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Suomen vahvuuksia

• Ortopedinen osaaminen huippua
– Onko syynä vammojen suuri määrä

• Tieto vammojen kuntoutuksesta
– Tieto ei tosin aina kulje perille tai tule riittävän ajoissa

• Maan pienuus mahdollistaa konsultoinnin
– ”lajikateus kuitenkin usein vaivaa”

• Vapaaehtoisuus
– Harvoissa maissa terveydenhuolto on näin pitkälti 

vapaaehtoista
– ”Pää-/osa-aikaisia” vain muutamia
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Suomen heikkouksia

• Trauma ( = kudos on jo vaurioitunut ) –
painotteista

• Ennaltaehkäisyn puute
– Jopa 60-80% rasitusvammoista voidaan ehkäistä 

• Kokonaisvaltaisuuden hallinta heikkoa
• Infektioiden diagnostiikka, hoito ja ohjeistus 

urheiluun palaamiseen heikkoa
• Astmadiagnostiikka harvojen käsissä
• Ylikuormitustuntemus kapeaa
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Elimistön kokonaisuus

• Liian usein valmentajat, urheilijat ja muut 
tukijoukot ajattelevat vain harjoittelua ja sen 
rytmitystä
– Siinä suomalaiset ovat varsin hyviä – tosin voidaan 

harjoitella enemmän ja laadukkaammin
– Palautumisen osatekijät jäävät usein unholaan

• Elimistö on kuitenkin kokonaisuus, joka toimii 
koko ajan
– Autonomisen hermoston ja hormonaalisen säätelyn 

alaisuudessa koko ajan = 24/7
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Elimistön kokonaisuus

• Stressireaktion laukaisee mikä tahansa 
”normaalielämästä” poikkeava ärsyke
– Kuumuus tai kylmyys
– Aikaero
– Psyykkinen paine
– Sosiaalinen paine
– Harjoittelun muutokset
– Sairaus tai vamma ( myös piilevät )

• Huomioi nämä esim. vuosisuunnitemassa
– Pyri välttämään liian usean stressitekijän 

samanaikaisuutta
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Infektiot
• Harjoittelulla ja stressikausaumalla suuri merkitys
• Urheilijan infektiot usein oman kehon mikrobikannan 

”villiintymistä”
– Kokonaisstressin kasautuminen heikentää puolustuskykyä 

ja omat virukset tai harvoin bakteerit ( sienet ) aiheuttavat 
lieväoireisen ”flunssan”

– Ota kuitenkin ainakin kolmantena päivänä yhteyttä omaan 
lääkäriin ja lepää / kevennetty harjoittelu

• Korkea kuume ja taudin äkillinen alkaminen viittaa 
enemmän selkeään ulkopuolelta tulleeseen tartuntaan
– Ota heti yhteyttä omaan lääkäriin ja totaalinen lepo
– Sydänlihastulehdusriski olemassa
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Ylikuormitus
• Ylikuormitus usein kuitenkin alipalautumista

– Harjoitellaan hyvin ja kovaa, mutta palautuminen ja sitä 
kautta superkompensaatio jää vajaaksi

• Syitä
– Ilmaston muutos
– Harjoittelun liian nopea muutos
– Piilevä infektio / - rasitusvamma, joka pitää yllä koko kehon 

tulehdustilaa
– Heikko uni-/ravintorytmi tai liian vähäinen lepo tai jonkin 

ravintoaineen vähäinen saanti pitkällä aikavälillä
– Hallitsematon painonpudotus
– ….
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Urheiluvavammojen patofysiologiaa

• Trauma tai revähdys
– kudosrakenteet rikkoutuvat
– solurakenteet rikkoutuvat

• Ylivenytys
– solukalvot vioittuvat

• Rasitusvamma
– TAUSTALLA USEIN JOPA VUOSIEN 

YLIKUORMITUS
– = MIKROTRAUMOJEN SUMMA
– kudoksen kuormitus ylittää korjautumismekanismin
– seuraa solun toimintahäiriö
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Rasitusvamma

• Jos sama paikka on toistuvasti kipeänä 
kuormituksen jälkeen yli kaksi viikkoa on syytä 
epäillä rasitusvammaa
– Hakeudu oma lääkärin puoleen
– Kysy OK:n vastuulääkäriltä
– Aloitetaan ehkäisevät toimet mahdollisimman pian

• Fysioterapia
• Harjoittelun keventäminen / muuttaminen
• Ei tulehduskipulääkkeitä ilman asiantuntijan ohjeita

– Esim. Burana voi hidastaa palautumista ja jopa pahentaa 
tilannetta
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Vammojen ennaltaehkäisystä esim. 

• Ekstrand et al. ( 1983)
– vammat vähenivät jalkapalloilijoilla 75%

• 20 min alkuverr. + väh. 5  min loppuverr.
• hyvät säärisuojat
• aiemmin vammautuneiden nilkkojen ym. teippaus
• ohjattu yksilöllinen kuntoutus
• ACL-vammaisille rajoituksia
• fair play
• fysioterapeutin + lääkärin + joukkueen tiivis yhteistyö
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Urheilijan astma

• Usein 
– Kylmäastmaa
– Jäähalliastmaa
– Uimahalliastmaa
– Siite/-pölyastmaa
– Infektioastmaa

• Ehkäistävissä suurelta osin
– Ei pidetä liian herkästi infektiona ( toistuvia ab-kuureja 

), vaan mietitään astman olemassaoloa jo ajoissa
– Urheilijan astmamittaus
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Yhteenveto

• Yli 50% urheilijan terveistä harjoituspäivistä 
johtuu muusta kuin äkillisestä traumasta ja niihin 
voidaan vaikuttaa
– Alipalautuminen

• Järkevä stressikasauma ja palautuminen
– Infektiot

• Järkevä stressikasauma ja palautuminen
• Asiantuntijalle ajoissa

– Rasitusvamman ”myöntäminen” ja sen ”penkominen”
– Astman selvittäminen ajoissa
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Kiitos !!!!
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