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Puheenjohtajan palsta

Aloitin viime lehden palstani otsikolla ”Kesän 
kynnyksellä”, joten siirrytään nyt kynnykseltä 
ovelle ja vuodenajasta toiseen. Syksyn merkit 
ovat ilmassa, kun koulut ovat alkaneet, viljasatoa 
korjataan, sienestäjät ja marjastajat valtaavat metsät, 
illat pimenevät ja Salatut elämät palaa television 
viikko-ohjelmaan. Syksyinen toiminta alkaa myös 
yhdistyksessä ja toivottavasti ns. normaalilla tavalla.

En edes haluaisi kirjoittaa koronasta, mutta 
pakkohan se on.  Kesästä ei tullutkaan ennustettua 
rauhallista korona-aikaa, vaan tartunnat levisivät 
erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa 
vauhdilla. Heinäkuussa oltiin jo lähes 800 
tartunnan päiväluvuissa. Ikääntyneempi väestö on 
suurimmalta osaltaan saanut kaksi rokotusta, joten 
nyt sairastuvat nuoremmat.

Oma alueemme on tätä kirjoittaessani pandemi-
an leviämisvaiheessa, mikä tarkoittaa, että maskia 
tulee edelleen käyttää ja huolehtia käsihygieniasta. 
Turvavälit on hyvä pitää kahdessa metrissä. Erityi-
sen tärkeää turvavälien huomioiminen on yli kym-
menen hengen sisä- ja yli 50 hengen ulkotilaisuuk-
sissa.

Mitä tämä kaikki sitten merkitsee yhdistyksemme 
toiminnassa? Olemme suunnitelleet syksyn 
toimintaa ajatellen, että olemme vihdoin takaisin 
normaalissa tilanteessa. Joudumme tietenkin 
seuraamaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä 
ja mahdollisesti muuttamaan toimintaa niiden 
mukaan. Toivon koko sydämestäni, että voisimme 
pitkän ajan päästä aloittaa liikuntaryhmät, selkäillat 
ja muut tapahtumat.

Tähän lehteen on kerätty toimintatiedot siltä 
pohjalta, että elämä normalisoituu. Kannattaa 
kuitenkin seurata verkkosivujamme ja ilmoittelua 
Turun Sanomien Yhdistykset-palstalla tai soittaa 
toimiston numeroon, jos on epäselvyyttä jonkin 
ryhmän tai tapahtuman tilanteesta.

Liikuntatoimintaa olemme joutuneet vähän 
supistamaan, mutta seuraamme koko ajan 
osallistujamääriä ja muutamme toimintaa niiden 

mukaan. Syyskuun alussa alkavat heti maanantain 
ja tiistain selkäryhmät sekä maanantain ja torstain 
vesiliikuntaryhmät. Katso tarkemmat ajat sivulta 18.

Syyskauden avajaisia vietetään Rauhaniemessä 
Littoisissa keskiviikkona 8.9. iltapäivällä. Tervetuloa 
mukaan! Toivotaan yhdessä oikein kaunista 
syyspäivää, niin voimme viettää sen ulkona 
grillaten ja toistemme seurasta nauttien. Pieni 
sadekaan ei haittaa, sillä sisätiloihinkin mahtuu 
terveysturvallisesti.

Selkäviikon teemana on tänä vuonna Back2Back 
– tukea selälle. Yhdistys järjestää torstaina 14.10. 
tiedotustilaisuuden, jossa mukana on erikoislääkäri 
Harri Helajärvi. Jos korona estäisi lähitilaisuuden, 
niin lääkärin alustus lähetetään verkossa. Tässäkin 
kannattaa seurata ilmoittelua.

Tukipuhelin päivystää edelleen kaksi kertaa 
viikossa. Vertaistreffit kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai TULE-tietokeskuksessa ja 
Keskiviikkokerho oman ohjelmansa mukaan joka 
kuukauden kolmas keskiviikko.

Kerran kuukaudessa järjestettävissä selkäilloissa 
on tiedossa monenlaista mielenkiintoista 
ohjelmaa. Kannattaa tulla mukaan kuuntelemaan, 
osallistumaan ja tapaamaan vertaisia.

Nyt peukalot pystyyn normaaliajan toiminnan 
paluun puolesta! 

Pirkko heino

Puheenjohtaja

   

SYKSY ON
JO OVELLA
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Hyötyliikuntaa marjoja poimien
Lapsuudessani oli selviö, että 
metsään mennään poimimaan 
marjoja. Reissuista ei jäänyt ko-
vin miellyttäviä muistoja: kär-
päset tunkivat suuhun ja silmiin 
ja hyttyset ja paarmat pistelivät. 
Selkään sattui eikä marjojakaan 
löytynyt. Sittemmin marjojen 
poiminta on toiminut rauhoittu-
misena, arjesta irrottautumisena 
ja oman itsensä kuunteluna, ja 
mielikuvat ovat muuttuneet. Sie-
niä poimiessa on aina yhtä rie-
mukasta keksiä hyvän piilon löy-
täneet sienet!

Asusteet sään ja 
maaston mukaan

Väljät asusteet, jotka mahdollis-
tavat kyykistelyn, kumartelun ja 
asennon vaihtamisen mutkatto-
masti ovat parhaita. Jalkineet tu-
lee valita sään mukaan – itse lai-
tan yleensä kumisaappaat jalkaan 
säällä kuin säällä, sillä silloin ei 
tarvitse varoa, mihin astuu. Au-
rinkoisella säällä kannattaa huo-
mioida suojaava vaatetus, aurin-
korasva ja -lasit ym. ja toisaalta 
metsään mentäessä hirvikärpäsiä 
karkottavat vaaleat ja kiiltäväpin-
taiset vaatteet.

Vähennä kuormitusta niveliin

Marjojen poimintaan kannattaa 
varata riittävästi aikaa, riippu-
en tietysti marjojen määrästä ja 
henkilökohtaisesta poimintano-
peudesta. Itse poimin mielelläni 
marjat käsin enkä tavoittele ko-
vaa nopeutta. 

Kehon väsymistä ja niveliin koh-
distuvaa kuormitusta ehkäisevät 
seuraavat vinkit:

- Poimi ristiselkä ns. keskiasen-
nossa (ristiselässä pieni notko, 
ylempi osa selästä melko suo-

Toispolvinasennossa poimittaessa paino jakautuu laajemmalle alueelle 
ja vähentää näin yksittäisen nivelen kuormitusta.

Poimurilla poimittaessa tärkeätä on painon siirto, jotta selkä pysyy suo-
rassa.

rana), on asentosi muuten mikä 
tahansa.

- Vaihtele asentoa usein, ennen 
kuin kuormitus tuntuu väsy-
misenä: selän välilevyt pitävät 

liikkeestä eivätkä staattisesta, 
jännittyneestä asennosta! 

- Vältä kumartamista ja selän 
kiertoa samaan aikaan.
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- Tauota poimintasi ja venyttele 
tauoilla.

- Hyvä asento on esim. toispol-
viasento, jolloin tukea voi ottaa 
kädellä toisesta (etummaisesta) 
polvesta. Toinen jalka voi olla 
toista edempänä. Polvi voi ol-
la joko kokonaan maassa tai 
ilmassa. Tällöin kehon paino 
jakautuu laajemmalle alueelle.

- Kyykyssä voit olla lyhyitä aiko-
ja oman tuntemuksesi mukaan, 
nousten välillä pystyyn venyt-
telemään tai vain ojentautu-
maan.

- Metsämarjoja poimiessa voit 
käyttää poimuria, johon löytyy 
myös varrellinen muoto. Poi-
muria käyttäessä et voi samalla 
tavalla hyödyntää toisen käden 
tukea polveen.

- Niska saattaa väsyä, jolloin 
hartiaseutua vetreyttävät jump-
paliikkeet voit tehdä tauolla.

- Marjapensaista alempien oksi-
en marjoja poimiessa voit käyt-
tää tuolia tai jakkaraa, seisten 
voit poimia ylempänä olevat 
marjat. 

- Poimintasession jälkeen kotona 
kannattaa vielä jumpata kevy-
esti: http://www.selkakanava.
fi/niska-hartiajumppa, http://
www.selkakanava.fi/tauko-
jumppa-2 , http://www.selka-
kanava.fi/venyttelyjumppa 

Sienten poiminnassa pätevät 
samat vinkit kuin marjojen poi-
minnassa: selkä mahdollisimman 
suorana, tukipinta laajaksi esim. 
toispolvinasennossa, ei voima-
kasta kiertoa ja kumartamista sa-
manaikaisesti. Mikäli puhdistat 
sienet jo metsässä, ei tätäkään 
työvaihetta kannata tehdä kuma-
rassa tai muuten huonossa asen-
nossa, vaan vaikka istuen mät-
täällä!

Pirjo ailanto

FySioteraPeutti

Vadelmien poiminta on helppoa, sillä suurimman osan marjoista saa otet-
tua seisaaltaan.

Puutarhamarjojen poimita sujuu istualtaan.
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Proteiineja riittävästi, 
mutta ei liikaa

Syömämme ruoka vaikuttaa suu-
resti ravitsemustilaan ja sitä kaut-
ta myös terveyteen ja sairauksista 
toipumiseen. Proteiinit eli valku-
aisaineet ovat tärkeä osa hyvää 
ravitsemusta vauvasta vaariin. 
Jokainen elimistön solu tarvitsee 
proteiineja ja ne ovat välttämättö-
miä kaikelle kasvulle ja elimistön 
uudistumiselle.

Mihin proteiineja tarvitaan?

Proteiinit rakentuvat aminoha-
poista, joita tarvitaan varsinkin 
lihasten ja luuston rakennusai-
neiksi. Proteiineja ovat monille 
tutut keratiini ja kollageeni, jotka 
vahvistavat kynsiä, hiuksia, ihoa 
ja jänteitä. Myös veressä happea 
sitova hemoglobiini ja lihasten 
myoglobiini ovat proteiineja. 

Osa proteiineista osallistuu 
elimistön toimintoja säätelevien 
entsyymien ja hormonien tuotan-
toon. Niitä tarvitaan myös infek-
tioita ehkäisevien vasta-aineiden 
tuotannossa.

Riittävä proteiinien saanti suo-
jaa lihas- ja luukadolta, kun sa-
malla huolehditaan D-vitamiinin 
ja kalsiumin saannista ja harras-
tetaan liikuntaa. Tämä auttaa itse 
kutakin pysymään työ- ja toimin-
takykyisenä mahdollisimman pit-
kään. Proteiinit vaikuttavat myös 
ihon kuntoon ja nopeuttavat haa-
vojen paranemista.

Ikääntymisen myötä proteiinien 
saannin merkitys korostuu, sillä 
liian niukka saanti voi aiheuttaa 

lihaskatoa eli sarkopeniaa. Se 
heikentää liikuntakykyä ja kehon 
hallintaa sekä altistaa infektioille.

Kuinka paljon 
proteiineja tarvitaan?

Työikäisille (18-64-vuotiaat) suo-
sitellaan proteiinien saanniksi 
10-20 E% (= % energian koko-
naissaannista). Tämä tarkoittaa 
käytännössä 1,1-1,3 g painokiloa 
kohden vuorokaudessa eli yh-
teensä 60-90 g/vrk. Tutkimusten 
mukaan työikäisten proteiinien 
saanti on Suomessa keskimäärin 
riittävällä tasolla (17-18 E%) ja 
lähentelee jo suositeltua ylärajaa.

Proteiinien hyväksikäyttö eli-
mistössä heikkenee ikääntymi-
sen myötä. Tämän vuoksi ikään-
tyneille suositellaan proteiineja 
hieman enemmän kuin työikäisil-
le. Yli 64-vuotiaiden tulisi saada 
proteiineja 1,2–1,4 g painokiloa 
kohden vuorokaudessa eli yh-
teensä 80–100 g/vrk ja energi-
aa vähintään 1500 kcal (6,5 MJ) 
vuorokaudessa.

Proteiinien tarve lisääntyy sai-
rauksien ja lihaskuntoharjoittelun 
myötä. Tällöin proteiineja tulee 
saada vähintään 1,4 g painokiloa 
kohden.

Proteiinimäärän on hyvä jakau-
tua tasaisesti päivän mittaan; esi-
merkiksi 20–30 g:n annos aamu-
palalla, lounaalla ja päivällisellä 
ja pienempi määrä välipaloilla. 
Tällöin elimistö pystyy hyödyntä-
mään proteiinit parhaiten.

Vanhukset riskiryhmä 
- yksilöllisyys huomioon

Tämän päivän ikääntyneet ovat 
heterogeeninen ryhmä. Proteii-
nien tarpeeseen vaikuttavat usein 
toimintakyky ja terveydentila 
enemmän kuin ikävuodet. Tä-
män vuoksi riittävä tarve ja saanti 
tulee arvioida yksilöllisesti. Tutki-
musten mukaan monien vanhus-
ten ravitsemustila on heikentynyt. 
Esimerkiksi vain joka neljäs koto-
na asuva ikäihminen saa riittäväs-
ti proteiineja. 

Moni ikääntynyt syö liian vä-
hän. Huonot hampaat ja muut 
suun ongelmat voivat vaikeuttaa 
syömistä. Lisäksi sairaudet, run-
sas lääkitys ja vähäinen liikunta 
voivat heikentää ruokahalua. Pie-
nestä ruokamäärästä on vaikea 
saada riittävästi energiaa, proteii-
neja ja muita ravintoaineita.

Suurin riski saada liian vähän 
proteiineja on kotihoidon piirissä 
ja laitoshoidossa olevilla vanhuk-
silla. Moni heistä on liian laiha ja 
jopa aliravittu. Toisaalta vanhus 
voi olla ylipainoinen, mutta kär-
siä silti proteiinien puutteesta, jos 
ruokavalio on liian yksipuolinen.

Proteiinit lautasella

Parhaat proteiinien lähteet on 
koottu taulukkoon 1. Sen avulla 
voi arvioida ruokavalion proteii-
nimäärän ja suunnitella keinoja 
sen lisäämiseksi, jos siihen ilme-
nee tarvetta. 
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Taulukko 1. Luontaisia proteiinien lähteitä. 

 
 

Annos Proteiinia 

 
Eläinproteiinien lähteitä* 

  

Tavalliset maidot, piimät, jogurtit ym. 2 dl (lasillinen)  6-7 g 
Proteiinilla rikastetut maidot 2 dl (lasillinen) 10 g 
Proteiinijuomat ja -jogurtit 2 dl (lasillinen) 12-16 g 
Kovat juustot, leipäjuusto 100 g 20-30 g 
Raejuusto 100 g 16 g 
Maitorahka ja proteiinirahkat  100 g 10-12 g 
Kananmuna 1 kpl (60 g) 7 g 
Kala 100 g 10-25 g 
Liha 100 g 20-30 g 
Liha- ja makkaraleikkeleet 100 g 10-30 g 
 
Kasviproteiinien lähteitä 

  

Leivät 100 g (4-5 viip.)  5-10 g 
Kaurahiutaleet, tumma makaroni 100 g 13-15 g 
Soijajauhot, vähärasvainen 100 g 45 g 
Soijajauhot, rasvainen 100 g 35 g 
Soijapavut tai -rouhe, keitetty 100 g 15-16 g 
Muut pavut, keitetyt 100 g 10-16 g 
Herneet, tuoreet tai keitetyt 100 g 5-6 g 
Linssit ja kikherneet, keitetyt 100 g 7-9 g 
Pähkinät ja mantelit 100 g 14-20 g 
Auringonkukan ym. siemenet 100 g  23-29 g 
Soijamaito ja -jogurtti 2 dl (lasillinen) 6-8 g 
* Mitä vähärasvaisempi elintarvike, sitä enemmän proteiinia 
Lähteet: www.fineli.fi ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 
 

Taulukko 1. Luontaisia proteiinien lähteitä.

Taulukosta ilmenee, että esi-
merkiksi paljon mainostetuissa 
proteiinirahkoissa on saman ver-
ran proteiineja kuin tavallisessa 
maitorahkassa.

Lisävinkkejä ruokavalintoihin on 
koottu esimerkiksi Gerontologinen 
ravitsemus ry:n nettisivuilta (www.
gery.fi). Sieltä löytyy elintarvikkei-
den ja ruoka-annosten valokuvia 
proteiinimäärineen sekä muutama 
esimerkkiruokavalio.

Eläinproteiinien aminohappo-
koostumus on parempi kuin kas-
viproteiinien. Proteiinien lähtee-
nä kannattaa käyttää kuitenkin 
myös kasvikunnasta peräisin ole-
via elintarvikkeita kuten herneitä, 
papuja ja linssejä. Niiden tuotan-
to on eettisempää ja vähemmän 
ympäristöä kuormittavaa kuin 
eläinproteiinien tuotanto.

Ruokavaliota voi täydentää 
myös käyttämällä proteiinilla ri-
kastettuja ruoka-aineita ja run-
saasti proteiineja sisältäviä täy-
dennysravintovalmisteita. Osa 
niistä on veteen sekoitettavia 
puuro-, keitto- ja pirtelöaineksia, 
osa sellaisenaan nautittavia pro-
teiinijuomia ja -patukoita. Näitä 
voi kokeilla varsinkin silloin, jos 
vanhuksen ruokahalu on huono 
ja hän syö huolestuttavan pieniä 
ruoka-annoksia.

Voiko proteiineja saada liikaa?

Käytännössä proteiineja syödään 
harvoin niin paljon, että siitä olisi 
terveydelle haittaa. Liikaproteiini 
voi kuitenkin rasittaa maksaa ja 
munuaisia varsinkin silloin, jos 
henkilöllä on jokin maksan tai 
munuaisten toimintaan liittyvä 
sairaus. Liian runsas proteiinien 
saanti voi myös kiihdyttää kal-
siumin erittymistä elimistöstä. 
Tämä voi haurastuttaa luustoa.

Proteiineja ei kannata syödä 
liikaa muistakaan syistä. Elimistö 
ei pysty varastoimaan proteiineja 
myöhempää käyttöä varten eli 
niistä ei muodostu lihakudosta. 
Sen sijaan liikaproteiini hajoaa 

glukoosiksi ja rasvaksi. Ne käy-
tetään energian lähteenä tai va-
rastoidaan rasvakudokseen, jos 
energiasta ei ole puutetta. Liika-
proteiini voi siis myös lihottaa.

Ruokavalion hyvä 
kokonaisuus tärkeää

Proteiinien saannin varmistami-
nen ei yksin riitä. Ruokavalion 
tulee olla niin monipuolinen, että 
muidenkin ravintoaineiden sekä 
energian saanti on kohdallaan. 
Ruoan tulee olla sellaisessa muo-
dossa, että ikääntynyt pystyy sitä 
syömään. Lisäksi tulee varmistaa 
riittävä nesteiden saanti.

Oleellisesta on, että ruoka on 
paitsi ravitsevaa, myös maukas-
ta, ja että syömiseen on riittävästi 
aikaa. Tällöin ruokavalio toimii 

virkistävänä mielihyvän lähteenä 
ja tukee terveyden lisäksi myös 
ikääntyneen toimintakykyä vire-
yttä ja elämänlaatua.

www.gery.fi

Paula hakala

ravitSemuStieteen doSentti

hakalapaula22@gmail.com

Kirjoitus on julkaistu aikaisem-
min Selkälehdessä 2/2015
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Kesäparatiisi
En ollut koskaan haaveillut omasta pihasta
toissa vuonna moisen idean tempaisin hihasta
jokin postimerkin kokoinen tilkku
voisi olla elämäni valopilkku

postimerkki kasvoi melkein puoleen hehtaariin
kun kohde muuten vastasi toiveisiin
pikku talo kirkonkylällä äärellä meren
vaan piha - se kyllä seisautti veren

talo oli kunnostettu, piha ei
villi luonto järjestyksestä voiton vei
heinää oli kasvanut polut umpeen
kaisla rantavedessä kukisti lumpeen

esteettisyys - siinä olen ääripää
saan mielenrauhan vain jos silmää miellyttää
ympärillä pitää olla siistiä ja sievää
kaaosta kestän vain lievää

ensin huutia sai voikukka ja leskenlehti
yhden naisen partio kitki minkä ehti
rönsyleinikki, juolavehnä, suolaheinä
ne kaikki tahdon kohdata vain isona ei-nä

kyllä se pihamaa siitä alkaa loistaa
kun haittakasvin malttaa juurineen poistaa
ensi alkuun ei tarvitakaan taitoa, vain järkeä
ergonomiaa ja taukoja jottei selkä ala särkeä

erään totuuden opin kautta kantapään
puunlehdet eivät maadu alla lumen ja jään
jos kuulee väitettävän niin, pitää hälytyskellon soida
nähdäkseen kevään ensi kukat, lehdet pitää haravoida

mikä ilo havaita huhtikuussa sinivuokko ja narsissi
toukokuussa valkovuokko, esikko ja tulppaani
miten ihmeellistä on kun pitkin kesää aina uutta kasvaa
sitä ihaillessa - lisää drinkkiä ja aurinkorasvaa!

     miia norrdal

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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TORIKAHVILLA

Torin kukkaloistoa.

Tiedotustoimikunta kokoontui 
heinäkuun helteillä Turun kaup-
patorilla miettimään tulevien Sel-
kälehtien sisältöä ja tutustumaan 
samalla torin monipuoliseen 
kukka-, marja- ja vihannestarjon-
taan. Toriparkkimonttuun emme 
kuitenkaan kurkistaneet.

Tiedotustoimikunnan jäsenet Pirjo 
Ailanto (vas.), Sirkka-Liisa Karppi, 
Pirkko Heino ja Miia Norrdal tori-
kahvilla.

Maalaisten torilla suojaudutaan aurin-
golta kauniilla varjoilla.

Makoisia marjoja koko tiskin täydeltä.
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Kaiken toimeliaisuuden vastapai-
nona on lepo. Lepo voi olla ai-
kaa, jolloin hellitetään arjen kii-
reistä ja ollaan vaan. Miten voim-
me oppia päästämään irti työstä, 
tekemisestä ja suorittamisesta? 
Ihmisellä on toisinaan taipumus 
suorittaa työtä, liikuntaa, syö-
mistä, rentoutumista, jopa unta, 
ja kaikkea päivään kuuluvaa elä-
mää. Ja toisaalta ollaan erittäin 
tietoisia siitä, että ei ole hyvä olla 
jatkuvasti paikallaan, liikkumatta, 
tekemättä mitään eikä toistuvasti 
etsiä rentoutumista älylaitteilta, 
videopeleiltä ja TV:stä. Näiden 
ääripäiden väliltä löytynee jokai-
selle se tasapainoinen tila, jossa 
tuntee sykkeen hidastuvan, hen-
gityksen rauhoittuvan ja veren-
paineen laskevan. Tilaa voisi kut-
sua hyväksi oloksi.

Stressi on sopivassa määrin 
hyvästä. Sen avulla pysymme 
toimintakykyisinä eri tilanteissa. 
Lyhytkestoiseen stressiin liittyy 
monella tavalla mielen virittämis-
tä ja tekemisten kiihdyttämistä, 
jotta saamme aikaan valmista. 
Tällaisten toimeliaiden päivien 
tai ajanjaksojen päätteeksi on vii-
sasta hidastaa ja hellittää. Levätä 
niin, että palautuu.

Ohessa on muutama lepoasen-
to, joita voi kokeilla. Ne ovat ehkä 
voimakkaampia kuin perinteiset 
selän lepoasennot, mutta silti yk-
sinkertaisia. Asentojen on tarkoi-
tus olla helppoja ja tuettuja, jotta 
niissä voi olla noin 3 minuutista 
jopa 20 minuuttiin. Asennoissa 
ei ole tarkoitus venyttää lihaksia 
tai edes tuntea minkäänlaista ve-
nytyksen tunnetta. Ennemminkin 
tarkoitus on antautua asennolle 
niin, että kokee siinä mahdolli-
suuden olla paikallaan. Tarkoi-
tuksena on, että nivelet vähitellen 
antautuvat asennoille. Asentoihin 
ei siis tarvitse pakottautua miten-
kään. Asennoista poistutaan peh-

Lepoa toimeliaalle
Asetu kylkimakuulle 
lonkat ja polvet kou-
kussa. Aseta tyyny 
pään alle, kyljen alle 
ja polvien väliin. Las-
keudu kyljelleen niin, 
että pidennät alakyl-
keä ennen kuin asetut 
tyynyn päälle. Alempi 
käsi on vartalon edes-
sä rentona. Ojenna 
ylempi käsi pään yli 
tyynylle tai toisen 
käden päälle lepää-
mään. Poistu asennos-
ta työntäen käsillä it-
sesi istumaan. Käänny 
myös toiselle kyljelle. 
Vartalon edessä ole-
van kämmenen pääl-
le voit laittaa kevyen 
painon.

Asetu kylkimakuulla lattialle ja 
kierähdä selälleen. Samalla nosta 
jalat seinää vasten. Jos takareidet 
kiristävät, asetu kauemmas sei-
nästä ja laita jalkojen ja seinän 
väliin iso tyyny tai sohvan peh-
muste tukemaan asentoa. Laita 
lämmikettä jalkaterille peittees-
tä. Aseta tyyny pään alle. Aseta 
yläselkä leveästi alustalle. Anna 
käsien avautua asennolle niin, 
että kämmenselät lepäävät alus-
taa vasten. Otsan päälle voit 
asettaa huivin tai pienen painon. 
Poistu asennosta koukistamalla 
polvet ja kierähtämällä kyljel-
leen. Nouse istumaan tukemalla 
käsivarsiin.
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Vinkkejä rauhoittumiseen

	Sulje verhot tai kaihtimet 
ja himmennä valoja

	Sulje TV ja radio sekä lai-
ta kännykkä äänettömälle

	Riisu rannekello ja silmä-
lasit

	Otsalle ja silmille voi lait-
taa pyyhkeen, huivin tai 
kevyen painon

	Kuule hiljaisuus
	Jos rauhoittuminen on 

vaikeaa, keskity hengityk-
seen

	Anna ajatusten tulla ja 
mennä

	Tarkkaile ajatuksia lem-
peästi

Tämä kirjoitus perustuu Kirsi Sai-
vosalmen kirjaan Levon vallan-
kumous 30 harjoitusta voimien 
keräämiseen.Tammi. 2021. Hel-
sinki

Asetu istumaan tuolin eteen. Ojenna jalat tuolin molemmin puolin. Is-
tuudu pehmeän alustan päälle. Tee pyyhkeistä tai viltistä rullat ja aseta ne 
polvitaipeiden alle. Pehmusta tuolin istuinosa tyynyllä tai huovalla. Nojaa 
eteenpäin. Aseta kädet joko tuolille tai kevyesti polvien päälle. Nojaa otsal-
la tuolille joko käsien tai pehmusteen päällä. Antaudu asennolle ja lepää. 
Lihaksissa ei pidä tuntua mitään venytystä, eikä asentoon pidä pakottautua.

Taittele pehmuste tuolin istuimen päälle. Asetu haara-asentoon seisomaan. 
Varpaat ja polvet osoittavat eteenpäin. Nojaa tuolin istuimeen ja kallistu 
eteenpäin. Laske otsa nojaamaan pehmusteelle. Pehmennä asentoa vetämäl-
lä kevyesti leukaa kohti kaulaa. Nojaa käsillä istuimeen, tuolin jalkoihin tai 
joogatiiliin (kuvissa kahvipaketti). Lepää asennossa hetki. Poistu asennosta 
tuomalla jalkoja lähemmäs toisiaan ja työntämällä käsillä ylävartaloa ylös.

meästi. Kehon aistit kertovat mis-
sä kohtaa asento vaikuttaa.

Asennoissa on vaihtoehtoja, 
joiden saavuttamiseen voit hyö-
dyntää kotoa löytyviä apuvälinei-
tä. Alustaksi käy pehmeä jump-
pa-alusta tai tavallinen pehmeä 
matto. Lisäksi voit tarvita peit-
teen, tyynyjä, sukat, kylpytakin 
vyön ja pari pyyhettä. Asentoa 
voi tukea kahvipaketilla, pyyh-
keellä tai joogatiilellä. Kevyen 
painon otsalle saa hernepussista 
tai sukan sisälle laitetuista pella-
vansiemenistä.

Hengityksen voi halutessaan 
yhdistää asentoihin. Silloin, kun 
mieli on levoton, hengityksen 
tarkkaileminen voi auttaa keskit-
tymään itseensä. Sisäänhengitys 
voi olla rauhallinen ja sitä ei tar-
vitse koskaan kiirehtiä. Uloshen-
gitys taas on vapaa ja hellittävä. 
Sisään- ja uloshengityksen välissä 
on tauko, jota voi ajatella, mutta 
siihen ei tarvitse jäädä. Hengitys 
voi kulkea vapaasti ja vain tiedos-
taa sisään- ja uloshengitys. 

terhi Pihlajaniemi

ttm, FySioteraPeutti
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n Uusien hammasproteesien valmistus
n Hammasproteesien pohjaus ja korjaus
n Hoitotuotteita ja jatkohoitoon ohjaus
n Hammasproteesien ja 
 suun limakalvojen tarkastukset

Erikoishammasteknikko
Marko Rosendahl

AjAnvArAukset puh. (02) 470 2234
www.erikoishammasteknikkoturku

Aurakatu 14 B, Turku

Palvelua 25 vuoden kokemuksella

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

Su. 12-16

APTEEKKI PRISMA 
LÄNSIKESKUS

APTEEKKI
Länsikeskus

Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860

Tempur Brand Store Mylly & Keskusta
TURKU  Eerikinkatu 9, 20100 Turku • Puhelin 045 8639 788 

RAISIO Kauppakeskus Mylly, 1. krs, Raisio • Puhelin 040 4889 993

Selkäliitto on vuonna 1988 perustettu kansanterveysjärjestö ja selän 
hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä aktiivisesti huolehtimaan 
selän terveydestä. Yhteistyö Tempurin kanssa sopii tähän tavoitteeseen 
erinomaisesti. Selkäliitto suosittelee vain aitoa Tempuria. Tempur-tuotteet 
mahdollistavat oikeanlaisen nukkumisergonomian ja laadukkaan yöunen. 
Nämä ovat tärkeitä asioita, joilla tuetaan selän hyvinvointia.

Terveydenhoitoala
suosittelee tutkitusti parasta

Varaa aika TEMPUR  
Brand Store -myymälään!

Ajanvaraajana saat lahjan!  
Lahjan arvo jopa 84,90€.  

Ei ostopakkoa, mutta juodaan 
kahvit! Myymälässä apunasi on 

koulutettu nukkumisergonomian 
asiantuntija. 

Varaa aika myymälään  
osoitteessa  

www.sleepcenter.fi/varaa-aika/

Tempuria suosittelee:

PARAS  
LAATU

PARAS  
SELÄLLE

PARHAIMMAT 
YLEISARVOSANAT

ENITEN  
SUOSITELTU

TYYTYVÄISIMMÄT 
KÄYTTÄJÄT

Best in Test – Tutkimuksissa TEMPUR valittiin parhaaksi 

Like no other
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Keskiviikkona 8.9.2021 klo 14-17
Rauhaniemi, Vanuttajankatu 5, Littoinen.

Ohjelmassa kahvia, grillausta, pihapelejä, tietokilpailua, 
yhteislaulua ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Jos sää 
sallii, olemme ulkona, mutta sisällekin mahtuu 
terveysturvallisesti.

Ilmoittautumiset 040 525 1739 viimeistään 5.9.2021.

Paikalle pääsee busseilla 2B ja 2C.

Back2Back – TUKEA SELÄLLE
Selkäviikon tiedotustilaisuus
Torstaina 14.10.2021 klo 17-19 Ruusukorttelissa
Puistokatu 11 (käynti Koulukadun puolelta).

klo 17 alkaen arpajaiset ja mehutarjoilu
klo 17.30 LT, erikoislääkäri Harri Helajärven luento
klo 18.15 Liikkuva selkä –taukojumppa, ft Ina Vihiniemi 

Tutustu samalla yhdistyksen ja TULE-tietokeskuksen toimintaan.

Vapaa pääsy, Tervetuloa!

Syksyn ohjelma:
16.9. klo 17.00 

21.10. klo 17.00 

18.11. klo 17.00 

”Istumallako selkä terveeksi?” ft Jenna Walldén alustaa illan, jonka 
jälkeen yhteistä keskustelua ja vertaiskokemuksia. TULE-tietokeskus, 
Humalistonkatu 10

Raision Marttayhdistyksen edustajan aiheena on ruokakulttuuri. 
Lounatuulet Yhteisötalo, Jalava-kokoustila, Läntinen Pitkäkatu 33.

Konmarituksen alkeita: järjestä, luovu turhasta tavarasta ja säilytä 
vain ne, joista pidät ja joita tarvitset. Tule kuulemaan Miian vinkit, 
miten viihtyä kotona entistäkin paremmin. TULE-tietokeskus, 
Humalistonkatu 10
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OLONIIKLINIKKA
Humalistonkatu 17 b, 

20100 Turku
 

AJANVARAUS
arkisin 8.00-19.00 
020 740 2480 tai020 740 2480 tai

oloni.fi/ajanvaraus 

APUA vatsa- ja suolisto-ongelmiin!
Yli miljoona suomalaista kärsii ruuansulatuselimistön 
sairauksista ja vaivoista.
Vatsa- ja suolistosairauksien kirjo on runsas, ja moness yhdestä vaivasta 
seuraa lukuisia muita vaivoja. Monet sinniielevät vaivojensa kanssa 
vuosikausia saamaia apua. Meillä on erikoisosaamista 
vvatsa- ja suolisto-ongelmien hoidossa. Varaa aika!
 

Jos suolisto ei ole kunnossa, 
koko keho kärsii – jopa aivot.
 

COLONIC-TERAPIA 75 € 

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.fiSelätä selkäkivut

Fiergo® ergonominen petauspatja Whist® ortopedinen vesityyny Whist® selän extensio- ja niskakaari
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www.selkahoito.fi

TULE-tietokeskuksen
KOULUTUSTILAISUUDET 
etäyhteydellä

20.9.2021  klo 16-18 
olkapäävaivojen itsehoito

18.10.2021 klo 16-18 
faskia

15.11.2021 klo 16-18 
kaatumisten ehkäisy

Ilmoittautumiset
toimisto@tule.fi tai p. 044 7447085

	
                                                Antiikki Ajaton on kahden keräilijän luomus, sieltä löydät 
                                                Arabian kannuja, kotimaista lasia, Artekin huonekaluja,  
                                                käsitöitä, sisustustuotteita ja kaiken kruunaa pieni 

                   kahvilamme. 
 
                     Antiikki Ajaton Oy www.antiikkiajaton.fi 

                    Aurantie 331  FB: Antiikki Ajaton 
                    21450 TARVASJOKI IG: antiikkiajaton 
                    P. 044 984 3167 

A ntiikki Ajaton on kahden 
keräilijän luomus. Sieltä 
löydät Arabian kannuja, 

kotimaista lasia, Artekin huoneka-
luja, käsitöitä, sisustustuotteita ja 
kaiken kruunaa pieni kahvilamme.

	
                                                Antiikki Ajaton on kahden keräilijän luomus, sieltä löydät 
                                                Arabian kannuja, kotimaista lasia, Artekin huonekaluja,  
                                                käsitöitä, sisustustuotteita ja kaiken kruunaa pieni 

                   kahvilamme. 
 
                     Antiikki Ajaton Oy www.antiikkiajaton.fi 

                    Aurantie 331  FB: Antiikki Ajaton 
                    21450 TARVASJOKI IG: antiikkiajaton 
                    P. 044 984 3167 

ANTIIKKI AJATON OY
Aurantie 331
21450 Tarvasjoki
p. 044 984 3167

www.antiikkiajaton.fi
FB: Antiikki Ajaton
IG: antiikkiajaton

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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Keskuskaari 1, 21250 Masku
puh. 02 432 0151
Avoinna: ma-pe 9-18 la 9-14
www.maskunapteekki.fi

Teemme 
atk-huoltoa 
tietokone, tulostin ja näyttö

Kalevi Okkonen
Ylinenkatu 16

23500 Uusikaupunki
02 842 2822

050 377 3995
www.atkjartvpaja.com

Avoinna ma-pe 9-18

Myymme Atk-laitteita, 
tietokoneet, tulostimet, 
komponentit, tulostin patruunat, 
näytöt, kannettavien virtalähteet 
sekä muut Atk-alan tuotteet.

Radio ja Tv puolella
Huollot kaikki merkit. 
Myydään tilauksesta Tv ja Radiot Avoinna ma-pe 9-17

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. 

Syksyn 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. 

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

VAPAANA yksiö ja kaksio 

Vuokra-asuntoja myös 
Vanhustentalo Vuokko (Katteluksenkatu 1)
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REPPU SELKÄÄN!
Reppuja näkee runsaasti katuku-
vassa. Niissä kannetaan koulukir-
joja, läppäreitä, kauppaostoksia 
ja harrastusvälineitä. Reppu so-
lahtaa helposti selkään lapsille, 
nuorille siinä kuin varttuneem-
mallekin väelle. Edistääkö reppu 
selkäterveyttä?

Eräässä tutkimuksessa kerrot-
tiin, etteivät koulurepun paino, 
koko tai kantotapa olleetkaan yh-
teydessä lisääntyneeseen selkäki-
puun. Toisaalta tekstissä painotet-
tiin, että repun koko ja kantohih-
nojen säädettävyys lisäävät repun 
käyttömukavuutta ja istuvuutta. 
Niin, siitähän onkin oikeastaan 
kysymys. Oikeankokoinen reppu 
istuu selkään, tuntuu hartioihin ja 
selkään mukavalta, vaikka se pai-
naisikin. Koululaisten ja nuorten 
reput painavat muuten yllättävän 
paljon eli käyttömukavuus onkin 
repun tärkeimpiä ominaisuuksia.

Onko sillä merkitystä, jos sitä 
kantaa vain toisella olalla? Nyky-
tiedon valossa reppua voi kantaa 
ihan hyvin niinkin. Niinhän moni 
tekee. Repun kantotapa ei lisää 
riskiä selkäkipuihin.

Reppu lisää liikettä. Kun laitat 
repun selkään, vapautat kätesi 
liikkumaan vapaasti kylkien vie-
relle. Kävellessä molemmat kädet 
heiluvat kylkien vierellä vuoro-
tahtiin. Kun kantapää iskeytyy 
maahan, heilahtaa vastakkainen 
yläraaja voimakkaasti eteenpäin. 
Tämä yläraajojen vuorottainen 
heilahdusliike rytmittää ja myö-
täilee kävelyä. Ja näin ollen rep-
pu vapauttaa kädet tähän luon-
taiseen liikkeeseen. Reppua siis 
kannattaa kantaa ehdottomasti 
silloin, kun liikutaan ihmismoot-
torin voimin paikasta toiseen kä-
vellen.

Reppu lisää toimintakykyä. 
Tyks Orton kirurgisessa sairaa-
lassa tehdään tilastojen mukaan 

on paras valinta. Osa näistä po-
tilaista tarvitsee kädet vapaiksi 
kyynärsauvoja tai rollaattoria var-
ten. Repussa kulkee tärkeimmät 
tavarat silloin kätevästi.

Reppu lisää suorituskykyä. Esi-
merkiksi silloin, kun heilautat re-
pun selkään ja lähdet reippaalle 
sauvakävelylenkille. Reippailla 
lenkeillä kunto nousee. Ja rep-
puun saa mukaan sadevarusteet 
tai eväät. Ne, jotka haluavat tes-
tata kuntoaan, laittavat repun täy-
teen lisäpainoja. Taatusti kunto 
nousee.

Reppu on tuiki tärkeä myös 
koulunsa aloittavalle ekaluok-
kalaiselle. Se on koululaisuuden 
symboli. Se hankitaan ajoissa, 
jotta mieli ehtii sopeutua alka-
vaan kouluun. Alkutekstissä oli 
puhetta istuvuudesta ja käyttömu-
kavuudesta. Ne eivät välttämättä 
ole tässä yhteydessä tärkeimmät 
kriteerit. Koulunsa aloittavat tie-
tävät tasan tarkkaan minkälaisen 
repun valitsevat.

Reppua siis kannattaa käyttää. 
Ei muuta kuin reppu selkään ja 
liikkeelle.

terhi Pihlajaniemi 
ttm, FySioteraPeutti

noin 9 000 leikkausta vuosittain, 
joista polven tekonivelleikkauk-
sia reilu yhdeksänsataa, lonkan 
tekonivelleikkauksia reilu tuhat 
ja reisiluunkaulan murtumaleik-
kauksia lähes neljäsataa. Tällekin 
runsaalle potilasjoukolle reppu 
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LIIKUNTATOIMINTA SYKSYLLÄ 2021
Muutokset mahdollisia koronatilanteen muuttuessa. Seuraa kotisivuja.

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

maanantaisin klo 16.45  ajalla 6.9. – 13.12.
maanantaisin  klo 17.30  ajalla 6.9. – 13.12.
maanantaisin klo 18.30  ajalla 6.9. – 13.12.
tiistaisin klo 15.30  ajalla 7.9. – 14.12.

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 4 €/kerta. 
Jäsenet voivat ostaa edullisia kymmenen kerran lippuvihkoja ohjaajilta. 
Ohjaajina ovat maanantaisin ft Jaana Siipola ja tiistaisin ft Maiju Isotahdon. 
Oma alusta mukaan. Kaikki ryhmät ovat ns. sekaryhmiä, siis miehet ja naiset mukaan!

VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin  klo 17.30 (45 min) ajalla 6.9. – 20.12. (ei 6.12.)
torstaisin klo 17.30 (45 min) ajalla 9.9. – 16.12.

Ilmoittautumiset puh. 040 525 1739. Osallistumismaksu on jäseniltä 90 € ja muilta 115 €. Ohjaajina ovat 
maanantaisin ft Iiro Pitkänen ja torstaisin ft Nelli Suominen.

LIIKUTAAN TURVALLISESTI
Elämme edelleen korona-aikaa. Jokaisen tulee osaltaan huolehtia siitä, että liikuntatoimintaa voidaan 
jatkaa turvallisesti kaikkien osallistujien parhaaksi.
   Tule liikkumaan vain, kun olet terve. Jos sinulla on nuhaa, yskää tai kuumetta, hoida itsesi kuntoon 
ennen ryhmiin osallistumista. Huolehdithan käsihygieniasta. Kädet tulee pestä tullessa ja lähtiessä. Jos 
yskittää, yski hihaan tai kertakäyttönenäliinaan. Käytä maskia yleisissä tiloissa.
   Pidetään huolta turvaväleistä niin ryhmissä kuin aulatiloissa odotellessa. Ohjaajan lisäksi jokaisella on 
vastuu oman itsensä ja muiden ryhmäläisten hyvinvoinnista.

Yhdistyksen jäseniä keväisellä kävelyretkellä Aurajoen rannalla.
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 Hyvää, liikunnallista ja toimeliasta syksyä!


