuta 1979. Suoritin 
OMT-tutkinnon vuonna 1991 ja 
toimin SOMTY ry:n puheenjohta-
jana lähemmäs kymmenen vuotta 
aikavälillä 1991 – 2000.
Varsinainen urheilufysioterapeu-

tin työ alkoi vuonna 1995. Uinti-
maajoukkueen silloinen manageri 
Samuli Liinpää tiedusteli, tietäisinkö 
halukkaita maajoukkueen fysio-
terapeutiksi. Lyhyen pohdinnan 
jälkeen kerroin tietäväni yhden 
henkilön. Nimesin hänelle itseni. 
Siitä alkoi 10 vuotta kestänyt ura-
ni uintimaajoukkueen fysiotera-
peuttina. Joukkueen ensimmäinen 
kansainvälinen kilpailu oli Sevil-
lan EM-uinnit Espanjassa kesällä 
-95. Siitä eteenpäin olin mukana 
lähes kaikissa uinnin arvokisoissa 
ja useimmilla maajoukkueleireillä. 
Arvokisoissa vastuullani olivat myös 
uimahyppääjät. Olin mukana mm. 
Sydneyn vuoden 2000 olympia-
laisissa ja Ateenan olympialaisissa 
vuonna 2004. Työni sisälsi niihin 
aikoihin myös paljon opetusta, jon-
ka kohderyhmänä olivat erityisesti 
uintivalmentajat.
Vuonna 2006 muutin Kaak-

kois-Aasiaan. Siellä ”sekaannuin” 
urheilufysioterapiaan sillä seurauk-
sella, että minut pyydettiin Singapo-
ren paralympiajoukkueen uimarei-

den fysioterapeutiksi Pekingin para-
lympialaisiin vuonna 2008. Palasin 
takaisin Suomeen loppuvuodesta 
2010. Urheilufysioterapeutti Seppo 
Pehkonen tiedusteli minulta haluk-

kuuttani ottaa vastuulleni Suomen 
Urheilufysioterapeutit ry:n (SUFT 
ry:n) puheenjohtajuus. Vastaukseni 
oli myöntävä – ja tässä sitä edel-
leen ollaan!

Suomeen palattuani muutin Jyväs-
kylään. Aloin saamaan vastaan-
otolleni Mehiläisen Liikuntaklinikalle 
urheilijoita monistakin eri lajeista. 
Pian löysin itseni viikoittain Jyväs-
kylän monitoimitalon telinevoimis-
telusalilta, eikä kulunut kauaakaan, 
kun minut pyydettiin miesten teline-
voimistelumaajoukkueen fysiotera-
peutiksi. Tämän joukkueen mukana 
kuljin kaksi vuotta.
Tänä päivänä työni urheilufysio-

terapian parissa kuluu sen opetta-
misessa SUFT ry:n koulutusmoduu-
leissa sekä muilla areenoilla, osit-
tain ulkomaillakin. Erityisesti SUFT:n 
koulutustoiminta on kasvanut viime 
vuosina ja myös jäsenmäärä on 
ollut jatkuvassa kasvussa. Lisäksi 
jatkan yhä työtäni vastaanotollani 
Jyväskylässä ja nyt myös Tampe-
reella. Vastaanottotoiminnassani 
näen toisaalta urheilufysioterapiaa 
”ruohonjuuritasolla”, sillä asiakkai-
nani on yhä paljon urheilijoita.
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SUFT ry esittäytyy:
Puheenvuorossa
Peter Halén

SUFT ry:n hallitus esittäytyy -haastattelusarjassa tutustumme hallituksen jäseniin. 
Ensimmäisenä esittäytyy yhdistyksen puheenjohtaja, Peter Halén.

Kertoisitko lyhyesti itsestäsi sekä työstäsi 
urheilufysioterapian parissa?
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Mitkä ovat kolme merkittä-
vintä muutosta, jotka fysio-
terapiassa ovat tapahtuneet 
urasi aikana?
Nykypäivänä tiedämme paljon asioita, 
jotka pitää ottaa huomioon potilastyössä. 
Aiemmin työnteko perustui paljolti koke-
musperäiseen tietoon ja osin arvailuun.

Toinen merkittävä urani aikana tapahtunut 
muutos on se, että vuodesta 2016 alkaen 
SUFT ry on ollut ensimmäinen fysiotera-
pia-alan järjestö, joka saa lakisääteistä 
liikuntajärjestöille osoitettua valtionapua.
Kolmantena muutoksena nostaisin esiin 

sen, että tämän päivän fysioterapeutti on 
enemmänkin valmentaja kuin terapeutti. 
Lisäksi fysioterapeutin työhön saadaan 
nykypäivänä jatkuvasti myös kansainvälisiä 
vaikutteita.

Suomen Urheilufysioterapeutit ry järjestää 
urheilufysioterapeutin sertifiointiin tähtää-
vää koulutusta. Miksi sertifiointi on tärkeää?
On tärkeää, että meillä Suomessa on 

järjestelmä, joka valvoo ja osaltaan takaa 
urheilufysioterapian laatua ja eettisyyttä.

 

Mikä on mielestäsi 
tärkein ominaisuus, jota 
urheilufysioterapeutilta 
vaaditaan?
Niitä ominaisuuksia on paljon, mutta 
mielestäni yksi tärkeimpiä on ymmär-
tää ihmisen normaalia toimintaa. Tä-
män jälkeen on helpompi ymmärtää, 
kuinka häiriytynyttä toimintaa kuntou-
tetaan ja/tai valmennetaan.

Millaisena näet urhei-
lufysioterapian roolin 
tulevaisuudessa?
Urheilufysioterapian rooli tulee ole-
maan jatkossa yhä tärkeämpi osa 
urheilijan päivittäistä valmennusta. 
Tähän suuntaan kehitys on koko ajan 
menossa valtakunnallisesti. Hankkeil-
la on myös projekti, jonka tuloksena 
urheilufysioterapeutin koulutuksesta 
tulee AMK-pohjainen. Projektiin liittyy 
oleellisesti myös olympiakomitean 
huippu-urheilun yksikön mukanaolo.
 
Millaisia vapaa-ajan 
harrastuksia sinulla on?
Vapaa-aika on viime vuosina jäänyt 
vähälle. Ei ole tarvinnut miettiä, mitä 
tekisi. Vanhenemisen aiheuttaman 
rapistumisen hidastaminen harrasta-
malla liikuntaa on tärkeää. Pyöräilen 
ja talvella luistelen. Ympäri vuoden 

käyn siirtelemässä raskaita esineitä 
paikasta toiseen sisätiloissa. Ammatti-
kirjallisuuden ja tutkimusten seuraami-
nen vie myös paljon ”vapaa-aikaa”, 
sillä varsinainen leipätyöni tehdään 
klinikkavastaanotolla. Vapaa-ajal-
la työskentelen myös paljon SUFT:n 
parissa.
 
Entä onko sinulla
suosikkikirjoja?
Pidän Nelson DeMillen kirjoista. 
Niissä erityinen suosikkihahmoni on 
etsivä John Corey. Siinä on äijä.
 
Millaisia terveisiä haluai-
sit lähettää urheilijoiden 
ja kuntoilijoiden kanssa 
työskenteleville fysiote-
rapeuteille?
Pysykää mukana kehityksessä. Tänä 
päivänä on hienoa olla urheilufy-
sioterapeutti, sillä ei tarvitse arvailla, 
mitä tehdään. Urheilufysioterapian 
arvostus on koko ajan kasvanut. Äl-
kää myöskään pelätkö laittaa itseän-
ne likoon: soihdunkantajat muistetaan 
aina!

Lopuksi haluan sanoa, että opiskel-
kaa myös urheilufysioterapian historia 
ja säilyttäkää kansainvälisyys sekä 
työssä että opinnoissa.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

" Nykypäivänä tiedämme 
paljon asioita, jotka 

pitää ottaa huomioon 
potilastyössä. Aiemmin 

työnteko perustui paljolti 
kokemusperäiseen tietoon 

ja osin arvailuun. "



ILMESTYY ELOKUUSSA! 

"Tie menestykseen:
kovaa harjoittelua ja vähemmän vammoja?" 
Kansainvälisenä vieraana Tim Gabbett.

SUFT
NRO 02 / 2017

"IOC World Conference 2017" 
Vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisy urheilussa.
SUFT Ry oli paikan päällä Monacossa. 


