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URHEILU
Benzeman ja
Real Madridin
liitto venyy
kesään 2021
>> Madrid
STT, AFP

Real Madrid on jatkanut Karim Benzeman pelaajasopimusta kesään 2021. Seura kertoi neljän vuoden jatkosopimuksesta keskiviikkona.
Real Madrid turvaa jatkuvuutta pitkin sopimuksin, sillä se on julkistanut viikon sisään myös varakapteeni Marcelon, Iscon ja Dani Carvajalin vuoteen 2022 ulottuvat sopimukset.
Myös joukkuetta valmentavan Zinedine Zidanen sopimus lienee varma, sillä hän
ilmoitti tiistaina, että sopimus
on jo valmis.
Ranskalainen Benzema,
29, kärsii parhaillaan jalkavammasta, joka pitää hänet
kuukauden poissa pelikentiltä. Hän on saavuttanut Real
Madridissa 14 erilaista mestaruutta, muiden muassa kolme Mestarien liigan voittoa
ja kaksi Espanjan liigamestaruutta.
Benzema siirtyi Real Madridiin Lyonista vuonna 2009.

HS: Olli Rehn
harkitsee
ehdokkuutta
Palloliiton
johtoon
>> Helsinki

Arvokas postimerkki
muistojen laatikkoon

Eurajoelta kotoisin oleva Lasse Lempainen oli tiistaina tekemässä
leikkausta, joka oli kansainvälisen mittakaavan uutinen.
>> Rauma/Turku
KIMMO MÄKELÄINEN,
LÄNSI-SUOMI

Lasse Lempaisen tiistainen
leikkauspäivä turkulaisessa Sairaala NEO:ssa oli tavallaan kuten
mikä tahansa. Tavallaan se kuitenkin poikkesi rutiineista melkoisesti.
Yksi viidestä operaatiosta oli
takareisileikkaus, jonka hän teki yhteistyönä kokeneen Sakari Oravan kanssa.
Siinä potilaana Lempaisella oli
ranskalainen huippujalkapalloilija Ousmane Dembélé, jonka
FC Barcelona oli kesällä hankkinut 105 miljoonan euron siirtosummalla.
Ortopedikaksikon työtä seurasi leikkaussalissa FC Barcelonan
ylilääkäri Ricard Pruna, ja operaatio oli kansainvälisen mittakaavan uutinen.
– Kyllähän se kaikki vähän ylimääräistä värinää toi, Eurajoelta kotoisin oleva Lempainen kuvailee.
FC Barcelona luottaa
turkulaishoitoon

Asetelma ei kuitenkaan ollut hänelle enää vieras. Lempainen ja
Orava ovat tänä vuonna leikanneet yhteistyössä jo kaksi FC Barcelonan pelaajaa, aiempina vuosina kolme.
Kolme vuotta sitten he leikka-

sivat yhteistyössä myös FC Barcelonan puolustajan Thomas
Vermaelenin takareisivamman.
Pruna on ollut aiemminkin
tarkkailemassa operaatioita, ja
FC Barcelona on videoinut leikkauksia.
Espanjalaisen jalkapallojätin ja
Sakari Oravan yhteistyö ulottuu
aina vuoteen 1992 saakka.
Tuolloin Orava oli Suomen
olympiajoukkueen ylilääkärinä,
ja hän päätyi kisojen aikana antamaan FC Barcelonan lääkäreille
ohjeita akillesjänneleikkauksista.

”Ovathan tällaiset
maailmalla tunnetut
huippu-urheilijat
parhaiten mieleen
jääviä tähtihetkiä.”
LASSE LEMPAINEN

Jalkapalloilijat
nimekkäimpiä

Sen jälkeen Orava on leikannut
lukuisia Barcelonan pelaajia sekä
Suomessa että Espanjassa.
– Kaikkia potilaita hoidetaan
luonnollisesti yhdenmukaisesti, mutta ovathan tällaiset maailmalla tunnetut huippu-urheili-

jat parhaiten mieleen jääviä tähtihetkiä, Lempainen toteaa.
Lempainen ja Orava hoitavat
toki muitakin huippu-urheilijoita kuin jalkapalloilijoita. Esimerkiksi viime viikolla he leikkasivat
latvialaisen suunnistuksen maailmanmestarin Edgars Bertuksin takareiden.
Potilaiden joukossa on kilpailuihin tähtääviä suunnistajia ja
kestävyysjuoksijoita sekä luonnollisesti vain liikuntaa harrastavia kuntoilijoita.
– Ehkä nämä jalkapalloilijat
ovat silti olleet nimekkäimpiä,
Lempainen miettii.
Näkyvyys tuo
yhteydenottoja

Potilaat ovat myös kansainväisiä.
Kaksi viikkoa sitten Lempaisen
leikattavana oli potilas Britanniasta, viime viikolla Kanadasta.
Myös kahden viikon päästä on
kanadalaisen potilaan vuoro, ja
Unkarista saapuu jalkapalloilija
hoidettavaksi ensi viikolla.
Mutta miksi niin moni lähtee
ulkomailta Suomeen ja Turkuun
operoitavaksi?
– Varmaan suurin tausta on
Oravan pitkä ura ja laajat kontaktit. Sitä kautta on tullut näkyvyyttä. Ihmiset löytävät tietoa,
sillä tänä päivänä se on internetin ansiosta aika helppoa, Lempainen vastaa.
Entä miltä tuntuu, kun maa-

ilman kolmanneksi arvokkaimmaksi seuraksi arvioitu FC Barcelonan ottaa yhteyttä ja pyytää
huolehtimaan kaikkien aikojen
kalleimmasta hankinnastaan?
– Siitä on otettu. FC Barcelona on tunnettu ja iso organisaatio, ja he konsultoivat minua jatkohoidon suhteen. Se on suuren
luottamuksen osoitus, Lempainen kuvailee.
Tähtihankinta
nopeaa hoitoa

Ousmane Dembélé on FC Barcelonalle sijoitus tulevaisuuteen.
Seura hankki 20-vuotiaan laitahyökkääjän viime kesänä Borussia Dorthmundista 105 miljoonalla eurolla.
Summan on katalaaniseuran
oma ennätys. Se maksoi aikanaan Neymarista 88,2 miljoonaa, Luis Suárezista 81,8 miljoonaa ja Zlatan Ibrahimovicista 69,5 miljoonaa.
Lauantain La Liga -kierroksella Dembélé sai takareisivamman,
joka vaati nopeaa leikkausta.
Apu löytyi nopeasti Turusta.
Leikkaus onnistui, ja Dembélén
on tarkoitus palata kentille jo vuodenvaihteen tienoilla.
– Tämä on hieno luottamuksenosoitus, mutta tärkeää on silti
jatkaa nöyränä eteenpäin. Nämä
ovat niitä pieniä postimerkkejä
matkan varrelta. Niitä voi sitten
joskus vanhempana muistella.

STT

Suomen Pankin johtokunnan
jäsen Olli Rehn harkitsee ehdokkuutta Palloliiton puheenjohtajaksi, kertoo Helsingin
Sanomat.
Entinen elinkeinoministeri
ja EU-komissaari kertoo lehden haastattelussa, että hän
on saanut asiasta useita yhteydenottoja.
– En ole ottanut kantaa ehdokkuuteen. Sitä pitää arvioida siinä valossa, onko annettavaa, kannatusta, ja minkälaisia rajoitteita siviilityö asettaa, Rehn kertoi lehdelle.
Puheenjohtajan valitsemiseksi ollaan järjestämässä ylimääräistä liittokokousta. Rehn
kertoo päättävänsä ehdokkuudestaan sitä ennen.
– Hyvissä ajoin ennen liittokokousta. En aio ryhtyä vatuloimaan tässäkään asiassa, Rehn ennakoi ratkaisunsa ajankohtaa.
Palloliiton edellinen puheenjohtaja Pertti Alaja kuoli 18. elokuuta pitkäaikaisen
sairastamisen jälkeen.

Käynti vastaanotolla avasi
yhteisen tulevaisuuden
>> Rauma/Turku
KIMMO MÄKELÄINEN,
LÄNSI-SUOMI

Sakari Orava, 72, on kiistatta kansainvälisesti arvostettu urheilukirurgi ja ortopedi.
Hän on pitkällä urallaan leikannut esimerkiksi yleisurheilijat
Merlene Otteyn ja Haile Gebreselassien sekä jalkapalloilijat David Beckhamin, Didier Deschampsin, Pep Guardiolan, Nicklas Bendtnerin
ja David Trezeguet’n.
Lasse Lempainen myöntää ja
tietää, että on arvokasta tehdä
työtä Oravan kanssa.
– Eihän mistään kirjoista opita sitä kokemusta, joka Sakarilla on. Se on tullut tuhansien potilaskontaktien kautta, Lempainen toteaa.
Kaksikon tiet kohtasivat jo
vuosituhannen taitteessa. Silloin Lempainen saapui Oravan

vastaanotolle potilaana.
Suunnistusta ja yleisurheilua
harrastanut Lempainen kertoi
olevansa lääketieteen opiskelija, ja hiljalleen keskustelu syveni.
Lopulta Oravalla oli ehdotus.
– Sakari sanoi, että hänellä voisi olla tällaiselle urheilevalle kandille mielenkiintoinen aihe, Lempainen muistelee.
Se oli hamstring-repeämien eli
takareisivammojen leikkaushoidon tutkiminen.
Lempainen tarttui aiheeseen
ja teki siitä lopulta väitöskirjansa vuonna 2009.
– Se jotenkin sytytti heti, Lempainen toteaa.
Oma urheilutausta
auttaa ymmärtämään

He tapasivat pian uudelleen, ja
puolentoista tunnin palaverin jälkeen Lempaisella oli väitöskirjan
suunnitelma kasassa.
Orava ja Lempainen ovat teh-

Sakari Orava, Lasse Lempainen ja FC Barcelonan ylilääkäri Ricard
Pruna poseeraavat Ousmane Dembélén vuoteen äärellä.

neet sittemmin myös tutkimustyötä yhdessä.
– Jotenkin se ajoitus oli oikein,
Lempainen miettii.
Lempainen täyttää ensi vuonna 40, ja hän suunnistaa edelleen
– ei tosin kilpailumielessä. Aktii-

viuransa hän kuoppasi kymmenisen vuotta sitten.
– Oma kilpaurheilutaustani auttaa tässä. Ymmärrän tietyllä tavalla urheilijaa, urheilijan tilannetta, urheilijan asemaa, Lempainen tietää.
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URHEILU
Pierre-Philippe Marcou

Pahoinpitelijä
sanoo Bossen
provosoineen
tappelun
>> Bordeaux
STT, AFP

Ranskalaisjuoksija Pierre-Ambroise Bossen pahoinpitelystä syytetty mies ilmoittaa kanteessaan, että Lontoon MM-kisojen 800 metrin
maailmanmestari olisi aloittanut kasinon parkkipaikalla
käydyn kahinan.
Mies ei kiistänyt lyöneensä Bossea, mutta hän kertoi
Bossen aloittaneen kärhämän
heittämällä häntä oluttölkillä.
Miehen mukaan hän onnistui torjumaan päätään kohden
suunnatun tölkin kädellään.
– Oluttölkin heitto laukaisi
tilanteen, syytetyn asianajaja
ilmoitti keskiviikkona.
Asianajaja ei tiennyt syytä
siihen, miksi Bosse olisi heittänyt hänen asiakastaan tölkillä.
Bosse, 25, sai nujakasta
useita murtumia kasvoihinsa
ja joutui keskeyttämään vammojen takia kilpailukautensa.
Pahoinpitely tapahtui Gujan-Mestrasissa Ranskan lounaisosissa elokuun lopulla.

NHL-kiekkoilija
Boyle sairastaa
leukemiaa –
haluaa palata
nopeasti
kaukaloon
>> New Jersey
STT

Ousmane Dembélé loukkaantui lauantaina FC Barcelonan ja Getafe CF:n välisessä kamppailussa. Tiistaina hänen takareitensä leikattiin
Turussa. Leikkauksen tekivät yhteistyössä Sakari Orava ja Eurajoelta kotoisin oleva Lasse Lempainen.

New Jersey Devilsissä pelaavalla Brian Boylella, 32,
on diagnosoitu krooninen
myelooinen leukemia. Jääkiekon NHL:ssä pelaava Devils kertoi asiasta Suomen aikaa myöhään tiistaina Twitter-tilillään.
Krooninen myelooinen leukemia (KML) on luuytimen verisolujen esiasteiden eli kantasolujen syöpäsairaus. Lääkäri Michael Farber kertoi
NHL:n kotisivuilla, että Boylen sairaus havaittiin aikaisessa vaiheessa.
– Odotamme lisää testien tuloksia, jotta voimme suunnitella hoitoa ja miettiä mahdollista paluuta peleihin, Farber sanoi.
Yhdysvaltalaishyökkääjä
Boyle totesi suunnittelevansa pelaamista jo Devilsin sarja-avauksessa 7. lokakuuta.
Boyle on pelannut NHL:n
runkosarjassa yhteensä 624
ottelua.
Hän edusti viime kaudella
Tampa Bay Lightningia.

