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Tietokeskus sijaitsee osoitteessa 
Humalistonkatu 10, katutaso

Turun TULE-tietokeskus tarjoaa 
neuvontaa ja ohjausta tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien 
ennaltaehkäisyyn sekä 

tietoa itsehoitomahdollisuuksista. 
Tietokeskuksen palvelut ovat 

asiakkaalle maksuttomia.

Aukioloajat: 
Maanantaisin, tiistaisin ja 

torstaisin klo 10-15 
Keskiviikkoisin klo 11-18

puh. 044 744 7085

Turun Seudun Selkäyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 
12.4.2022 klo 17.00.
TULE –-tietokeskuksessa, 
os Humalistonkatu 10 Turku

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa on mukana myös Selkäliiton 
toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio.

Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.
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Puheenjohtajan palsta

KEVÄTTÄ KOHTI

Kevättä kohti ollaan menossa. Päivät pitenevät 
ja valoisuus lisääntyy. Kaksi vuotta kestänyt 
koronakurimus erilaisina rajoituksineen alkaa 

toivottavasti helpottaa. Pääministeri Sanna Marin 
on luvannut, että kaikki rajoitukset poistuvat maa-
liskuun alussa, jos tartuntatilanne ei pahene. Kun 
sinä luet tätä lehteä, osaat jo vastata, kävikö näin. 
Itse kirjoitan palstaani helmikuun puolivälissä, jol-
loin tiettyjä helpotuksia rajoituksiin on jo tullut.

Ajattelin, että nyt saa korona riittää tältä kerralta 
tai eipä sentään, sillä se on kovasti vaikeuttanut yh-
distyksemme toimintaa. Tänä vuonna emme pääs-
seet aloittamaan liikuntatoimintaa vuoden alussa 
emmekä edes helmikuun alussa, jolloin Turun kau-
punki avasi omat liikuntapaikkansa. Ruusukorttelis-
sa on omat sääntönsä tilojen käytölle, joten emme 
voi asialle mitään. Toivon todella, että vielä ehdim-
me järjestää monia liikuntaryhmiä kevään aikana.

Tulevaan toimintaan kuuluvat selkäillat, ver-
taistreffit ja kevätristeily. Kevätkokoukseen osal-
listuu myös Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi 
Töyrylä-Aapio kertoen liiton ja jäsenyhdistysten 
toiminnasta sekä valtakunnallisista näkymistä hy-
vinvointialueiden osalta.

Omalle hyvinvointialueellemme valittiin 79 val-
tuutettua. Mukana on ministereitä, kansanedustajia 
ja kunnanvaltuutettuja. Toivon, että heillä kaikkien 
muiden tärkeiden tehtävien lisäksi riittää kiinnos-
tusta ja aikaa myös aluevaltuuston laajaan tehtä-
väkenttään. Lisäksi toivon, että terveyspalvelujen 
rinnalla myös sosiaalipalvelut tulevat hyvin huomi-
oiduksi.

Selkäliiton tekemässä jäsenkyselyssä yhdis-
tyksemme toiminta viime vuoden osalta sai ar-
vosanaksi 8,59. Se on hyvä luku ja osoittaa, että 
lukuisista peruutuksista ja toiminnan katkoista huo-
limatta vuosi 2021 on onnistunut erityisesti anta-
maan ajankohtaista tietoa selkäasioista. TULE-tie-
tokeskus on järjestänyt paljon toimintaa verkossa, 
joten myös sen kautta jäsenet ovat saaneet vinkkejä 
ja ohjausta.

Kyselyn mukaan tärkein syy liittyä yhdistykseen 
on liikuntatoiminta. Seuraavina ovat jäsenlehti 
Selkälehti ja ajankohtainen tieto, vertaistoiminta 
ja virkistystoiminta. Asiantuntijaluentoja toivotaan 
lisää. Tähän pyrimme saamaan parannusta ainakin 
ensi vuonna. Syksyllä on tulossa perinteinen selkä-
päivän tilaisuus.

TULE-tietokeskuksessa työskentelee taas kolme 
työntekijää, kun syyskausi toimittiin kahden hen-
kilön voimin. Fysioterapeutti Milka Reponen aloitti 
helmikuussa keskuksen neuvonta- ja ohjaustyössä, 
mihin liittyvät myös erilaiset teema- ja mittauspäi-
vät. Tervetuloa Milka!

Toivotan kaikille jäsenille perheineen oikein hy-
vää kevättä. Liikkukaa ulkona, nauttikaa auringos-
ta, vähitellen pienevistä lumikinoksista ja alkavista 
kevään merkeistä! Tulkaa mukaan toimintaan, kun 
vihdoin saamme tavata kasvokkain ja vaihtaa kuu-
lumisia.

Pirkko heino 
Puheenjohtaja

   

Käytä edelleen maskia, pese käsiä ja muista turvavälit.
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Ymmärrämme melko hyvin eri-
laisia selkäsairauksia, niiden 
oireita sekä hoitoja, mutta tu-
lemmeko ajatelleeksi niitä mo-
ninaisia asioita, jotka selkäsaira-
uksien riskejä lisäävät? Selkä on 
monimutkainen rakenne luineen, 
välilevyineen, nivelsiteineen ja 
lihaksineen. Siksi se voi myös 
sairastua monella eri tavalla – ja 
monesta eri syystä.

ASENNON MUUTOKSIA

Evoluution näkökulmasta katso-
en olemme liikkuneet kahden 
alaraajan varassa melko vähän 
aikaa. Tämä tekee selästä haa-
voittuvan, keho kun ei ole tottu-
nut pitämään selkää pystyasen-
nossa. Kahdella raajalla liikkumi-
nen vaatii erilaisia voimia ja rasit-
taa eri lailla kuin jos kulkisimme 
osaksi yläraajoihin tukien. Vielä 
lyhyemmän ajan sisällä olem-
me alkaneet elää valtaosan ai-
kaa istuen: työpöydän ääressä ja 
vapaa-ajalla televisiota katsellen 

ja älylaitteita käyttäen. Keskivar-
talon lihasten ei tarvitse enää ak-
tivoitua samalla lailla kuin aiem-
min, ja käyttämättöminä ne hei-
kentyvät. Emme siis enää pysty 
antamaan selälle sitä tukea, jota 
se tarvitsee. Lihastuen riittämät-
tömyys altistaa kuormitusperäi-
sille ala- ja yläselän sekä kaulan 
/ hartioiden alueiden vaivoille ja 
sairauksille.
    
LIIKKUMATTOMUUS

Staattiset asennot ja joidenkin 
kehon lihasten käyttämättömyys 
voivat johtaa myös lihastasapai-
non haitallisiin muutoksiin ja ki-
reystiloihin, jotka pakottavat sel-
kää asentoihin, jotka ovat pitkään 
jatkuessaan haitallisia. Alaselän 
vaivat ja sairaudet voivat siis olla 
seurausta vaikka runsaan istumi-
sen aiheuttamasta reisilihasten 
kireydestä, joka korostaa lanne-
rangan notkoa ja lisää nikamien, 
välilevyjen sekä lihasten kuormi-
tusta. 

TUPAKOINTI

Välilevysairauksien riski on sel-
västi suurentunut myös esim. 
tupakoivilla. Tupakka heikentää 
ääreisverenkiertoa, siis myös vä-
lilevyjen verenkiertoa ja hapen-
saantia. Seurauksena on välile-
vyn kimmoisan rakenteen kuivu-
minen ja heikentyminen. Yhdes-
sä lihastuen puutteiden kanssa 
(tai ilman sitä) välilevyt alkavat 
painua kasaan ja niiden sisällä 
oleva nesterakkula saattaa pul-
pahtaa välilevytyränä aiheuttaen 
paikallista selkäkipua ja mahdol-
lista alaraajojen säteilyoiretta (is-
kiaskipu).

    
YLIPAINO

Hyvinvointi on lisännyt mahdol-
lisuuksia elää paremmin, mutta 
liian paljon liian hyvää voi myös 

Ymmärrätkö selkääsi 
– ja sen terveyteen 
vaikuttavia asioita? 

LT Harri Helajärvi
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olla haitaksi – alamme lihoa. 
Vyötärönympäryksen ja vatsan 
alueen rasvan määrän kasvu 
vaikuttaa keskivartalon mitta-
suhteisiin ja selän asentoon ja 
aiheuttaa epäedullista alaselän li-
säkuormitusta samalla lailla kuin 
raskauden loppupuolella synty-
mättömän lapsen ja äidin vatsan 
alueen kasvu. 

RAVITSEMUS JA IKÄ

Toisaalta ravitsemuksen puutteet 
voivat aiheuttaa luun ja selän ra-
kenteiden heikentymistä, esim. 
kalkin tai D-vitamiinin puutteessa 
tai liiallisen laihdutuksen yhtey-
dessä sekä vaihdevuosien aikana 
hormonitoiminnan heikentyessä 
ja ikääntyessä luu alkaa haurasta. 
Kaikkia edellä mainittuja tarvi-
taan, sopivan kuormituksen lisäk-
si, jotta luu kestää sille laitetun 
kuorman. Riittävä ja monipuoli-
nen ravitsemus on tärkeätä huo-
mioida myös kaikkien erityisruo-
kavalioiden aikana. Voimakkaan 
ja liiallisen laihduttamisen sekä 
energian saannin puutteen takia 
myös lihaksia saattaa alkaa kado-
ta, mikä vähentää selän tarvitse-
maa tukea.

ANATOMIA

Selkä voi oireilla myös synnyn-
näisten rakennepoikkeavuuksi-
en takia. Ylimääräinen nikama, 
erilainen nikamarakenne (esim. 
lannerangan ja ristiluun rajalla), 
nikamien välinen yliliikkuvuus 
tai suuri kehon, tai selän, pituus 
voivat lisätä selän toimintahäiri-
öitä ja kuormitusta. Silloin sään-
nöllinen, riittävästä lihastuesta 
huolta pitävä huoltava kuntoutus 
on tärkeää. 
 
TAPATURMAT

Selän tapaturmat ovat yksi tärkeä 
selkäoireita aiheuttavista tekijöis-
tä, eikä vain akuutisti vamman 
sattuessa. Vammojen ehkäisy on 
tietysti ensiarvoisen tärkeää, ja 
siinä kehon hallinnalla sekä ris-

kien vähentämisellä, esim. va-
rusteilla liukkaalla liikkuessa, on 
suuri merkitys. Nikamien mur-
tuma-, välilevyjen repeämä- ja 
selän lihas- tai nivelsidevammat 
voivat aiheuttaa kroonisiakin 
vaivoja, varsinkin jos vamman 
jälkeinen kuntoutus jää vajaaksi. 
Luun selvästi haurastuessa, esim. 
osteoporoosissa, myös rasitusta 
on kevennettävä, jotta heikenty-
neet nikamat eivät murru.

LIIKAA RASITUSTA?

Selän, ja koko kehon, lihaksis-
ton käyttö ja harjoittaminen on 
tärkeää, jotta selkä jaksaisi koko 
elämän mahdollisimman hyvin. 
Lihaksia tulisikin käyttää ja hoi-
taa säännöllisesti koko elämän 
ajan. Hyväkin lääke voi kuiten-
kin olla haitaksi. Liiallinen ja 
yksipuolinen kuormitus saattaa 
ajan mittaan aiheuttaa haitalli-
sia selkämuutoksia. Näin saattoi 
käydä aiemmin, kun fyysistä työ-
tä tekevä henkilö kantoi päivästä 
toiseen painavia säkkejä tai teki 
työtä hankalissa asennoissa. 

YKSIPUOLINEN HARJOITTELU

Kuntoilijan tai urheilijan yksipuo-
linen harjoittelu, tai vain joiden-
kin kehon osien treeni, voi myös 
haitata selän toimintaa. Näin voi 
käydä kasvuiässä tehdyn, ikään 

sopimattoman treenin seurauk-
sena - tai jos kuntoilija unohtaa 
keskivartaloharjoitteet, keskitty-
essään vain ala- ja yläraaja- sekä 
rintalihastreeniin. Vääränlainen, 
yksipuolinen tai liiallinen kuor-
mitus, yhdessä kehon hallinnan 
puutteiden kanssa, saattaa ai-
heuttaa nikamankaaren rasitus-
murtumia. Niitä esiintyy myös 
nuorilla urheilijoilla, kun nopean 
kasvun vaiheessa kehon hallinta 
on puutteellista ja siihen liitetään 
poikkeuksellisen kovaa - ja mah-
dollisesti yksipuolista - harjoitte-
lua. 

YMMÄRRÄ SELKÄÄSI

Elämäntavoilla – sillä mitä teem-
me ja mitä mahdollisesti jätämme 
tekemättä – on siis suuri merkitys 
selkävaivojen ja -sairauksien syn-
nyn kannalta. On hyvä ymmär-
tää, mitkä kaikki asiat selkäsi ter-
veyteen vaikuttavat – selän hyvin-
vointia tukien tai sitä heikentäen. 
Kun ne ymmärrämme, osaamme 
ottaa omat riskimme huomioon 
ja pidämme parempaa huolta se-
lästä – ja selkä kiittää…

harri helajärvi

lt, liikuntalääketieteen erikoiSlääkäri

Paavo nurmi-keSkuS
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Olen Milka Reponen, TULE-tie-
tokeskuksen uusi työntekijä, kou-
lutukseltani olen fysioterapeutti 
ja ammattivalmentaja. Ennen TU-
LE-tietokeskukseen tuloani olen 
toiminut fysioterapeuttina sekä 
yksityisellä että julkisella sekto-
rilla ja yrittäjänä. Viimeiset kolme 
vuotta toimin pääsääntöisesti ur-
heilijoiden parissa reissaten ym-
päri Suomea ja maailmaa. 

Asun Paimion maaseudulla yh-

dessä mieheni ja kissani kanssa, 
mutta kotoisin olen Keski-Suo-
mesta ja tämä saattaakin vielä 
kuulua puheestani. Urheilu ja 
liikkuminen ovat aina olleet tär-
keä osa elämääni, vietin myös 
useita vuosia urheillen ja kilpail-
len tavoitteellisesti. Nykyisin ur-
heilen ensisijaisesti omaksi ilok-
seni ja pysyäkseni terveenä, mut-
ta edelleen vapaa-aikani täyttyy 
liikkumisesta ja minut löytääkin 

KOLMAS TYÖNTEKIJÄ TULE-TIIMIIN

Turun TULE-tietokeskus
Humalistonkatu 10, 
20100 Turku
www.tule.fi

 
TULE-tiimi
koordinaattori Jenna Walldén, 
puh. 044 7005106
suunnittelija Ina Vihiniemi, 
puh. 044 7005066
fysioterapeutti Milka Reponen, 
puh. 044 744 7085
etunimi.sukunimi@tule.fi

hyvin todennäköisesti joko len-
kiltä, salilta tai hevostallilta.

Olen innoissani päästessäni te-
kemään tärkeää ja antoisaa työ-
tä tuki- ja liikuntaelinterveyden 
parissa. Ihmisten liikkumiskyvyn 
ylläpitäminen ja parantaminen 
omaehtoisen liikkumisen ja har-
joittelun kautta on lähellä sydän-
täni. Rakastan itse liikkumista 
ja liikuntaa eri muodoissaan ja 
haluan auttaa myös muita löy-
tämään itselleen innostavan ja 
sopivan tavan liikkua, sillä liikku-
minenhan parantaa tutkitusti ter-
veyttä ja hyvinvointia.

Työssäni TULE-tietokeskuksessa 
vastaan asiakastyöstä, keskukses-
sa tapahtuvista toiminnoista sekä 
niiden kehittämisestä. Tervetuloa 
tutustumaan, kysymään vinkkejä 
ja keskustelemaan tuki- ja liikun-
taelimistön terveyteen vaikutta-
vista tekijöistä, tule-vaivojen itse-
hoidosta tai juuri sinulle soveltu-
vista liikuntamuodoista. 

milka rePonen

fySioteraPeutti
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Uni on herkkä terveysmittari. 
Hyvät yöunet eivät aina ole it-
sestäänselvyys, sillä esimerkiksi 
psyykkiset ja fyysiset kuormitus-
tekijät arjessa häiritsevät herkästi 
unta. Unella on elvyttävä vaikutus 
niin fyysisen kuin psyykkisenkin 
palautumisen kannalta. Säännöl-
liset elämäntavat, terveellinen ra-
vinto, painonhallinta, liikunta ja 
haitallisten nautintoaineiden vält-
täminen vähentävät merkittävästi 
unihäiriöiden mahdollisuutta.

Unettomuus tarkoittaa kyvyttö-
myyttä nukkua. Se on häiriötila, 
joka voi ilmetä nukahtamisvaike-
utena, vaikeutena pysyä unessa 
tai liian varhaisena heräämise-
nä. Usein unettomuudesta kär-
sivän ihmisen voi olla haastavaa 
huomata omia haitallisia unetto-
muutta ylläpitäviä tapoja, rutiine-
ja sekä ajatusmalleja ja muuttaa 
niitä. Muutoksen toteuttaminen 
edellyttää uusien tapojen ja taito-
jen tietoista harjoittelua. Seuraa-
vaksi käsittelen neljää eri keinoa, 
joiden avulla sinun on mahdollis-
ta saavuttaa parempi uni.

Huolihetkiharjoitus on keino 
purkaa päivän tapahtumien ja 
huolien aiheuttama ylivireys en-
nen nukkumaanmenoa. Varaa 

hyvissä ajoin päivällä tai varhain 
illalla aikaa huolihetkelle noin 
15-30 minuuttia. Kirjaa paperille 
kaikki mieleen tulevat huolet ja 
murheet. Kun olet kirjannut huo-
let ylös, pohdi jokaisen kohdalla 
muun muassa sitä, miksi huoli on 
tärkeä, olenko ollut vastaavanlai-
sessa tilanteessa aiemmin ja mi-
ten silloin toimin, milloin asialle 
voi tehdä jotain, miten toimin, 
jos asialle ei voi tehdä mitään ja 
mitä tarkoittaa, jos huoli toteu-
tuu. Ratkaisemattomien huolien 
pohtiminen mielessä aktivoi tun-
teita ja sitä kautta koko kehoa ja 
viivästyttää nukahtamista tai yöl-
lisen heräilyn yhteydessä vaikeut-
taa uudelleen nukahtamista.

4-7-8 harjoitus on rentoutus-
keino, jossa ensin hengitetään 
nenän kautta sisään neljän (4) 
sekunnin ajan, pidätetään hen-
gitystä seitsemän (7) sekuntia ja 
lopuksi hengitetään ulos suun 
kautta kahdeksan (8) sekuntia. 
Harjoituksen tarkoituksena on 
rauhoittaa mieli sekä rentouttaa 
kehoa.

Säännöllisen harjoittelun myö-
tä taito rentoutua paranee, jol-
loin usein käy niin, että lihasten 
ja mielen rentouttaminen onnis-

tuu ilman syvää sisäänhengitystä 
kiinnittämällä pelkästään huomio 
hetkeksi omaan luonnolliseen 
hengitykseen.

Uniärsykkeen hallintamenetel-
mällä opitaan välttämään liial-
lista vuoteessa valveilla olemista 
ja vuoteen assosioimista valvo-
miseen. Tarkoituksena on varata 
vuode vain nukkumista varten. 
Mikäli uni ei illalla tai yöllä he-
räämisen jälkeen tule 15-30 mi-
nuutin kuluessa, nouse vuotees-
ta ja palaa sinne vasta, kun koet 
voivasi nukahtaa uudelleen. Mi-
käli uni ei tule, nouse vuoteesta 
uudestaan.

Menetelmällä vahvistetaan 
vuoteen ja nukkumisen välistä 
yhteyttä katkaisemalla negatiivi-
nen ehdollistuminen. Aluksi unen 
määrä saattaa vähentyä ja mene-
telmän toteuttaminen vaatiikin 
järjestelmällistä toteuttamista.

Päiväunilla on usein virkistävä 
vaikutus, mikäli ne ovat lyhyet, 
enintään 20-30 minuutin kes-
toiset. Tätä pidemmät päiväunet 
usein siirtävät illalla nukahtamis-
aikaa myöhäisemmäksi ja aiheut-
tavat näin unettomuuden kierteen 
pahenemista. Pyri tarvittaessa ot-
tamaan torkut alkuiltapäivästä, 
sillä liian myöhään nukutut päi-
väunet saattavat häiritä seuraavan 
yön unta.

jenna Walldén

koordinaattori, fySioteraPeutti 
tule-tietokeSkuS

TULE-tietokeskuksen 
koordinaattori ja 

suunnittelija 
kouluttautuivat syksyllä 

2021 unihoitajiksi.
Poikkea keskukseen 

kuulemaan lisää 
lääkkeettömistä 

unenhoitokeinoista!
Tarkemmat yhteystiedot 

löydät tämän lehden 
sivulla 19 tai www.tule.fi

Uneton ei virkisty unestaan vaan 
kärsii väsymyksestä. Aikuisista noin 
kolmannes kärsii ajoittain unetto-
muusoireista. Pitkäaikaisesta unetto-
muudesta kärsii Suomessa noin 12 % 
aikuisista.

Eikö uni tule? 
Neljä keinoa unen itsehoitoon
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Puutarhakatu 17, 20100 TURKU | P. 020 761 9030

 Turun Tukikohta
Yksilölliset- ja valmistukiratkaisut
 Polvituet  Selkätuet  Rannetuet 
 Tukisukat  Tukipohjalliset…

 Myös verkkokauppa www.turuntukikohta.fi

Petreasta tukea jaksamiseenPetreasta tukea jaksamiseen
Petrea tarjoaa Tules-kursseja selkä-, alaraaja-  

sekä niska- ja hartiaoireisille. Avomuotoisella kurssilla  
voit yhdistää kuntoutuksen ja työssäkäynnin. 

Kurssit ovat Kelan järjestämiä ja 
rahoittamia   ja osallistujille maksuttomia. 

Kevään kursseillamme on  
vielä tilaa, hae nyt!

Holiday Club Caribia, Turku  
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

Tiedustele  

myös muita  

kuntoutus-

kurssejamme!  
Kaikki Tules-kurssit toteutetaan  

Holiday Club Caribian toimipisteessä.  
Katso tarkemmat tiedot www.petrea.fi. 
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Inspiraationa Tosimies 60+ v

Joku kai oli viisas tokaistessaan:
nainen paranee vanhetessaan
no jaa - enpä tiedä, vaan tämä on varmaa
mies ainakaan ei parane kun on harmaa

naisväen vitsaus: iäkkäänpuoleinen äkeä ukko
harvoin tunneälyä, sen sijaan tunnelukko
ei pussaa, ei puhu juuri järkeviä
ovat kommenttinsa yleensä kärkeviä

ei sähköautot kulje, ei tuulimyllyt toimi
mikä ilmastonmuutos, mennään dieselin voimin
viher-vasemmisto-yhteistyössä ei ole saumaa
ei hallitus kaipaisi akkalaumaa

naiset ei mistään mitään tiedä
niiltä päällikön pestit pitäisi viedä
ei siitä mitään tule jos nainen sanelee
vikisköön vaan, mies vie, ei anele

koska itse on ikuinen nuorukainen
on lanseerannut termin ”vanhempi nainen”
joka onkin miestä monta vuotta nuorempi
hei äijä, ole ilmaisussa suorempi

nuori nätti nainen on ”soiva peli”
no nimitys vielä menetteli
kun miehen oma ikä alkoi kakkosella
eikä tiedetty #metoolla pelotella

#metoosta viis, ja ekologisuudesta
roskat voin kierrättää, muuten tykkään uudesta
sen minkä kerkiän, kulutan ja ostan
kun hyvinansaittua eläkettäni nostan

älä hyvä mies totuuksia enempää lauo
tarvitsen kerskunnalta pienen tauon
näkemyksistäsi en voi saada koppia
itsetunnostasi voisin ottaa oppia!

miia norrdal
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Nykyihmistä kannustetaan saa-
maan liikuntaa, unta ja ravintoa 
sopivassa / riittävässä määrin. Pe-
lottelu toimii aina – sydänsairau-
det, diabetes, lihaskato ja muut 
tuki- ja liikuntaelinongelmat – 
mitä kaikkea vielä lisääkin, ellet 
liiku. Koska teknologinen osaa-
misemme kehittyy koko ajan, 
sitä käytetään hyödyksi myös ak-
tiivisuutta mittaavissa laitteissa. 
Urheilijoiden käyttämien urhei-
lukellojen jälkeen aktiivisuusran-
nekkeet tulivat normaaliväestön 
käyttöön.

Urheilijoilla laitteista kerättyä 
tietoa hyödynnetään henkilö-
kohtaista harjoitusohjelmaa teh-
täessä ja vammojen ennaltaeh-
käisemisessä. Laite myös tarjoaa 
mahdollisuuden välittömän pa-
lautteen saamiseen, jolloin ur-
heilija voi reagoida saamaansa 
palautteeseen nopeasti. Laitteissa 
on urheilijoilta saatujen käyttäjä-
kokemusten mukaan vain vähän 
haittoja. 

LAITTEIDEN OMINAISUUKSIA

Kellonajan, päivämäärän, askel-
määrän, kuljetun matkan ja syk-
keen saat näkymään kellon näy-
töltä joko nappia painamalla tai 
kosketusnäytöllä. Yhtä helposti 
voit saada muitakin mitattuja yk-
sikköjä näytölle vain hipaisulla. 
Laitteita on eri  kokoisia, värisiä 
ja näköisiä, joista kukin valinnee 
itselle sopivimman.

Askelmittaus lienee kuntoili-
joille suunnattuja ensimmäisiä 
mittauskohteita. Useimmat tietä-
vät, että ”10 000 askelta päiväs-
sä” olisi riittävä määrä, jotta hen-
kilö on aktiiviseksi laskettu liik-
kuja. Liikunta on avainasemassa 
esimerkiksi painonhallinnassa ja 
mm. sydän- ja verisuonitautien 
ehkäisyssä. Askelmittareita on 
nykyisin jo ladattuna älypuheli-
missa ja aktiivisuusrannekkeissa 
ja urheilukelloissa sekä erillisissä, 
vain askelia mittaavissa laitteissa.

Sydämen sykintätaajuus (syke) 

Otatko tarpeeksi askelia?
on yksi yleisimmistä laitteiden 
antamista tiedoista. Aikaisemmin 
tarkka sykkeen mittaus oli mah-
dollista vain rintakehään kiinni-
tettävän sykevyön avulla, mutta 
nykyisin jo tarkka tieto saadaan 
ranteesta mitaten. Sykkeen mit-
tauksen avulla saadaan tietoa 
palautumisesta ja harjoituksen 
aikaisesta kuormituksesta. 

Uusimmat (ja kalleimmat) kel-
lot lataavat virtaa auringosta, jo-
ten niiden mittausaika pitenee. 
Kellon ominaisuuksiin voi kuulua 
myös vesitiiviys, jolloin mittaus 
on mahdollista uidessa. Juoksu-
kelloihin voi etukäteen ladata 
halutun reitin ja urheilukelloissa 
on luonnollisesti paljon ominai-
suuksia, joita tavoitteellisesti har-
joitteleva urheilija tarvitsee – ei 
niinkään tavoitteellinen aktiivi-
liikkuja. Kello, johon voi ladata 
musiikkia, on myös usean liikku-
jan toiveissa.

Laitteiden teknisyys saattaa 
tuntua asiaan vihkiytymättömälle 
hankalalle, mutta usein yrityksen 
ja erehdyksen kautta päätyy oike-
aan. Ainakin tietokonetta ja äly-
puhelinta käyttävälle luulisi tek-
nisyyden olevan ongelmatonta.

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA

Luin erään naisten lehden arvi-
oita runsaan vuoden takaisesta 
artikkelista. Siinä eritasoiset nais-
liikkujat arvioivat urheilukello-
jen sopivuutta. Koska testaajat 
olivat naisia, esille tuli vaatimus 
laitteen naisellisuudesta: väri, 
koko ja muoto. Testaajat olivat 
tottuneita liikkujia ja jotkut jopa 
olivat testanneet aikaisemmin 
erilaisia urheilukelloja. Aktiivi-
sin liikkuja arvioi palautumiseen 
liittyvien tietojen oikeellisuutta ja 
totesikin lukujen olevan suuntaa-
antavia. Eräs arvioija kuvasi lait-Askelia mitaten tai ei – pitävät jalkineet talvella.
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teen aktivoivaa vaikutusta: ”Oli 
tyydyttävää nähdä, kuinka aktii-
visuusprosentti kohosi ihan vain 
roskat viemällä, yhdet portaat 
nousemalla, lähikauppaan kä-
velemällä”. Lauseeseen sisältyy 
useimman toive aktiivisuuden li-
sääntymisen todentamisesta lait-
teen avulla, mikä näkyy toisessa 
arvioinnissa: ”Jäin askelmittariin 
koukkuun, minkä ansiosta lisäsin 
arkiliikuntaa”.

Käyttäjät arvioivat laitteen an-
tamaa tietoa suhteessa hintaan. 
Tavalliselle aktiiviliikkujalle 500 
– 600 euron  laite on melko hin-
tava, sillä laitteen antamaa kaik-
kea tietoa ei tarvita. Toiset pitivät 
laitteen hälytyksestä nousta liik-
kumaan esimerkiksi istumisjak-
son aikana. Aktiivisuutta saattaa 
lisätä myös se, että kellossa on 
päivittäinen aktiivisuustavoite, ja 
kello tekee harjoitussuunnitel-
man, joka päivittyy oman liikku-
misen perusteella.

MISTÄ NÄITÄ SAA?

Kodinkoneliikkeissä ja verkko-
kaupoissa on valittavana kymme-
niä erilaisia aktiivisuusranneke-
nimellä olevia kelloja. Verkko-
kaupassa voit valita hintahaitarin 
ja ominaisuuksia. Jos on tottunut 
ostamaan verkkokaupasta, valin-
ta lienee helppoa. Onhan kaikis-
sa tuotteissa palautusoikeus.

Urheiluliikkeissä mielestäni saa 
asiantuntevaa opastusta ja vali-
koimastakin löytynee useimman 
mieltymykseen sopivia laitteita. 
Liikkeiden verkkosivuilta löytyy 
myös tietoa aktiivisuusrannekkeen 
ja urheilukellon valintaan liittyen. 

Hintahaitari on laaja, mutta toi-
mivan aktiivisuusrannekkeen saa 
jopa alle 60 eurolla ja urheilukel-
lon alle 200 eurolla.

OMIA KOKEMUKSIA

Tyttärelläni on Garminin urheilu-
kello. Ostaessaan sitä hän halusi 

laitteen, jonka voi ottaa mukaan 
mittaamaan juoksulenkkiä ja li-
säksi se tarjoaa mahdollisuuden 
kuunnella musiikkia langatto-
masti ilman puhelinta. Kello on 
hänellä ranteessa koko ajan yötä 
myöten. Kello on ollut käytössä 
runsaan vuoden ja hän on ollut 
siihen kovin tyytyväinen. Kello 
on synkronoitu puhelimeen, jol-
loin kello ilmoittaa halutuista pu-
helimeen tulevista ilmoituksista. 
Siihen voi myös kirjata valmiiksi 
vastauksia viesteihin ja puhelui-
hin. 

Liikunnan aikana kellon näy-
tölle voi valita eri toimintoja la-
jin mukaan. Esimerkiksi juoksun 
aikana mitataan aikaa, matkaa 
ja sykettä. Juoksun jälkeen voi 
tarkastella kulutetun ajan ja ki-
lometrimäärän lisäksi kalorien 
kulutusta, nopeutta, sykettä, as-
keltiehyttä ja sitä onko harjoituk-
sessa ollut aerobista tai anaero-
bista vaikutusta. Puhelimen Gar-
min-sovellus tarjoaa juoksun ja 
pyöräilyn harjoitusohjelmia ja ne 
linkittyvät kelloon, jolloin niiden 

toteutus on helppoa. Ei tarvitse 
laskea omassa päässä vetojen 
matkaa tai kulunutta aikaa, koska 
kello kertoo värinällä ja äänimer-
killä, milloin esimerkiksi veto on 
ohi ja on aika palautukselle.

Harjoitusten ulkopuolella kel-
lon lempiominaisuudeksi on 
muodostunut unen seuranta. Sen 
lisäksi, että kello mittaa nukuttua 
aikaa, pyrkii se myös mittaamaan 
unen syvyyttä. Tyttäreni on huo-
mannut, että kellon näyttäessä pi-
dempää syvän unen aikaa olo to-
della tuntuu virkeämmältä. Myös 
kellon tarjoama stressitieto on yl-
lättävän mielenkiintoinen ja vai-
kuttaa jopa oikeasti heijastavan 
oikeaa kokonaisstressin määrää. 
Askelten määrää on mahdollista 
seurata jatkuvasti päivittyvässä 
tavoitteessa. Tulosten seuraami-
nen on vähintäänkin hauskaa ja 
mielenkiintoista ja varmasti jon-
kinmoista suuntaa antavaa. Mo-
tivaatio liikunnan harrastamiseen 
ei kuitenkaan ainakaan pitkällä 
aikavälillä lähde kellosta. 

Kohtuuhintaisia urheilukelloja, helppoja käyttää.
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Allekirjoittaneella on koke-
musta kahdesta urheilukellosta. 
Ensimmäinen oli Polarin ensim-
mäisiä urheilukelloja sykevyöl-
lä. Käyttö oli vähäistä ja kello on 
jäänyt kaappiin. Toista Polarin 
urheilukelloa olen käyttänyt viiti-
sen vuotta lenkkien matkan mit-
taamisessa. Alussa käytin myös 
sykevyötä, mutta sittemmin syk-
keen mittaaminen ei ole ollut tar-
peellista. Kellosta valitsen juok-
sun, pyöräilyn tai muun liikun-
nan mittaamisen. Seuraan lenk-
kien vauhtia eli saanko pidettyä 
ne saavutetulla tasolla ja pidän 
lisäksi edelleen harjoituspäivä-

kirjaa ruutuvihossa, josta näen 
harjoitteluvuosieni saavutukset.

RENKI VAI ISÄNTÄ?

Aktiivisuusrannekkeet ja urheilu-
kellot saattavat toimia liikuntaan 
aktivoinnissa, mutta selkeää tie-
teellistä näyttöä pysyvyydestä en 
löytänyt. Itse olen skeptinen asi-
an suhteen ja uskon vanhaan vii-
sauteen ”Ei kannettu vesi kaivos-
sa pysy”. Lause toimii muidenkin 
terveyskäyttäytymisen muutos-
ten suhteen. Kaikki muutokset 
vaativat vahvan oman motivaa-
tion. Yleensä aktiiviset liikkujat 

YHDELLÄ SOITOLLA KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTIPALVELUT

Yhdellä soitolla kaikki 
rakennus- ja 

remonttipalvelut
Kari Hämäläinen 0400 521 664
www.rlkh.fi l info@rlkh.fi

ovat niitä, jotka osallistuvat tut-
kimuksiin liikunnan lisäämises-
tä, joten heillä motivaatio on jo 
kohdallaan.

Liikuntatieteellisen Seuran 
verkkosivuilta luin Vilja Sipi-
län blogista, miten lokakuussa 
2021 webinaarin ”Liikunta ja 
laihdutuskulttuuri – kohti vastuul-
lisempaa liikunta-alaa” Syömis-
häiriöliiton Anna Penttilä piti aja-
tuksia herättävän puheenvuoron 
ihmisen ja aktiivisuusmittarin 
välisestä suhteesta. Penttilä tote-
si, että kun yksilö alkaa kiinnittä-
mään huomiota enemmän aktii-
visuusmittarin palautteeseen kuin 
oman kehon tuntemuksiin, voi 
hän alkaa kokea liikkumisen il-
man mittaria merkityksettömäksi. 

Sipilä jatkaa pohdintaa: Kum-
malla on valta; laitteen käyttäjäl-
lä vai laitteella? Mieltä ei pitäisi 
yrittää irrottaa kehosta. Jos irro-
tamme mielen kokonaan kehos-
ta, unohdamme jotain olennaista 
ihmisenä olemisesta. Keho on 
viisas, ja sen viesteillä on sano-
ma kerrottavanaan. Liikkumi-
sesta pitäisi voida nauttia itses-
sään, ei pelkästään suoritusmer-
kintänä päiväkirjassa.  

Iloa liikuntaan, laitteella tai ilman!

Pirjo ailanto

fySioteraPeutti, ttm

Katso muut tarjouksemme www.tasalanapteekki.fi

11,90
(norm.13,50)

 

Tarjous voimassa toukokuun loppuun.

Ophtim Eye Hydra
- uudelleensuljettavat pipetit 20 x 0,5ml

- vaikuttava aine hyaluronihappo, joka sitoo ja lisää
   kosteutta sekä ylläpitää kyynelkalvon tasapainoa
- säilöntäaineettomia, joten ne sopivat jatkuvaan
   ja runsaaseenkin käyttöön.
- sopii piilolinssien käyttäjille

Raisiontori 6, 21200 Raisio
puh. 02 433 6200

Avoinna ma-pe klo 9-19 (kesällä 9-18)
la klo 9-16 (kesällä la 9-15

www.raisionapteekki.fi

Tervetuloa 
Tasalan Apteekkiin! 
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SYVÄT LIHAKSET OVAT 
KEHON OMA KORSETTI

Ihmisillä on lihaksia pääasialli-
sesti kolmessa kerroksessa keski-
vartalossa. Nyt keskitytään syviin 
lihaksiin. Syvät lihakset mahdol-
listavat liikkumisen, tukevat sel-

kärankaa ja suojaavat selän nika-
mia.

Keskivartalon syvillä lihaksilla 
tarkoitetaan lihaksia, jotka ni-
mensä mukaisesti sijaitsevat sel-
kärangan ja vatsaontelon ympä-
rillä. Suurin osa syvistä lihaksista 
kiinnittyy selkärangan nikamiin. 
Osa taas kiinnittyy selkärangan 
jatkeena olevaan ristiluuhun.

Syviin lihaksiin kuuluvat pal-
lealihas (1), selän syvät ojentajat 
(2), poikittainen syvä vatsalihas 
(3), pakaralihaksen ristiluunpuo-
leinen syvä osa (4), lonkan kou-
kistajalihaksen takimmainen osa 
(5) ja lantionpohjan lihakset (6).

Syvien lihasten tehtävänä on 
pitää nikamat luonnollisessa 
asennossa vartalon tai raajojen 
liikkeiden aikana. Syvä poikit-
tainen vatsalihas yhdessä vinon 
vatsalihaksen, lantionpohjan li-
hasten ja pallealihaksen kanssa 
säätelee vatsaontelon sisäistä pai-
netta. Syvillä lihaksilla on näiden 
tehtävien lisäksi myös muitakin 
tärkeitä tehtäviä. Pallealihas osal-
listuu hengitykseen ja lantion-
pohjan lihakset tukevat lantion 
alueen sisäelimiä paikalleen.

LIHASKERROKSET 
AKTIVOITUVAT AINA SAMASSA 
JÄRJESTYKSESSÄ

1. Syvät lihakset aktivoitu-
vatu g selkäranka asettuu 
tukevasti luonnolliseen 
asentoon.

2. Keskimmäisen kerroksen 
lihakset aktivoituvat g 
selkäranka saa lisää tukea 
ja vartalon kiertosuun-
tainen liike alkaa g liike 
näyttää luonnolliselta.

3. Pintakerroksen lihakset 
aktivoituvat g vartalon 
lihasvoima lisääntyy g 
vartalo taipuu eteen- tai 
taaksepäin.

Normaalisti keskushermosto 
aktivoi syvät lihakset jo ennen 
liikkeen alkua. Tätä ennakoivaa 
syvien lihasten työtä kutsutaan 
lihasten liikekontrolliksi. Syvät li-
hakset ovat aktiivisina niin kauan 
kun liike jatkuu.

Toisinaan lihasten ennakoiva 
aktivoituminen jää puutteellisek-
si, lihakset ikään kuin ”nukahta-
vat” laiskoiksi. Näin voi käydä 
esimerkiksi selkäkipujakson seu-
rauksena. Syvien lihasten pas-
sivoitumisen taustalla on häiriö 
keskushermoston liikkeiden sää-
telyssä, jolloin syvien lihasten 
aktivoituminen viivästyy. Kipu-
jaksojen jälkeen on tärkeää har-
joitella vartalon syvien lihasten 
uudelleenkäyttöä ihan ajatuksen 
kanssa.

Syviä lihaksia voi vahvistaa 
omatoimisesti. Harjoittelussa on 
tärkeää keskittyä lihasten aktivoi-
tumisjärjestykseen. Muita oleelli-
sia asioita ovat hyvä alkuasento 
ja tasainen hengitys. Harjoittelu 
kannattaa aloittaa hitailla liik-
keillä. Voimankäyttöä lisätään 
nousujohteisesti harjoittelun ede-
tessä. Hyviä harjoitteluvälineitä 
ovat pallot, pilatesrulla ja erilaiset 
tasapainolaudat.  

terhi Pihlajaniemi

ttm, fySioteraPeutti 

Vahvan keskivartalon salaisuus

Keskivartalon syvien lihasten sijainti 
karkeasti.
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 Turku
Yliopistonkatu 26

040 6811299

Salo
Horninkatu 9
040 1976252

fysiopaletti.fi

Jalkaspesialisti Jarmo Karin
vastaanotto

Erikoisjalkineet ja 
tukipohjallisratkaisut

Laadukkaat hollantilaiset 
Nimco ja 

Xsensible erikoisjalkineet

Leveät lestit (K-O) ja 
syvä sisätila

Erityisen sopivat 
alaselkäkipuisille ja

nivelrikkoisille jaloille

Olemme avoinna
Ark. 9-20 
La. 9-17 

Su. 12-16

APTEEKKI PRISMA 
LÄNSIKESKUS

APTEEKKI
Länsikeskus

Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860

Kotipalvelu Sinikuu
Turku & Kaarina

Kotihoito-, sairaanhoito- sekä 
siivouspalvelut

044 5588054044 5588054
kotipalvelu@sinikuu.fikotipalvelu@sinikuu.fi

www.sinikuu.fiwww.sinikuu.fi

Älä turhaan kärsi! 
Tule erikoisosaajalle!
Arto Jokela ft OMT
Lonkkaspesialisti /lonkkavaiva.fi
Ajanvaraus: 
050 470 7395/liedonfysioterapia.fi
010 237 7026/fysios.fi

Kärsitkö toispuoleisesta särystä 
pakarassa, lonkassa tai selässä. 
Kipu voi heijastella reiteen tai 
polveen.

Yliopistokatu 19 A, Turku l Krouvilaituri 3, Lieto 
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TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ 

Jos sinulla tai läheiselläsi on tuki- ja 
liikuntaelinsairaus – älä jää yksin.
Tukipuhelin päivystää 
tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20 
numerossa 040 558 1025.

Selkäkipuisten ja –oireisten
VERTAISTREFFIT
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 15-17 
TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10. 
Tule mukaan jakamaan omia kokemuksiasi ja keskustelemaan 
mieltä askarruttavista selkään liittyvistä asioista toisten kanssa. 
Treffien vetäjänä toimii Kaarina Frosterus.

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko tutustuen eri kohteisiin. 
Mahdollisten koronarajoitusten takia seuraa kotisivuja ja TS/yhdistykset –palstaa.

15.9. klo 11.00  Kuralan Kylämäki, os. Jaanintie 45. Tavataan portilla.
20.10. klo 11.00 Turun taidehalli, os. Vanha Suurtori 5. 
17.11. klo 11.00 Turun linna. Tutustutaan näyttelyyn ”Säihkettä saleista ja 

kamareista”. Kokoontuminen lipunmyynnissä. 
15.12. klo 11.00 Luostarimäki, jossa aiheena katetut vanhan ajan joulupöydät. 

Tapaaminen portilla.

TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ 

Jos sinulla tai läheiselläsi on tuki- ja 
liikuntaelinsairaus – älä jää yksin.
Tukipuhelin päivystää 
tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20 
numerossa 040 558 1025.

Selkäkipuisten ja –oireisten
VERTAISTREFFIT
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 15-17 
TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10. 
Tule mukaan jakamaan omia kokemuksiasi ja keskustelemaan 
mieltä askarruttavista selkään liittyvistä asioista toisten kanssa. 
Treffien vetäjänä toimii Kaarina Frosterus.

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko tutustuen eri kohteisiin. 
Mahdollisten koronarajoitusten takia seuraa kotisivuja ja TS/yhdistykset –palstaa.

15.9. klo 11.00  Kuralan Kylämäki, os. Jaanintie 45. Tavataan portilla.
20.10. klo 11.00 Turun taidehalli, os. Vanha Suurtori 5. 
17.11. klo 11.00 Turun linna. Tutustutaan näyttelyyn ”Säihkettä saleista ja 

kamareista”. Kokoontuminen lipunmyynnissä. 
15.12. klo 11.00 Luostarimäki, jossa aiheena katetut vanhan ajan joulupöydät. 

Tapaaminen portilla.

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho on tauolla kevään 
ajan. Tapaamiset jatkuvat syksyllä. 

Kaikille hyvää kevään odotusta ja 
tulevaa kesää!

ILMOITA 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI
Jos sinulla on toimiva sähköpostiosoite, 
niin ilmoita se yhdistykselle osoitteessa 
toimisto@turunselkayhdistys.fi. 
Lähetämme sähköpostin omaaville erillisiä 
tiedotteita ajankohtaisista asioista ja 
tapahtumista muutaman kerran vuoden.
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MOOTTORISÄNKY
Leveys:  80, 90, 100, 120, 140 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm
Alarunko 12 cm/24 cm + 
patja 20 cm = 32 cm/44 cm

KOVUUS:
Medium, hard, extra hard Saatavana myös 
kotimaisella  5-ZONE 19 cm Älyvaahdolla 
(medium, hard)

TUPLAJOUSITUS

Whist luxus excellence 
mallistosta on saatavana 
myös runko- ja 
jenkkisänky

VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 100, 120 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm

Alarunko 12cm/24cm + patja 20cm=32cm/44cm

KOVUUS: 
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Ota yhteyttä! 03-2542 400 l info@finate.fi l Löydät meidät myös Facebookista @FinateSuomi

MOOTTORISÄNKY
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RAKENNE:
1. Cirrus 200 g
2. vaahtomuovi
3. jousitus, jonka vyöhykkeisyys
 ja kovuus on valittavissa
4. vaahtomuovi
5. levypohja
6. puukotelo 19 cm

Whist luxus
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titaani-
jousisto.

excellenceWhist luxus
Moottorisänkyyn 

mahdollista saada

RENTOUTTAVA
HIERONTA-

OMINAISUUS

l Suojaa tuulelta ja sateelta
l Helppo ja nopea pukea
l Lämmin; korvaa toppahousut ja talvijalkineet
l Suomalainen, mallisuojattu ja laatutuote
l Idea ja suunnittelu: vaatetusartesaani ja fysioterapeutti
Lisätiedot: T:mi Leena Gustafsson, puh. 040 848 8483

leena@eenu-asut.com

USEITA USEITA 
KOKOJA KOKOJA 

JA JA 
VÄREJÄ!VÄREJÄ!

	

	

Jumppakissan	ohjeita	löytyy	www.selkaliitto.fi.	

Jumppakissan ohjeita löytyy www.selkakanava.fi
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Kevään ohjelma:
23.3. klo 18.00 Mitä tehdä, kun niska kipeytyy? Fysioterapeutti Ina Vihiniemi kertoo  

niskan terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja itsehoidosta. Illan aikana 
tehdään myös käytännön harjoitteita niskaterveyden hyväksi. 
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10

27.4. klo 18.00 Nukkumisergonomia. Fysioterapeutti Jenna Walldén kertoo 
nukkumisergonomian vaikutuksista selkäterveyteen. 
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10.

SELKÄILLAT

FÖLI-KEVÄTRISTEILY
24.5.2022
Risteillään yhdessä Ruissalon Kansanpuistoon, jossa 
mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun tai 
lounaaseen. Matkan hinta on sama kuin fölibusseissa.

Lähtö Martinsillan laiturilta. 

Ilmoittautumiset 040 5581025. 
Mukaan tulijoille ilmoitetaan lähtöaika, kun 
vesibussien aikataulu on julkaistu.

Kevään ohjelma:
23.3. klo 18.00 Mitä tehdä, kun niska kipeytyy? Fysioterapeutti Ina Vihiniemi kertoo  

niskan terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja itsehoidosta. Illan aikana 
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SELKÄILLAT
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24.5.2022
Risteillään yhdessä Ruissalon Kansanpuistoon, jossa 
mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun tai 
lounaaseen. Matkan hinta on sama kuin fölibusseissa.

Lähtö Martinsillan laiturilta. 

Ilmoittautumiset 040 5581025. 
Mukaan tulijoille ilmoitetaan lähtöaika, kun 
vesibussien aikataulu on julkaistu.

Faskiamanipulaatio Akupunktio Purentaelimistön fysioterapia
Urheilufysioterapia Äitiysfysioterapia Lantionpohjanfysioterapia

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet myös seuraaviin:

Sissi Fysiosta saat apua tuki- ja 

liikuntaelimistön vaivoihin ja kipuihin. 

Soita ja kysy lisää!
Hämeenkatu 16, 20500 Turku
Karviaiskatu 7 B 60, 20720 Turku
puh. 044 260 1608  
sissifysio@gmail.com           
www.sissifysio.fi

YHTEISTYÖHINNAT TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY:n JÄSENILLE:
30 min 40 €  l  45 min 49 €  l  60 min 54 €  l  75 min 65 €  l  90 min 70 €

terveyttä ja hyvää oloa
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LIIKUNTATOIMINTA MAALIS-TOUKOKUUSSA  2022
Koronarajoitukset ja Ruusukorttelin omat sulkupäätökset voivat vaikuttaa liikuntaryhmien toteutumiseen. 
Seuraa kotisivuja ja Turun Sanomien Yhdistykset-palstaa. 

SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.

maanantaisin klo 16.45  16.5. asti
maanantaisin  klo 17.30  16.5. asti
maanantaisin klo 18.30  16.5. asti
tiistaisin klo 15.30  17.5. asti
torstaisin  klo 17.00  25.4. asti

TUOLIJUMPPA
Ryhmä kokoontuu Ruusukorttelissa. Ohjaajana on ft Jaana Sipola.
torstaisin klo 16.15  25.4. asti

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 5.00 €/kerta. 
Jäsenet voivat ostaa edullisia kymmenen kerran lippuvihkoja ohjaajilta. 
Ohjaajina ovat maanantaisin ja torstaisin ft Jaana Siipola ja tiistaisin ft Maiju Isotahdon. Oma alusta mu-
kaan. Kaikki ryhmät ovat ns. sekaryhmiä, siis miehet ja naiset mukaan!

VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin klo 17.30 (45 min) ajalla 14.3. - 30.5.
torstaisin  klo 17.30 (45 min) ajalla 17.3. - 2.6. 

Ilmoittautumiset puh. 040 527 3630. Osallistumismaksu on jäseniltä 95 € ja muilta 125 €. Ohjaajina 
ovat maanantaisin ft Iiro Pitkänen ja torstaisin ft Lotta Lehtonen.

KUNTOSALI
Maksuton kuntosalivuoro Ruusukorttelissa 12.1.2022 alkaen keskiviikkoisin 
klo 16-17. Laitteita käytetään omatoimisesti. Paikalla on yhdistyksen vertaistoimija.
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TULE-TIETOKESKUKSEN KEVÄT 2019
TEEMAPÄIVÄT | MAALIS-HUHTIKUU 2022

TULE-tietokeskus
Humalistonkatu 10, Turku
044 744 7085 
www.tule.fi

Aukioloajat:
Ma, ti & to klo 10-15
Ke klo 11-18

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ke 2.3.

To 3.3.
Ti  8.3.
Ke 9.3.
Ti 15.3.
To 17.3.
Ti 22.3.
To 24.3.
Ti 29.3.

Ke 30.3.

Mitä tehdä kun selkää jomottaa? -miniluento. Luennoitsija kiropraktikko Jussi 
Järvinen
Niska-hartiajumppa
Liukastumatta liikkeelle -miniluento
Mittauspäivä
Kipeän niskan liikeharjoitteet
Opastusta painohulavanteen käyttöön
Liikeharjoitteita lonkan alueelle
Kuinka aloittaa liikuntaharjoittelu? -miniluento
Tekonivelleikkauksen jälkeinen kuntoutus -miniluento. Luennoitsija 
fysioterapeutti Satu Salonen, TYKS Orto
Kehonkoostumusmittauksia, yhteistyössä Studio One
Ajanvaraus p. 044 744 7085

MAALISKUU

klo 12.00

klo 12.00
klo 12.00
klo 10-15
klo 12.00
klo 10-15
Klo 12.00
klo 12.00
Klo 12.00

klo 15-18

Ti 5.4.
Ke 6.4.

Ti 12.4.
Ke 13.4.

Ke 20.4.
To 21.4.
Ti 26.4.
To 28.4.

Alaraajan nivelrikon liikeharjoitteet
Toiminnallinen kävelykipu -konsepti-idea. Mekaanisten muuttujien
kannustavia korjauskokemuksia. Luennoitsija jalkaspesialisti/fysioterapeutti Jarmo 
Kari, Jalkaneuvola Fysiopaletti
Tasapainon merkitys -miniluento & tasapainoharjoitteita
Kuntosaliharjoittelun perusteet-miniluento
Gymträningens ABC-instruktioner -föreläsning
Vinkit nukkumisergonomiaan-miniluento
Kipeän olkapään liikeharjoitteet
Mittauspäivä
Hur sköta ryggen -föreläsning, föreläsare fysioterapeut Elina Heikkilä, Åbolands
sjukhus

HUHTIKUU
klo 12.00
klo 17.00

klo 12.00
klo 12.00
klo 17.00
klo 12.00
klo 12.00
klo 10-15
klo 12.00

Fysioterapeutti 
tavattavissa 

aukioloaikoina 
maksuttomasti!

TEEMAPÄIVÄT TOTEUTUVAT TULE-TIETOKESKUKSESSA, 
ETÄYHTEYDELLÄ TAI NÄIDEN YHDISTELMÄNÄ

VARMISTA TOTEUTUSTAPA WWW.TULE.FI

KEVÄÄN 2022  
KOULUTUSTILAISUUDET

KOULUTUSTILAISUUDET TOTEUTUVAT ETÄYHTEYDELLÄ.
ILMOITTAUDU TOIMISTO@TULE.FI TAI SOITA 044 744 7085.

Ma 21.2.

Ma 21.3.

Ma 25.4.

klo 15-17

klo 16-18

klo 16-18

Kaatumisten ehkäisy -koulutustilaisuus 

Olkapäävaivojen itsehoito -koulutustilaisuus

Faskia -koulutustilaisuus 



Hyvää ja liikunnallista 
kevättä!


