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Uutiset

Ampuja ei saa teipata itseään
Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kaikenväriset
kinesioteipit ovat
tulleet kilpaurheiluun
jäädäkseen. Teipillä
autetaan lihaksen
toimintaa tai
lievitetään kipua,
mutta vaikutus on
myös psykologinen.
Anna Kastari
RÄIKEÄN värinen, koristeellinen nauha kiemurtelee pitkin
kilpaurheilijan kehoa. Kyse
ei ole sotamaalauksesta eikä
muotivillityksestä vaan fysioterapeuttien käyttämästä vakiintuneesta hoitomuodosta,
kinesioteipistä.
Teippi on käytössä myös
Suomen olympiajoukkueessa.
— Kinesioteipillä
pyritään
ohjaamaan ja avittamaan liikettä. Perinteistä urheiluteippiähän käytetään päinvastoin
eli estämään liikettä, jottei esimerkiksi muljahtanut nilkka
vääntyisi, Suomen kisajoukkueen ylilääkäri Tommi Vasankari kertoo.
— On havaittu, että kinesioteipistä on apua lihasten aktivoinnissa ja rentoutuksessa
sekä kivun hoidossa, Suomen
joukkueen vastaava fysioterapeutti Seppo Pehkonen täydentää.
SUOMEN olympiajoukkueessa
kinesioteippiä käyttävät ainakin voimistelijat, pyöräilijät ja
yleisurheilijat. Ihan joka lajissa teippejä ei nähdä. Esimerkiksi uinnissa ja ammunnassa
kinesioteippi on kielletty.
— Teippi auttaa ampujaa
asennon stabiloinnissa, Pehkonen selventää.
YLEISURHEILUN
EM-kisoissa Helsingissä kinesioteippejä

Sanna Raita-aho
LAPPEENRANNAN VPK voitti lauantaina kaksi Suomen
mestaruutta CTIF-kalustokilpailuissa Nummelassa.
Miehet voittivat kultaa
B-sarjassa, samaten naiset omassa sarjassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kisajoukkueet jatkavat ensi
vuonna Ranskan Mulhou-

Kolmihaarainen kinesioteippi helpottaa kymmenottelija Sami Itanin
pohjekramppia. Itanin mukaan kinesioteipin vaikutus on paljolti psykologinen:
teipattuna uskaltaa yrittää tosissaan, jos kroppa jostain kohtaa kränää.

Vuosien varrella
on tullut teipattua
kroppaa vähän joka
paikasta.
Sami Itani
näkyi useilla suomalaisurheilijoilla. Muun muassa pituushyppääjä Tommi Evilä, kiekonheittäjä Tanja Komulainen sekä ottelijat Sami Itani ja
Niina Kelo esiintyivät kentällä
teipattuina.
— Vuosien varrella on tullut
teipattua kroppaa vähän joka
paikasta. Minulle siitä on ennen kaikkea psykologista hyötyä, kymmenottelija Sami Itani kertoo.

— Helsingin kisoissa teippi
venytettiin kireälle, kun pohje kramppasi. Uskalsin tehdä
tosissani.
Tommi Evilän kinesiokokeilut ovat sen sijaan jääneet
kokeiluiksi. Liikettä ohjaavaa
vaikutusta ei teipillä saatu,
kertoo Evilän valmentajaisä,
pituushypyn
lajivalmentaja
Juhani Evilä. Hän ei tyrmää
teippausta kokonaan, sillä eri
ihmisille sopivat eri hoidot.
— En kuitenkaan hyväksy sitä, että teipillä piilotetaan kipu hetkeksi, jotta voi tehdä
kovan suorituksen. Silloin altistutaan isommille vammoille, hän linjaa.
JAPANISTA lähtöisin

oleva

Kiekonheittäjä Tanja Komulainen käsivarsi teipattuna. Uimareilla ja ampujilla ei
kinesioteippejä näy, koska ne ovat lajeissa kiellettyjä.

menetelmä
kehitettiin
jo
1970-luvulla. Mistään muoti-ilmiöstä ei Seppo Pehkosen
mukaan kuitenkaan ole kyse.
Olympialaisissa kinesioteippejä on näkynyt vuoden 2000
Sydneyn kisoista lähtien. Lontoossa ne ovat jo lähes jokaisen maajoukkueen käytössä.
Teipin värillä ei hoidon kannalta ole merkitystä ainakaan
länsimaissa. Eri urheilijoilla
on erilaisia mieltymyksiä, ja
jotkut saattavat haluta soinnuttaa teipin edustusasuunsa.
Pelkän värin takia teippiä ei
kuitenkaan kukaan käytä.
— Helsingin kisoissa minulla taisi olla punaista teippiä.
Ei täysin natsannut Suomen
asuun, Sami Itani naurahtaa.

Auttaa myös
tavallista tallaajaa
Anna Kastari
KINESIOTEIPPEJÄ käytetään
aivan tavallistenkin liikkujien apuna. Siitä on ollut hyötyä myös tuki- ja liikuntaelinsekä neurologisten ongelmien
hoidossa.
Omin päin kinesioteippiä ei
fysioterapeutti Marko Grönholm kuitenkaan kannata ryhtyä käyttämään, ainakaan ensimmäisellä kerralla.
— Netti on täynnä erilaisia videoita, joissa tehdään diagnooseja ja annetaan teippausohjei-

ta. Kutsun sitä keittokirjateippaukseksi. Se saattaa toimia
joillekin, mutta yksilöllinen
hoito vaatii aina ammattitaitoa.
Jos ammattilaisen tekemä
ensiteippaus auttaa, polvea
tai nilkkaa voi Grönholmin
mukaan teipata jatkossa itsekin, sillä teippejä myydään urheiluliikkeissä ja verkkokaupoissa. Terapeuttia voi pyytää
näyttämään, miten toimitaan.
Kinesioteippauskoulutuksen saaneita fysioterapeutteja
löytyy ympäri Suomea.

Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Liikenneturvallisuus
ohittaa meluhaitan.

Täristävä keskiviiva maantiellä.
käyttäjät ovat sitä mieltä, että
täristävillä merkinnöillä on liikenneturvallisuutta paranta-

va vaikutus. Aika monella on
ollut omakohtaisia kokemuksia, että niistä on ollut apua

jossakin tilanteessa, kertoo liikenneturvallisuusasiantuntija
Esko Tolvanen Pohjois-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Liikennetutkimuksen asiantuntija Mikko Räsänen Liikennevirastosta kertoo, että täristävän keskiviivan ansiosta
kohtaamisturmat vähenivät
selvityksen kattamana aikana
kymmenen prosenttia. Vuosilta 2003—09 kerätyn aineiston
perusteella tieltä suistumiset
puolestaan vähenivät ainakin
yhtä paljon, kun tien reunassa
oli tärinäraidat.
Kielteistä palautetta täristävistä viivoista ei ole enää viime vuosina ely-keskukseen

Raiskaussyytteen saaminen
voi olla arpapeliä
Lehtikuva/Jussi Helttunen

Rikosoikeuden
professoria alueelliset
erot eivät yllätä.
OSA syyttäjänvirastoista näyttää nostavan raiskausepäilyistä syytteen herkemmin kuin
toiset, kertoi Helsingin Sanomat lauantaina. Asia selviää
lehden tekemästä selvityksestä.
Hanakimmin raiskaussyytteitä nostetaan lehden mukaan Helsingissä ja vähiten
Kanta-Hämeessä.
Helsingin syyttäjänvirasto
nosti syytteen 66 prosentista syyteharkintaan päätyneistä raiskausepäilyistä vuosina
2006—2011.
Kanta-Hämeen
syyttäjänvirastossa yli puolet
epäilyistä jäi pöydälle.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jorma Kalske arvioi Helsingin
Sanomille, että tilanne herättää epäilyksen siitä, ettei syytekynnys ole koko maassa sama.
— Pelkkien tilastojen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä
johtopäätöksiä. Pitäisi tietää,
onko itse raiskaustapauksissa
ollut alueellisia eroja, Kalske
sanoo.

sessa järjestettäviin kansainvälisiin
kilpailuihin
edustamaan Suomea.
Kansainvälisen
paloja pelastusalan järjestön
CTIF:n kansainväliset palokuntakilpailut järjestetään
neljän vuoden välein. Kisoissa kisataan esimerkiksi
viestijuoksussa ja kalustoosuudessa.

Brittiarvio povaa
Suomelle taantumaa,
jos euroalue hajoaa

Tärinäviivat ovat ravistelleet monen hereille
Jorma Ylönen
MONI KULJETTAJA on havahtunut hereille liikenteessä tien
keski- tai reunaviivan ansiosta. Tärinästä kuljettaja tajuaa,
että ajoneuvo on ajautumassa
väärälle ajokaistalle tai pientareelle.
Tärinäviivoista on saatu
pääasiassa hyviä kokemuksia,
kun asiaa on kysytty tiellä liikkujilta.
— Tienkäyttäjäkyselyissä ja
tyytyväisyystutkimuksissa ne
on koettu myönteisinä. Tien-

Lappeenrannan
VPK nappasi kaksi
Suomen mestaruutta

Harvaan
asutuilla alueilla
syytekynnystä
voi nostaa se, että
ihmiset tuntevat
toisensa.
Terttu Utriainen
le, johtuvatko alueelliset erot
erilaisista juttutyypeistä vai
asenteista.

Rikosoikeuden professorin mukaan kaikki raiskaussyytteet
kannattaisi tutkia tarkemmin, jotta saataisiin selville, johtuvatko
alueelliset erot erilaisista juttutyypeistä vai asenteista.

RIKOSOIKEUDEN
professori Terttu Utriainen sanoo
STT:lle, että tulokset eivät yllätä. Hän on tiennyt, että tietyissä osissa maata jutut etenevät ja tietyissä eivät. Hänen
mukaansa idässä ja pohjoisessa syytekynnys näyttäisi olevan korkeammalla kuin etelässä ja lännessä.
Hän uskoo, että yksi selittävä tekijä on tuttuus. Harvaan
asutuilla alueilla syytekynnystä voi nostaa se, että ihmi-

set tuntevat toisensa.
— Sekä tekijä, uhri että tutkija saattavat olla tuttuja keskenään.
Utriainen saa itsekin silloin
tällöin puhelinsoiton, kun uhrit jollain pikkupaikkakunnalla kokevat, etteivät jutut etene
niin kuin niiden pitäisi.
Kaikki raiskaussyytteet kannattaisi hänen mukaansa nyt
tutkia sekä tekojen että tutkijoiden osalta tarkemmin. Näin
saataisiin paremmin selvil-

SEN ENEMPÄÄ Helsingin kuin
Kanta-Hämeenkään
johtavat kihlakunnansyyttäjät eivät osaa kertoa syytä, miksi
heidän virastonsa sijoittuvat
HS:n selvityksessä ääripäihin.
Kanta-Hämeen johtava kihlakunnansyyttäjä Timo Koskimäki kertoo HS:lle aikovansa
selvittää, onko hänen johtamassaan virastossa noudatettu oikeaa linjaa raiskausasioiden käsittelyssä.
Helsingin Sanomat keräsi tiedot Tilastokeskuksen tilastoista. Selvityksessä ovat
mukana kaikki poliisin syyteharkintaan toimittamat rikosepäilyt, jotka on kirjattu törkeiksi raiskauksiksi, raiskauksiksi tai pakottamisiksi sukupuoliyhteyteen. STT

tullut. Kritiikkiä kirvoitti melu, joka johtui tärinäviivojen
jyrkistä reunoista. Melua on
hillitty jyrsimällä loivempireunaisia lovia tienpinnan viivoituksiin.
TÄRINÄVIIVAT ovat yleistyneet vauhdilla 2000-luvulla. Niitä on Liikennevirastosta saadun tiedon mukaan runsaat 5 000 kilometriä.
Esimerkiksi
Itä-Suomessa on kattavasti tärinäviivoja
pääteillä, koska niitä on lähes
1 400 kilometrin matkalla. Aiemmin tärinäviivoja tehtiin
Itä-Suomessa sata kilometriä
vuodessa. Tolvanen arvioi, että tänä vuonna kolmen itäisen

Kestotilaajan
j

maakunnan maanteille tärinäviivoja tulee 55—60 kilometriä
lisää.
Täristävä keskiviiva tehdään teille, joilla liikkuu yli
2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Täristävä reunaviiva
voidaan tehdä, kun ajoneuvomäärä on 4 000 vuorokaudessa ja tie riittävän leveä.
Tärinäraitoja tehdään enimmäkseen keskiviivoihin. Teiden reunaviivoissa ne ovat
harvinaisempia.
— Reunaviivamerkintöihin
niitä voi tehdä vain sellaisilla tieosuuksilla, joissa on joko erillinen kevyen liikenteen
väylä tai piennar on hyvin leveä, Tolvanen selvittää. STT

etukortti
Tiina Tilaaja

BRITTILÄISEN
tutkimusyhtiön laskelmien mukaan
Suomea uhkaa taantuma,
jos euroalue hajoaa, kertoo
Helsingin Sanomat. Tuoreessa ennusteessa yhtiön
vanhempi ekonomisti Carl
Astorri arvioi, kuinka erilaiset talouden sokit vaikuttaisivat Suomen talouteen. Laskelmat on tehty
Keskuskauppakamarin tilauksesta.
Perusvaihtoehto on se,
että euro pysyy koossa. Jos
niin käy, Suomen talous
kasvaa vuosina 2012—2014.

Jos taas Kreikka tai useampi maa irtautuisi eurosta,
euroon jäävien maiden kuten Suomen talouskasvu
hidastuisi.
— Meidän mielestämme
euroalueen koossapitämisestä vaadittu hinta kannattaa maksaa, Astorri sanoo.
Oxford Economics -tutkimusyhtiö tekee säännöllisesti
maailmantaloutta
koskevia ennusteita, joihin
liitetään laskelmia vaihtoehtoisista kehityskuluista.
STT

Korjaamo
tuhoutui
palossa Iitissä

joka takaa vedentulon,
Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) kerrotaan.
Vielä ennen kello iltayhdeksää näytti, että Itä-Helsingistä ja kaupungin keskustasta alkaisi vesi loppua
kello yhdeksän jälkeen.
HSY:n tiedottajan mukaan sähköteknisissä laitteissa olevaa vikaa ei ole
vielä varmuudella paikannettu. Helsingin vedessä ei
ole laatuongelmia.
Ilta-Sanomien mukaan
vika huomattiin jo kello
14.10. Tiedotusvälineille
vesiuhasta tiedotettiin vähän kello 20 jälkeen. STT

IITTI. Korjaamo- ja varastorakennus syttyi tuleen varhain lauantaiaamuna Iitin
Suokannantiellä. Kukaan ei
loukkaantunut palossa.
Liekit tuhosivat noin
300-neliöisen peltivuoratun hallin täysin. Varastossa oli muun muassa auto
sekä hitsauskoneita ja kaasupulloja.
Räjähtelevät kaasupullot
vaikeuttivat sammutustöitä, mutta tuli ei päässyt leviämään varastosta läheiseen asuinrakennukseen.
Asukkaita ei tarvinnut evakuoida, mutta palokunta
siirsi koirat tarhasta etäämmälle suojaan.
Naapuri teki ilmoituksen
tulipalosta kello 4.45. Palo
alkoi hallin sisältä. Poliisi
tutkii syttymissyytä.

Vesiuhka ohi
Helsingissä
HELSINKI. Uhka käyttöveden loppumisesta Helsingissä on ohi. Vanhankaupunginlahden vedenpuhdistamolla on saatu käyntiin varasyöttöjärjestelmä,

Uimaan
mennyt mies
hukkui
Tampereella
TAMPERE. Keski-ikäinen
mies hukkui Tampereen
Härmälänsaaressa lauantaina. Paikkakuntalainen
mies hukkui ilmeisesti uintireissulla tutussa rannassa
noin puoli kahdeksalta lauantai-iltana.
Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät vainajan rannan tuntumasta läheltä
oletettua uintipaikkaa. STT

Kestotilaajan
etukorttitarjous

Kyllä kannattaa olla taas Etelä-Saimaan kestotilaaja!

Ihania makuja ja tuoksuja!!
Kirjasta löydät kymmenet metsien ja puutarhojen
n
marjat ja hedelmät, joista syntyy yli 230 valmistususohjetta: hilloja, hyytelöitä, marmeladeja, soseita.....

SÄILÖ KESÄN SATO
Etukortilla hinta vain 13e!
Edun arvo kestotilaajalle 16.30e
Ota sienestämiseen avuksi uusi, kattava ja
kotimainen sieniopas!
Oppaan myötä tutuksi tulee tuhatkunta
kotimaista sienilajia erityispiirteineen.

SUOMEN SIENIOPAS
Etukortilla hinta vain 22e!
Edun arvo kestotilaajalle 35.50e
Kestotilaajan etukortilla saat tuntuvat edut näistä WSOY:n KIRJOISTA!

Kirjat ovat myynnissä asiakaspalvelussamme elokuun ajan (tai niin kauan kuin kirjoja riittää)
arkisin klo 8-16 Lauritsalantie 1, Lappeenranta.
Jos et vielä ole kestotilaaja, soita tilaajapalveluun ma-pe 6.30-18, la-su 7.30-12 puh. 010 800 204
Hinta kotimaan lankaverkon liittymistä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min ja matkapuhelinliittymistä 8,28 snt/
puh + 17,04 snt/min. Ulkomailta soitettaessa ulkomaan puhelun hinta.

