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UCL injury study 2018-19

joukkueilla keskimäärin 21 harjoitusta ja 4,9 peliä/ kk

1,9 loukkaantumista/ 1000h  harjoitusta 

21 loukkaantumista/ 1000h peliä

= 12% loukkaantuneena koko ajan 

lihasvammoista nivelsidevammoista

- takareisi 44% - polvi 56%

- nivunen 24% - nilkka 36%

- etureisi 16%
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than males in youth football. International Journal of Sports Medicine 2020 

(published online 20 July 2020).
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kasvupyrähdys (8 cm tai enemmän vuodessa)

tytöillä hieman aiemmin kuin pojilla (11 -16 vuoden iässä) 

biologisen – ja kalenteri-iän ero jopa 4 vuotta

testosteronin määrän nousu mahdollistaa lihasten kasvun ja lihasten 

kiinnityskohdat altistuvat suuremmalle kuormalle

askelpituus nousee -> tasapaino heikkenee

harjoitusmäärien nopea nousu iskutuslajeissa

voi ”valehdella” tason ja peittää lahjakkuuden - noin 80% 

ikäkausihuipuista katoaa kilpaurheilusta ennen aikuisikää  

Syyt kasvuiän rasitusvammojen 
taustalla



Severin tauti (8-11 v)

Osqood-Schlatterin syndrooma 

(12-16 v)

lannerangan ongelmat

Kasvuiän rasitusvammat



esiintymisikä 8-12 vuotta

oireiden kesto viikosta kuukausiin

kipu yleensä vain toisessa 

kantapäässä

iskutuslajeissa esiintyvyys pojista 

10%:lla   

Severin tauti



esiintymisikä 12-16 vuotta

oireiden kesto kuukausia

kipu pahimmillaan rasituksen 

jälkeen

kipu usein molemmissa jaloissa

Osgood – Schlatterin tauti

http://www.sportsmed.msu.edu/Wellness/Osgood-Schlatter.html
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w6pU3qWCYr1RSM&tbnid=3_MkKzbAk_lf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.urban-rehab.org/osgood-schlatter.html&ei=zkiDU7DwM6XT4QSP0IDADA&psig=AFQjCNGl8HdQ7HBYzzuVp_8dQ8YOc4Ey-A&ust=1401199095841407


Jalan ryhti vs
Kenkämuoti



Linjaus



L-5 heikoiten tuettu

spondylolisthesis/ spondylolyysi 

kiinnitettävä huomiota syvien 

vinojen vatsalihasten aktivointiin

Lannerangan ongelmat

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4d8XjJvWNs1aSM&tbnid=m6X1Ft3vf9XNiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quizlet.com/3071620/mss-l6-trauma-and-spine-flash-cards/&ei=M0iDU9izGM3T4QTK7YGQBA&psig=AFQjCNFA1N0w2QyeTzPEbEd5mpW9sGQTPg&ust=1401198961242736


iänmukaisuus - herkkyyskaudet

suunnitelmallisuus

leikkimielisyys

monipuolisuus

nousujohteisuus

nautittavuus

Lasten (fyysisen) harjoittelun periaatteet



dynaaminen tasapaino – kyky säilyttää asento liikkuessa

ketteryys – taito nopeasti muuttaa suuntaa ja asentoa

rytmikyky – vauhdikkaan liikeen yhdistäminen pallonhallintaan 

reaktiokyky – näköaistilla vastata ärsykkeisiin

lajinopeus – yhdistelmä askeltiheyttä, suunnanmuutosta ja terävää 

lähtöä

liikkuvuus – kykyä hallita pallo kaukana/ korkealla

= TAITAVUUSTEKIJÄT

Herkkyyskaudet 6-9v (-15v) 



HERMOSTON kehittäminen on tärkeää kaikissa kajeissa ennen 

murrosikää

LUUSTO vahvistuu kuormittamalla tehokkaimmin ennen murrosikää 

LIHAKSISTO kehittyy vasta hormonaalisen kypsymisen myötä –

keskivartalon, lihaskoordinaation ja lihaskunnon harjoittaminen 

tärkeintä ennen kasvuspurtin loppua

Elimistön kehitys



proaktiivinen vai reaktiivinen… 

eli pituuden seuranta →muutokset harjoittelussa ennaltaehkäisevästi

huomio kenkävalintaan

huomio kehityseroihin ja monipuolisuuteen

hyvä lihastasapaino = vahvista heikkoja lihaksia - venytä kireitä

huomioi herkkyyskaudet ja tekninen täydellisyys harjoittelussa

linjaus: lonkka – lumpio – II varvas

alku- ja loppuverryttelyiden noudattaminen esim. FIFA 11+ kids

sääntöjen ja urheilutapojen noudattaminen

vammojen tilastointi

sisäisten tekijöiden huomioiminen – vireys, stressi, väsymys, 

elämäntilanne, vammahistoria…

Kasvuikäisen rasitusvamman 
ennaltaehkäisy



Kuormituksen laadun ja määrän arviointi ja modifiointi tasolle jossa 

oireet vähenevät 

Sen jälkeen asteittainen paluu normaalielämään

Pieni virhetoiminta voi aiheuttaa suuria ongelmia jos kuormitus on 

määrällisesti suurta ja suuri virhetoiminta ei välttämättä aiheuta 

ongelmaa jos kuormitus on vähäistä

Rasitusvammojen syy selvitettävä seurauksen hoitamisen sijaan

Alaraajan biomekaniikkaan vaikuttavat tekijät - linjauksen hallinta, 

liikerytmi, painonsiirron määrä, venyvyys, altistus, alusta, 

varusteet… 

Kasvuikäisen rasitusvamman 
hoito



lonkka – lumpio - I-II varvas 

Linjaus



Jalkaterän kaaret



Primäärisyy?



urheilija

valmentajat

vanhemmat

huoltaja

lääkäri ja
fysioterapeutti

joukkueenjohto

seurajohto

Joukkueorganisaatio



Takaisin lajin ja harjoitusten pariin!

Kontrolliaika

Urheilijan hoitoketju!

Ajanvaraus, puhelin 050 560 8619 tai 030 6000

Ensisijainen hoitopaikka: Terveystalo Kamppi - kerro seurasi nimi ilmoittautumisessa

Tarvittava ensihoito, kuvantaminen sekä muiden erikoislääkärien konsultaatio > diagnoosi
Mukaan KELA-kortti & kuvallinen henkilökortti & vakuutuskortti tai vakuutustiedot – varaudu maksamaan ensin itse

Lääkärin 

vastaanotto

Vakuutus

Hoito

Kuntoutus

Vakuutusongelmat, maksusitoumukset

Vakuutuspalvelu, 030 633 9555, avoinna ma-pe klo 8-16

Konservatiivinen hoito (kipsaus, sidonta) Leikkaus tai muu toimenpide

Kuntoutus fysioterapeutin ohjeistuksessa

Terve taas

Vahinkoilmoitus

Täytä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiösi sivustolla

Tapaturma tai muu tarveUrheilutapahtuma

Ajanvaraus

http://www.customs.gov.ye/igm/phone.jpg
http://www.picsearch.com/info.cgi?q=writing&id=mKh8BT-vxxrekK4i_RW6FXOC32swDC4FP1sGFQkyjG4


Ensisijainen hoitopaikka on Terveystalo Kampin Tapaturma / SportKlinikka osoitteessa Jaakonkatu 3. 

Aukioloajat: ma - pe 24 h

la – su24 h 

Ajanvaraus: 030 6000

Terveystalon vakuutuspalvelu: 030 633 1671 

Terveystalo Kamppi Fysio

fysioterapeutti Sasu Setälä: 030 633 9401, 030 6000

Yhteyshenkilöt Mika Kivinen:  0400 462 199 mika.kivinen@terveystalo.com

Micaela Frigren 050 560 8619 micaela.frigren@terveystalo.com

www.terveystalo.com/sport

Terveystalon avulla Seura pyrkii ohjaamaan Terveystalolle hoidettavaksi ja 

huolehdittavaksi pelaajien vammojen ja terveydenhoitoon sekä pelaajien 

lähiomaisten hoitoon liittyvät tehtävät. 

Terveystalo tarjoaa Seuran jäsenille ja heidän läheisilleen saumattoman ja 

kokonaisvaltaisen terveydenhuollon. 

Terveystalo yhteistyö

mailto:mika.kivinen@terveystalo.com
mailto:micaela.frigren@terveystalo.com
http://www.terveystalo.com/sport


Nilkka ja jalkaterä

alastuloissa 4-6 x kehonpaino nivelen 
päälle

fta- ja  deltaligamentit

syndesmosis –vaurio

syitä:

astuminen vastustajan jalan päälle

suunnanmuutokset

alastulo hypystä

kentän epätasaisuudet

kontakti 



Jonesin murtuma

2. metatarsaaliluun murtuma

sesamluiden murtuma

kantakalvon ongelmat

Jalkaterä



Penikkatauti

ahdas lihasaitio

kipu yleensä juostessa säären 

alakolmanneksen sisäsivulle

kipu loppuu yleensä kun rasitus 

lopetetaan, myöhemmin lepokipua



Polvi

nivelsidevammat (acl, pcl, mcl, lcl)

meniscivammat

lumpion sijoiltaanmeno

rustovauriot

hyppääjän polvi

juoksijan polvi

Osqood-schlatterin syndrooma



iskunvaimennin reiden ja säären 

välillä

mekaaninen este, lukko-oire 

säästävä toimenpide skopiassa

jos mahdollista

Kierukkavammat



lihasvammat (gradus I-IV) 

voimanponnistuksen, 

ylivenytyksen tai ruhjeen kautta

reiden alueen lihasvammat ovat 

yleisin jalkapallovamma

nivusalueen vammat – urheilijan 

tyrä

Lihas- ja jännevammat



Kiitos


