
SELKÄLEHTISELKÄLEHTI

2 l 2021 JÄSENLEHTI

T U R U N  S E U D U N  S E L K Ä Y H D I S T Y S  R Y



SELKÄLEHTI
SELKÄLEHTI

22  l  2021 2021 JÄSENLEHTI
JÄSENLEHTI

T U R U N  S E U D U N  S E L K Ä Y H D I S T Y S  R Y

Keskuskaari 1, 21250 Masku
puh. 02 432 0151
Avoinna 28.6.–7.8.2021 
ma-pe 9-17 la sulj.
www.maskunapteekki.fi

Sisällysluettelo

3 Puheenjohtajan palsta
4 Maltti on ruokavaliomuutoksissa valttia
6 Selkä ja sauna
7 Löydä metsät
8 Melonta hyvää luontoliikuntaa
11 Aika kesän ja ystävän
12 Puolivuotta ilman yhdistyksen selkäjumppaa
15 Teemapäivät

Seuraava lehti ilmeStyy elokuuSSa.

TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS ry

Humalistonkatu 10
20100 TURKU
Puhelin 040 525 1739 (ma-ke klo 12-16)
www.turunselkayhdistys.fi
toimisto@turunselkayhdistys.fi
Tukipuhelin 040 558 1025 (tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20)

SELKÄLEHTI
ISSN 1456-8667
Jäsenlehti 
Päätoimittaja: Pirkko Heino
Ilmoitukset: Markkinointi Sirpa Koskinen, puh. 0400 535 764
Aineistot: matkahorisontti@gmail.com
Taitto: Tmi Helle Laaksonen, puh. 040 704 1457
Paino: Painola, T. Nieminen Oy, Kaarina

TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ POIKKEUSAIKANA

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

TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ



Puheenjohtajan Palsta

SELKÄLEHTI 3

Sää on aina mielenkiintoinen aihe, joten aloitan 
sillä. Pääsiäisenä lumet olivat poissa, ja tunnollinen 
autoilija vaihdatti kesärenkaat. Pääsiäismaanantain 
jälkeinen aamu valkeni valoisana ja kauttaaltaan 
valkoisena. Yöllä satanut lumi peitti niin kadut, 
pihat kuin katotkin. Onneksi ei tarvinnut aamulla 
lähteä liikenteeseen. Iltapäivällä lumi oli jo taas 
muisto vain. 

Huhtikuun puolivälissä sai äkkiä laittaa talvitakin 
naulakkoon ja etsiä yllensä T-paidan. Aurinko läm-
mitti kuin heinäkuun helteillä. Vaan eipä mennyt 
montaa päivää, kun hyytävän kylmä ilma palasi, 
ja talvitakkia tuli ikävä. Vappuna aurinko paistoi, 
mutta varjossa ilma oli edelleen aika viileä. Koro-
narajoitukset estivät suuremmat vappujuhlat, mutta 
eipä tehnyt mieli mihinkään lähteä. Kotona villasu-
kat jalassa hyvän kirjan kanssa aika kului rattoisasti.

Nyt me kaikki varmasti odotamme kesää, sen 
tuomaa aurinkoa ja lämpöä, mahdollisuutta pu-
lahtaa järveen tai mereen, ulkoilua ilman paksuja 
vaatekertoja ja ennen kaikkea vaan sitä todellista 
kesäistä vuodenaikaa siihen kuuluvine tapoineen 
ja tottumuksineen.

Varmasti me myös odotamme koronarajoitusten 
vähenemistä, toistemme tapaamisia, yhteisiä ta-
pahtumia ja kesäisiä kulttuuririentoja. Meistä itses-
tämme riippuu, miten hyvin Suomi koronan selät-
tää. Muistetaan siis edelleen käyttää maskia, pestä 
käsiä ja pitää turvavälejä. Kyllä me tästä selviämme.

Yhdistyksen osalta odotan kovasti sitä, että voi-
simme syyskuussa aloittaa liikuntaryhmät ja muut 
tapahtumat. Olemme suunnitelleet, että ainakin 
selkävoimistelu- ja vesiliikuntaryhmät jatkuvat heti, 
kun rajoitukset sallivat. Samoin toivomme voivam-
me aloittaa selkä- ja lauluillat, selkätreffit ja keski-
viikkokerhon.

Kesällä voi liikkua ulkona yksin tai muutaman 
ystävän kanssa. Voi kokeilla ulkokuntoilulaitteita, 
mennä metsään tai löytää merkityt luontoliikunta-
polut. Tietysti voi kävellä ihan vaikka vaan oman 

asuinpaikkansa lähiympäristössä kuten itse teen 
usein.

Jaanan selkäjumppavideota on katsottu ahkerasti. 
Muistathan, että 30 minuutin mittainen video löy-
tyy yhdistyksen ja TULE-tietokeskuksen verkkosi-
vuilta.

Tietokeskuksen verkkosivuilla on myös paljon 
muita liikuntavideoita, joten kannattaa käydä kat-
somassa.

Tietokeskus on avoinna juhannukseen saakka 
ja sitten taas kesätauon jälkeen elokuussa. Tämän 
lehden sivulla 15 on tietoja keskuksen teemapäi-
vistä. Kannattaa myös muistaa mahdollisuus saada 
maksutonta neuvoa ja opastusta tuki- ja liikuntaeli-
mistöön liittyvissä asioissa niin etäyhteydellä kuin 
ajanvarauksella ja toivottavasti elokuussa jo vain 
tulemalla paikan päälle.

Tukipuhelin päivystää kahtena päivänä viikossa. 
Puheluihin vastaa koulutettu vertaistukihenkilö, 
jonka kanssa voi keskustella mieltään painavista 
asioista, jakaa omia kokemuksiaan ja saada mui-
den vastaavia.

Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja muka-
vaa kesää. Samalla toivon koko sydämestäni, että 
pääsemme aloittamaan yhdistystoiminnot syksyllä 
ja samalla tapaamaan toisiamme.

Pirkko heino

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

KESÄN
KYNNYKSELLÄ
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Keskustelu eri ruokavalioista joh-
taa usein ääripäiden kinasteluun 
ja vastakkainasetteluun. Tois-
ta ääripäätä edustavat runsaasti 
eläinkunnan tuotteita nauttivat, 
toista pelkästään kasvikunnan 
tuotteisiin ruokavalionsa perus-
tavat henkilöt. Kun ruokavalioita 
arvioidaan nykyisin ottaen huo-
mioon myös niiden ilmastovai-
kutukset, se voi johtaa myös liha-
ruokaa suosivien syyllistämiseen. 

Tuoreen ScenoProt -tutkimuk-
sen tavoite oli selvittää, miten 
muutos eläinproteiinipainottei-
sesta ruokavaliosta kasvisproteii-
nipainotteiseen ruokavalioon vai-
kuttaa ravintoaineiden saantiin ja 
terveyteen sekä ilmastoon.

Miten tutkimus toteutettiin?

Tutkimuksessa 136 suomalaista 
aikuista jaettiin kolmeen ryh-
mään, jotka noudattivat tiettyä 
ruokavaliota 12 viikon ajan. Ruo-
kavalioiden proteiinin lähteet 
poikkesivat toisistaan seuraavasti:

l Ryhmä 1) 70:30 -ruokava-
lio vastasi keskimääräistä 
suomalaista ruokavaliota. 
Proteiinista 70 prosenttia 
oli peräisin eläinkunnan 
tuotteista ja 30 prosent-
tia kasvikunnan tuotteista 
(valtaosa viljatuotteista, li-
säksi perunaa ja riisiä).

l Ryhmä 2) 50:50 -ruokava-
liossa puolet proteiineista 
tuli kasvikunnan ja puolet 
eläinkunnan tuotteista.

l Ryhmä 3) 30:70-ruoka-
valiossa eläinproteiinin 
osuus oli 30 prosenttia ja 
kasviproteiinin osuus 70 
prosenttia.

Eläinproteiinin lähteinä olivat 
kaikissa ruokavalioissa maitoval-
misteet, liha, kananmuna ja kala. 
Kalan määrä oli kaikissa ruokava-
lioissa yhtä suuri (2 kala-ateriaa/
viikko), samoin kananmunan 
määrä. 

Ryhmien 2 ja 3 ruokavalioissa 
lihaa sekä maitovalmisteita kor-
vattiin erilaisilla kasviproteiinin 

lähteillä. Niitä olivat härkäpapu 
ja muut palkokasvit, kaura, hamp-
pu, tattari, soija, kvinoa, pähkinät, 
siemenet, muut viljavalmisteet 
sekä peruna ja riisi. 

Kasvisvoittoinen syöminen 
kannattaa monista syistä

Eläinproteiinin korvaaminen 
osaksi kasviproteiinilla paransi 
ruokavalioiden (50:50 ja 30:70) 
rasvojen laatua. Ne sisälsivät vä-
hemmän tyydyttyneitä ja enem-
män monityydyttymättömiä ras-
vahappoja kuin keskimääräinen 
suomalaisten ruokavalio (70:30). 
Verrattaessa sitä kaikkein kas-
viproteiinipitoisimpaan ruoka-
valioon (30:70) muutos rasvan 
laadussa oli niin suuri, että se 
pienensi merkitsevästi sekä veren 
kokonaiskolesterolin että LDL-
kolesterolin pitoisuutta. Myös 
folaatin ja antioksidanttien mää-
rä lisääntyi ruokavalioiden kas-
visvoittoisuuden myötä. Kaikki 
nämä muutokset edistävät osal-
taan sydän- ja verisuoniterveyttä. 

Lisäksi molemmista kasvispai-
notteisista ruokavalioista saatiin 
enemmän kuitua, sillä useimmat 
kasviproteiinin lähteet ovat myös 
hyviä kuidun lähteitä. Runsaan 
kuidun saanti pienentää varsin-
kin  paksusuolisyövän riskiä, jo-
ten eläinproteiinin korvaaminen 
kasviproteiinilla voi edistää myös 
suoliston terveyttä.

Kasvispainotteiset ruokavaliot 
vaikuttivat suotuisasti myös ilmas-
toon. 50:50 -ruokavalio vähensi 
ilmastokuormitusta 20% ja 30:70 

Maltti on 
ruokavaliomuutoksissa 
valttia
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-ruokavalio hieman enemmän 
(35%) verrattuna suomalaisten 
keskimääräiseen ruokavalioon. 

Maltillinen ruokavaliomuutos – 
turvallinen ja helppo

Myönteiset vaikutukset ruoka-
valion rasvan laatuun ja kuidun 
saantiin saavutettiin jo maltillisel-
la 50:50-ruokavaliolla. Se vaikut-
ti myönteisesti myös ilmastoon 
tukien kestävää kehitystä. Mal-
tillinen muutos kohti ruokavali-
on kasvispainotteisuutta varmisti 
paremmin myös kriittisten ravin-
toaineiden (kalsium, D-vitamiini, 
B12 -vitamiini, jodi, aminohapot) 
riittävän saannin kuin vähiten 
eläinproteiinia sisältävä 30:70 
-ruokavalio.

Maltillinen 50:50 -ruokavalio 
oli tutkittujen mielestä myös vai-
vaton. Se toteutuu jo esimerkiksi 
siten, että päivän kahdesta pää-
ateriasta yhdellä syödään kasvis-
ruokaa ja toisella kalaa tai lihaa. 
Varsinkin maitovalmisteiden ja 
kalan sisällyttäminen muuten 
kasvisvoittoiseen ruokavalioon 
turvaa helposti edellä mainittujen 
ravintoaineiden saannin. 

Yhteenveto
Tutkimuksen tulokset tukevat 
maltillista muutosta kohti ruo-
kavalion kasvispainotteisuutta. 
Se on realistinen toteuttaa, tur-
vallinen ja vaikuttaa positiivi-
sesti sekä omaan terveyteen että 
ilmastoon. Kaikesta eläinperäi-
sestä ruoasta, varsinkaan kalasta 
ja vähärasvaisista maitovalmis-
teista, ei tarvitse eikä kannata 
kokonaan luopua, sillä ne tur-
vaavat monien tärkeiden ravin-
toaineiden riittävän saannin.  

Aikuisilla proteiinin riittävä 
saanti ei tullut 30:70 -ruokava-
liossakaan ongelmaksi. Sen sijaa 
lapsilla  ja vanhuksilla proteiinin 
saanti voisi jäädä liian niukaksi, 
koska he syövät vähemmän, mut-
ta tarvitsevat proteiinia painoki-
loa kohden hieman enemmän 
kuin työikäiset.

ScenoProt -tutkimus on Luon-
nonvarakeskuksen (Luke) johta-
ma monitieteinen hanke. Yksi sen 
visioista on, että vuonna 2030 
suomalaiset syövät terveellistä ja 
kestävästi tuotettua ruokaa. 

Artikkeli perustuu Anne-Maria 
Pajarin pitämään esitelmään Kes-
tävää ruokaa kaikille webinaaris-
sa ”Kestävyyden monet kasvot” 
26.3.2021.

Paula hakala

ravitSemuStieteen doSentti

hakalapaula22@gmail.com

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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Sopiiko saunan lämpö sel-
käkipuiselle? Toisille sopii 
ja toisille ei. Usein lämpö 

rentouttaa lihaksia ja lievittää sii-
tä syystä kivun tunnetta. Silloin 
sauna toimii selkäkivun lämpö-
hoitona vallan mainiosti. Mikäli 
kuuma ja kostea saunan lämpö 
voimistaa selkäkipua, silloin kan-
nattaa vaihtoehtoisesti kokeilla 
kuivaa lämpöä, kuten lämmitet-
tävää kauratyynyä. Osa selkäki-
puisista kokee, ettei lämpö sovi 
ollenkaan. 

Pitkittyvän selkäkivun osalta 
on vaikea sanoa auttaako sau-
nan lämpö. Aiheesta on julkais-
tu todella vähän tutkittua tietoa, 
jonka voisi yleistää. Saunaa voi 
kokeilla rentouttamaan lihaski-
puja, kunhan samaan aikaan ei 
ole mitään muuta tulehdustilaa 
kehossa. Selän nivelten nivelrik-
kokipuun ja tavanomaisiin selän 
kolotuksiin voi saunaa suositella. 
Lämpö tuntuu keholle ja mielelle 
rentouttavalta, jolloin myös kipu 
lievittyy. Toisinaan selän isojen 
lihasten jumiutumista rentouttaa 
lämmin kylpy, joka toimii saunan 
lämmön tavoin. Kylpylöissä lie-

neekin yksi suosituimmista pai-
koista lämpimät porealtaat, joissa 
voi saada samaan aikaan jopa ve-
sisuihkuhieronnan kipukohtaan. 
Kaikki edellä mainitut kuuluvat 
kosteisiin lämpöihin.

Selän tulehdukselliset tilat ovat 
onneksi melko harvinaisia. Joskus 
bakteeri kulkeutuu kehon muista 
osista selän rakenteisiin, kuten 
luiseen nikamaan tai nikamien 
välissä olevaan välilevyyn. Bak-
teerien alkuperäinen lähtöpaikka 
voi olla esimerkiksi iholla. Näissä 
tulehdustiloissa on selvää, ettei 
oireita voi hoitaa muutoin kuin 
lääkärin antaman hoito-ohjeen 
mukaan. 

Selkärankareuma on myös se-
län tulehduksellinen sairaus. 
Selkärankareuman alkuvaihe voi 
olla maltillinen, joten selkäranka-
reuman tyypillisiin oireisiin kuu-
luviin alaselkäkipuihin ja alase-
län jäykkyyteen moni on etsinyt 
myös apua saunan lämmöstä. 
Osalle selkärankareumaa sairas-
tavista sauna soveltuu hyvin. Vain 
kokeilemalla tietää, onko lämpö 
hyvästä vai pahasta. Koska selkä-
rankareuman hoidossa lääke ja 
monipuolinen liikunta ovat kes-
keisiä, muodostuu vesivoimiste-
lusta osalle tärkeä osa arkea. Ja 
vesivoimistelun rinnalle saunan 
lämpö saattaa sopia hyvinkin. 

Myös rauhallisessa vaiheessa 
olevaan fibromyalgiaan liittyviä 
kipuja voidaan lievittää vesivoi-
mistelun ja saunan yhdistelmällä. 
Päähuomio fibromyalgian hoidos-
sa on fyysisen harjoittelun puo-
lella. Fibromyalgiaa sairastaville 
tehdyn tutkimuksen mukaan vä-
symys ja kehon kiputilat lievittyi-
vät vesiliikunnan ja saunomisen 
yhdistelmällä. Myös mielialan to-
dettiin kohentuneen lämpimässä 
vedessä toteutetulla vesijumpalla 
ja saunomishoidolla.

”Saunakrapula” tarkoittaa sau-
nan jälkeistä kivun lisääntymistä 
nivelissä tai selässä. Tyypillisesti 

saunan kostea lämpö ei sovellu 
infektioiden, tulehduksellisten ti-
lojen ja niveltulehdusten aiheut-
tamiin kipuihin. 

Parhaimmillaan kuitenkin sau-
nan lämpö saa elimistön bee-
taendorfiinit eli kehon omat ki-
vunlievittäjät liikkeelle. Tähän 
perustuvat tuntemukset, joissa 
saunominen lievittää selkäkipuja 
ja tuottaa lauteilla istujalle ren-
touttavan olotilan. Suomalaista 
saunaa voisi siis verrata huippu-
tason terveyskylpylään.
Kirjasuositus: Keho, sauna & 
mieli. Tanjaniina Laukkanen, Jari 
Laukkanen. 2020. Docendo Oy. 
Jyväskylä.

terhi Pihlajaniemi

ttm, fySioteraPeutti

Vihta vai vasta? Mökkinaapuri tote-
si, että vihta tulee lännestä ja vasta 
idästä. Maaseudun Tulevaisuus ker-
too, että vasta on vihtaa pidempi ja 
muodoltaan pyöreämpi, ja vihta on 
puolimetrinen ja muodoltaan litteä. 

Selkä ja sauna

Nautitko kipakoista vai lempeistä 
löylyistä? Vai kenties turkkilaistyyp-
pisestä haaleasta vesihöyrykoke-
muksesta?
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LÖYDÄ 
METSÄT

Turussa on neljän luonto-
kohteen yhteyteen rakennet-
tu luontopolku. Luontopolut 
kulkevat vaihtelevissa maise-
missa. Polut on viitoitettu ja 
niiden varsilla on luonnosta 
kertovia opastauluja.

• turku.fi/kulttuuri- ja liikunta/
ulkoilualueet/polut-reitit-ja-
ladut/luontopolut

• Lisävinkkejä Metsäjumppa-
videoista: 

 Yuotube.com/Turunliikunta 
> soittolista Turun luontolii-
kuntakohteista

Metsästä hyvinvointia keholle ja 
mielelle!

Metsä kutsuu poluille kohti koko-
naisvaltaista hyvinvointia, ihmi-
syyttä ja itsensä tuntemista.

Luonto hyväksyy meidät juuri 
sellaisina kuin olemme, niiden 
tunteiden kanssa mitä meillä on 
matkassa. Luontoympäristö toi-
mii jo itsessään rentoutusharjoi-
tuksena, sillä havainnointimme ja 
tarkkaavuutemme asettuu usein 
itsestään luonnon taajuudelle. 
Riittää, että pysähdymme ja siir-
rymme hetkeksi tekemisestä ole-
miseen.

Lyhyt 20 minuutin ulkoilu 
tuulettaa tunteita ja rauhoittaa 
hermostoamme vastapainona 
arjen monille ärsykkeille. Tunti 
luonnossa palauttaa tehokkaasti 
niin psyykkisiä kuin fyysisiä voi-
mavaroja arjen kuormituksesta, 
selkeyttää ajattelua ja virkistää 
muistia.

Suomessa kehitetty Metsämieli-
menetelmä perustuu luonnon tut-
kittuihin hyvinvointi- ja terveys-
vaikutuksiin, joita tehostetaan 

erilaisin luonnon inspiroimin 
harjoittein. Kokeile vaikka:

Aistikimara
1. Pysähdy metsälenkilläsi ja 

katsele ympärillesi
2. Kiinnitä katseesi johonkin 

sinua kiinnostavaan yksityis-
kohtaan. Tutki vaikkapa sam-
maleen kasvutapaa, männyn 
kuoren muotoja, koppakuo-
riaisen vipellystä tai metsäku-
kan hentoja terälehtiä.

3. Kumarru tai kyykisty polville-
si ihmettelemään valitsemasi 
kohteen yksityiskohtia. An-
taudu aistien kimaralle.

4. Hengähdä virkistyneenä. Mitä 
nyt tunnet?

5. Jatka matkaa.

Selkäpuu
1. Etsi metsästä tukeva puu, joka 

tuntuu mielestäsi mukavalta.
2. Asetu seisomaan selkä puuta 

vasten.
3. Suuntaa katse alaspäin tai 

sulje silmäsi.
4. Tunne puu kehoasi vasten. 

Huomaatko puusta lämpöä 

tai tuulen tuottamaa huojun-
taa?

5. Huokaise ja henkäise. Olet 
valmis jatkamaan matkaa.

• metsämieli.fi

elina lilja

metSämieli-kouluttaja, 
lyhytteraPeutti 
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Liikunta on terveellistä fyysi-
selle elimistöllemme. Liik-
kuminen luonnossa lisää po-

sitiivista vaikutusta entisestään, 
sillä luontoliikunta tutkitusti vä-
hentää stressiä, rauhoittaa mieltä 
ja moninaisten asioiden kautta 
rentouttaa kokonaisvaltaisesti. 
Luontoilusta on syntynyt uusi ter-
mi ja vuoden kestäneiden koro-
narajoitusten aikana suomalaiset 
ovatkin vallanneet sankoin jou-
koin luonnon tarjoamat retkikoh-
teet!

Luonnon ja liikunnan 
yhteisvaikutukset

Voimme liikkua luonnossa mo-
nin eri tavoin: me kävelemme, 
hiihdämme tai liikumme vesitse. 
Liikkuminen yksin, kaksin tai ryh-
mässä on jokaiselle myös yksilöl-
linen valinta. 

Melonta hyvää luontoiluliikuntaa

Lyhytkin luontoilu vaikuttaa

• 5 minuuttia: Mieliala kohenee.
• 15–20 minuuttia: Elinvoi-

maisuus lisääntyy ja veren-
paine laskee.

• Kaupungin viheralueiden 
käyttö vähintään 5 h kuu-
kaudessa, tai 2–3 vierailua 
kuukaudessa kaupungin ul-
kopuolisilla luontokohteilla: 
kaupunkilaisten henkinen 
hyvinvointi paranee merkit-
tävästi.

• www.luontoon.fi

Melonnan harjoittelua 

Olin ollut yhden kerran vuosia 
sitten melomassa, kun tytär pari 
vuotta sitten ehdotti Halisten 
koskelta lähtevää melontaretkeä 
Aurajoella. Vuokrasimme melon-
nan kohteet, joita myöhemmin 
muistin kutsua kajakeiksi enkä 
kanooteiksi, eräänä kauniina päi-
vänä. Ensimmäinen tenkkapoo 

tuli eteen, kun näillä vanhoilla, 
jäykillä polvilla piti päästä alas 
istumaan kajakkiin. En molskah-
tanut jokeen ja hetken kuluttua 
meloimme kohti Lietoa – tai sin-
nepäin ja takaisin.

Positiiviset kokemukset Aura-
joella melonnasta saivat meidät 
viime juhannuksena intoutu-
maan niin, että vuokrasimme 
kaksi kajakkia. Hintavertailujen 
ja saatavuuden tarkistamisen jäl-
keen suuntasimme peräkärryn 
kanssa Saaristomeren Melojien 
melontakeskukseen. Avulias nuo-
ri valitsi meille sopivat kajakit li-
sätarvikkeineen (mela, aukkosuo-
ja) ja lähdimme kantamaan niitä 
kärryyn. Olimme kyllä tienneet, 
miten pitkä väline saattaa olla ky-
seessä, mutta silti ajoin vähän pe-

Melontaretkeltä saapuessa.

lokkaana kotiin kajakkien ollessa 
kärrystä vähän ulkona ja merkki-
nauhan liehuessa siellä perässä!

Melonta
Melonta on koko perheelle 
sopiva, ympäristöystävällinen, 
monipuolisesti liikuttava ja 
edullinen harrastus. Suomi tu-
hansien järvien maana tarjoaa 
lukuisia mahdollisuuksia me-
lontaretkeilyyn. Kun mukaan 
otetaan joet, kosket ja meri, on 
harrastuspaikkojen määrä hui-
kea. https://www.suomenlatu.
fi/ulkoile/lajit/melonta.html 

Aurinkoa ja laineiden liplattelua

Saimme hienon ulkoilusään ju-
hannukseksi. Kuljetimme kaja-
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kit mökille, jossa pääasiassa oli 
valittavanamme kaksi suuntaa: 
salmea pitkin oikealle, josta pää-
si vähän aukeammillekin (lue: 
tuulisille) vesille tai vasemmalle, 
jossa sai meloa pitkin vaihtelevan 
levyistä salmea. Onnistuin nyt 
pääsemään kajakkiin hyvin, ehkä 
polvet olivat notkistuneet? Ja kun 
tytärkin onnistui hienosti, ensim-
mäinen vaihe oli suoritettu! Toi-
nen vaikeampi vaihe oli meloa 
ruovikon läpi – siitäkin selvisim-
me. Kolme eri kertaa meloimme 
valiten suunnan tuulen mukaan 
(vastatuuli mennessä, myötätuuli 
tullessa).

Näin jälkikäteen on jäänyt mie-
leeni vain hiljaisuus ja auringon-
paiste, sillä rannoilla kesämö-
keissään ainakin juhannuspäivän 
aamuna väki taisi väsyneenä 
nukkua. Millään melontakerralla 
sää ei ollut kovin tuulinen, mikä 
oli erittäin hyvä aloittelijoille! 
Koska ei tarvinnut meloa kovaa, 
saatoimme keskittyä paremmin 
melonta-asentoon, melan asen-
toon ja melontatekniikkaan. Toi-
nen toistamme ohjaten etenimme 
merellä. Olimme pyrkineet va-
rustautumaan niin, ettei porotta-
va aurinko olisi häikäissyt (lippis 
ja aurinkolasit) eikä iho olisi pa-
lanut (pitkähihaiset paidat, aurin-
korasva).

Seurasimme rantojen elämää 
molemmin puolin salmea ja 
teimme havaintoja sellaisistakin 
paikoista, joita itse veneellä sou-
dellessani vuosien varrella en 
ollut nähnyt. Kajakkejakin näkyi 
rannoilla. Niitä asiantuntevas-
ti katselimme ja arvuuttelimme, 
kuka meloi tuotakin hienoa väli-
nettä?

Olen pyrkinyt unohtamaan 
ensimmäisen saapumisemme 
omaan rantaan melontaretken 
jälkeen. Tytär ikuisti minut kame-
ralla auringossa hymyilevänä lai-
turin päässä. Hetkeä myöhemmin 
kajakista ylös laiturille nousua 
aloittaessani huomasinkin pols-
kivani märkänä pohjassa kajakin 

vieressä. Vettä on alle metrin ja 
vesi oli lämmintä, mutta eloon-
jäämisvaisto silti neuvoi poistu-
maan vedestä laiturille nopeasti!
Juhannuksen jälkeen palautim-
me kajakit melontakeskukseen 
ja aloimme haaveilla seuraavasta 
kerrasta.

Käytännön vinkkejä

Melominen on välineurheilua, 
vaikka esim. asusteisiin ei kesäl-
lä ylimääräistä panostusta tarvita. 
Luonnollisesti hienojen koke-
musten jälkeen aloimme haaveil-
la omista kajakeista. Tori.fi ei tar-
joa montaa vaihtoehtoa, muuten 
aktiivisena kierrättäjänä etenkin 
tyttäreni on sivuston ahkera käyt-
täjä. Yhdestä kajakista joutuu uu-
tena maksamaan 1000 €:n mo-
lemmin puolin. Kahden istuttava 
kajakki olisi vaihtoehto, mutta ei 

mielestäni kovin käytännöllinen.
Pitkien kajakkien kuljettaminen 
tuntui työläältä, siksi ajattelim-
me sijoittaa ne mökille. Taivasalle 
niitä ei voi jättää talveksi, joten 
jokin katettu vaja pitäisi rakentaa. 
Hommaa tulee riittämään ennen 
ensi kesän mahdollisia melonta-
retkiä, mutta haaveethan kantavat 
joskus toteutuksiin asti!

Verkkosivuilta löytyy valtavasti 
tietoa. Suomen Ladun sivu https://
www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/
melonta.html kertoo olennaisen 
harrastuksesta ja tarjoaa kursseja. 
Melomiseen sopivia retkikohteita 
löytyy https://www.luontoon.fi/
melonta -sivuilta. Lisäksi erilai-
set kaupalliset yritykset tarjoavat 
välineitä, retkiä eri kohteissa ja 
siinä sivussa tietysti kertovat me-
lonnasta.

Pirjo ailanto

fySioteraPeutti, ttm, eläkeläinen

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

Toimipisteet
Meri-Karina, Turku 
Seiskarinkatu 35
20900 Turku
puh. 020 754 7200

Terveyttä ja hyvinvointia Petreasta Terveyttä ja hyvinvointia Petreasta   
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.  

• Tutustu myös uusiin Oraskursseihin – saat tukea työssä- 
 jaksamiseen ja uupumiseen.  
• Omaishoitajien parikurssit vahvistavat elämänhallintaasi ja  
 antavat vertaistukea.

Kaikki Tules-kurssit toteutetaan Holiday Club Caribian 
toimipisteessä. Katso tarkemmat tiedot www.petrea.fi. 

DESIGN BY TAPIO ANTTILA

Classic

 

Style

Design

Rahi

-

.

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ
Parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä.

Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta!

HYVÄ SELÄLLE

Ristiselän tuki ja 
säädettävä niskatuki.

AUTTAA YLÖS

Kallistuva istuin ja 
käsinojien mekaniikka
helpottaa nousemista.

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ
Vähentää polvien, 

selän ja lonkan  
kuormitusta 

ja kipuja.

auttaa ylös ja kuntouttaaauttaa ylös ja kuntouttaa
Armi Aktiivituoli
Vaivaako selkä, polvet tai lonkka?

p. 0400-011895
www.iiropukkala.fi KYSY LISÄÄ JA TILAA  MAKSUTON KOTIESITTELY!

Runsaasti 
verhoiluvaihtoehtoja!

Katso Armi-käyttökokemuksia:

Lisää terveellisiä jaLisää terveellisiä ja
aktiivisia vuosiaaktiivisia vuosia

   Selkäyhdistyksen jäsenille 10%10% ALENNUSNORMAALI-HINNOISTA!

SuomalainenSuomalainen
keksintökeksintö
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Aika kesän ja ystävän
Jottei kesä uhkaa mennä pilalle
jotain uutta kiitos koronan tilalle
harrastustauko on jatkunut vaan
pystyykö enää mitään aloittamaan

ei ollut vaikeaa heittäytyä erakoksi
sehän laskettiin jopa ansioksi
ettei missään käy, ei ketään tapaa
kotona tuijottaa vain omaa napaa

aalto viimeisin osui jo huonoon saumaan
onhan tarkoitus että kuulumme laumaan
kohta kateissa on vuorovaikutustaidot
kun on evätty kohtaamiset aidot

vaan eipä jauheta vanhaa, siis kohti uutta
kesästä voi ammentaa positiivisuutta
maasta vihreää ja kukkivaa putkahtaa esiin
siispä ulos ja vaikka uimaan luonnonvesiin

tai mitä jos kokeilisi puistojumppaa
vai onko nurmella rennompaa siemailla skumppaa
jos suunnitteluun käyttää hetken
piknikkiin voi yhdistää pyöräretken

voi fillarin ottaa Föli-vesibussin matkaan
seilata tovin ja polkien jatkaa
Ruissalo ei vielä rokista raikaa
pitsihuvilat vain huokuvat mennyttä aikaa

kun taas on mahdollista harrastaa
saanen kuitenkin muistuttaa:
ei paljon saavuta säntäämällä
merkitys tärkein on ystävällä

vaikka kyläily joskus tekeekin tenää
ei sen välttelyyn ole syytä enää
kun juttusille pääsee taas kasvokkain
on korona-aika pian muisto vain!
       miia norrdal

Kävellään yhdessä!

KÄVELYLENKKI AURAJOEN RANNALLA 
24.5.2021

Kokoontuminen Apteekkimuseon edessä 
Läntisellä Rantakadulla klo 17.00. 

Kävellään Förille, ylitetään joki ja kävellään takaisin 
itäistä rantaa Aurasillan yli lähtöpisteeseen. Ota mukaan 
hyvät jalkineet, iloinen mieli ja halutessasi myös kävelysauvat.

Hallituksen väki odottaa mukaan juuri Sinua!

Tule 

mukaan keväiselle 

kävelylenkille!

Jaanan selkäjumppa on katsottavissa yhdistyksen 
ja TULE-tietokeskuksen verkkosivuilla.
Videolla ft Jaana Siipola ohjaa ja jumppaajina
toimivat ft Jenna Walldén ja ft Ina Vihiniemi.

Liikunnan iloa jokaiselle!

turunselkayhdistys.fi | tule.fi

JAANAN SELKÄJUMPPA VERKOSSA!
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Kulunutta vuotta ja sen mukanaan 
tuomia rajoituksia voi kuvailla 
kolmella sanalla suljetut tilat, etä-
työ ja suojamaskit. Tuo etä-etuliite 
ei liity pelkästään työhön, vaan 
meidän jokaisen elämäämme. 
Muutosta voi luonnehtia sano-
malla, että olemme alkaneet elää 
etänä – tai ainakin kahden puolen 
pleksiseinää. Yhteydenpito läheis-
ten ja ystävien kanssa on siirtynyt 
valtaosin tekniikkavälitteiseksi. 

Selkäyhdistyksen jumpat tauolla

Selkäyhdistyksen jumpat ovat 
olleet tauolla. Mitä se on merkin-
nyt ahkerille jumpassa kävijöille 
Leena Paurilalle ja Ari Tähkäpääl-
le? Lyhyesti voi vastaukset tiivistää 
kahteen sanaan ”tosi ikävää”.

Heidän pohdintansa ovat yl-
lättävän samanlaisia. Molemmat 
ovat kaivanneet jumppaa. ”En 
osaa kotona jumpata yksinään”, 
toteaa Leena, ja samaa valitteli 
Ari. Hän on yrittänyt jumpata ko-
tona yksin ja myös vaimon kanssa 

videoiden johdolla. Se ei tunnu 
samalta kuin jumpata ohjaajan 
vetämissä ryhmissä. Siellä saa oh-
jeita ja neuvoja jumpan aikana. 
Leenakin on jumpannut kotona 
telkkarijumpan tahdissa, ”mutta 
siellä jumppatuokiot lyhyitä, vain 
kymmenen minuuttia”.

Molemmat ovat korvanneet puut-
tuvaa selkäjumppaa ulkoliikunnal-
la. Se on kuitenkin suhteellisen 
yksipuolista kestävyysharjoittelua, 
eikä korvaa kunnon jumppaa. 

Leena tekee joka aamu reippaan 
lähes tunnin kävelylenkin Turun 
linnan, Kakolan ja Iso-Heikkilän 
maastoltaan vaihtelevissa maise-
missa – ja laittaa ruokaa. Siinäkin 
saa liikuntaa!

Syksyllä Ari asetti tavoitteek-
seen hiihtää talven aikana sata ki-
lometriä. Mutta kuinka kävikään. 
Lunta tuli ja hiihtokausi jatkui, 
myös kilometritavoite kasvoi. Tal-
ven viime lumilla hän kiersi yh-
tenä päivänä kolmen kilometrin 
lenkkiä niin kauan, että sai kasaan 
silloisesta tavoitteesta puuttuvat 
30 kilometriä. Lopullisena tavoit-
teena ollut 500 kilometriä ylittyi 
kilometrillä. Seuraavana päivänä 
ei olisi enää ollut hiihtokeliä. 

Miten jumpan 
puuttuminen tuntuu

Sekä Leena että Ari pahoittelivat 
ensimmäiseksi sitä, että kotona 
ei tule venyteltyä ja nyt olo tun-
tuu kankealta. Koronattomassa 
elämässä selkäjumppa kerran vii-
kossa on pitänyt lihaskunnon ja 
joustavuuden kunnossa. Kun sen 
lisäksi liikkuu muutenkin, niin 
kunto pysyy hyvänä ilman, että 
sitä tarvitsisi ajatella erikseen.  
Kuluneen vuoden aikana ”olo on 
ollut apea ja vireystaso aiempaa 
huonompi”.

Innokkaasti Marttayhdistyksen 
toimintaan osallistunut ja nor-
maalioloissa selkäjumpan lisäksi 
naisvoimistelijoiden jumpassa 
käynyt Leena luonnehtii korona-
vuotta: ”Kun ei ole ollut mitään, ei 
naisvoimistelijoita, ei konsertteja, 
ei Marttoja, ei tuttujen tapaamisia 
eikä selkäjumppaa”.  

Selkäryhmä on myös sosiaali-
nen tapahtuma. Kun ei ole jump-
paa, puuttuvat myös siihen liitty-
vät tapaamishetket jumppakave-
reiden kanssa. Heitä on kaivan-
nut, kun koronarajoitukset ovat 
pakottaneet rajoittamaan kaikkea 
sosiaalista elämää. Jumppakave-
reiden tapaaminen on tärkeää. 

Kesä tuo tullessaan paluun omi-
en kesäisten harrastusten pariin. 
Leena odottaa maan lämpenemis-
tä ja pääsyä mökille puutarhatöi-
den ja kukkamaiden pariin. Ari 
jatkaa kesäisissä olosuhteissa ym-
pärivuotista pyöräilyharrastustaan 
ja pääsee frisbeegolfin pariin ke-
säisissä olosuhteissa. Silloin pää-
see metsiin heittelemään frisbeetä. 

Leenan ja Arin yhteinen toive 
on, että selkäjumpat jatkuisivat 
syksyllä normaalisti.

Sirkka-liiSa karPPi

Puoli vuotta ilman 
yhdistyksen selkäjumppaa

Ari Tähkäpää

Leena Paurila
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TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN 
PALVELUTALO ESIKKO
Uittamontie 7, 20810 Turku

Tervetuloa tutustumaan!
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 184 0123

www.turundiakoniasaatio.fi

Turvallista ja laadukasta 
asumista

Tiedustele myös väliaikaisia 

asuntoja esim. remontin ajaksi. 

Vuokra-asuntoja myös 
Vanhustentalo Vuokko (Katteluksenkatu 1)

YHDELLÄ SOITOLLA KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTIPALVELUT

Yhdellä soitolla 
kaikki rakennus- ja 
remonttipalvelut
Kari Hämäläinen 
0400 521 664
www.rlkh.fi

info@rlkh.fi

Nyt meiltä laadukkaat avokärkiset 
Pirka-Seniorikengät

Uudenmaankatu 19
20700 Turku
050 388 6540
turku@apuvalinekauppa.fi 

Avoinna arkisin ma-pe 9-16 l Ilmaiset asiakasparkit ST1:n pihalla! 

Kivijalkamyymälässä on laaja valikoima laadukkaita, arkea helpottavia 
apuvälineitä sekä kuntoutus-ja hygieniatuotteita.
Verkkokaupassamme yli 600 tuotetta www.apuvalinekauppa.fi

l Jalkineet ovat pumpulin pehmeät sekä höyhenen kevyet
l Kengissä on tukeva kantakuppi
l Korkea laaja lesti
l Säädettävät tarrat sekä pitävä pohja
l Konepestävät 
l Kengät on suunniteltu ja valmistettu Suomessa
l Värivaihtoehtoina myymälässämme punainen ja musta.

Kirurginen suu-
nenäsuojain ORBIS Type 2R 

(50 kpl/pkt) 

Tutustumishintaan 

VAIN 75€!!!!

Tarjoushintaan 

2 pkt/15€
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√ Ortopediset ja mittajalkineet
√ Yksilölliset tukipohjalliset
√ Polvituet, selkätuet, rannetuet,

nilkkatuet ja muut tukitarpeet

Palveleva apuvälineliike 
www.turuntukikohta.fi 

Puutarhakatu 17
p. 0207619030

Turun Tukikohta
Palveleva apuvälineliike



Selätä selkäkivut

Fiergo® ergonominen petauspatja Whist® ortopedinen vesityyny Whist® selän extensio- ja niskakaari

Ota yhteyttä! 03-2542400 • info@finate.fi • Löydät meidät myös Facebookista @FinateSuomi

Petauspatja tukee vartalosi hyvään, luonnolliseen 
asentoon. Heräät aamulla virkeänä, kun selkäranka 

ja koko keho on levännyt ja palautunut edellisen 
päivän rasituksesta.

Kaarilla voit ennaltaehkäistä ja hoitaa selkäongel-
mia. Kaaret sopivat niin huippu-urheilijoille, kun-

toilijoille, kuin fyysistä työtä tekeville ja ne sopivat 
kaikenikäisille. 

Vesityynyllä viimeistelet hyvän nukkuma-asennon ja 
saat nauttia rentouttavasta, laadukkaasta unesta.

Tuotteisiimme tutustut parhaiten selkäpäivässä, joita järjestämme eri työyhteisöissä. Päivä on maksuton ja ilmaisen esittelyhoidon yhteydessä  
pääsevät työntekijät itse testaamaan selänhoidon apuvälineitä ja samalla opastamme tuotteiden käytön. Toimimme myös messuilla, yhdistyksissä  

sekä suoraan kuluttajien luona. Tiedustele myös selkä- ja uniergonomia illoista!

www.selkahoito.fi



Aurinkoista ja liikunnallista 

kesää kaikille! 


