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Tanssijan jalkaterveys
Jalkaterveys on terveyden yksi osa-alue. Jaloilla on suuri merkitys ihmisen liikkumiseen ja toimintakykyyn(1). Keväällä 2013 tehtyyn kyselyyn osallistuneet Suomen Kansallisbaletin tanssijat arvioivat jalkaterveytensä melko hyväksi asteikolla 1–5 (mediaani 2), jossa 1 oli hyvä ja 5 huono. Yhdeksän tanssijaa (9/30) arvioi jalkaterveytensä hyväksi. Kirjallisuuskatsauksen mukaan jalkaterveyteen tanssijoilla vaikuttavat monet tekijät (kuvio 1). Tietous vammojen riskitekijöistä kannustaa parantamaan harjoittelutekniikoita, määrittämään fyysistä kuntoa ja käyttämään ennaltaehkäiseviä
menetelmiä. Kuitenkin on oltava varovainen muutosten kanssa, jotta klassisen baletin esteettinen
sisältö ei häiriintyisi.(2)
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Kuvio 1. Tanssijan jalkaterveyteen vaikuttavat tekijät

Tanssiperäisten vaivojen ennaltaehkäisy tulisi aloittaa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkaa koko
tanssiuran ajan(3). Vaikka Suomen Kansallisbaletin tanssijat arvioivat jalkaterveytensä pääasiassa
melko hyväksi, kuitenkin lähes kaikilla tanssijoilla (28/30) oli ollut tanssiperäisiä jalkavaivoja viimeisen kahden vuoden aikana. Tanssiperäisellä jalkavaivalla tarkoitetaan tanssista johtuvaa vaivaa
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nilkan tai jalkaterän alueella. Se voi olla vamma, kiputila, asentomuutos, kynsi- tai ihomuutos.
Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden viimeisen kahden vuoden aikana esiintyneet tanssiperäiset
jalkavaivat jakautuivat seuraavasti: vammoja/kiputiloja 23 kpl, asentomuutoksia 9 kpl, kynsimuutoksia 11 kpl ja ihomuutoksia 12 kpl. Ne vaikuttivat monin tavoin Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden elämään. Esimerkiksi lähes kaikki (22/23) vammoista/kiputiloista, kaksi kolmasosaa (6/9)
asentomuutoksista, kuusi (6/11) kynsimuutoksista ja kahdeksan (8/12) ihomuutoksista haittasi
tanssiharjoittelua. 11 (11/23) vammasta/kiputilasta oli myös syy sairauslomaan. Tanssijat eivät saa
jättää kipuja epähuomioon. Esimerkiksi kovettuma tai känsä voi vaikuttaa heikentävästi tanssijan
tasapainoon, ja pahimmillaan alaraajakipu voi johtaa jopa rasitusmurtumiin.(4) Tanssin kurinalaisuus ei tulisi näkyä vain säännöllisessä harjoittelussa, asianmukaisessa ravitsemuksessa ja pukeutumisessa, vaan myös kehon kuuntelemisessa. Tähän asiaan panostaminen mahdollistaa
tanssimisen ilman kipua.(5)

Tanssijoiden jalkaterveyden edistämisen keskeisinä teemoina
tässä suosituksessa ovat
o

Rakenteelliset ominaisuudet huomioiva tanssitekniikka

o

Lihaskontrollin ja –voiman parantaminen

o

Riittävä lepo suhteessa harjoittelun määrään

o

Oikeanlaiset tanssijalkineet

Rakenteelliset ominaisuudet huomioiva tanssitekniikka
Coplanin mukaan suurin osa tanssiperäisistä vammoista on yhteydessä virheellisen harjoittelun ja
epätasapainoisen biomekaniikan aiheuttamaan puutteelliseen tekniikkaan(6). Monet tanssiperäiset
rasitusvammat ovat yhteydessä vääränlaiseen aukikiertoon(7). Pakotettu aukikierto, jossa jalat asetetaan suurempaan ulkokiertoon kuin tanssijan rakenne sen sallii, on suurimpia teknisiä virheitä,
joita tanssija voi tehdä. Pakotettu aukikierto näkyy esimerkiksi lannerangan korostuneena lordoosina ja lantion eteenpäin kääntymisenä, joka aiheuttaa esimerkiksi kipua alaselässä. Monesti
puhutaan myös polvien ruuvaamisesta, jossa demi-plié –liikkeen avulla jalat asetetaan 180° ulkokiertoon. Tämän jälkeen polvet suoristetaan liikuttamatta jalkoja, mikä rasittaa voimakkaasti polven
sisäreunaa. Lisäksi jalan rullaamisella pyritään lisäämään aukikiertoa, jossa jalkaterän pitkittäiskaarta lasketaan alemmaksi pakotetulla pronaatiolla. Tämä löystyttää nivelsiteitä ja kuormittaa jalkaterän pitkittäiskaarta tukevia lihaksia.(6)
Usea Suomen Kansallisbaletin tanssija (18/30) kaipasi lisätietoa yksilöllisistä rakenteellisista ominaisuuksista tanssiperäisten jalkavaivojen ennaltaehkäisyssä. Yleisin rakenteellinen tekijä vammojen synnyssä on rajoittunut lonkan ulkokierto. Tällöin klassisessa baletissa vaadittu aukikierto ei
onnistu oikein(8). Toiminnallinen lattajalka ja pakotettu aukikierto voivat pahentaa jo olemassa ole-
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vaa asentomuutosta, jota yksistään kärkitossuilla tanssiminen ei aiheuta(9). Lisäksi jalkapöytäluiden
pituuserot vaikuttavat liikkumiseen. Esimerkiksi liian pitkä toinen jalkapöytäluu tai lyhyt ensimmäinen jalkapöytäluu aiheuttavat rasitusmurtumia.(10)
Reilu kaksi kolmasosaa (21/30) Suomen Kansallisbaletin tanssijoista mielsi oikeanlaisen tanssitekniikan oleva yksi kolmesta tärkeimmästä asiasta tanssijoiden jalkaterveyden edistämisessä.
Myös yksilöllisten rakenteellisten ominaisuuksien huomioonottaminen miellettiin tärkeäksi (12/30).
Tanssijoiden ja tanssinopettajien olisi hyvä tutustua ihmisen anatomiaan ja liikkeeseen(4). Vammojen ennaltaehkäisy on suuresti riippuvainen opettajan tai ohjaajan kyvystä huomioida virheellinen
lihasten käyttö ja epäsopiva liikerata(11).
Tanssijoita tulisi rohkaista rakenteelliset ominaisuudet huomioonottavaan aukikiertoon pakotetun
aukikierron sijaan(6). Tanssijan tulisi panostaa teknisesti oikein suoritettuun aukikiertoon. On hyvä
muistaa, että teknisesti oikea aukikierto on eri asia kuin ideaalinen 180° aukikierto. Vain harva
tanssija voi tehdä 180° aukikierron ilman kompensaatiota muualta kehosta. 180° aukikierto vaatii
lonkan 70° ja sääriluun 5° ulkokiertoa sekä 15° jalkaterän loitonnusta. Teknisesti oikea aukikierto
on sellainen, missä tanssijan lonkat ovat maksimaalisessa aukikierrossa ja kehon paino kulkee
suoraan alas polvien ja nilkkanivelen keskeltä.(6)
Alaraajojen oikea linjautuminen on tärkeää klassisen baletin liikkeissä. Polven tulisi kulkea samassa linjassa toisen varpaan kanssa esimerkiksi pliéssä.(12) Tanssijan on myös hyvä huomioida jalkaterän oikea kuormitus. Jalassa on havaittavissa kolme kaarirakennetta. Kaaret muotoutuvat jalkapohjassa näkyvän kolmion mukaan, jonka päät ovat kantapää sekä ensimmäisen ja viidennen jalkapöytäluun päät. Kuormituksen tulisi jakautua näille kolmelle pisteelle.(10) Kärkitossutyöskentelyssä kehon kuormitus siirtyy varpaille. Kärkitossuilla seistessä kehon painon tulisi kulkea nilkan sekä
ensimmäisen ja toisen varpaan kärjen kautta suorassa(9). Jalkaterä, jossa on samanmittaiset varpaat, antaa ideaalisen tuen tanssiin(13).

Suositukset tanssitekniikasta
o

o

Keskity teknisesti oikeaan aukikiertoon ideaalin aukikierron sijaan
•

Huomioi yksilöllinen lonkan maksimaalinen ulkokierto

•

Vältä polvien ruuvaamista

•

Muista ylläpitää jalkaterän pitkittäiskaaren tuki

Rakenteelliset ominaisuudet huomioivan tanssitekniikan toteuttamisessa
on hyötyä ihmisen anatomian ja kinesiologian tuntemisessa
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Lihaskontrollin ja –voiman parantaminen
Fyysinen kunto, erityisesti lihasvoima, vaikuttaa vammojen määrään muiden riskitekijöiden lisäksi.
Esimerkiksi alhainen voima reisissä on yhteydessä alaraajojen vammoihin. Lihasepätasapaino
osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka vaikea vamma on.(2) Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden mielestä puutteellinen lihaskontrolli ja –voima vaikuttivat eniten viimeisen kahden vuoden aikana syntyneeseen viiteen (5/9) tanssiperäiseen asentomuutokseen. Lähes puolet tanssijoista (14/30) kaipasi siitä myös lisätietoa tanssiperäisten jalkavaivojen ennaltaehkäisyssä.
Suomen Kansallisbaletin tanssijat mielsivät lihaskontrollin ja –voiman parantamisen (16/30) yhdeksi kolmesta tärkeimmästä asiasta tanssijoiden jalkaterveyden edistämisessä. Tanssin ulkopuolinen
oheisharjoittelu lisää fyysistä kuntoa häiritsemättä esteettisiä vaatimuksia(2). Voimaharjoittelu on
tärkeä osa harjoittelua, ja se on kustannustehokkuudeltaan suhteellisen edullinen tapa ennaltaehkäistä tanssiperäisiä vammoja. Kun parannetaan lihasten kykyä tuottaa voimaa, parannetaan
myös suorituskykyä.(2) Oikeaoppinen aukikierto vaatii asiaankuuluvaa voimaa, liikkuvuutta ja hermoston aktivoitumista lonkassa(7). Esimerkiksi yliliikkuvat nivelet rasittavat niveliä. Tämän vuoksi
tekniikka, lihaskontrolli ja –voima ovat tärkeässä asemassa vammojen ennaltaehkäisyssä.(8) Ennaltaehkäisyssä tulisi kehittää lonkan ulkokierron voimaa ja kontrollia tanssin toiminnallisissa asennoissa ennemmin kuin joustavuutta. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota lihasepätasapainoon ja isometriseen voimaan, jota voidaan kehittää alhaisella tasolla maksimaalisilla supistuksilla.(14) Tanssijoiden tulisi lisätä voimaa ja venyvyyttä, jotta voidaan kasvattaa lonkan ulkokiertoa(6).
Pilateksesta on tullut suosituin harjoittelumuoto tanssijoiden keskuudessa. Siinä missä Pilates toimii hyvänä kuntoutusmuotona, myös terve tanssija hyötyy harjoitteista niin kauden aikana kuin
kauden ulkopuolellakin. Muita tanssijoille sopivia harjoittelumetodeja ovat Feldenkrais–menetelmä
ja Alexander–tekniikka. Molemmat metodit ohjaavat oikeaan linjaukseen ja tekniikkaan sekä käyttämään lihaksia oikein.(3)
Etumainen ja takimmainen säärilihas (Tibialis anterior ja posterior) sekä pitkä pohjeluulihas (Peroneus longus) ovat tärkeässä asemassa tukemassa jalan kaaria ja säilyttämässä tasapainoa esimerkiksi pointessa ja demi-pointessa(12). Takimmainen säärilihas kohottaa jalkaterän pitkittäiskaarta nostamalla veneluuta ja painamalla ensimmäistä sädettä alustaan. Pitkä pohjeluulihas tukee
jalkaterän poikittaiskaarta ja kohottaa pitkittäiskaarta vetämällä ensimmäisen jalkapöytäluun alustaan. Lyhyen pohjeluulihaksen (Peroneus brevis) kanssa pitkä pohjeluulihas tukee nilkan ulkoreunaa.(10) Wind lass –ilmiö on tärkeässä asemassa tanssittaessa demi-pointe –asennossa, jolloin
jalka saa tarvitsemansa tuen(12). Wind lass on ilmiö, jossa varpaiden, pääsääntöisesti ensimmäisen
varpaan, ojennus kiristää kantakalvon lähentäen kantapäätä ja jalan etuosaa(10).
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Pointessa tanssijalta vaaditaan merkittävää nilkan ojennusta, voimaa nilkkaa tukevissa lihaksissa
sekä jalkaterän pienissä lihaksissa (Intrinsic), jotta varpailla tanssiminen onnistuu(9). Yleisesti katsottuna jalkaterässä sijaitsevat intrinsic-lihakset vastaavat varpaiden loitonnuksesta, lähennyksestä, koukistuksesta ja ojennuksesta. Osa näistä lihaksista ovat tärkeitä myös kaarien dynaamisessa
ylläpidossa ja jalan liikkeiden hienosäädössä. Intrinsic-lihasten tärkeys tanssissa korostuu, jotta
jalkaterä voi vastata tanssin monimutkaisiin ja tarkkoihin vaatimuksiin.(12) Tämän vuoksi näiden
lihasten kunnosta huolehtiminen on tärkeää.

Suositukset lihaskontrollista ja -voimasta
o

Kehitä lihasvoimaa ja –kontrollia erityisesti lonkan ulkokiertäjissä
•

o

Tukee teknisesti oikeaa aukikiertoa

Vahvista nilkkaa ja jalkaterän kaarirakenteita tukevia lihaksia
•

Tibialis posterior ja Peroneus longus lihasten vahvistaminen

•

Jalkaterän Intrinsic-lihasten vahvistaminen

Riittävä lepo suhteessa harjoittelun määrään
Kun tanssitaan paljon suhteessa lepoon, esimerkiksi kiertueilla, tekniikka kärsii(8). Useampien ja
parempien tanssiesitysten luoma paine lisää myös burnoutin ja ylikunnon riskiä. Krooninen ylikunto
vaikuttaa koko immuunijärjestelmään.(2) Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden mielestä viimeisen
kahden vuoden aikana esiintyneeseen 17 (17/23) vammaan/kiputilaan vaikutti eniten liiallinen harjoittelu suhteessa lepoon. Tanssijat kokivat työnsä sekä henkisen että fyysisen kuormittavuuden
melko kuormittavaksi asteikolla 1–5 (mediaani 4), jossa 1 oli kevyttä ja 5 raskasta. Puolet naistanssijoista (9/18) mielsi, että kärkitossutyöskentelyä oli sopivasti asteikolla 1–5 (mediaani 3), jossa 1 oli liian vähän ja 5 liian paljon.
Lähes puolet (13/30) Suomen Kansallisbaletin tanssijoista mielsi riittävän levon suhteessa harjoittelun määrään yhdeksi kolmesta tärkeimmästä asiasta tanssijoiden jalkaterveyden edistämisessä.
Riittävällä levolla pyritään ennaltaehkäisemään väsymistä. Tanssijan olisi hyvä huomioida väsymyksen merkit ajoissa, jotta voidaan ennaltaehkäistä väsymyksestä johtuvia vammoja(5). Työpäivään tulisi suunnitella työ-lepo aikataulut ennaltaehkäisemään uupumusta ja vammoja(15). Lisäksi
vapaa-ajalla olisi hyvä muistaa levätä, jotta vältetään stressiä kehossa(3).

Suositukset harjoittelusta ja levosta
o

Kuuntele kehoasi ja opi tunnistamaan väsymyksen merkit

o

Muista levätä niin vapaa-aikana kuin harjoitusten välissä

o

Panosta fyysisen jaksamisen lisäksi myös henkiseen jaksamiseen
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Oikeanlaiset tanssijalkineet
Tanssijalkineiden valinnan helppoudessa/vaikeudessa Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden keskuudessa oli hajontaa asteikolla 1–5 (mediaani 3), jossa 1 oli helppoa ja 5 vaikeaa. Kahdeksan
tanssijaa (8/30) koki tanssijalkineiden valinnan helpoksi. Vaikka tämä suositus on tarkoitettu kaikille tanssijoille, tulee tanssijalkineiden kohdalla kiinnittää erityishuomioita nuoriin tanssijoihin.
Monet jalkaterän ja nilkan alueen vammoista ovat seurausta kärkitossutyöskentelystä(16). Kärkitossut murtuvat ja muuttuvat pehmeiksi helposti. Näin ollen kuluneet ja huonosti istuvat kärkitossut
aiheuttavat helposti vammoja.(9) Liian aikaisin aloitettu kärkitossutyöskentely aiheuttaa jalkaterä
alueen asentomuutoksia(17). Tähän liittyy vajaus liikkuvuudessa, voimassa sekä stabiliteetissa. Siinä missä yliliikkuvuus on riskitekijä, myös liikerajoitukset nilkassa ja jalkaterässä ovat riskitekijöitä,
jos kärkitossutyöskentely aloitetaan liian aikaisin.(18) Eri pituiset ja levyiset jalat hankaloittavat hyvin
istuvien kärkitossujen löytymistä(17).
Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden mielestä viimeisen kahden vuoden aikana esiintyneeseen
kahdeksaan (8/11) kynsimuutokseen ja kuuteen (6/12) ihomuutokseen vaikutti tanssijalkineet.
Kynnen paksuntumista tanssijoilla aiheuttaa esimerkiksi jatkuva kärkitossutyöskentely. Tämän lisäksi liian lyhyiden ja kapeiden tossujen käyttö voi aiheuttaa kynsien mustumista ja irtoamista.
Kynnen sisäänkasvuun on monia syitä. Monesti siihen johtaa kynsien väärä leikkausmalli tai liian
tiukat kärkitossut. Myös valmiiksi paksuntuneet kynnet reagoivat jatkuvaan kärkitossutyöskentelyyn
porautuen ihon sisään. Kovettuma syntyy virheellisestä kuormituksesta ja pystyasennosta sekä
huonosti istuvista kärkitossuista. Myös ulkoneva luinen rakenne on altis kovettumalle. Känsä syntyy, kun kärkitossut istuvat huonosti. Rakko kehittyy varsinkin kuumassa ja kosteassa tilassa, kuten balettitossuissa.(4)
12 Suomen Kansallisbaletin tanssijan (12/30) mielestä oikeanlaiset tanssijalkineet ovat yksi tärkeimmästä asiasta tanssijoiden jalkaterveyden edistämisessä. Kärkitossuja hankittaessa on hyvä
kiinnittää huomiota laatuun. Olennaista on hyvä istuvuus: yksilöllisyyttä voidaan lisätä tilaustyöllä.(5)
Tarpeeksi tukeva kärkitossu voi vähentää rasitusmurtumien riskiä. Näin ollen kärkitossu on jalan
keksiosan tärkeä tuki kärkitossutyöskentelyssä.(19)
Kärkitossujen hankkiminen ei ole yksiselitteistä. Siihen vaikuttaa luuston kypsyys, lihasten voima,
tekninen taito, henkinen kypsyys ja vuosien harjoittelu.(12) Weissin ym. mukaan kärkitossutyöskentelyä ei saisi aloittaa vasta kuin 12-vuotiaana, 4 vuoden harjoittelun jälkeen. Harjoittelu tulisi aloittaa pikku hiljaa noin 15 minuuttia kerrallaan tanssituntien lopussa.(18) Kun hankitaan ensimmäisiä
kärkitossuja, kärkilaatikon on hyvä olla raskaampi. Lisäksi sen pitäisi olla myös jäykempi ja vahvempi. On hyvä muistaa, että liian kova kärkitossun varsi aloittelijalla voi estää jalan lihasten kestävyyden ja voiman kehitystä, joita tarvitaan kärkitossutyöskentelyssä.(5)
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Kärkitossuja sovitettaessa tanssijan tulisi ottaa baletin toinen asento ja tehdä siinä demi-plié. Tämä
liike venyttää jalkaterän sen maksimipituuteen. Tanssijan on myös hyvä nousta varovaisesti varpaille. Varovaisuus on tärkeää, koska sovitettaessa kärkitossuja lihakset ovat usein kylmät. Jos
kärkitossut painavat varpaista ne ovat joko liian isot, jolloin jalka liukuu tossun kärkeä kohti, tai
sitten ne ovat liian pienet. Kärkitossun sivujen tulee olla tiukat eikä kantaosa saa roikkua. Oikein
sovitettu kärkitossu tukee jalkaa siinä missä jalka tukee tossua. Näin ollen pehmusteiden käyttäminen tai kantaosaan kuminauhan kiinnittämien on tarpeetonta. Jos kärkitossuissa käyttää pehmusteita, tulee kärkitossun olla isompi. Isompi tossu on luonnollisesti myös leveämpi, ja tämä aiheuttaa
ongelmia tasapainoillessa varpailla.(5) Kärkitossujen hankintaan on yksinkertaiset ohjeet (kuvio 2).

Varpaat
osuvat juuri
ja juuri
alustaan/
kärkeen

Jalan sivut
saavat
tukea ilman
kipua

Oikeankokoinen
kärkitossu

Tossu
asettuu
jalkaan eikä
luisu pois

Kantakappi
pysyy
jalassa
puolivarpaille
noustessa
Kuvio 2. Oikeankokoinen kärkitossu

(5)

Tanssijoiden tulisi kiinnittää huomiota myös nilkan ympäri kulkeviin tiukkoihin nauhoihin, ja käyttää
niissä mielellään sellaisia nauhoja, joissa olisi elastista ommelta akillesjänteen kohdalla. Näin voidaan mahdollisesti välttää akillesjänteen vammoja.(9)

Suositukset tanssijalkineista
o

Valitse kärkitossut jotka ovat sekä pituudeltaan että leveydeltään sopivat
•

o

Ne eivät saa puristaa tai aiheuttaa kipua

Kiinnitä huomiota kärkitossujen tukevuuteen ja laatuun
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Suosituksen taustaa
Tämä suositus on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun jalkaterapian koulutusohjelman opinnäytetyötä Klassisen baletin tanssijan jalkaterveys ja sen edistäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli
tuottaa suositus, jonka tavoitteena on edistää tanssijoiden jalkaterveyttä jalkaterapian näkökulmasta. Opinnäytetyön tehtävinä oli: Selvittää tanssijoiden jalkaterveyteen vaikuttavat tekijät, selvittää
tanssijoiden kokemuksia heidän omasta jalkaterveydestään, tuottaa suositus tanssijoille ja arvioida
se. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen Kansallisoopperan kanssa ja Dance Health Finland
ry vastasi suosituksen julkaisusta.
Opinnäytetyön tutkimuksellinen lähestymistapa oli monimetodinen. Tanssijoiden jalkaterveyteen
vaikuttavista tekijöistä kerättiin aineistoa systemaattisella kirjallisuuskatsauksella PubMedin ja Cinahlin tietokannoista. Aineisto tanssijoiden kokemuksista heidän omasta jalkaterveydestään kerättiin Suomen Kansallisbaletin tanssijoilta strukturoidulla kyselylomakkeella keväällä 2013. Kyselylomakkeen pohjana toimi kirjallisuuskatsauksen tulokset. Kyselyyn otti osaa 30 Suomen Kansallisbaletin tanssijaa (30/89), joista 18 oli naisia ja 12 miehiä. Tanssijat olivat eri-ikäisiä, keskimäärin
28-32-vuotiaita. Suomalaisia tanssijoita oli 18 ja ulkomaalaisia kuusi. Kuusi tanssijaa ei ilmoittanut
kyselylomakkeeseen kotimaataan. Kyselyyn osallistuneista tanssijoista viisi teki pääasiassa solistitehtäviä, 20 tanssijaa kuorotehtäviä ja tanssijaharjoittelijoita kyselyyn osallistui viisi. Tanssijoista 18
(18/30) harjoittelee yli 21 tuntia viikossa. Keskimäärin kyselyyn osallistuneet tanssijat olivat tanssineet klassista balettia 21,3 vuotta joista ammattilaisena 10,9 vuotta. Suomen Kansallisbaletissa he
olivat tanssineet keskimäärin 9,8 vuotta. Kaikki aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.
Aineistojen pohjalta ja alan kirjallisuutta apuna käyttäen tuotettiin tämä suositus. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti klassisen baletin tanssijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muiden tanssilajien edustajat, tanssitalot, tanssinopettajat sekä tanssijoiden kanssa työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Suositus on arvioitu yhdessä Suomen Kansallisbaletin fysioterapeutin
kanssa. Arvioinnin perusteella suositusta on kehitetty.
Opinnäytetyö on luettavissa Theseus –tietokannassa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112818724

9/9

Lähteet
1. Kukkonen, Sirkka 2004. Perusliikkuminen.
Teoksessa Jalat ja terveys. Toim. Liukkonen,
Irmeli – Saarikoski, Riitta. Helsinki:
Duodecim. 113-125.
2. Koutedakis, Yiannis – Jamurtas, Athanasios.
2004. The Dancer as a Performing Athlete.
Physiological Considerations. Sports Med. 34
(10). 651-661.
3. Miller, Clay 2006. Dance Medicine: Current
Concepts. Physical Medicine and
Rehabilitation Clinics of North America. 17.
803-811.
4. Wright, Stuart 1985. Dancer’s Guide to
Injuries of the Lower Extremity. Cranbury, NJ:
Cornwall Books.
5. Spilken, Terry L. 1990. The Dancer’s Foot
Book: A Complete Guide to Foot Care.
Hightstown, NJ: Princeton Book Company.
6. Coplan, Julie A. 2002. Ballet Dancer’s
Turnout and its Relationship to Self-reported
Injury. Research report. Journal of
Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 32
(11). 579-584.
7. Clippinger, Karen 2005. Biomechanical
Considerations in Turnout. Teoksessa
Preventing Dance Injuries. Toim. Solomon,
Ruth – Solomon, John – Minton, Sandra
Cerny. IL: Human Kinetics. 135-150.
8. Howse, Justin – McCormack, Moira 2009.
Anatomy Dance Technique and Injury
Prevention. Fourth edition. London: Methuen
Drama.
9. Kadel, Nancy J. 2006. Foot and Ankle
Injuries in Dance. Physical Medicine and
Rehabilitation Clinics of North America 17.
813-826.
10. Ahonen, Jarmo 1998. Jalan ja nilkan rakenne
sekä niiden toiminta kävelyssä. Teoksessa
Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu.
Toim. Jarmo Ahonen. Lahti: VK-Kustannus
Oy. 225-290.

11. Lauffenburger, Sandra Kay 2005. A Somatic
Sreening Procedure Using Bartenieff
Fundamentals. Teoksessa Preventing Dance
Injuries. Toim. Solomon, Ruth – Solomon,
John – Minton, Sandra Cerny. IL: Human
Kinetics. 29-36.
12. Clippinger, Karen 2007. Dance Anatomy and
Kinesiology. Champaign, IL: Human Kinetics.
13. Kennedy, John G. – Hodgkins, Christopher
W. – Columbier, Jean-Alain – Hamilton,
William G. 2008. Foot and Ankle Injuries in
Dancers. Teoksessa Baxter’s the Foot and
Ankle in Sports. Second edition. Toim.
Porter, David A. – Schon, Lew C.
Philadelphia: Mosby, Inc., Elsevier Inc. 469483.
14. Negus, Vicki – Hopper, Diana – Briffa,
Kathryn N. 2005. Association Between
Turnout and Lower Extremity Injuries in
Classical Ballet Dancers. Research report.
Journal of Orthopaedic & Sports Physical
Therapy. 35 (5). 307-318.
15. Twitchett, E. – Angioi, M. – Koutedakis, Y. –
Wyon, M. 2010. The demands of a working
day among female professional ballet
dancers. Journal of Dance Medicine &
Science. 14 (4). 127-132.
16. Kennedy, John G. – Hodgkins, Christopher
W. – Colombier, Jean-Alain – Guyette,
Stephen – Hamilton, William G. 2007. Foot
and Ankle Injuries in Dancers. Review article.
International SportMed Journal. 8 (3). 141165.
17. Huwyler, Joseph S. 2002. The Dancer’s
Body. A Medical Perspective on Dance and
Dance Training. Hampshire: Dance Books
Ltd.
18. Weiss, David S. – Rist, Rachel A. –
Grossman, Gayanne 2009. When can I start
pointe work? Guidelines for initiating pointe
training. Journal of Dance Medicine &
Science. 13 (3). 90-92.
19. Kadel, Nancy – Boenisch, Mark – Teitz, Carol
– Trepman, Elly 2005. Stability of Lisfranc
Joints in Ballet Pointe Position. Foot & Ankle
International. 26. 394-400.

	
  

