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URHEILU

Ousmane Dembelen takareisileikkaus nosti Lasse Lempaisen nimen kansainvälisiin uutisiin.

Matkalla
maineeseen
FC Barcelona luottaa turkulaiseen
ortopediaan ja Lasse Lempaiseen.
>> Rauma/Turku
KIMMO MÄKELÄINEN, LÄNSI-SUOMI

Sakari Orava on suomalaisessa urheilulääketieteessä legenda.
Hänen hoitoonsa ovat vuosikymmenten ajan hakeutuneet monet
kansainvälisen tason huippu-urheilijat.
Orava on kuitenkin jo 73-vuotias, ja jossain vaiheessa hän väkisinkin jättää paikkansa.
Seuraaja lienee selvillä. Paikka on kuin pedattu Lasse Lempaiselle, 39, Eurajoelta kotoisin
olevalle ortopedille.
– Oravalla on vuosien perinteet.
Kenestäkään ei tule uutta Oravaa, mutta luotan, että omat taitoni kantavat, Lempainen sanoo.
Taitojaan hän on pystynyt kehittämään juuri Oravan valvovan
silmän alla.
Kaksikon tiet kohtasivat, kun
Lempainen nuorena lääketieteen
opiskelijana päätyi Oravan vastaanotolle omien akillesjännevaivojensa takia.
Siitä tapaamisesta alkoi yhteistyö. Orava nappasi nuoren kandin siipiensä suojaan, ja he alkoivat tehdä yhdessä tutkimusta ja sittemmin töitä.
Nyt kaksikko muodostaa Urheilu Mehiläisen Turun yksikössä
työparin, jota arvostetaan myös
kansainvälisesti.
Siitä saatiin todiste jälleen viime
viikolla, kun Lempainen ja Orava leikkasivat FC Barcelonan reservijoukkueessa jalkapalloa pelaavan Guillermo Amor Torresin.
Kyseessä on 17-vuotias lahjakkuus, joka on Barcelonaa aikoinaan edustaneen Guillermo
Amorin poika.

Aiemmin kesällä suomalaisen
ortopedikaksikon leikkauksessa
kävi Barcelonan kakkosjoukkueen Carles Alena.
Alena on toipunut vammastaan
hyvin, ja hänet on viime viikolla
nostettu Barcelonan ykkösjoukkueeseen. Hänestä odotetaan keväällä joukkueen jättäneen Andres Iniestan korvaajaa.

”Kenestäkään ei tule
uutta Oravaa, mutta
luotan, että omat
taitoni kantavat.”
LASSE LEMPAINEN

Dembelen leikkaus
nosti nimen esiin

Hieman yli vuosi sitten Lempaisen nimi lävähti kunnolla osaksi kansainvälistä uutisvirtaa, kun
hän leikkasi FC Barcelonan ranskalaisen huippuhankinnan Ousmane Dembelen takareiden.
Kyseessä oli katalonialaisseuran kaikkien aikojen kallein kauppa, sillä se pulitti menneen kesän
maailmanmestarista 105 miljoonaa euroa Borussia Dorthmundille.
Kun Dembele sai pahan takareisivamman, FC Barcelona etsi
sille välittömästi parasta mahdollista hoitoa.
Se tarkoitti soittoa Lempaiselle Turkuun. Ilmasilta on ensimmäisen kerran ollut käytössä jo
vuonna 1992, jolloin Orava leikkasi Pep Guardiolan.
Lempaisen ja Oravan tekemä

leikkaus onnistui, ja Dembele
palasi tammikuussa pelikentille.
– Ihmiset tässä tekevät työtään,
ja vaikka kuin yrittäisi tehdä parhaansa, leikkaus voi epäonnistua. Leikkaus on lisäksi vain yksi etappi toipumisessa, Lempainen painottaa.
– On myös hyvin tärkeää, miten kuntoutus onnistuu, ja siihen
leikkaava lääkäri ei pysty niin selvästi vaikuttamaan.
FC Barcelonan
lääkärikonsultti

Suomalainen leikkausjälki on todettu ilmeisen laadukkaaksi, sillä FC Barcelona on valinnut Lasse Lempaisen lääkärikonsultikseen alaraajojen lihas-jännevammoissa.
Suurinta julkisuutta ovat saaneet takareisivammat, joista Lempainen väitteli itsensä lääketieteen
tohtoriksi vuonna 2009.
FC Barcelona pyytää Lempaisen mielipiteen myös etureisi-,
nivus-, ja akillesjännevammoissa.
– Se on luottamustehtävä, Lempainen myöntää.
Lihas-jännevammoissa konsultointi ja mahdollisuus leikkauksiin Turussa on yksi ja luonnollisesti se tärkein osa Lempaisen ja
FC Barcelonan yhteistyötä, mutta ei suinkaan ainoa.
– Me olemme jo joitakin vuosia tehneet yhdessä tutkimusta
lihas-jännevammoista. Vuonna
2018 on julkaistu kolme osatyötä
kansainvälisissä lehdissä, Lempainen kertoo.
– Se, että he tekevät tällaista
tutkimusta ja ovat ottaneet meidät kaverikseen, on aika ainutlaatuista.

FC Barcelona luottaa lujasti Lasse Lempaisiin. Aikanaan SM-tasolla suunni

”Jaa tietoja, jaa
taitoja, luo verkosto”

Lisäksi Barcelona julkaisi kesällä
lihas-jännevammojen hoitoa käsittelevän kirjan, jossa seura esittelee yksityiskohtaisesti käyttämiään menetelmiä eri kuntoutusvaiheissa.
– Olen itse pääkirjoittajana kirjan leikkaushoitoa käsittelevässä osiossa, Lempainen paljastaa.
Hän kuvailee FC Barcelonan tapaa toimia hyvin avoimeksi. Seuran slogan kuuluu vapaasti suomennettuna ”jaa tietoja, jaa taitoja, luo verkosto”.
Yksi tapa tiedon välittämiseen
ovat vuosittaiset kongressit, joihin seura pystyy houkuttelemaan
alan kovimpia asiantuntijoita.
– He eivät piilottele, vaan jakavat muillekin, Lempainen kuvailee.

Barcelonan omat lääkärit
eivät leikkaa pelaajia

FC Barcelonalla on palkkalistoilla
omiakin lääkäreitä, mutta he eivät leikkaa seuran pelaajia.
Seura on luonut maailmalle
tukiverkoston, josta se voi valita sopivan lääkärin tiettyihin
vammoihin.
Magneettikuvat seura pystyy
ottamaan omissa tiloissaan heti
pelin jälkeen.
Sen jälkeen hoitopäätös, arvio ja suunnitelma pitää saada
nopeasti.
– Olemme vuosia tehneet Sakarin kanssa yhteistyötä. He tietävät, että olemme leikanneet kovia
urheilijoita aiemminkin. He arvostavat myös sitä, että toimimme tiiminä, Lempainen tietää.
Siksi puhelin soi myös tulevaisuudessa.
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Ibrahimovic ei
ole tyytyväinen
joukkueensa
suorituksiin
>> Los Angeles
STT, AFP

Pohjois-Amerikan MLS-jalkapalloliigassa pelaava Zlatan
Ibrahimovic ei ole tyytyväinen joukkueensa Los Angeles
Galaxyn suorituksiin ja aikoo
Los Angeles Timesin mukaan
keskustella tulevaisuudestaan
seurajohdon kanssa.
Ibrahimovicilla on sopimus myös ensi kaudesta, mutta ruotsalaistähden ja seurajohdon näkemykset eivät ole
välttämättä yhteiset.
– En tiedä ensi vuodesta. Siitä minun täytyy keskustella,
mutta nyt ei ole oikea hetki
jutella siitä. Tulen kuitenkin
keskustelemaan seurajohdon
kanssa siitä, mitä he haluavat
ja mitä minä haluan, Ibrahimovic sanoi.
Hän on turhautunut joukkueensa menestykseen, kun
Galaxy majailee länsilohkon
alemmassa keskikastissa.
Lohkon kuusi parasta pääsevät pudotuspeleihin, jonne
vieville sijoille Galaxyllä on nyt
matkaa kuusi pistettä.
Ibrahimovic on esiintynyt
ensimmäisellä MLS-kaudellaan varsin hyvin, kun 36-vuotias hyökkääjä on tehnyt maaliskuussa alkaneen jaksonsa
aikana 17 maalia 22 ottelussa.
– Olen iloinen kunnostani.
Olen fyysisesti vahva ja tunnen oloni hyväksi. Nyt meidän pitäisi voittaa pelejä, ja
sitten kaikki olisi täydellisesti. Se on helppoa sanoa, mutta meidän pitää myös tehdä
niin, joukkueensa puolustuspeliin ryhtiä kaivannut Ibrahimovic paalutti.
Galaxy on päästänyt kauden
29 ottelussa 59 maalia. Lukema on sarjan kolmanneksi
heikoin. Maalintekijätilastossa
Ibrahimovic on kolmantena.

stanut eurajokelaisortopedi on jalkapallojätin lääkärikonsultti.

Frederic J. Brown

Tähtipelaajien hoitaminen Turussa on lääkäriasemalle
kovaa mainosta, mutta siitä ei kerrota ilman lupaa
>> Rauma/Turku
KIMMO MÄKELÄINEN, LÄNSI-SUOMI

Suomalaisessa pääsarjapalloilussa on totuttu siihen, ettei pelaajien loukkaantumisten yksityiskohtia juuri kerrota julkisuuteen.
Kansainvälisessä huippujalkapalloilussa toimitaan toisin. Urheilu Mehiläinen lähettää tiedotteita pelaajista, joita Lasse Lempainen ja Sakari Orava hoitavat
leikkaussalissa.
Lääkäriaseman omassa sosiaalisessa mediassa potilaat ja lääkärit poseeraavat yhteiskuvissa, ja
yleensä myös kerrotaan, minkälaisesta vammasta on kyse.

– Tämä on sillä tavalla erilaista, että vaikkapa jääkiekossa joka
on kontaktilaji, esimerkiksi aikaisemmin hoidettuun olkapäähän
voisi kohdistaa taklausta, Lempainen huomauttaa.
– Jos taas puhutaan takareisivammoista, ne tulevat yleensä joko liukastumisten yhteydessä tai
nopeissa suunnanvaihdoksissa.
Silloin pelaaja jää maahan makaamaan vammakohtaa pidellen.
Kenellekään ei jää epäselväksi mikä paikka loukkaantui.
Esimerkiksi FC Barcelona tiedottaa yksityiskohtaisesti pelaajien vammoista. Seura nimeää heti,
onko kyse nivusvammasta, taka-

reisivammasta tai jostain muusta.
Omin päin turkulainen lääkäriasema ei koskaan lähde potilastietoja kertomaan, vaan urheilijan ja seuran tahto menevät luonnollisesti aina mainostarkoituksen edelle.
– Seura voi vaatia mediahiljaisuutta etukäteen, jotta pelaaja pääsee tulemaan Turkuun rauhassa. Hyvin tarkkaan me noudatamme seurojen ja pelaajien
toiveita.
Lempainen on kuitenkin huomannut, että huippupelaajat suorastaan odottavat, että lääkäriasemat haluavat kertoa hoitavansa heitä.

– Kun tapaan potilaan, kysyn,
voidaanko tietoja antaa mahdollisesti mediassa. Jos kansainvälisen tason tähti valitsee hoitopaikakseen Turun, niin kyllähän se
jotain arvostuksestamme kertoo,
Lempainen toteaa.
– Ja aina se heille sopii. Useimmiten on vielä niin päin, että pelaaja ehtii kysyä itse, voidaanko
ottaa yhteiskuva ja voiko hän lähettää sen omille sivuilleen. He
haluavat itse ilmoittaa faneille,
että nyt leikkaus on onnellisesti ohitse. Siinä sitten kameran
edessä peukutetaan molemmat
ja toivotaan onnistunutta kuntoutumista.

Zlatan Ibrahimovic on saanut verkot heilumaan, mutta Los Angeles Galaxyn peli
ei kulje.

