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Puheenjohtajan Palsta

Arvokas 
osallisuus
Haluan onnitella sinua, joka luet tätä lehteä yh-
distyksen jäsenenä. On hienoa, että olet päättänyt 
olla mukana selkäterveyttä edistävän yhdistyk-
semme toiminnassa. Ehkä osallistut aktiivisesti lii-
kuntaryhmiin, jotka viikottain kokoavat 120 – 140 
henkilöä huolehtimaan oman selkänsä hyvinvoin-
nista. 

Kaikki eivät kuitenkaan halua tai voi osallistua 
erilaisiin toimintoihin, mutta seuraavat Selkäleh-
den ja Selkäliiton Hyvä Selkä –lehden välityksel-
lä niin paikallista kuin valtakunnallista toimintaa. 
Ehkä käyt joskus kotisivuillamme tai seuraat yhdis-
tystä Facebookissa. 

Voi myös olla, että valitset silloin tällöin jonkun 
teatteri- tai luontoretken, tiedotustilaisuuden tai 
TULE-tietokeskuksen miniluennon oman tarpeesi 
ja kiinnostuksesi mukaan.

On tapasi olla mukana joku edellisistä tai ihan 
muu, olet arvokas osallinen yhdistyksessämme. 
Kuulut joukkoon, jossa on mahdollisuus liikkua 
yhdessä, saada vertaistukea ja tietoja oman selän 
hoitoon. 
   Kiitos myös sinulle yhteistyökumppani, joka 
luet tätä lehteä. Olet arvokas osallinen viemään 
selkäasiaa eteenpäin yhteistyössä kanssamme. 
Annat meille asiantuntija-apua, vinkkejä ja uusia 
toimintamuotoja. Turun kaupungille esitän erityis-
kiitoksen liikunta- ja tiedotustapahtumien tilojen 
mahdollistamisesta.

Nappasitko tämän lehden käsiisi jossain palvelu-
pisteessä tai tapahtumassa? Kiitos, että lehti herätti 
mielenkiintosi. Kun olet tutustunut toimintaamme, 
lähde rohkeasti mukaan.

Me kaikki olemme osallisina yhteiskunnan julki-
sissa palveluissa, joiden tulisi soveltua kaikille. Es-
teetön ympäristö ja liikkumismahdollisuudet, tie-
don saanti, saavutettavat palvelut ja rakennukset 

pitäisi olla jokaisen perusoikeus riippumatta siitä, 
onko hänellä esim. liikkumis-. näkö-, kuulo- tai 
ymmärtämisesteitä. Turussa vammais- ja vanhus-
neuvostot, esteettömyysraati ja esteettömyyskoor-
dinaattori tekevät jatkuvaa työtä kaikkien ihmisten 
osallisuuden parantamiseksi.

Osallisuus on arvokas asia. Osallistumalla voit 
vaikuttaa oman elinympäristösi ja itsellesi tärkei-
den asioiden suunnitteluun ja toteutukseen.  Valit-
se oma tapasi osallistua olkoon se sitten mukana-
olo päätösten teossa, vaikuttaminen sosiaalisessa 
mediassa tai toimiminen erilaisissa yhdistys- ja 
harrastuspiireissä.

Selkäyhdistyksessä teemme työtä selkäsairai-
den- ja selkäoireisten paremman elämänlaadun 
puolesta yhteistyössä muiden tule-yhdistysten ja 
lukuisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Tule 
sinäkin mukaan osallistumaan!

Hyvää Joulua ja uutta vuotta kaikille jäsenille ja 
muille lehtemme lukijoille! Kiitos osallisuudesta 
pian päättyvänä vuonna.

Pirkko Heino
puheenjohtaja



Selkä on ihmisen yksi vah-
vimmista kehonosista, mutta 
silti se kaipaa huolenpitoa. 

Liikkuminen, lihaskuntoharjoitte-
lu sekä liikunta ovat hyväksi se-
lälle. Monien välittömien fysiolo-
gisten vaikutusten ohella kaikilla 
näillä on paljon muitakin hyviä 
vaikutuksia. Liikunta hidastaa 
monia toimintakykyä heikentäviä 
tekijöitä. Lisäksi on osoitettu, että 
osallistuminen liikuntaan paran-
taa ja ylläpitää henkistä sekä so-
siaalista terveyttä. 

Liikkuminen vilkastuttaa ai-
neenvaihduntaa koko elimistössä 
sekä lievittää kipuja ja laukaisee 
jännityksiä. Myös välilevyt tarvit-
sevat sopivaa kuormitusta, koska 
niiden aineenvaihdunta tapah-
tuu kuormituksen ja palautumi-
sen vaihtelulla. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kävelyn, hölkkää-
misen, juoksemisen sekä seisoma-
asennossa tehtävien raskaiden 
harjoitteiden jälkeen välilevyn 
nestepitoisuus vähenee, mutta pa-
lautuu välittömästi harjoitteluker-
ran päätyttyä. Nestepitoisuuden 
vaihtelu on välilevyjen luonnollis-
ta huoltoa, koska sen myötä ravin-
toaineet kulkeutuvat kudosraken-
teisiin. Toisaalta sopiva kuormitus 
myös vahvistaa muitakin selän tu-
kirakenteiden kudoksia.

Liike hellii selkää 

Selkävaivoista huolimatta voi 
liikuntaa harrastaa monipuoli-
sesti. Lihaskuntoharjoittelun ja 
liikehallinnan terveyttä edistävät 
vaikutukset esimerkiksi toiminta-
kyvyn kannalta ovat osin erilaiset 
kuin kestävyysliikunnan.

Harjoitusliikkeiden tekeminen 

ja liikkuminen on turvallista, kun 
oppii hallitsemaan lanneselän 
hyvän asennon. Silloin kuormitus 
jakautuu tasaisesti selkärangan 
rakenteille. Sivutaivutus tai pieni 
alaselän pyöristysliike tai taak-
setaivutus ovat turvallisia selän 
liikkuvuutta ylläpitäviä liikkeitä. 
Myös rintarangan kiertoliike niin, 
että alaselkä pysyy paikallaan, te-
kee selälle hyvää. 

Ylä- ja alaraajojen lihasvoimaa 
ja nivelten liikkuvuutta voi har-
joittaa huoletta. Varsinkin hyvä 
alaraajojen lihasvoima auttaa sel-
kää voimaan paremmin. Jos ala-
raajoissa ei ole riittävästi voimaa, 
korvataan ne selän liikkeillä, ku-
ten usein nostotilanteissa. Haas-
teena voi olla myös lonkkanivel-
ten huono liikkuvuus ja jäykkyys, 
jolloin lonkkien sijaan käytetään 
selkää. Tämä kaikki voi vähitellen 
alkaa tuntua selän rasittuneisuu-
tena ja kipuiluna. Siksi lonkkiin 
ja rintarankaan on hyvä saada li-
sää liikkuvuutta sekä reisi- ja pa-
karalihaksiin voimaa. Kehon iso-
jen, toiminnallisten lihasryhmien 
voimaa tulisi harjoittaa vähintään 
kahdesti viikossa kohtalaisella tai 
rasittavalla kuormituksella. Sen 
lisäksi tulisi harjoittaa kehon ta-
sapainoa.

Lyhyetkin liikkumishetket 
hyödyttävät

Liikkuminen tuottaa terveyttä ja 
hyvinvointia. Useimmiten ihmi-
set kertovat kuitenkin liikunnan 
harrastamisen esteenä olevan 
ajanpuutteen ja kiireen. Juuri 
suomeksi päivitetty aikuisten liik-
kumisen suositus 
(www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/) 

Liikkuminen kannattaa aina

huomioi entistä vahvemmin hy-
vinvoinnin kokonaisuuden. Suo-
situsten mukaan kevytkin liikus-
kelu aina kun mahdollista on 
parempi vaihtoehto kuin pelkkä 
paikallaanolo. Päivittäisen liik-
kumisen onkin osoitettu olevan 
terveydelle tärkeämpää kuin sa-
tunnaisesti tai harvakseltaan har-
rastetun liikunnan, koska sekin 
alentaa muun muassa verenso-
keri- ja rasva-arvoja. Liikuntaa ei 
siis välttämättä tarvitse erikseen 
harrastamaan, kun käyttää erilai-
sia arjen liikkumismahdollisuuk-
sia. Jokainen askel siis kannattaa.  

Silti edelleen kaikki sydämen 
sykettä kohottava liikkuminen on 
suositeltavaa. On osoitettu, että 
lyhyet, muutaman minuutin kes-
toiset ja fyysiseltä rasittavuudel-
taan kovatehoiset liikkumistuoki-
ot tuottavat erinomaisia tuloksia 
sydän ja verisuoniterveyteen sekä 
kuntoon. Kaikki lasketaan - jopa 
sellaiset askareet tai ulkoilu, joita 

Marjo Rinne. Kuva Reetta Muranen.
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ei ehkä tee liikkumisen vuoksi!  
Vaikka liikkumisen suotuisat 

terveysvaikutukset näkyvät vasta 
vuosien kuluttua, on sillä välittö-
miäkin vaikutuksia. Suosituksiin 
on nyt kirjattu uusi näkökulma 
liikkumisen suotuisista vaikutuk-
sista unen laatuun ja päiväsaikai-
seen vireyteen. Riittävällä unella 
ja liikkumisella on yhdessä mer-
kittäviä terveysvaikutuksia, ja 
unen vaikutus palautumisessa on 
suuri. Samoin liikkuminen tuot-
taa välittömästi hyviä vaikutuksia 
aivojen toimintaan, kuten mie-
lialan kohenemista, parempaa 
keskittymiskykyä ja stressin tun-
teen vähenemistä. Muita suotui-
sia fysiologisia vaikutuksia ovat 
muun muassa verenpaineen ale-
neminen tai parantunut insuliinin 
säätely. Palvelua 25 vuoden kokemuksella

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.fi

Hyvättyläntie 10
Lieto (katutaso)

Itäinen Pitkäkatu 39
Turku (katutaso)

Lähde liikkeelle omalla tavallasi

Monipuolinen liikkuminen on 
parasta mitä omalle hyvinvoinnil-

leen voi tehdä. Liikuntaa voi har-
rastaa edelleen aiempien terveys-
liikunnan suositusten mukaan, 
mutta on paljon henkilöitä, joilla 
ei ole mahdollisuutta toteuttaa 
niitä syystä tai toisesta. Tällöin 
pienikin määrä liikkumista on pa-
rempi kuin ei yhtään. Uusimman 
tutkimusnäytön mukaan liikku-
misen voi aloittaa kevyemmin ja 
silti sen terveysvaikutukset ovat 
mitattavissa. 

Jokainen voi myös räätälöidä 
liikkumisensa yksilöllisten mah-
dollisuuksiensa ja tarpeidensa 
mukaisesti entistä paremmin. 
Liikkumisen tavoitteena saa olla 
rentoutuminen, itsensä toteut-
taminen tai vaikkapa ilo ja hyvä 
olo. Joku haluaa liikkua itsek-
seen, joku kaipaa ohjausta ja 
muiden ihmisten seuraa. Monet 
selkäyhdistysten tarjoamat liikun-
taryhmät antavat oivan mahdolli-
suuden aloittaa matalalla kynnyk-
sellä ja säännöllisen harrastuksen 
liikkua ohjatusti ja turvallisesti. 

 

Marjo Rinne
Terveystieteiden tohtori 

Selkäliitto ry:n puheenjohtaja 
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Viikoittainen liikkumisen suositus 18—64-vuotiaille      

LIIKKUMALLA TERVEYTTÄ
- askel kerrallaan



TULE-TIETOKESKUKSEN KEVÄT 2019 
TULE-TIETOKESKUKSEN TEEMAPÄIVIÄ JOULUKUUSSA 

LANTIONPOHJA VAHVAKSI –MINILUENTO 
Tiistaina 3.12.2019 klo 12:00 

Luennoitsijana fysioterapeutti Petra Strahl Fysio Reumalasta 

NISKATERVEYS -MINILUENTO 

Tiistaina 10.12.2019 klo 12:00 

LONKAN JA SELÄN TOIMINNALLINEN YHTEYS -MINILUENTO  

Keskiviikkona 18.12.2019 klo 17:00 

Humalistonkatu 10 | Turku | 044 744 7085 | www.tule.fi 

Nopea hoitoonpääsy! 
www.sterikinlaakintavoimistelu.fi

Puh. 02 250 1300. Myös ilta-aikoja.

  



Jo vuodesta 1988

Nopea hoitoonpääsy! www.sterikinlaakintavoimistelu.fi

Fysioterapeutti Teemu Ahti
Yliopistonkatu 26 B, 4. krs, Turku

(Kestilän talo)

Tuki- ja
liikuntaelinten
fysioterapiaan

erikoistunut
fysikaalinen

hoitolaitos

Tervetuloa 

fysioterapiaan ja 

hierontaan! 

45min
4050€  

Myös lahjakortteja!                     Puh. 02 250 1300. Myös ilta-aikoja.

Jäsenille -10%

Jäsenhinta 
esim.

SÄHKÖ-VIKMAN OY
SÄHKÖISTYKSEN AMMATTILAINEN

l Sähköasennukset ja 
 suunnitelmat

l Teollisuusasennukset ja
 korjaukset

l Tele- ja heikkovirta-
 asennukset

l ATK-asennukset

Pohjanmaankatu 2 B 26, 20740 Turku
stig.vikman@sahko-vikman.inet.fi

Myös ilta- ja
viikonloppu-
päivystys

0400 523 606

Bussiyhtiö Putus Oy
Koukkarintie 10, 21870 Riihikoski, p. 0400 226 285

myynti@matkaputus.inet.fi
www.matkaputus.com

TILAUSAJOJA
Sopimuksen mukaan 

yli 30 vuoden 

kokemuksella!
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Hoidetuilla jaloilla 
jaksat paremmin

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut jalkojenhoitaja

LEENA GUSTAWS
myös intialainen päähieronta

Tullikatu 10, 21100 Naantali
Puh. (02) 435 3846, 040 533 8700
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AUTS! SELKÄÄ SÄRKEE AAMUISIN – LÖYTYYKÖ SYY NUKKUMISERGONOMIASTA? 
 

 

Mikäli fyysinen ja psyykkinen kuormittuneisuus tai erilaiset tapaturmien jälkitilat vaikuttavat uneen, on 
yleisesti järkevää kiinnittää huomiota nukkumisasentoihin ja unen huoltamiseen.  

Heräätkö aamuisin levänneenä ja virkeänä vai koetko kolotusta, särkyä tai kipua? Tuki- ja liikuntaelinoireet 
voivat liittyä nukkuma-asentoon silloin, kun ne haittaavat nukahtamista, herättävät yöllä tai aamulla liian 
varhain. Oireet voivat ilmetä myös puutumisena, pistelynä tai jäykkyytenä kivun tuntemisen sijasta. Mikäli 
oireet ovat pahimmillaan herätessä ja helpottuvat päivän mittaan, kannattaa huomio kiinnittää 
nukkumisergonomiaan. Myös toistuva asennon vaihtaminen, tyynyn ja peiton jatkuva korjailu tai asettelu 
voivat viitata nukkumisergonomian ongelmiin.  

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan suomalaisten lyhytunisuus, unen 
katkonaisuus sekä nukahtamisvaikeudet ovat varsin yleisiä ongelmia. 
Saman tutkimuksen mukaan viimeisen kuukauden aikana 
selkäkivuista on kärsinyt 35 % miehistä ja 41 % naisista. Vähän tai 
huonosti nukkuvat kärsivät muita useammin muun muassa niska-, 
hartia- ja alaselkäkivuista. Toisaalta myös tuki- ja liikuntaelimistön 
kivut ja vaivat voivat heikentää unen laatua. 

Nukkumisergonomian avulla 
pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja. Kaikki 
tuki- ja liikuntaelimistön oireet eivät kuitenkaan aiheudu 
huonosta nukkumisasennosta, mutta ovat osalla ihmisistä syynä 
siihen, että oireet pitkittyvät.  

Nukkumisergonomialla tavoitellaan anatomisesti hyvää 
nukkumisasentoa, jossa vartalo lepää patjan päällä tyynyjen 
tukemana.  

Lihasten rentoutuessa unen aikana niiden antama tuki ja suoja 
nivelille ja selkärangalle vähenee. Mikäli patjan ja tyynyn tuki ei 
ole riittävää, ranka ja nivelet taipuvat tai kiertyvät huonoon 
asentoon. Tiedostamattamme suojaamme nivelrakenteita 
staattiselta venytykseltä jännittämällä lihaksia, jolloin aamulla 
herätessä saatamme tuntea lihasjäykkyyttä tai niska- ja 
selkäoireita. Patjan tehtävä on tukea vartalon luonnollisia kaaria 
ja mahdollistaa hyvä selkärangan ja nivelten asento. Sopivalla 
tyynyllä luodaan päälle ja kaularangalle tuki. 

Kaikissa asennoissa on luvallista nukkua. Tärkeintä on, että 
saavuttaa unen. Nukkumisasentoja parantamalla pyritään siihen, 
että palauttavan syvän unen määrä lisääntyy. 

 

Jenna Walldén 
fysioterapeutti, suunnittelija 

TULE-tietokeskus 

Kylkimakuuasennossa tyyny polvien 
välissä vähentää lanneselän kiertoa 
ja tukee lonkkanivelen 
keskiasentoa. Vastaavasti tyyny 
päällimmäisen käden alla vähentää 
yläselän kiertoa. 
 
Selinmakuulla tyyny tai pyyherulla 
polvien alla voi vähentää painetta 
ristiselässä. Aseta tyyny tai 
pyyherulla petauspatjan ja patjan 
väliin niin se pysyy paikoillaan. 
 
Vatsamakuuasennossa tyyny tulisi 
sijoittaa hartioiden alle niin että 
ylävartalo nousee jonkin verran. Pää 
sijoitetaan tyynyn reunaan niin että 
kaularanka kiertyy mahdollisimman 
vähän. Tyyny vatsan alla suoristaa 
lanneselän lisääntynyttä notkoa. 

 

 

Ihminen nukkuu 
noin kolmasosan 
elämästään – 75 

ikävuoteen mahtuu 
noin 25 vuotta unta. 
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sijoittaa hartioiden alle niin että 
ylävartalo nousee jonkin verran. Pää 
sijoitetaan tyynyn reunaan niin että 
kaularanka kiertyy mahdollisimman 
vähän. Tyyny vatsan alla suoristaa 
lanneselän lisääntynyttä notkoa. 

 

 

Ihminen nukkuu 
noin kolmasosan 
elämästään – 75 

ikävuoteen mahtuu 
noin 25 vuotta unta. 

AUTS! SELKÄÄ SÄRKEE AAMUISIN – LÖYTYYKÖ SYY NUKKUMISERGONOMIASTA? 
 

 

Mikäli fyysinen ja psyykkinen kuormittuneisuus tai erilaiset tapaturmien jälkitilat vaikuttavat uneen, on 
yleisesti järkevää kiinnittää huomiota nukkumisasentoihin ja unen huoltamiseen.  

Heräätkö aamuisin levänneenä ja virkeänä vai koetko kolotusta, särkyä tai kipua? Tuki- ja liikuntaelinoireet 
voivat liittyä nukkuma-asentoon silloin, kun ne haittaavat nukahtamista, herättävät yöllä tai aamulla liian 
varhain. Oireet voivat ilmetä myös puutumisena, pistelynä tai jäykkyytenä kivun tuntemisen sijasta. Mikäli 
oireet ovat pahimmillaan herätessä ja helpottuvat päivän mittaan, kannattaa huomio kiinnittää 
nukkumisergonomiaan. Myös toistuva asennon vaihtaminen, tyynyn ja peiton jatkuva korjailu tai asettelu 
voivat viitata nukkumisergonomian ongelmiin.  

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan suomalaisten lyhytunisuus, unen 
katkonaisuus sekä nukahtamisvaikeudet ovat varsin yleisiä ongelmia. 
Saman tutkimuksen mukaan viimeisen kuukauden aikana 
selkäkivuista on kärsinyt 35 % miehistä ja 41 % naisista. Vähän tai 
huonosti nukkuvat kärsivät muita useammin muun muassa niska-, 
hartia- ja alaselkäkivuista. Toisaalta myös tuki- ja liikuntaelimistön 
kivut ja vaivat voivat heikentää unen laatua. 

Nukkumisergonomian avulla 
pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja. Kaikki 
tuki- ja liikuntaelimistön oireet eivät kuitenkaan aiheudu 
huonosta nukkumisasennosta, mutta ovat osalla ihmisistä syynä 
siihen, että oireet pitkittyvät.  

Nukkumisergonomialla tavoitellaan anatomisesti hyvää 
nukkumisasentoa, jossa vartalo lepää patjan päällä tyynyjen 
tukemana.  

Lihasten rentoutuessa unen aikana niiden antama tuki ja suoja 
nivelille ja selkärangalle vähenee. Mikäli patjan ja tyynyn tuki ei 
ole riittävää, ranka ja nivelet taipuvat tai kiertyvät huonoon 
asentoon. Tiedostamattamme suojaamme nivelrakenteita 
staattiselta venytykseltä jännittämällä lihaksia, jolloin aamulla 
herätessä saatamme tuntea lihasjäykkyyttä tai niska- ja 
selkäoireita. Patjan tehtävä on tukea vartalon luonnollisia kaaria 
ja mahdollistaa hyvä selkärangan ja nivelten asento. Sopivalla 
tyynyllä luodaan päälle ja kaularangalle tuki. 

Kaikissa asennoissa on luvallista nukkua. Tärkeintä on, että 
saavuttaa unen. Nukkumisasentoja parantamalla pyritään siihen, 
että palauttavan syvän unen määrä lisääntyy. 

 

Jenna Walldén 
fysioterapeutti, suunnittelija 

TULE-tietokeskus 

Kylkimakuuasennossa tyyny polvien 
välissä vähentää lanneselän kiertoa 
ja tukee lonkkanivelen 
keskiasentoa. Vastaavasti tyyny 
päällimmäisen käden alla vähentää 
yläselän kiertoa. 
 
Selinmakuulla tyyny tai pyyherulla 
polvien alla voi vähentää painetta 
ristiselässä. Aseta tyyny tai 
pyyherulla petauspatjan ja patjan 
väliin niin se pysyy paikoillaan. 
 
Vatsamakuuasennossa tyyny tulisi 
sijoittaa hartioiden alle niin että 
ylävartalo nousee jonkin verran. Pää 
sijoitetaan tyynyn reunaan niin että 
kaularanka kiertyy mahdollisimman 
vähän. Tyyny vatsan alla suoristaa 
lanneselän lisääntynyttä notkoa. 

 

 

Ihminen nukkuu 
noin kolmasosan 
elämästään – 75 

ikävuoteen mahtuu 
noin 25 vuotta unta. 



YHTEISTYÖHINNAT TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY:n JÄSENILLE:

30min 33€  l  45min 45€  l  60min 50€  l  75min 58€  l  90min 62€

     Soita ja kysy lisää!

Hämeenkatu 16, 20500 Turku
puh. 044 260 1608  
sissifysio@gmail.com           
www.sissifysio.fi

Sissi Fysio Oy

Sissi Fysio Oy
Olemme erikoistuneet hoitamaan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja ja kipuja. 

Esim: niska-hartiavaivoja, selkäkipuja, lihaskipuja, nivelkipuja, jännetulehduksia, 
rasitusvammoja, turvotusta, päänsärkyä ja asentohuimausta.

Käytössämme ovat seuraavat hoitomuodot:
Aktiivinen terapeuttinen harjoittelu, pehmytkudoskäsittelyt, manuaalinen terapia, 

kinesioteippaus, fysikaaliset hoidot, akupunktio, lymfaterapia.

Tekonivelsairaala Coxa 
Niveltie 4, 33520 Tampere 1 03 3117 8023 
www.coxa.fi I www.valinnanvapaus.fi 

Valitse 
liikkumisen ilo!� 

Tiesitkö, että sinäkin voit valita Coxan? 
Valinnanvapauden ansiosta'asiakkaat kaikkialta 

Suomesta voivat tulla meille tekonivelleikkauksiin . . 
erikoistuneiden huippuammattilaisten hoitoon . 

Tekonivelsairaala 

co>=ca 
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Joulukuussa on ennen itse jou-
lua muutamia sellaisia päiviä, 
joilla ei enää ole sitä merkitys-
tä kuin menneinä aikoina. Ne 
elävät kuitenkin vielä eri yh-
teyksissä. Aloitetaanpa joulu-
kuun kuudennesta.

- No mitäs vanhaa tuossa nyt sitten, 
sehän on tietysti itsenäisyyspäivä! 
Kylläpä hyvinkin, mutta on se myös 
muuta, nimittäin alkujaan Nikolauk-
sen nimipäivä. Nimen antanut mies 
oli 300-luvulla elänyt Myran piispa, 
jonka kerrotaan kuolleen joulukuun 
kuudentena. Nimi tulee kreikan sa-
noista nikee, ’voitto’ ja laos ’kansa’. 
Nikolaus on suuresti muistettu niin 
läntisessä kuin itäisessä kirkossa. 

Hän eli nykyisen Turkin lounaisnur-
kassa Välimeren rannalla. Nikolaus 
auttoi salaa vaikeuksissa olevia ih-
misiä, ja tämä teki hänestä myöhem-
män joulupukin esikuvan.

Menneitten aikojen suomalaisilla 
Nikolaus oli metsälintujen suojelija. 
Maailmalla hän on muiden muassa 
merenkulkijain, kalastajien, kauppi-
aitten, jopa apteekkarien ja asianaja-
jien suojeluspyhimys. Ja tietysti las-
ten – sopivasti jouluun liittyen.

Niilot, Nikot, Nikit ja Niklakset 
ovat meillä saaneet hänen mukaansa 
nimensä.

Lucia, Valotar

Seuraava erityisempi merkkipäivä on 
13.12. Lucia.. Nimi tulee latinan sa-
nasta lux,’valoisa’, ja siitä sananmu-
kainen käännös Valotar. Hän oli nuori 
nainen, joka surmattiin uskonvainoissa 
Sisilian Syrakusassa vuonna 304 jKr. 

Erään pyhimyslegendan mukaan 
Lucian kauniisiin silmiin rakastunut 
mies halusi hänet omakseen. Lucia 
ei halunnut miestä, riisti epätoivoi-
sena silmät päästään ja ojensi ne 
miehelle. Silloin Lucia sai uudet, en-
tistä kauniimmat silmät. Kun mies ei 
vieläkään saanut Luciaa, hän tappoi 
tämän miekallaan. Lucia on sitten 
ollut sokeiden ja silmäsairaiden suo-
jeluspyhimys.

Lucian päivän vietto kynttiläkruu-
nua kantavan neitosen juhlistamana 
on tullut Suomeen vasta 1800-luvun 
lopulla, ensin maamme ruotsinkie-
listen alueiden kautta. Seija on mei-
käläinen muoto Luciasta. Ortodok-
sisessa kalenterissamme on Lusia, 
mutta tämän nimen pyhimyslegenda 
on toinen kuin lännessä.

Annan, Neitsyt Marian äidin mu-
kaan nimetty päivä oli Turun hiippa-
kunnassa vanhastaan Lusian jälkeen 
15.12. - ainoana koko kristikunnas-
sa. Sillä muualla Annaa muistettiin 
9.12., ja jo 1708 meilläkin siirryt-
tiin tuohon päivään. Mutta Annan 
päivästä Suomessa eli pitkään kan-
sanmuisto, että se oli vuoden lyhin 
päivä, ja että ”Lutun [siis Lusian] yö, 
Annan aatto” joulukuun 13. ja 14. 
välissä, on vuoden pisin. ”Silloin 
kukkokin kolmasti orrelta putoo.”

Kuinkas nyt kalenteri oli näin se-
kaisin? Syynä oli aiemmin käytetty 
juliaaninen ajanlasku, joka 1300-lu-
vulla oli 11 vuorokautta jäljessä au-
ringon mukaista ajankulkua. Vuoden 
lyhin päivä eli talvipäivän seisaus 
osuikin silloin tuohon vanhaan An-
nan aattoon 13.-14.12.

Anna tulee heprean sanasta han-
nah eli ’armo’. Raamatussa Annaa ei 
mainita, mutta se ei estänyt häntä tu-
lemasta merkittävään asemaan ole-
tettuna Jeesuksen isoäitinä. Veistok-
sissa ja maalauksissa on usein ”Anna 
itse kolmantena” eli Jeesus-lapsi Ma-
rian sylissä ja nämä kumpikin Annan 
sylissä. Kristus oli niin ylhäinen, että 
hänen äitiään uskallettiin paremmin 
lähestyä, ja ilmeisesti tämän äitiä 
taas paremmin kuin tytärtä.

Paavi antoi 1398 synninpäästön 
niille, jotka Annan-päivänä kävivät 
Hattulan kirkossa. Mm. Salon kap-
peli oli omistettu Annalle, ja Turun 
Tuomiokirkossa oli hänelle alttari ja 
kaupungissa Pyhän Annan kilta.

Annan suosiosta kertoo, että nimes-
tä on meilläkin monta muunnosta, ai-
nakin: Anja, Anne, Anu, Anni, Annika, 
Annukka, Anneli, Annu ja Annikki.

Joulun tuoja 

Ja sitten vielä Tuomas, 21.12. Nimen 
taustalla on yksi Jeesuksen kahdesta-
toista opetuslapsesta eli apostolista. 
Alkujaan nimen aramealainen kan-
tamuoto ta’uma tarkoitti kaksosta. 
Tuomas tunnetaan epäilijänä joka 
ei uskonut Jeesuksen ylösnousseen, 
ennen kuin kosketti tämän haavoja 
(Joh. 20:24–25). Vielä ennen vuot-
ta 1774 Tuomaan päivä oli Ruotsi-
Suomessa pyhäpäivä. Hyvät ruoat ja 
juomat kuuluivat jo asiaan, vaikka 
jouluun oli vielä muutama päivä.

”Hyvä Tuomas joulun tuopi” on 
vieläkin tuttu sanonta. Silloin pitäisi 
jouluvalmistelujen olla tehdyt. Var-
sinais-Suomessa ja Satakunnassa sa-
nottiin lutikat ja muut syöpäläiset irti 
Tuomaana tai kolme päivää sitä en-
nen. Kynnyksen yli laitettiin päre, jota 
pitkin häädetyt saivat marssia ulos. Ei 
ole tietoja, tehosiko toimenpide.

Tuomaan pohjalta ovat nimet 
Tomi, Tommi ja Tuomo. Ja nyt Tuo-
maan jälkeen onkin sitten itse joulun 
aika edessä, mutta se on jo eri juttu.

Jouko Räty

”Anna itse kolmantena” - Pyhä Anna 
pitää sylissään tytärtään Neitsyt Mariaa 
ja tämän poikaa, lapsenlastaan Jeesus-
ta.  Pohjoissaksalaista työtä oleva veistos 
Liedon kirkosta noin vuosilta 1480-1500, 
nykyisin Turun linnassa. Kuva: Jouko Räty

Merkkipäiviä ennen joulua
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Perinteisten jouluruokien 
nauttiminen kuuluu mo-
nilla olennaisena osana 
jouluun. Joulu on vain 

kerran vuodessa, joten silloin voi 
antaa tavanomaista enemmän 
painoarvoa ruoan makunautin-
noille. Joulupyhiksi kannattaa 
hankkia lähinnä sellaisia joulu-
ruokia, joista suurin osa perhe-
piiriin kuuluvista pitää. On tur-
ha haalia tarjolle totutun tavan 
vuoksi kaikkea mahdollista, kos-
ka silloin osa ruoista jää kuiten-
kin syömättä.

Moni jouluruoka on 
mainettaan parempi

Kala eri muodoissaan on erityi-
sen suositeltavaa jouluruokaa. 
Se on hyvä proteiinin, omega-
3-rasvahappojen sekä D-vitamii-
nin lähde. Nykypäivän kinkku 
on melko vähärasvaista ja myös 
hyvä proteiinin lähde. Valmis-
tamalla kinkun ja kalaruoat itse 
voi säädellä niiden suolan mää-
rää. Kaupan valmiskinkku on 
usein turhan suolaista. Suola si-
too itseensä nestettä, jonka avulla 
kinkkuun saadaan lisää painoa ja 
sen säilyvyysaika pitenee. Sama 
koskee silliä sekä graavattua ja 
savustettua kalaa. 

Kasvisten osuutta joulupöydäs-
sä edustaa keitetyistä juureksista 
koostuva rosolli. Siihen perintei-
sesti kuuluva silli kannattaa tar-
jota erikseen. Tällöin itse kukin 
voi päättää, kuinka paljon sitä 
syö vai syökö lainkaan. Jouluiset 

laatikkoruoat toimivat lähinnä 
makunautinnon ja energian läh-
teenä, sillä pitkäaikainen ja mo-
nivaiheinen kypsennys heikentää 
niiden vitamiinisisältöä. 

Hedelmät ja pähkinät ovat ter-
veyttä ajatellen jouluruokien par-
haimmistoa. Pähkinät sisältävät 
hyvälaatuista pehmeää rasvaa. 
Tosin suuren energiamäärän 
vuoksi kourakaupalla ei niitäkään 
kannata napostella. Suositeltavaa 

Ruokailo - tärkeä 
osa joulua

on nauttia pähkinät ilman suola- 
tai sokeripäällysteitä, jolloin nii-
den oma aito maku pääsee esille. 

Keinoja jouluähkyn ja 
lihomisen ehkäisyyn

Monille kertyy ylimääräistä pai-
noa joulunviikkojen aikana jopa 
2-5 kiloa. Useimmiten syynä on 
se, jouluruokia on nautiskeltu 
mielin määrin. Houkutus syödä 
yli tarpeen on suuri, jos monen-
laisia herkkuja on tarjolla jatku-
vasti sekä kotona että kyläillessä. 
Liikuntakin jää usein tavanomais-
ta vähäisemmäksi.

Jouluähkyn ja lihomisen voi 
ehkäistä siten, että kaikkia jou-
luruokia ei laiteta tarjolle yhtenä 
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päivinä. Kun valittavana ei ole sa-
malla kertaa kovin monta ruoka-
lajia, houkutus syödä liian paljon 
vähenee. Ateriointiin kannattaa 
varata myös aikaa siten, että on 
mahdollista syödä hitaasti joka 
suupalasta nautiskellen. Tällöin 
ehtii huomata olevansa jo kylläi-
nen, ennen kuin ähky olo pääsee 
yllättämään.  Houkutusta syödä 
liikaa voi vähentää myös siten, 
ettei suklaata ja makeisia ole jat-
kuvasti käden ulottuvilla. 

Syömistä voi jo joulua edeltä-
vänä aikana jonkin verran keven-
tää, jolloin joulupyhinä on varaa 
nauttia ruoista huolettomammin. 
Tiukka nälkäkuuri ei kuitenkaan 
ole hyväksi, sillä se lisää vain 
houkutusta ahmia ruokaa joulu-
aikaan entistäkin enemmän.

Perinteet ja mieltymykset 
muuttuvat

Muutoksen tuulet puhaltavat 
myös joulupyhien ruokatarjon-
nassa. Lipeäkala kuulunee Suo-
men vanhimpiin jouluruokape-
rinteisiin. Sen vannoutuneet ys-
tävät valmistavat sitä jopa alusta 
alkaen itse. Lipeäkala kuuluu 
harvoin koko perheen herkkui-
hin, mikä lienee eräs syy sen 
tarjonnan vähenemiseen. Moni-
kohan nykypäivän lapsi tuntee 
lipeäkalan edes nimeltä saati että 
olisi maistanut sitä?

Myös joulukinkun suosio näyt-
tää hiipuvan, sillä se on saanut 

kilpailijakseen kalkkunan. Li-
säksi varsinkin nuorten keskuu-
dessa perinteisen kinkun korvaa 
”kasviskinkun”, jonka keskeisiä 
raaka-aineita ovat gluteeni- ja 
soijajauhot.  

Joulujuomaksi valmistettiin 
perinteisesti kotikaljaa. Nykyi-
sin yhä useammin on tarjolla 
alkoholipitoisia juomia.  Niiden 
hallitsematon käyttö lienee eräs 
pahimpia jouluilon pilaajia var-
sinkin lapsiperheissä. 

Jouluruokia on tarjolla esimer-
kiksi työpaikoilla ja pikkujouluis-
sa jo useita kertoja ennen joulua. 
Tämän vuoksi moni voi kokea 
jonkinasteista kyllästymistä nii-
hin ja haluaa syödä joulupyhinä 
jotain muuta. Pääasia voi olla se, 
että kokataan ja nautitaan sellai-
sia koko perheelle mieluisia ruo-
kia, jotka poikkeavat arkipäivien 
ruokatarjonnasta. 

Tärkeintä levollinen joulumieli

Kannattaa muistaa, että jouluruo-
at eivät ilmesty pöytään nappia 
painamalla. Joku on nähnyt pal-
jon vaivaa niiden eteen, vaikka 
olisikin ostanut ne pääosin val-
miina. Auttavat kädet mahdol-
listavat sen, että joulupöydän 
”emäntäkin” voi nauttia joulun 
tunnelmasta ja kiireettömistä het-
kistä. Aterioiden välillä kannattaa 
ulkoilla ja puuhailla muuta itselle 
mieluisaa. Siten saa edes jonkin 
verran liikuntaa ja energiaa kulu-
maan sekä ajatukset pois ruoasta. 

Syömisen ei pitäisi olla joulus-
sa keskeisin asia vaan joulun tar-
joamista vapaapäivistä kannattaa 
nauttia monipuolisesti ja kaikilla 
aisteilla: kuunnella mielimusiik-
kia, uppoutua hyvään kirjaan, 
seurustella omaisten ja ystävien 
kanssa ja nauttia välillä myös kii-
reettömistä hetkistä omassa hy-
vässä seurassa - mikä itse kusta-
kin tuntuu parhaalta.

Paula Hakala
ravintotieteen dosentti (emerita)

hakalapaula22@gmail.com
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APTEEKKI PRISMA 
LÄNSIKESKUS

APTEEKKI
Länsikeskus

Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860

HELSINKI: Forum, Yrjönkäytävä • 045-6539110 
TURKU: Yliopistonkatu 28 • 045-6539111w
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Ihanan
 pehmeät! 

Paras anatominen muotoilu! 
Suomen suurin valikoima!

Laadukkaat 
tukipohjalliset 

jalkojen ja selän hyvinvointiin.

ANGORA 
LÄMMITTIMET TUKIPOHJALLISET

niveltuet, jalkojenhoito-
tuotteet ym.

Meiltä myös

Huippulaatua 
Itävallasta!

KOOT:
24-48!
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paremman palvelun housukauppa
Hämeenkatu 8, Turku, p. 02 231 8434 
ark.9-18, la 9-15 l www.housumies.fi

Aikuisen naisen 
housu-ja farkkukauppa

Hämeenkatu 14, Turku, p. 02 233 4870 
ark.9-18, la 9-15 l www.hanmina.fi

Yliopistonk. 14 B 
Turku
puh. 02 231 3764
Avoinna: 
ma-pe 9.30-17.30 
la 9.30-14.00

Yksityinen palveleva 
kenkäkauppa
naisille ja miehille!

VUODESTA 1970

www.kenkalehtonen.f i

Askelklinikka Turku
Sibeliuksenkatu 3, 3 krs. 20100 TURKU

Ajanvaraus p. 020 1122 420
info.turku@askelklinikat.fi
www.askelklinikkaturku.fi

VARAA AIKASI
ALARAAJATUTKIMUKSEEN!

ALARAAJOIHIN ERIKOISTUNUTTA FYSIOTERAPIAA
YKSILÖLLISIÄ TUKIPOHJALLISIA

ONGELMIA JALKOJEN
KANSSA?

Meiltä
myös

lahjakortit!
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Thank you for the music
Kun päivää pidemmäksi koituu yö
se vääjäämättä miestä syö
koko valoisan ajan vie päivän työ
töistä päästessä pimeys kasvoille lyö

jos mieli kulkee marraskuun malliin
on ponnistus lähteä uimahalliin
tai uusia harrastuksia kahmia
on helpompaa lohturuokaa ahmia

painonnoususta seuraa uusi pulma
on saatava tuore näkökulma
mistä ruuan sijaan saisi virkistystä
torjumaan kaamosväsymystä

minäpä kerron, Abbakin sen keksi
on luotu musiikki arjen piristykseksi
kun vettä vihmoo ja viluttaa niin
mikä parempaa kuin suunnata konserttiin

lienee konserttitalo kelvoton, vaan orkesteri ei
jos enemmän kiinnostaakin hurlumhei
onhan sitä klubia ja vierailevaa tähteä
ei aina tarvitse Helsinkiin lähteä

tänä syksynä olen kuullut Pepeä ja Jaria
ja TFO:n konserttia en ainoastaan paria
vaan melkein niin monta kuin viikkoa on
kiitos mukaansatempaavan ohjelmiston

jos orkesterin soitto on liian tuimaa
ja puoli-ilmaisenkin lipun hinta päätä huimaa
on olemassa oiva vaihtoehto:
WA museo on varsinainen kulttuurin kehto

tiistai-sarja tarjoaa huippu-muusikoita
kamarimusiikkia, tangoa, aarioita
museotilassa voi tulla kylmä, siis lisävinkki:
ylle shaali, ja paussilla lämmittävä drinkki

voi musiikista nauttia myös kotosalla
pitää äänen kaatosadetta kovemmalla
jääköön siivous, olkoon ulkosalla vetistä
tai voihan sitä imuroida - musiikkia netistä!

Miia Norrdal
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Syksyn aikana on tapahtunut monenlaista. Liikuntaryhmät kokoavat viikottain suuren joukon huolehti-
maan selkänsä kunnosta. Uutena alkoi PhysioPilates-ryhmä yhteistyössä Turun seudun Reumayhdistyksen 
kanssa.

Syyskauden avajaisia vietettiin luontoretkellä Kuhankuonolla parinkymmenen jäsenen voimin ja asiansa 
osaavan oppaan johdolla.

RETKEILYÄ, KOULUTUSTA, VIIHDETTÄ JA TIETOA …

Selkäliiton alueellinen neuvottelupäivä järjestettiin Ruissalon Kylpylässä syyskuun lopulla. 
Yhdistyksestämme mukana olivat Kaarina Frosterus, Heikki Kanervamäki ja Jarno Sointusalo.

Lokakuun alussa Arja Koriseva hurmasi paikalla olleet mahtavalla 30-vuotiskiertuekonsertilla Konsertti-
salissa. Loistava taiteilija!

Selkäpäivänä 16.10. TYKS Orton selkäkeskus esitteli toimintaan 46 henkilölle TULE-tietokeskuksessa ja 
illalla lääkäri Harri Helajärvi antoi vinkkejä selkävaivojen selättämiseen 56 henkilölle. Päivä keräsi siis 
yhteensä sata osallistujaa.

Syksyisen kaunis sää helli 
luontoretkelle osallistujia 
Kuhankuonolla.

VAIVAAKO SINUA 
PITKITTYNYT 

ALASELKÄKIPU?

TULE KUNTOSALIRYHMÄÄN!

MITÄ? 8 viikon kuntosaliharjoittelujakso. 
InBody -kehonkoostumus- ja 
lihasvoimamittaukset.

MISSÄ? Luolavuorentie 2, talo 1 C, 20810 Turku

MILLOIN? Ajalla 3.2. – 9.4.2020, ryhmä kokoontuu 
maanantaisin ja torstaisin klo 16-17.

Ryhmään otetaan 10 osallistujaa, jotka osallistuvat samalla Turun 
ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyöhön.

Kehonkoostumusmittaukset toteutetaan Liikunta- ja 
toimintakykylaboratoriossa, Medisiina D, Kiinanmyllynkatu 10, Turku.

Harjoittelu kuntosalilla ja mittaukset ovat osallistujille MAKSUTTOMIA.

OTA YHTEYTTÄ! 
Eero Vähämäki, 040 0440231, eero.vahamaki@edu.turkuamk.fi

YHTEISTYÖSSÄ



mukaan liikkumaan kunnon ja mielen virkistykseksi mukavassa 
seurassa yhdistyksen monipuolisen liikuntatoiminnan parissa. 

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

PALVELEMME
MEHILÄISEN TALOSSA

KAUPPIASKATU 10, TURKU
Avoinna: ma-pe 8-20
 la 9-18
 su 10-18

P-Louhesta suora yhteys hissillä.

SAAT KAIKKI TERVEYSPALVELUT
SAMAN KATON ALTA!

Puh. 02 275 0400 Fax 02 275 0430

www.linnanapteekki.fi

Syksyn selkäryhmät jatkuvat viikolle 51 ja kevään ryhmät alkavat viikolla 3.

SELKÄLEHTI 15

Tervetuloa 



SELKÄLEHTI16

Liityitkö	yhdistykseen		
vuoden	2019	aikana?	

TEATTERIMATKA RAUMAN TEATTERIIN 

”Myydään 3h + keittiö” 

26.2.2020 

Sitovat ilmoittautumiset 3.2.2020  
mennessä 040 558 1025 

Ilmoittautumisen jälkeen maksu tilille  
Turun Seudun Selkäyhdistys  

FI42 5710 0440 1072 25, viitenro 3175 

Lähtö klo 10.30 
Turun linja-autoasema, tilausajolaituri 9 

Hinta sisältää teatterilipun, bussikuljetuksen ja  
ruokailun ravintola Buena Vistassa. 45€ 

Hurmaava  

tragikomedia! 

Kuva: Henna Junnila 

TERVETULOA	UUSIEN	JÄSENTEN	
JÄSENILTAAN!	

Keskiviikkona	22.1.2020		
klo	18.00-19.30		
TULE-tietokeskus,	Humalistonkatu	10	

Illan	ohjelmassa	on	yhdistyksen	ja	TULE-
tietokeskuksen	toiminnan	esittely	sekä	
pieni	liikuntahetki.	Kahvitarjoilu.	

TULE-TIETOKESKUKSEN 
PIKKUJOULUT 
Keskiviikkona 27.11.2019 
klo 12-15 

!  Jouluista haitarimusiikkia 
!  Joulun tietovisa klo 13 
!  Glögiä ja pientä purtavaa 
!  Naprapatia ja kaularangan kiputilat  

–miniluento klo 15 

Humalistonkatu 10, Turku  

Kuva: Pixabay 



SELKÄLEHTI 17

KESKIVIIKKOKERHO

TASAPAINORYHMÄ
Lähes kaikki ihmisen toiminta vaatii jonkinlaista tasapainoa. Tasapaino onkin kaiken liik-
kumisen ja toiminnan perustekijä. Tasapainoharjoittelu ylläpitää ja kehittää tasapainoa, 
kehonhallintaa ja keskivartalon lihaksia.

Yhdistyksen tasapainoryhmä aloittaa Ruusukorttelissa torstaina 16.1.2020 klo 17.00 ja 
jatkuu huhtikuun loppuun. Ryhmää ohjaa fysioterapeutti Silja Koljander. Osallistumis-
maksu on yhdistyksen muiden ryhmien mukaan 4 €/kerta. 
Tervetuloa mukaan!

Turun Seudun Selkäyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
pidetään TULE –-tietokeskuksessa, 
os Humalistonkatu 10 Turku
tiistaina 26.11.2019 klo 17.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.    Tervetuloa!

Keskiviikkokerho kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 11.00. Lähiajan ohjelma on seuraava:
18.12. tutustuminen Turun Birgittalaisluostariin, os. Ursininkatu 15. 

Yhdistys tarjoaa joulukahvit.
15.1. tutustuminen Turun Linnaan ja siellä olevaan ”Muutama sana naisesta” –näyttelyyn.

19.2. tutustuminen Turun Taidemuseoon
18.3. tutustuminen Vanhan suurtorin ympäristöön. Kokoontuminen Brinkkalan talon edessä.

Tervetuloa mukaan kerran tai joka kerta oman mielenkiintosi mukaan!



SELKÄLEHTI18

LIIKUNTATOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2020
SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.

maanantaisin  klo 16.45  ajalla 13.1. – 18.5.
maanantaisin  klo 17.30  ajalla 13.1. – 18.5.
maanantaisin  klo 18.30  ajalla 13.1. – 18.5.
tiistaisin  klo 15.00  ajalla 14.1. – 19.5.
tiistaisin   klo 15.45  ajalla 14.1. – 19.5. (ns. äijäjumppa)

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 4.00 €/kerta. 
Jäsenet voivat ostaa edullisia kymmenen kerran lippuvihkoja ohjaajilta. 
Ohjaajina ovat maanantaisin ft Jaana Siipola ja ft Silja Koljander sekä 
tiistaisin ft Maiju Isotahdon.

VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin  klo 18.15 (45 min) ajalla 13.1. – 27.4. (ei 13.4.) 
torstaisin  klo 16.45 (45 min) ajalla 16.1. – 23.4.

Ilmoittautumiset puh. 040 525 1739. 
Osallistumismaksu kevään erikoistarjouksena on jäseniltä 90 € ja muilta 113 €.
Ohjaajana maanantaisin on ft Joni Koskimäki ja torstaisin ft Nelli Suominen.

PHYSIOPILATESRYHMÄ
Ryhmä kokoontuu Ruusukorttelissa tiistaisin klo 18.30 – 19.30 ajalla 14.1. – 21.4. 
Ilmoittautumiset puh. 040 525 1739. 
Osallistumismaksu on 85 €. 
Ryhmää ohjaa ft Afrisa Kapella, ja se toteutetaan yhteistyössä 
Turun seudun Reumayhdistyksen kanssa.

TASAPAINORYHMÄ
Ryhmä kokoontuu Ruusukorttelissa torstaisin klo 17.00 ajalla 16.1. – 23.4. 
Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 4 €/kerta. 
Ryhmää ohjaa ft Silja Koljander.

Osallistumismaksut voi maksaa myös Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.





Hyvää Joulua ja 

uutta vuotta!


