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JOKERIT OTTAA EDELLÄKÄVIJÄN PAIKAN AIVOTÄRÄHDYKSEN TUNNISTAMISESSA JA
SEURANNASSA
Jääkiekkojoukkue Jokerit ja suomalainen terveysteknologiayritys Ainone ovat solmineet
kaksivuotisen yhteistyösopimuksen, jossa hyödynnetään Ainonen kehittämää tasapainon
mittaussovellusta sekä pitkäaikaista kokemusta urheiluaivotärähdysten tunnistamisessa ja
kuntouttamisessa.
Yhteistyösopimuksen myötä Jokerit aloittaa pelaajien aivotärähdysten systemaattisen, varhaisen
vaiheen tunnistamisen ja seurannan. Kyseessä on tiettävästi maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen
pelaajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä panostus, jossa uusin tasapainon mittausteknologia
yhdistetään joukkueen urheiluasiantuntemukseen. Eri urheilulajeissa tapahtuu Suomessa
vuosittain arviolta 4 000 aivotärähdystä.
Aivotärähdysten tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä on olennaista arvioida pelaajien
toimintakyky jo ennen kauden alkua, jotta mahdollisen pelissä syntyvän vamman arviointi olisi
varmemmalla pohjalla. Tällaisessa toimintakyvyn baseline-testauksessa mitataan ennen kauden
alkua aivovamman tunnistamisen kannalta keskeisiä elementtejä, kuten muistia, reaktionopeutta,
prosessointikykyä sekä tasapainoa. Jokerit on viime vuosina tehnyt näitä testauksia KHLjoukkueelle, ja nyt solmitun sopimuksen myötä testauksista tulee laajamittainen käytäntö myös
C2-, C-, B- ja A-junioreissa.
”On hienoa, että nyt myös junioreille otetaan käyttöön samoja menetelmiä, joita on käytetty
liigassa ja Pohjois-Amerikassa aivotärähdysten varhaisessa tunnistamisessa. Lisäksi tasapainolla on
äärimmäisen suuri merkitys meidän kaikkien toiminta- ja suorituskyvylle, olimme sitten huippuurheilijoita, tavallisia liikkujia tai kuntoutujia. Tämä seuran toimintamalli nostaa Jokerit
kansainvälisestikin katsottuna edelläkävijäksi pelaajien hyvinvointiin panostamisessa”, kertoo
Ainonen toimitusjohtaja Matti Vartiainen.
Vartiainen on Ainonen perustajaosakas ja fysioterapeutti, joka väittelee toukokuussa filosofian
tohtoriksi Helsingin yliopistossa kognitiivisista ja motorisista häiriöistä liittyen lieviin
aivovammoihin ja aivotärähdyksiin urheilussa.
”Kaiken ikäisten pelaajien terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen on ykkösprioriteettimme ja
Jokerit haluaa toimia tässä edelläkävijänä. Urheilun ammattilaisetkin ovat vasta viime aikoina
ymmärtäneet, kuinka keskeinen tekijä aivotärähdykselle tyypillisten tekijöiden kartoittaminen sekä
tasapainon arviointi ja sen seuranta pelaajalle on”, Jokereiden puheenjohtaja Jari Kurri.
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Ainone on suomalainen terveysteknologiayritys, joka kehittää ihmisen toimintakyvyn
mittaamiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia hyödyntäen sensoriteknologiaa ja
tekoälyä. Ensimmäinen tuote Ainone Balance® on terveydenhuollon ja
urheiluvalmennuksen ammattilaisille tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite.
Jokerit on vuonna 1967 perustettu jääkiekkoseura, jonka edustusjoukkue pelaa
kansainvälisessä KHL-liigassa ja vanhimmat juniorijoukkueet Suomen jääkiekkoliiton
alaisissa sarjoissa. Jokereiden omissa juniorijoukkueissa pelaa 600 ja yhteistyöseurat
mukaan laskettuna 3000 junioripelaajaa.
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