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Julkaisuvapaa heti 

 

Kotimainen palkittu innovaatio VENYY – Passiivinen venytystanko rantautuu 

Jyväskylään uuden osakkaan voimin 

Kaikki sai alkunsa yli 20 vuotta sitten, kun Sarita Alankoa potkaisi hevonen selkään. Tuolloin sairaanhoitajana 
työskennellyt Alanko sai potkusta selkäänsä lukuisia vammoja. Välilevyn pullistuman, selkäydinkanavan ahtauman ja 
ajan myötä selkäranka rappeuman. Kivut eivät ottaneet laantuakseen, vaikka hoidettavissa olevat vammat olivat 
parantuneet. Tällöin Alanko alkoi etsiä kipuihin ratkaisua itse.  

Onnettomuuden seurauksena syntyi VENYY – Passiivinen venytystanko, jonka avulla Alanko kuntoutti aluksi oman 
selkänsä. Terveydenalan ammattilaisena hän ymmärsi heti, että voisi keksintönsä avulla auttaa myös muita 
selkäpotilaita. Nyt vuosia myöhemmin kuntoutustyötä on takana jo yli 10 vuotta ja avun saaneita tuhansia. Palkittua 
kotimaista innovaatiota suosittelevat niin lääkärit kuin nivelyhdistyksetkin. Se on käytössä niin sairaaloissa, kouluissa, 
työyhteisöissä kuin perheillä kotona.  

Hevosen potkusta syntyikin lopulta monelle todellinen onnenpotku. Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat 
eniten kipua sekä lääkärissä käyntejä aiheuttava sairausryhmä ja tutkimusten mukaan selkäkipua potee lähes 
jokainen aikuisista elämänsä aikana. Yhtenä sen monista positiivisista vaikutuksista, monipuolinen VENYY pyrkii 
tuomaan helpotusta tähänkin ongelmaan. 

VENYYllä on ollut tähän saakka vahva jalansija maantieteellisesti erityisesti Turun seudulla ja sieltä innovaatiota on 
viety laajasti ihmisten iloksi ympäri Suomen. Nyt on laitettu kuitenkin uutta vaihdetta silmään, jonka seurauksena 
VENYY rantautuu omin jaloin myös Keski-Suomeen. 

Jyväskyläläinen Laura Tuominen tutustui VENYY- Passiiviseen venytystankoon liikkeenjohdon konsultoinnin työnsä 
puolesta muutama vuosi sitten ja vakuuttui innovaatiosta sekä sen taustalla olevasta äiti - tytär duosta. Kolmikon 
kemiat osuivat niin hyvin yhteen, että he päättivät perustaa yhdessä innovaation kaupallistamiseen ja kehittämiseen 
keskittyvän yrityksen, VENYY Oy:n. Lauran liittyessä tiimiin uutena Kehitysjohtajana, laajenee toiminta merkittävällä 
painotuksella entistä kattavammin Keski-Suomeen ja erityisesti Jyväskylään, jossa Laura perheineen asuu. 

”VENYY on loistava esimerkki siitä, että aina ei tarvita monimutkaista teknologiaa tai pitkiä pätkiä koodia, jotta 
ratkaisusta saadaan aidosti toimiva ja se palvelee eri ihmisten erilaisia tarpeita monipuolisesti sekä tehokkaasti. 
VENYY on syntynyt ja suunniteltu aitoon tarpeeseen ja ehdottoman hienoa siinä on, että se aktivoi käyttäjiä.  

Itsekin VENYYtä jo pidempään käyttäneenä tiedän, mihin sen avulla pystyy ja toivon, että saman voimme monille 
muillekin mahdollistaa. Näen VENYYssä rajattomasti mahdollisuuksia ja siksi olenkin suurella ilolla ja ylpeydellä 
viemässä VENYYn sanomaa eteenpäin jatkossa yhtenä yrityksen omistajista. 

Tavoitteenamme saada maailma VENYYmään ja suomalaisen innovaation turvin tuoda mm. kivunlievitystä, iloa, 
innostusta, helpotusta ja mahdollisuuksia itsestään huolehtimiseen ihmisille elämäntilanteesta, kunnosta tai 
olosuhteista riippumatta.” 
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