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JALKAPALLO Nyt malttia. Mah-
tiseura FC Barcelonan ranska-
laisvahvistus Ousmane Dem-
bele on palannut tositoimiin, 
mutta vielä on kohtuutonta 
odottaa messimäisiä urotekoja.

Turussa operoitu takarei-
sivamma piti nuorukaisen 
sivussa 110 päivää. Seuraavat 
kuukaudet näyttävät, jääkö 
vaiva kiusaamaan vai toipuuko 
pelaaja tasolleen.

Toivoa sopii, sillä kesällä 
Barcelona osti Dembelen 105 
miljoonalla eurolla Saksan 
Dortmundista paikkaamaan 
brasilialaisen Neymarin jät-
tämää aukkoa.

Dembele oli pelannut Bar-
celonan paidassa vain muuta-
man ottelun, kun takareiden 
hamstring-lihas repesi Espan-
jan liigan kamppailussa Getafea 
vastaan. Kallis tulevaisuuden 
toivo lennätettiin vauhdilla 
Turkuun Lasse Lempaisen ja 
Sakari Oravan leikattavaksi. 
Tueksi matkasi seuran ylilää-
käri Ricard Pruna, joka on 
sittemmin valvonut pelaajan 
kuntoutusta Barcelonassa.

– Kuntoutus sujui täysin 
suunnitelman mukaan. Dem-
bele on toipunut jopa odotet-
tua paremmin, puhelimitse ta-
voitettu Pruna kertoo Turun 
Sanomille.

Dembele olisi ollut pelikun-
nossa jo joulukuun lopulla, 
mutta Pruna suositteli vahvasti 
jättämään El Clasicon väliin. 
Päätös vaati tiukat neuvottelut, 
sillä pelaajalla oli kova hinku 
kentälle. Syyskuussa Dembele 
oli hädin tuskin ehtinyt valpas-
tua leikkaustokkurasta, kun jo 
kyseli Prunalta, toipuuko hän 
pelaamaan Real Madridia vas-
taan.

– Riskit olisivat olleet liian 
suuret. Kannatti odottaa vie-
lä pari viikkoa, sillä jos kaikki 
menee hyvin, Dembele on tule-
vaisuuden tähti. Hän ehtii pe-
lata vielä kymmenen vuotta El 
Clasicossa, vahvistaa ortopedi 
Lasse Lempainen.

Dembele palasi joukkueen har-
joituksiin joulukuussa. Torstai-
iltana hän sai vihdoin parikym-
mentä minuuttia pelituntumaa, 
kun Barcelona kohtasi Espan-
jan cupissa Celta Vigon. Paluu 
kotistadionille Camp Noulle on 

edessä sunnuntain liigaottelus-
sa Levantea vastaan.

Dembelen huima siirtosum-
ma takaa valtavan huomion. 
Espanjalaismedia haluaisi 
seurata ranskalaishyökkääjän 
jokaista liikettä, mutta seura 
yrittää keventää pelaajan pai-
nolastia.

– Dembele säästetään nyt 
haastatteluilta. Häntä halutaan 
suojella ylimääräiseltä stres-
siltä, sillä jo kesän seurasiirto 
oli hänelle painostavaa aikaa 
– puhumattakaan loukkaantu-
misesta, Ricard Pruna tietää.

Ylilääkäri joutuu asettele-
maan sanansa tarkkaan, sillä 
seurajohto on vaatinut pitä-
mään suuta supussa. Pruna 
uskaltaa sanoa olevansa luot-
tavainen, että tähtihankinnan 
ura jatkuu nousujohteisesti.

– Olisin ollut hermostuneem-
pi, jos Dembele olisi pelannut 
El Clasicossa. Nyt olen rauhal-
linen.

Prunaa kuunnellaan ja arvos-
tetaan FC Barcelonassa. Hän 
on vaalinut pelaajien terveyttä 
seurassa jo yli 20 vuotta. Tu-
tuksi ehti tulla myös Jari Lit-
manen, joka pelasi joukkueessa 
vuosituhannen vaihteessa.

– Litmanen on mukava, koh-
telias ja taitava pelaaja, mutta 
valitettavasti hänellä oli paljon 
vammoja. Ja juuri siksi tunnen 
hänet varsin hyvin, Pruna nau-
rahtaa.

– Linkistä tulee vahva, kun 
pelaaja tarvitsee usein lääkäriä.

Prunalla on vahva linkki myös 
suomalaisiin huippuortopedei-
hin. Sakari Orava aloitti yhteis-
työn FC Barcelonan kanssa jo 
1990-luvulla, mutta vastuu on 
hiljalleen siirtymässä Oravan 
oppipojalle Lasse Lempaiselle.

Turussa on leikattu useita 
Barcelonan pelaajia, ja viime 
vuosina yhteistyö on poikinut 

jopa akateemista tutkimusta.
– Sakari aloitti hamstring-

vammojen tutkimuksen jo kol-
mekymmentä vuotta sitten, ja 
vuosien aikana tietoisuus on 
lisääntynyt myös kansainväli-
sesti, Lempainen kertoo.

– Yhteistyömme FC Barce-
lonan kanssa tarjoaa ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden tutkia 
lihasvammojen hoitoa huippu-
urheilijoilla. Seuran pelaajien 
kuntoutusmahdollisuudet ovat 
luonnollisesti huippuluokkaa.

Tuore tutkimusjulkaisu ruo-
tii hamstring-repeämiä, joita 
on aluksi yritetty hoitaa kun-
touttamalla, mutta vamman 
uusiuduttua on päädytty leik-
kaukseen.

– Hamstring-lihaksilla tar-
koitetaan takareiden kolmea 
lihasta, jotka ojentavat lonkkaa 
ja koukistavat polvea. Valtaosa 
vammoista on hoidettavissa il-
man leikkausta, mutta tietyissä 
tapauksissa se on perusteltua, 
Lempainen selvittää.

Leikkausta harkitaan laajois-
sa lihasrepeämissä nykyään lä-
hes aina, mutta takareiden li-
hasten sisään sukeltava keskus-
jänne jää Lempaisen mukaan 
vielä liian usein huomiotta.

– Perinteisesti on ajateltu, et-
tä lihasvammat toipuvat ilman 
leikkaushoitoa, mutta kysees-

sä saattaakin olla merkittävä 
keskusjänteen vamma, joka voi 
vaatia jopa leikkauksen.

Prunan kokemukset kentän 
laidalta ja tarkentuneet mag-
neettikuvat ovat paljastaneet 
keskusjänteen merkityksen. 
Lempainen kantaa huolta paitsi 
huippu-urheilijoista myös ta-
vallisista kuntoilijoista.

– Jokaisen kohdalla pitäisi 
ajatella lähtötasoa ja tavoitetta 
vamman jälkeen. Lihasvamma 
saattaa uusiutua tai lihasvoima 
pysyvästi heikentyä. Liikunta-
kyvyllä on iso merkitys myös 
tavallisen kuntoilijan elämässä.

Pruna sanoo tietävänsä, että 
monissa eurooppalaisissa huip-
puseuroissa on turhaa leikkaus-
kammoa.

– Loukkaantuneelle pelaajalle 
pelätään ehdottaa leikkausta. 
Se on väärin, sillä aina kannat-
taisi miettiä parasta lopputu-
losta kiirehtimättä toipumis-
aikaa, Pruna toteaa.

Viime aikoina Pruna ja Lem-
painen on vaihtaneet tiiviisti 
ajatuksia paitsi Dembelen myös 
Samuel Umtitin tilanteesta. 
Umtiti loukkasi takareitensä 
reilu kuukausi sitten, mutta 
ranskalaisen toivotaan toipu-
van pelikuntoon ilman leikka-
usta.

Dembele toipui pelikuntoon

TÄSTÄ ON KYSE

Barcelona-tähtI 
leikattiin Turussa

■■FC Barcelonan 20-vuotias 
ranskalaishyökkääjä Ousmane 
Dembele loukkaantui syys-
kuun puolivälissä Espanjan 
liigan ottelussa.

■■Dembele oli juuri siirtynyt 
Barcelonan joukkueeseen sak-
salaisen Borussia Dortmundin 
riveistä. Siirtosumma oli 105 
miljoonaa euroa.

■■Ortopedit Lasse Lempai-
nen ja Sakari Orava operoivat 
Dembelen takareisivamman 
Turussa sairaala Mehiläinen 
Neossa.

■■Leikkauksesta toipunut 
Dembele palasi pelikentälle 
torstai-iltana Espanjan liigan 
ottelussa.

■■Turkulaisortopedien ja FC 
Barcelonan pitkä yhteistyö on 
vain tiivistynyt viime vuosina. 
Hiljattain julkaistiin hamstring-
vammojen diagnostiikkaan 
ja leikkaushoitoon keskittyvä 
yhteistutkimus.

Turussa 
operoitu FC 
Barcelonan 
tähtipelaaja 
palasi 
pelikentälle 
torstaina. 
Huippuseura 
jatkaa tiivistä 
yhteistyötä 
turkulaisten 
kanssa. 

Ranskalainen Ousmane Dembele palasi torstai-iltana tositoimiin vieraskentällä, kun FC Barcelona kohtasi Espanjan cupin ottelussa Celta Vigon. Dembele pelasi parikymmen-
tä minuuttia ottelun lopulla.

FC Barcelonan ylilääkäri Ricard Pruna (oik.) tapasi ortopedi Sakari 
Oravan (vas.) ja Lasse Lempaisen viimeksi syyskuussa, kun seuran 
tähtipelaaja operoitiin Turussa.
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JALKAPALLO Lionel Messi 
on varmistanut lähtösau-
mansa, jos Barcelona ei 
enää pelaa eurooppa-
laisessa huippuliigassa 
Katalonian itsenäisty-
misen takia. Messin so-
pimuspykälästä kertoi 
espanjalaislehti El Mun-
do perjantaina. Lehden 
mukaan Messin marras-
kuussa allekirjoittamassa 
sopimuksessa on kohta, 
jonka mukaan Messin on 
oltava Barca-pelaaja vain 

niin kauan kuin joukkue 
pelaa ”huipputason eu-
rooppalaisessa liigassa”. 
Seura ei kommentoinut 
asiaa vedoten sopimus-
salaisuuteen.

Espanja vajosi vuosi-
kymmeniin syvimpään 
poliittiseen kriisiin, kun 
Katalonia julistautui yk-
sipuolisesti itsenäiseksi 
lokakuussa. 

Espanjalaisviranomai-
set ovat sanoneet, että 
Katalonian lähtö merkit-
sisi sitä, että alueen seu-
roilla ei olisi enää asiaa 
Espanjan jalkapallosar-
joihin.

Messi voi jättää 
Barcelonan,
jos Katalonia 
jättää Espanjan
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Accra

JALKAPALLO Jalkapallo-
seura Liverpoolin riveissä 
pelaava Mohamed Salah 
on valittu vuoden jalka-
palloilijaksi Afrikassa.

Salah on ensimmäinen 
kunniamaininnan voitta-
nut egyptiläinen sitten 
vuoden 1983. Tuolloin 
tittelin sai Mahmoud al 
Khatib.

25-vuotias Salah on 
tehnyt 23 maalia 29:ssä 
Englannin Valioliigan 
ottelussa tällä kaudella. 
Viime vuonna hän pelasi 
Egyptin paidassa Afrikan 
mestaruuskilpailuissa. 
Egypti sijoittui toiseksi 

ja varmisti ensimmäisen 
World Cup -paikkansa 
sitten vuoden 1990.

Salah kommentoi Af-
rikan vuoden jalkapal-
loilijan tittelin saamisen 
olleen toteen käynyt 
unelma.

– 2017 oli uskomaton 
vuosi minulle ja vietin 
fantastista aikaa maa-
joukkueen kanssa, hän 
sanoi palkintoseremo-
niassa.

–  Tämä on tärkeä 
hetki urallani. Haluan 
omistaa tämän kaikil-
le lapsille Afrikassa ja 
Egyptissä. Tahdon ker-
toa heille, ettei koskaan 
kannata lakata unel-
moimasta ja uskomasta, 
Salah jatkoi.

Liverpoolin Salah 
valittiin Afrikan 
vuoden futaajaksi

Mohamed Salah on säväyttänyt  Englannin Valioliigassa.
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 TENNIS Tenniksen amerikkalainen kestotähti Serena 
Williams ilmoitti perjantaina jättävänsä Australian 
avoimen mestaruusturnauksen väliin. Äidiksi syksyllä 
tullut Williams kertoi, ettei hän pysty vielä pelaamaan 
haluamallaan tasolla synnytyksen jälkeen. Williams, 
36, kuitenkin ilmoitti olevansa ”superlähellä” mai-
nitsemaansa rajaa.

– Tarvitsen vielä vähän aikaa. Pystyn kilpailemaan, 
mutta en halua tyytyä pelkästään siihen, viime vuonna 
Australian avoimen turnauksen voittanut Williams 
sanoi.

Williamsin lisäksi Australian avoimista on vetäy-
tynyt muun muassa Andy Murray ja Kei Nishikori. 
Turnaus alkaa tammikuun puolivälissä. STT, AFP

Myös Serena Williams
vetäytyi Australian avoimista

JALKAPALLO Jere Hiltunen ja Joona Hiltunen sekä 
Nuutti Tykkyläinen liittyvät jalkapallon liigajoukkue 
KuPSin riveihin. KuPS tiedotti perjantaina, että joen-
suulaistaustainen kolmikko on solminut monivuotiset 
sopimukset seuran kanssa. Kaikki mainitut pelaajat 
ovat 18-vuotiaita.

KuPSin tiedotteen mukaan kolmikon tavoitteena 
on läpimurron tekeminen Suomen pääsarjatasolla. 
Myöhempänä tavoitteena heillä on ammattilaisuus 
ulkomailla. 

Joona ja Jere Hiltunen ovat jo käyneet näytillä Li-
verpoolin, Chelsean, Manchester Unitedin ja Ajaxin 
järjestämissä harjoituksissa. STT

KuPS kiinnitti lupaavia
nuorukaisia riveihinsä


