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Askelpareja

Veitsen
terällä

ANU UHOTOINEN

Turun Mehiläinen NEO:ssa työskentelevä, 
vuonna 1978 syntynyt kolmen lapsen isä, 
Lasse Lempainen on ortopedian ja trauma-
tologian erikoislääkäri, urheiluortopedian 
dosentti, joka on erikoistunut liikkuvan 
ja urheilevan ihmisen alaraajan vammoi-
hin. Erityisesti polven, nilkan ja jalkaterän 
alueen vammoihin, erikoisalana lihas- ja 
jännevammat. Useille suunnistajillekin va-
litettavan tuttuihin vammoihin siis. 

Suunnistus ja harjoittelusta seuranneet 
vammat ovat tuttuja myös Lempaiselle. 
Suunnistuksen pariin hän päätyi Eurajo-
en Veikkojen oravapolkukoulun kautta. 
Ensimmäinen kilpailumuisto on Kainuun 
Rastiviikolta vuodelta 1988. Laji löytyi, 
vaikka perheessä ei ollut entuudestaan yh-
tään suunnistustaustaa.

– Isä oli ehkä harrastanut jotain met-
sässä eksymistä ja ajatellut, että suunnis-
tustaito voisi olla hyvä. 

Eurajoen Veikoista löytyi silloin sopiva 
porukka ja innostuneet vetäjät harrastuk-
sen jatkumisen kannalta. Muut lajit kuten 

Lasse Lempainen näki 10-vuotiaana televisiosta 
haastattelun ja päätti että isona hänestä tulee 
kirurgi. Nykyään ortopedin voi bongata niin kun-
torasteilta kuin iltapäivälehtien lööpeistä.

maailman jakavia ihmisiä. 

SOULIN OLYMPIALAISISTA SE ALKOI

Jos 18-vuotiaalla Lempaisella olisi se har-
joittelun ja ammatin tuoma tieto, mitä 
hänellä tänä päivänä on, olisi harjoituska-
lenteri näyttänyt jonkin verran erilaiselta. 
Suunnistuksellisesti parhaat vuodet olivat 
kaksikymppisenä, vaikka aikuisissakin tai-
to ja fysiikka kehittyivät alkuvuosina koko 
ajan. 

Suunnistus kulki sulassa sovussa Tu-
russa vietetyn opiskeluajan kanssa koko 
kuuden vuoden ajan. Arjen realiteetit tuli-
vat kuitenkin vastaan opintojen edetessä ja 
fokus siirtyi työelämään. Jos Lempaisen ei 
onnistunut raivata tietään suunnistusmaa-
ilman huipulle, nykyään hän on sitäkin 
tunnetumpi ammattinsa puolesta. 

Päätös tulevasta ammatinvalinnasta 
syntyi samoihin aikoihin suunnistushar-
rastuksen alkamisen kanssa. Jo kymme-
nen ikäisenä Lempainen tiesi haluavansa 
olla kirurgi, lukioikäisenä tuleva erikoistu-
minen ortopediksi oli täysin selvää.

– Semmoinen on hyvin muistissa, että 
oli Soulin olympialaiset ja näin urheilulä-
hetyksen, jossa Sakari Oravaa haastatel-
tiin. Muistan miettineeni, että toi vois olla 
hienoa. Sen jälkeen kaikki on tullut por-
taittain matkan varrella. 

Tähän päivään mennessä ura on eden-

nyt siihen pisteeseen, että Lempaisen voi 
bongata iltapäivälehtien lööpeistä onnis-
tuneiden ammattilaisjalkapalloilijoiden 
takareisioperaatioiden jälkeen. Kun FC 
Barcelonan pelaajan todetaan valittavan 
takareittään, otetaan yhteyttä Lempaiseen, 
joka toimii FC Barcelonan ortopedikon-
sulttina alaraajan lihas-jännevammoissa. 
Loukkaantuneesta urheilijasta lähetetään 
tietoa, jonka perusteella arvioidaan jatko-
toimenpiteet. 

Joskus tilanne vaatii leikkauksen ja mi-
käli tunnettu urheilija tai seura päättää uu-
tisoida tilanteesta, medianäkyvyys on taat-
tua. Urheilijat ovat ortopedille myös tie-
tynlainen mainos ulkomailla. Sen jälkeen 
yhteydenottoja tulee helposti myös muista 
seuroista ja tavallisilta kuntoilijoilta.

Medianäkyvyys saattaa antaa kuvan, 
että työ olisi pelkästään maailmanluokan 
jalkapallotähtien miljoonien arvoisten ta-
kareisien operoimista. Vastaanotolla käy 
todellisuudessa kaiken tasoisia liikunnan 
harrastajia. Kuntoilijoiden yhteydenotot 
Suomen rajojen ulkopuolelta eivät ole ollen-
kaan harvinaisia nykyään, sillä tietoa löytyy 
esimerkiksi netistä entistä helpommin.

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ
URANUURTAJAN RINNALLA

Tutkimuksen tekeminen on yksi tärkeä 
syy, miksi tieto suomalaisesta huippuosaa-
misesta on ylipäätään levinnyt maailmalle 
ja miksi maailmanluokan urheiluseurat 
luottavat pelaajansa suomalaisten käsiin. 
Tutkimus tuli mukaan jo hyvin varhain 
Lempaisen opiskelujen alkuvaiheessa.

Vuonna 2009 syntyneen väitöskirjan 
aiheena oli takareisivammat. Sen jälkeen 
tutkimus on keskittynyt Lempaisen mie-
lenkiinnonkohteisiin: akillesjänteisiin ja 
erityisesti taka- ja etureiden lihasvammoi-
hin. Tutkimukset vievät tekijänsä puhu-
maan kongresseihin ympäri maailmaa ja 
sitä kautta tietämys on lisääntynyt ulko-
maillakin.

Ajat jolloin sama ortopedi teki niin te-
konivelleikkauksia kuin selkäkirurgiaakin 
ja hoiti erilaisia murtumia, ovat takana-
päin. Kun tarvittavan tiedon määrä lisään-
tyy, erikoistumisalue kapenee.

Alan uranuurtaja Sakari Orava on 
toiminut Lempaisen mentorina tämän 
uran alkuajoista lähtien. 70-luvun lopulla 
uransa urheiluvammojen parissa aloitta-

nut Orava on raivannut tietä alalla, eikä 
Lempainen usko, että kukaan enää pystyy 
luomaan samanlaista uraa. Manttelinperi-
jän viittaa Lempainen ei suostu ottamaan 
harteilleen.

– Ei minun tavoite ole olla kenenkään 
manttelinperijä. Minulla on onni tehdä 
työtä, josta todella pidän ja haluan edel-
leen kehittyä siinä. Sitten aika näyttää, 
kuinka korkealle rahkeet riittävät. Katson 
kuitenkin erittäin isoksi ansioksi sen, että 
minulla on ollut tämmöinen mentor-lää-
käri vuosien ajan, olen ollut samalla klini-
kalla hänen kanssaan tekemässä työtä, hän 
on ohjannut väitöskirjaani ja olemme sen 
jälkeenkin tehneet paljon tutkimusta yh-
dessä. Se että Sakari on tehnyt niin hienon 
ja pitkän uran ja hoitanut vuosien varrel-
la lukuisia kovia urheilijoita on todellinen 
sankaritarina. 

KOKEMUSTA MYÖS
TOISELTA PUOLELTA

Lempaisella on kokemusta myös leikkaus-
pöydällä olemisesta. Oman akillesjänteen 
on leikannut Sakari Orava, kukas muu-
kaan. Parivaljakolla oli jo tuolloin yhteistä 

yleisurheilu ja ampumahiihto pysyivät 
mukana valikoimassa 14–16-vuotiaaksi 
asti, jolloin suunnistusharjoittelu alkoi 
kuitenkin lohkaista yhä isomman osan 
ajasta. 

– Silloin VOL-leirillä tutustuin kivoi-
hin kavereihin ja huomasin, miten harjoi-
tellaan. 16-vuotiaana suunnistuksesta tuli-
kin sitten minulle se päälaji.

Tavoitteissa siinsi nuorten MM-kisa-
edustus, mutta siihen asti eivät rahkeet 
riittäneet. Kehitys oli kuitenkin nousujoh-
teista koko juniorivuosien ajan ja Lempai-
nen valittiin mukaan epäviralliseen suun-
nistuksen Suomi–Ruotsi-maaotteluun.

Seurayhteenliittymän perustamisen 
myötä seura vaihtui Veikoista Hiisirastiksi 
90-luvun lopulla ja sinne koottu miesten 
ryhmä keskitti tavoitteet erityisesti viesti-
suunnistuksiin. Nykyään harvoin numero-
lappu rinnassa suunnistava Lempainen on 
viimeksi kilpaillut Louna-Jukolassa Pai-
miossa. Kuntosuunnistussuorituksia kertyi 
viime kesänä kymmenisen. 

– Kaikkein hienoin suunnistusmuis-
to on se matka, minkä on kulkenut siel-
tä oravapolkuikäisestä siihen oman uran 
huipulle. On ollut leirejä, hienoja kisa-
matkoja ja kavereita sekä saman ajatus-

Lasse Lempainen 
kuuluu Suomen tun-
netuimpiin urheiluki-
rurgeihin.
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Reetan reititAskelpareja

Ihana some on tullut suunnistukseen py-
syvästi. Ja mikä parasta, nämä sosiaalisen 
median ovet ovat auki jokaiselle riippumat-
ta siitä, kuinka menestynyt suunnistaja on. 
Somettaminen ei ole edes iästä kiinni. Mei-
dän lajissamme urheilijoita on lähes vau-
vasta vaariin, joten someaktiivisuus saa nä-
kyä ja kyllähän se näkyykin yli ikärajojen. 

Omalla urheilu-urallani oli mahdolli-
suus tutustua toisten suunnistajien tree-
neihin sekä arkeen ainoastaan face to face 
-saralla. Tänä päivänä kaikki on toisin ja 
somen avulla saa luotua kommunikointia 
kuvien sekä tekstien avulla niin tutuille 
kuin tuntemattomillekin. Somettava suun-
nistaja raottaa ovea harjoituksiinsa, kilpai-
luhetkiinsä, urheilulliseen elämäänsä, fi i-
liksiinsä sekä ehkäpä jopa perusarkeensa. 
Oikeastaan suunnistaja itse luo oman per-
soonansa näköisen profi ilin yleisölle, joka 
sitten antaa kuvitteellisen kuvan seuraajil-
le. Niin tässäkin, kuten kaikissa urheilun 
ympärillä pyörivistä asioista, luonnollisuus 
on tärkeää, jotta asiat sujuisivat vaivatto-
masti sen enempää energiaa kuluttamatta.

Voi vimpula, kunpa sosiaalinen media 
olisi ollut olemassa jo oman urheilu-urani 
aikana. Tunnen itseni yllättävän hyvinkin, 
joten tiedän, että olisin ottanut sometta-
misesta itselleni rentouttavan vapaa-ajan-
viettotavan. Hikeä ja iloa olisi ollut mukava 
jakaa urheilusta pitävien kanssa. Yhteis-

työkumppaneiden näkyvyys ei olisi ollut 
pelkästään logo rinnassa vaan mukanaoloa 
sosiaalisen median kautta. Sen kautta yri-
tyksien on helppo tavoittaa mm. liikun-
nasta kiinnostuneet ihmiset. Tämä väylä 
on myös erinomainen rasti suunnistajan 
yhteistyön leimauksille.

Kaikkeen ei kuitenkaan pidä lähteä 
mukaan, jos sosiaalinen media vie enem-
män energiaa kuin antaa. Jokainen suun-
nistaa omia polkujaan. Mutta pliis, ei enää 
ääneen mielipiteitä, että somettaminen 
veisi aikaa tavoitteiden toteuttamisesta. 
Tuo ajatusmaailma on viime vuosikymme-
niltä. 

Kiitos kauden päätöskilpailujen kuvista 
sekä videoista! Kiitos somen! Onnea hur-
jasti menestyneille joukkueille sekä urhei-
lijoille!Suunnistus on suurenmoinen laji, 
jossa näytetään, että yhdessä tiiminä ollaan 
henkisesti vahvoja. Näissä porukoissa on 
mahtava menestyä, mutta myös rohkeaa 
epäonnistua.

Reeta

ps. Seuraavan kolumnini pääroolin saavat 
valmentajat. Seuravalmentajat, henkilö-
kohtaiset valmentajat sekä maajoukkue-
valmentajat. Kyllä heidänkin saappaat ovat 
välillä todella raskaat, mutta myös ihania 
muistoja täynnä.

ORIENTEERING WEEK
Kuopio-Tahko 14.-19.7.2019

Bring your Family 
to Tahko!

TahkO-Kids

TahkO-Friends

Ilmoittautumiset  
avattu! 

Hyödynnä  
kisasivujen  

majoitustarjoukset!

Sosiaalinen media tarjoaa Sosiaalinen media tarjoaa 
monia mahdollisuuksiamonia mahdollisuuksia

tutkimustyötaustaa ja Oravan valinta ki-
rurgiksi oli luonnollinen jatkumo yhteis-
työlle. Leikkauksen jälkeen Lempainen 
teki vielä parhaat juoksunsa. Myös nilkan 
nivelsiteitä on korjailtu. Omat vammat an-
tavat perspektiiviä myös ortopedinä toimi-
miselle. 

– Omat urheiluvammani tuovat koke-
musta tähän työhön. Minkälainen oirekuva 
voi olla ja miten se haittaa juoksemista ja 
harjoittelua. Urheilijat ovat siinä mielessä 
vähän oma rotunsa, kun on se valtava palo 
päästä taas treenaamaan ja kilpailemaan.

Myös suunnistajat löytävät Lempaisen 
vastaanotolle. Talvella suunnistusasiakkai-
den määrästä voi päätellä vallitsevat sää-
olosuhteet. Hyvälumisena talvena juoksun 
rinnalle tuleva hiihto vähentää juoksupe-
räisten rasitusvammojen syntymistä. Sel-
vin piikki käynneissä näkyy Jukolan jälkei-
sellä viikolla.

– Jukolan viestin jälkeen tulee aina nii-
tä, jotka suunnistavat vähemmän, mutta 
haluavat erityisesti 
kokea Jukolan taian. 

Lempainen ku-
vailee suunnistajia 
toisinaan hieman 
liian sinnikkäiksi. 
Kun tottuu juokse-
maan syksyn sateissa 
mutaisilla kurapel-
loilla, kynnys epä-
mukavuuden huomi-
oimiseen voi kasvaa 
liian suureksi, eikä haluta valittaa ja välit-
tää pienistä kivuista. Usein oikea diagnoosi 
olisi kuitenkin tärkeä optimaalisen toipu-
misen kannalta.

Työssään Lempainen kohtaa erilaisia 
ihmisiä sekä erilaisia liikkujia ja urheilijoi-
ta. Jokaiseen vammaan liittyy myös erityis-
piirteitä. Kohtaamiset ovat työn suola. To-

detaan ongelman olemassaolo, 
haetaan siihen paras ratkaisu ja 
hoitopolku.

– Kun hoitosuhde jatkuu ja näkee, että 
vamma on tullut kuntoon ja potilaan kas-
voilla on hymy, niin kyllä se on sitä parasta 
palautetta. Tässä työssä on sopivassa suh-
teessa akateemista pohdintaa ja konkreet-
tista tekemistä.

VIESTIVAIHTOJA MYÖS
LEIKKAUSSALISSA

Lempaisen normaali työviikko koostuu 
vastaanoton pitämisestä ja potilaiden nä-
kemisestä sekä muutamasta leikkauspäi-
västä. Leikkauksia voi olla päivän aikana 
seitsemänkin. Leikkauksissa on mukana 
tietynlainen jännitys, mutta kokemus, ru-
tiinit ja hyvä valmistautuminen kanavoivat 
tunteen oikeaan kohteeseen.

– Vähän samalla tavalla kuin suunnis-
tuksessa, jännitys fokusoi keskittymisen 
ainoastaan siihen tekemiseen. Kun poti-

laaksi tulee erityistä 
huomiota saava ur-
heilija, siinä se ilma-
piiri ja keskittyneisyys 
ennen leikkausta on 
tietyllä tapaa vielä tiu-
kempaa. Kun leikka-
us alkaa, kaikki muu 
ympärillä unohtuu, 
silloin ei enää ole vä-
liä kuka on leikkaus-
pöydällä. Parhaaseen 

suoritukseen pyritään luonnollisesti aina.
Lempaisen mielestä urheilusuorituk-

seen ja leikkaukseen valmistautumisessa 
on paljon samoja piirteitä. Hyvässä kun-
nossa ollessa kilpailemisesta ja sen tuo-
masta pienestä jännityksestä nauttii. Ur-
heilusuoritus vaatii myös tiukkaa keskitty-
mistä fyysisyyden lisäksi. 

Ortopedi harjoittelee leikkauskuntoa 
lukemalla alan kirjoja ja käymällä kongres-
seissa, jotta taidot pysyvät yllä, eikä tipah-
da alan kehityksessä. Leikkaus on suoritus, 
joka vaatii tiukkaa keskittymistä. Joskus 
operaatioita tulee analysoitua suunnista-
jalle tyypillisesti jälkikäteen muiden kolle-
goiden kanssa.

– Meitä on varmasti moneen junaan, 
ei kaikki ole ollenkaan samasta muotista. 
Itse koen, että tärkeää on tietynlainen tar-
mokkuus ja ettei saa luovuttaa. Pyrkii teke-
mään parhaansa ja sen täytyy riittää.

Vaikka lööpeissä keikkuu Lempaisen 
nimi, työstä ei tulisi mitään ilman loista-
vaa tiimiä. Leikkaus prosessina noudattaa 
kutakuinkin täydellisen viestisuorituksen 
kaavaa: salin siistijä petaa koko projektil-
le hyvät lähtöasetelmat ja varmistaa, että 
muut voivat tehdä oman työnsä; väline-
huoltaja valmistelee seuraavalla osuudella 
käytettävät instrumentit; leikkaussalihoi-
taja ja anestesiavastaava pitävät tilanteen 
rauhallisena. Kirurgille mahdollistetaan 
hänelle sopiva lähtöpaikka, jotta tämä voi 
kanavoida kaiken keskittymisen työhönsä. 
Vaikka heti leikkauksen jälkeen peli saat-
taa näyttää jo voitetulta, yhteistyö fysiote-
rapeutin kanssa varmistaa, ettei viimeisel-
läkään osuudella keulita, vaan hoidetaan 
homma kunnialla maaliin.

– Tämä on mielekästä ja monipuolista 
työtä. Ei ole koskaan sellainen fi ilis aamul-
la, että nyt täytyy lähteä töihin, hymyssä 
suin pyrin avaamaan työhuoneeni oven.

äkee, että 

Askelpareja

Lasse Lempainen FC Barcelonan kotistadionilla Camp Noulla esittelemässä 
tietotaitoaan.

Lasse Lempainen suunnisti uransa parhaat 
vuodet Hiisirastin paidassa.


