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Puheenjohtajan palsta

VALOISAMPAA 
TULEVAA VUOTTA

Pian päättyvä vuosi on ollut yhdistyksessä, maas-
samme ja koko maailmassa hyvin erikoinen vuo-
si. Koronapandemia on sulkenut tiloja, rajoittanut 
liikkumista, aiheuttanut sosiaalista eristäytymistä 
ja monenlaisia uskomuksia. Rokotteet toivat uskoa 
paremmasta ajasta ja Suomen avautumisesta. Edel-
leen tartuntaluvut ovat kuitenkin korkeita, ja tauti 
on siirtynyt pääosin nuoremmalle ja rokottamatto-
malle väestölle.

Yhdistyksemme koko liikuntatoiminta oli py-
sähdyksissä kevään ajan. Syksyllä ryhmät pääsivät 
aloittamaan, mutta jo marraskuun alussa Ruusukort-
teli otti liikuntasalin kolmannen koronarokotuksen 
antopaikaksi jouluun asti. Jouduimme lopettamaan 
tiistain selkäryhmän ja siirtämään maanantain ryh-
mät TULE-tietokeskukseen. 

Säännöllisen liikunnan merkitys jäsenillemme ja 
muille selkäoireisille on suuri. On todella harmil-
lista, että sovitut liikuntavuorot peruutetaan. Ym-
märrän rokotusten tärkeyden, mutta ihmettelen, 
eikö kaupungilta löytynyt mitään muuta paikkaa. 
Nyt mennään näin ja toivotaan, että uusi vuosi an-
taisi mahdollisuuden ympärivuotiseen liikuntatoi-
mintaan.

Yhdistyksen hallitus on suunnitellut tulevan vuo-
den toiminnan normaaliajan mukaan. Kukaan 
meistä ei tiedä eikä osaa ennustaa, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan, mutta toivon, että vihdoin päästäi-
siin tapaamaan toisiamme niin vertaistreffeillä, 
keskiviikkokerhossa kuin selkäilloissakin. Toivon 
todella, että jäsenet uskaltavat lähteä liikkeelle ja 
osallistua yhteiseen toimintaamme.

Korona-aikana jäsenmäärämme on valitettavasti 
vähentynyt. Näin on tapahtunut myös muissakin 
yhdistyksissä, kun kasvokkain tapahtuvaa toimin-
taa on jouduttu vähentämään tai lopettamaan ko-
konaan. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että uusia 
jäseniä on myös tullut mukaan. Järjestämme heille 
toimintamme esittelyä tammikuussa.

TULE-tietokeskus on yhdistyksemme hallinnoima 
neljän turkulaisen tule-yhdistyksen yhteinen tieto-
keskus, josta saa maksutonta ohjausta ja neuvon-
taa tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvissä asioissa. 
Lisäksi keskuksessa on teemapäiviä, mittauspäiviä 
ja miniluentoja. Parhaiten tietoja kulloinkin ajan-
kohtaisesta toiminnasta saa osoitteessa tule.fi tai 
soittamalla numeroon 044 7447085.

Jälleen kerran muistuttaisin, että jos sinulla on 
toimiva sähköpostiosoite, niin ilmoita se yhdistyk-
seemme. Aika ajoin tulee kiireellistä tiedotettavaa, 
jolloin viesti nopeimmin saavuttaa jäsenet juuri 
sähköpostilla. Kiitos sinulle, joka olet jo osoitteesi 
ilmoittanut.

Syksyn pimeimmät hetket ovat käsillä. Jouluun 
on aikaa enää muutama viikko. Sitten alkaa pian 
tulla valoisampaa. Joulu on hiljentymisen, perheen 
ja yhteisten ystävien sekä rentoutumisen aikaa. Jou-
luun voi liittyä myös paljon erilaisia, jopa sukupol-
velta toiselle kulkeneita perinteitä. Vaalitaan niitä 
ja luodaan uusia.

Toivotan kaikille jäsenille perheineen samoin 
kuin kaikille tämän lehden lukijoille oikein hyvää 
joulua ja valoisampaa uutta vuotta.

Pirkko heino

Puheenjohtaja
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Tavarataivas
Tavaroistani pidän, vaan liika on liikaa
tekee tavaravuori minusta piikaa
pölyjä pyyhin, mietin paikkaa esineille
jotka useinkin ajautuvat karkuteille

hiukan syyttävästi katson vanhempiini
suuret ikäluokat vaikuttavat tottumuksiini
kunhan omistaa, ei elo ole haikeaa
on turhastakin luopuminen vaikeaa

ellei jopa mahdotonta…
vaikka kaapeissa jo olisi miten monta
kuppia, kulhoa, maljakkoa, lakanaa
vaatetta toinen toistensa takana

uutta ostetaan vaan, ei vanhaa heitetä pois
tälle ja tuolle vielä tarvetta ois
vaikkei käyttöä ole ollut vuosikymmeneen
silti komeron perälle tilaa teen

Humalistonkatu 5, Turku l  (02) 251 0097
Ma-To 9.30-17.30, Pe 9.30-17, La 10-14

www.turunoptiikka.fi

Hämeenkatu 1, Turku l  (02) 232 5333
Ma-To 10-17.30, Pe 10-17, La 10-14

www.optikkoukkonen.fi

Optikko Ukkonen

Turun Optiikka

tavarapaljouteen totisesti havahduin
kun kakkoskodin hankinnasta innostuin
uutta tarvittiin vain sänky, imuri ja kahvinkeitin
loput varusteet muuttokuormaan kotoa heitin

kotoa kaikkea löytyi tuplakappalein
ylimääräiset saaristokotiin vein
nyt on molemmissa kodeissa aika sopivasti tavaraa
kaupunkikodissakin alkaa olla avaraa

voin ryhmitellä taulut niin että seinääkin jää näkyviin
kun ikkunalaudat ovat roinattomat, voin keskittyä näkymiin
siivoaminen helpottuu kun imurin reitti on vapaa
mahdun vaatehuoneeseen vetämättä sisään napaa

itsekin voisin kysyä, onko järjen rahtua
kyllä tavaroiden pitäisi yhteen asuntoon mahtua
konmaritus ja tavaran karsinta alkavat mennä kaaliin
silti valmis en olisi tähän: tavarat pinoon ja paaliin!

     Miia Norrdal

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

Liikunnan iloa jokaiselle!
tule.fi

JAANAN SELKÄJUMPPA VERKOSSA!

Jaanan selkäjumppa on maaliskuun alusta alkaen 
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
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Joulu tulee, olenko valmis? En 
oikein tiedä. En edes tiedä, mitä 
valmiina oleminen tarkoittaa. Si-
täkö, että kaikki on suunniteltu 
hyvin ja lahjat hankittu ajoissa 
vai sitä, että pääsen hyvään jou-
lutunnelmaan. Vai sitä, että ko-
tona tuoksuu ja maistuu joulu. Ja 
sekin minulle on epäselvä, koska 
joulu oikeastaan kuuluisi aloit-
taa. Onko hyvä aika lokakuussa, 
kun kauppaan ilmestyvät ensim-
mäiset joulukoristeet ja glögit 
löytyvät kaupan hyllyiltä? Vai 
pitäisikö jaksaa odottaa, kunnes 
ensimmäinen adventti on ohi ja 
hoosianna laulettu?

Ehkä hankalaa onkin sana ”pi-
täisi”. Ikään kuin jouluakin kuu-
luisi juhlia jonkin säännön mu-
kaan. Monille paine tulee jostain 
kaukaa, lapsuuden jouluista tai 
ajoilta, jolloin omat lapset olivat 
pieniä. Joulu kuitenkin muuttuu 
elämäntilanteiden mukana. Jos 
on tottunut perhejouluun ja sit-
ten jääkin yksin, voi olla vaikeaa 
löytää tietä joulun tunnelmaan. 
Toisten joulunpyhät eivät paljon 
poikkea muista viikonlopuista, 
ovat pidempiä vain. Yksinäisiä-
kin. Joillekin joulu on lepoa kii-

Omannäköinen joulu
reisen arjen keskellä, toisille taas 
kiirettä muuten leppoisan elämän 
juoksussa.

Aina jouluaan ei voi valita. Se 
tulee ikään kuin annettuna. Ai-
kuistuneet lapsetkin kaipaavat 
tuttua ja turvallista joulua ja vaik-
ka itse olisi jo saanut siitä kyllik-
seen, toisten tähden sellaisen tai-
koo aina vain. Sairaalassa ja hoi-
vakodissa on suostuttava siihen 
jouluun, jonka elämä tuo. Mutta 
ääripäiden välillä on myös paljon 
jouluja, jolloin voi kysyä, millai-
sen joulun itse haluaisi.

Jos voisit siis ihan itse päättää, 
miten sinä juhlisit joulua. Mikä 
on sinulle joulussa tärkeää ja 
melkein luovuttamatonta? Mitä 
haluaisit tänä jouluna kokea? 
Ehkä et saa kaikkea, mutta jos 
saat vähänkin siitä, olisiko jou-
lu odottamisen arvoinen. Ennen 
muuta älä vertaa omaa jouluasi 
toisten jouluihin. Sinun joulusi 
on sinun elämäsi ja sellaisenaan 
hyvä ja oikeanlainen.

Itseäni on aina lohduttanut aja-
tus siitä, että joulu tulee minusta 
huolimatta. Jeesus syntyy kes-
kellemme, oli oma jouluni sitten 
minkälainen tahansa. Kun Jeesus 

syntyi Betlehemissä, missään ei 
ollut kuusia, eikä kuusenkynttilöi-
tä, ei glögin makeaa tuoksua, ei 
siivottuja ja puhtaita asuntoja, ei 
lahjavuoria. Oli vain hiljainen yö. 
Tähdet tuikkivat taivalla. Ja häm-
mentynyt äiti ja isä hääräämässä 
syntymän ihmeen äärellä. Ja kui-
tenkin kaikki alkoi juuri siitä.

aulikki mäkinen

tuomiorovaSti
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Ulkona liikkumisella talviaikaan 
on samoja hyviä vaikutuksia kuin 
muinakin vuodenaikoina. Ulko-
na askelia kertyy enemmän kuin 
sisätiloissa, liikuntasuositukset 
täyttyvät helpommin ja huomaa-
matta. Suositushan on 2 t 30 min 
reipasta liikuntaa viikossa (käve-
ly, hiihto, pyöräily). Määrän voi 
päivitettyjen suositusten mukaan 
kerätä muutaman minuutin pät-
kissä, eli lyhytkin piipahdus koti-
pihalle kannattaa. Ulkona liikku-
minen parantaa vastustuskykyä, 
kun elimistö altistuu ilman hyville 
mikrobeille. Tasapaino harjaan-
tuu, kun liikutaan epätasaisessa 
maastossa, poluilla tai lumessa. 

Lumisena talvena monessa kun-
nassa hiihtoladut laitetaan nope-
asti käyttökuntoon.  Kaiva siis 
vanhat suksesi tai hanki uudet, 

ennen kuin ne loppuvat kaupois-
ta, niin pääset ladulle heti kun ke-
lit ovat kohdallaan. Hiihto on hy-
vää liikuntaa koko kropalle, mie-
lenvirkeydestä puhumattakaan. 
Ja vielä hyvät proteiinipitoiset 
eväät reppuun, niin suksi luistaa.  
Tasaisella puisto- tai peltoladulla 
on hyvä aloittaa, jos edellisestä 
hiihtokerrasta on kulunut jo tovi. 
Jos hiihto ei tunnu omalta lajilta, 
voi kokeilla ulkoliikuntapuistojen 
laitteita. Ne toimivat talvellakin. 
Varusteina kannattaa olla pitävät 
hanskat, jotta ote ei lipsu ja ehkä-
pä istuinalustakin, jos laitteiden 
metalli tuntuu kylmältä. 

Löydä hyvä syy ulkoiluun ja 
liikkumiseen

Pohjanmaalta kuulin sanonnan 
”joutavat ne päivällä kävelee” eli 

ahkeralla ei ole aikaa lähteä tur-
haan liikkumaan. Pitää olla jotain 
asiaa toimitettavana. Joku lenk-
keili iltapimeällä, toinen kantoi 
korissa paria maitotölkkiä, ikään 
kuin olisi ollut kauppareissulla. 
Onneksi näin ei enää tarvitse 
olla, vaan jouten kävelykin on oi-
kein hyväksyttävää.

Jos kuitenkin laiskottaa tai si-
sällä olisi kovastikin kotihommia, 
voi koota listaan, mitkä asiat hou-
kuttavat ulos. Yhdelle se voi olla 
kirjastoreissu, toiselle lähiluonto 
tai torin tapahtumat. Eräs vanha 
rouva, jolla oli lemmikkikissa, 
päätti hakea kaupasta joka päivä 
annoksen kissanruokaa. Hän ei 
siis ostanut isoa varastoa kotiin, 
vaan kissan vuoksi oli lähdettävä 
päivittäin liikkeelle.  Jollekin as-
kelmittari voi olla hyvä kannus-
tin, monissa älypuhelimissa on 
jo sellainen valmiinakin.  Oman 
suorituksen näkyväksi tekemi-
nen on havaittu hyväksi keinoksi 
kannustaa säännölliseen liikku-
miseen. Ulkoilut, kävelylenkit 
tai muut suoritukset kirjataan 
kuntokorttiin tai ruutuvihkoon. 
Kun on saavuttanut viikkotavoit-
teensa, voi palkita itseään jollain 
mieluisalla tavalla. Kun ulkoilusta 
tulee tapa, ei siitä ehkä tarvitse-
kaan enää palkkiota. Naapurin 
tai ulkoiluystävän kanssa sovitut 
kävelytreffit kannustavat ulos sil-
loinkin kun laiskottaa. 

Pysy pystyssä - treenaa voimia 
jalkoihin

Moni ikäihminen ja ehkäpä nuo-
rempikin saattaa vähentää ulko-
na liikkumista talvisaikaan, koska 
pelkää kaatumista. Huoli on toki 
aiheellinen, jos liikkumiskyky on 

ULKONA LIIKKUMISELLA 
    TERVEEMPIÄ VUOSIA 
Monille kaamosaika loskakeleineen tai pakkaspäivineen on 
hyvä syy pysyä sisällä vällyjen alla ja odotella uutta kevättä ja 
auringonvaloa. Jäätkö sinäkin mieluimmin talviunille vai löy-
tyisikö sittenkin jokin hyvä syy lähteä liikkeelle - vaikka pienin 
askelin. Kannattaa muistaa, että pitkä liikkumattomuus aihe-
uttaa voimien hupenemisen. Liikkumiskyky säilyy vain liikku-
malla.
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heikentynyt ja tiet ovat jäisiä ja 
hiekoittamatta.

Ulos uskaltaa lähteä, jos jalois-
sa on voimaa ja tasapainoa tal-
lella. Näitä ominaisuuksia voi ja 
pitää treenata vielä vanhanakin. 
Tiesitkö, että kaatumisista kol-
mannes voidaan ehkäistä voima- 
ja tasapainoharjoittelulla. Vahvat 
jalat pitävät pystyssä. Treenin voi 
aloittaa helposti kotijumpalla. 
Sopivia harjoitteita ja kokonaisia 
ohjelmia sekä jumppavideoita on 
tarjolla maksuttomalla voitas.fi 
-verkkosivustolla. 

Porraskävely on hyvää voima-
harjoittelua, hyödynnä kotirap-
pusi askelmat, valitse hissin si-
jaan raput. Huomaat edistyksen 
jo muutaman viikon harjoittelul-
la.  Lihasvoimaa tulisi olla rei-
lusti yli kynnystason, jolla juuri 
ja juuri pärjää itsenäisesti. Kun 
sitten iskee talviflunssa tai muu 
lepoa vaativa sairaus, voi lihas-
voima vähetä merkittävästi, sillä 
vuodelepo voi viedä lihasvoimia 
jopa 2-5% /vuorokaudessa. Kun 
voimia on varastossa eli reilus-
ti yli minimitason, ei tilapäinen 
sairastuminen ja vuodelepo vie 
liikkumiskykyä, ja toipuminen on 
helpompaa. Lihasvoimaa voi kas-
vattaa vielä vanhanakin.

Turvallinen ulkoilu

Ulkoilu säässä kuin säässä voi 
olla mukavaa ja virkistävää, kun-
han varustus on sopiva. Kannat-
taa hankkia sopivat tuulenpitävät 
vaatteet ja tukevat ja lämpimät 
kengät.  Haasteena voi olla sään 
nopeat vaihtelut pakkasesta nol-
lakeliin, jolloin kävelytiet ovat 
liukkaita.  Jalkineiden valintaan 
kannattaa kiinnittää huomiota. 
Kengän pohjan tulee olla tai-
puisa, kannan leveä ja pohjassa 
riittävä kuviointi, jolloin pito on 
parempi.  Kengän päälle laite-
tavat liukuesteet ovat käteviä, 
malleja ja merkkejä on erilaisia. 
Valitse omiin kenkiisi sellaiset, 
jotka on helppo pukea ja riisua, 

jolloin niitä tulee myös käytettyä. 
Liukuesteet kannattaa riisua pois, 
kun menee kauppaan sisään, jol-
loin askel pysyy tukevana myös 
kivilattialla. Nastakengät voivat 
olla sopiva hankinta pelkkään ul-
koiluun.

Kävelysauvat antavat rytmiä as-
kellukseen ja toisaalta tukea, jos 
liikkuminen on epävarmaa. Oi-
kea tekniikka ei aina ole pääasia. 
Sauvojen piikit antavat varmuutta 
ja uskalluksen ulos. Ja muistetaan 
laittaa heijastinteippiä sauvoihin 
tai keppeihin sekä heijastin hei-
lumaan vaatteisiin, jotta pime-
älläkin voi ulkoilla turvallisesti. 
Jääpiikit kyynärasuvaan tai kep-
piin on pieni, mutta tärkeä apu 
liukkailla tai lumessa.

Rollaattorilla liikkuminen lumi-
sella tiellä ei ole kovin kevyttä, 
mutta toisaalta siitä voi olla tukea 
kävelyssä. Rollaattorin istuin tar-
joaa tarvittaessa levähdyspaikan. 
Kannattaa ottaa varustukseksi 
kevyt retkialusta. Sen päällä on 
lämmin istua viileässäkin ilmana-
lassa. 

Pakkasella sydän- ja verenkierto-
elimistö joutuu suuremmalle rasi-
tukselle kuin leudossa syysäässä. 
Liikuntatuokio tai kävelylenkki 
kannattaa aloittaa rauhallisesti ja 
välttää kovaa rasitusta pakkasella. 
Vanha sanonta pätee tässäkin: ei 
se matka tapa vaan vauhti. Ei siis 

jäädä talviunille tai hämärän hor-
rokseen, vaan nautitaan talves-
ta ja pysytään liikkeessä. Kukin 
löytää varmasti itselleen sopivia 
tapoja ja syitä liikkua.  Jokainen 
askel on eteenpäin - lumessa ja 
loskassakin.

**********

Maksuttomalla Voitas.fi -verkko-
sivustolla on yksitäisiä liikkeitä 
tai valmiita jumppaohjelmia ja 
videoita kotijumppaan tai ryhmä-
liikuntaan. 

kirjoittaja

minna SäPySkä-nordberg

ikäinStituutti/ 
voimaa vanhuuteen -ohjelma

valokuvat oSSi guStafSSon, 
ikäinStituutti, kuviStukuvat
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Selkäkivun hoitoon lienee etsit-
ty sopivinta hoitomuotoa iät ja 
ajat. Mielipiteitä parhaasta hoi-
dosta lienee yhtä monta, kuin 
selkäkipuisiakin! Tutkittu tieto on 
helpottanut alan ammattilaisten 
hoitokäytäntöjä, mutta siltikään 
kukaan voi tuskin olla varma, että 
jos tämä hoito on auttanut minua, 
auttaako se naapuriani. Kivun 
henkilökohtaisuus on osoittautu-
nut varmimmaksi päätelmäksi.

Kirja herätti ajatuksen

Selkäliitossa työurani (13 vuotta) 
aikanakin ehdittiin löytää useita 
viisastenkiviä ja yhtä monta ky-
seenalaistettiin. Luimme alan kir-
joja, joista kirjoitimme arvoste-
luja Nikama- ja sittemmin Hyvä 
Selkä -lehteen. Yhtenä mieleen 
jäävimmistä kirjoista oli (pääosin 
turkulaisten kirjoittajien) Minna 
Martinin, Maila Sepän ym. teos 
”Hengitys itsesäätelyn ja vuoro-
vaikutuksen tukena”. Kirja käsit-
telee varsinaisesti psykofyysisen 
hengitysterapian mallia ja keskit-
tyy paljolti liikuntaterapeutti Mai-
la Sepän ja erikoispsykologi Päivi 
Lehtisen kehittämään hengitys-
kouluun, jota he ovat käyttäneet 
työssään psykoterapiassa. 

Keskittyminen hengitykseen

Kirjassa hengityksen merkitystä 
käsitellään laaja-alaisesti ja sen 
käyttö myös kivunhallinnan yh-
tenä osana tulee esille. ”Rauhal-
linen hengittäminen antaa tuntei-
den tunnistamiselle ja ilmaisulle 
tilaa sekä tyynnyttää mieltä ja 
ruumista” on yksi hyvä lähtökoh-
ta myös kivunhallintaan. Kirjoit-
tajien mukaan rauhallinen hen-
gittäminen lievittää oireita ja yk-
sinkertaisuudessaan voi kuvitella 
mielessään, että hengittää kivun 

sisään ja visualisoi uloshengityk-
sellä sen ulos itsestään.

Vaikka me kaikki ihan varmasti 
osaamme hengittää, keskittymi-
nen hyvään hengittämiseen voi 
olla jännityksen, stressin tai kivun 
vuoksi puutteellista ja sen tiedos-
taminen jo auttaa alkuun. Minna 
Martin on myöhemmin julkaissut 
kirjan ”Hengitys virtaa. Kohti ke-
hon ja mielen tasapainoa”, jossa 
annetaan lukuisia harjoitusesi-
merkkejä ”hyvään” hengittämi-
seen erilaisissa tilanteissa, myös 
kiputuntemuksen yhteydessä.

Fysiologisia perusteita

Hyvään hengittämiseen liittyy 
keskeisesti palleahengitys. Selkä-
kanavan mukaan (Palleahengityk-
sestä on hyötyä selkäkipuun -teks-
ti) keho palautuu rauhallisella 
palleahengityksellä, joka aktivoi 
vagus- eli kiertäjähermoa. Pallea-
hengityksellä on kiertäjähermon 
kautta merkittäviä terveysvaiku-
tuksia, sillä hermon aktiivisuus 
vilkastuu.  Kiertäjähermo kulkee 
pallealihaksen läpi ja pallean 
rytminen liike aktivoi hermon 
toimintaan. Tekstin mukaan syvä 

hengitys myös parantaa rintake-
hän ja selän liikkuvuutta ja pitää 
lihakset joustavina. Opettelemal-
la palleahengityksen voi opetella 
myös erilaisia rentoutustekniikoi-
ta.  

Omia kokemuksiani

Useat liikuntamenetelmät tai 
-muodot, kuten Jooga ja Pila-
tes sekä Mindfullness korosta-
vat hengityksen merkitystä ja 
sen yhdistämistä liikkeeseen. 
Itse olen kokenut tietyn hengi-
tysrytmin omaksumisen liikkeen 
yhteydessä epämieluisaksi – lie-
nen jotenkin rauhaton tyyppi. 
Kuitenkin olen taatusti joutunut 
hengittämään oikein, syvään ja 
palleahengityksellä, sillä kovassa 
juoksussa pinnallinen hengitys ei 
toimi. 

Jokainen toivottavasti löytää 
oman, hyvän hengityksensä, 
omassa liikuntalajissaan tai aska-
reissaan. Vain kokeilemalla op-
pii!

Pirjo ailanto

fySioteraPeutti, TtM, eläkkeellä

Voiko kivun hengittää pois?

Hengityksen suuntaaminen palleaan voi auttaa oikean hengityksen löytymi-
seen esimerkiksi kuvan asennolla.
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Helteisen kesän jälkeen muistam-
me vielä uintielämykset mökkiran-
nassa. Talvea kohden luonnonvedet 
viilenevät, mutta sen ei välttämättä 
tarvitse tarkoittaa siirtymistä koko-
naan uimahalleihin. Nyt on aika 
aloittaa talviuintikausi lähimmällä 
talviuintipaikalla tai oman mökin 
rannassa. Osa talviuimareista käy 
kastautumassa avannossa kerran 
tai kaksi talven aikana ja osa puo-
lestaan jää lajiin koukkuun, ja siitä 
tulee heille säännöllinen harrastus. 
Aktiivisimmat käyvätkin avannossa 
jopa päivittäin. 

Talviuinti, avantouinti tai uinti vii-
leässä luonnonvedessä on suosittu 
terveysliikuntalaji, vaikka kylmässä 
vedessä pulahtamisesta tai siellä ui-
misesta ei tule edes hiki. Tämä har-
rastus ei ole myöskään kovin uusi 
keksintö, sillä jo muinaiset kreikka-
laiset ja roomalaiset ovat hoitaneet 
sairauksia kylmällä vedellä. 

Suomen Latu käyttää pääsääntöi-
sesti termiä talviuinti avantouinnin 
sijaan, sillä avantouintikausi on 
ajallisesti rajattu siihen tarvittavan 
jääpeitteisen vesistön vuoksi. Eri-
tyisesti Etelä-Suomessa on järke-
vämpää puhua talviuinnista, joka 
tarkoittaa yleensä uimista alle 10 
asteisessa luonnonvedessä. Tämän 
myötä talviuintikausi alkaa koko 
Suomessa yleensä lokakuussa ja 
päättyy toukokuussa. 

Talviuinnin on todettu auttavan 
ainakin kipuihin, parantavan kyl-
mään sopeutumista sekä yleistä ter-
veydentilaa ja nostavan elimistön 
antioksidanttitasoa. Antioksidantit 
ovat välttämättömiä elimistön ter-
veenä pysymiselle. Kylmässä vedes-
sä verenpaine aluksi kohoaa, mut-
ta perusverenpaineen on havaittu 
laskevan, mikäli käy säännöllisesti 
kylmässä vedessä yli kolmen kuu-
kauden ajan. 

Talviuinti sopii lähes kaikille. Kui-
tenkin sairauksista kärsivien tulee 
neuvotella lääkärin kanssa harras-
tuksen aloittamiseen liittyvistä mah-
dollisista riskeistä ja rajoituksista. 

Erityisesti sydän-, verenpaine-, hen-
gityselin- sekä astmaoireet voivat 
estää kylmässä uimisen. Aloittelijan 
kannattaa viipyä kylmässä vedessä 
aluksi vain muutamia sekunteja. 
Pikkuhiljaa keho sopeutuu kylmään 
ja näin vedessä oloaikaa voi piden-
tää. Hengen salpautuminen, jota 
kylmä vesi voi aiheuttaa, on täysin 
normaalia ja vaaratonta. Hengitys-
harjoitukset auttavat löytämään oi-
kean tavan uintisuorituksen aloitta-
miseen. 

Saunasta ei kuitenkaan ole hyvä 
mennä suoraan kylmään veteen. 
Kehon täytyy antaa ensin hieman 
viilentyä. Saunan ja kylmän veden 
välinen lämpötilaero aiheuttaa sy-
dämelle kovan rasituksen ja veren-
paineen vaihtelu saattaa aiheuttaa 
huimauksen tunnetta. Terveelle ih-
miselle tästä harrastuksesta ei kui-
tenkaan ole sen enempää haittaa 
kuin juoksemisesta tai hiihtämises-
täkään. 

Kylmäuinti muistuttaa fysiologi-
sesti hyvin paljon sairaalaoloissa 
annettavaa koko kehon huippu-
kylmähoitoa, jossa potilas on noin 
-110°C huoneessa 2-3 minuuttia. 
Hoitoa käytetään hidastamaan tu-
lehdusprosesseja, vähentämään ki-
pua ja spastisuutta, lisäämään liik-
kuvuutta ja edistämään vammojen 
paranemista. Urheilussa sen sijaan 
pyritään edistämään palautumista 
sekä vähentämään lihaskipuja. Kun 
ihon lämpötila laskee alle 13 as-
teeseen, kivun aistiminen pienenee 
huomattavasti. Kivun vähentymisen 
ansiosta harjoittelu ja toimintaky-
vyn ylläpito onnistuu nivelvaivaisil-
la helpommin. 

Aivojen lämmönsäätelykeskus 
sijaitsee hypotalamuksessa, josta 
vapautuu hormoneja. Hormonit 
aktivoivat edelleen aivolisäkkeen 
hormonituotantoa. Aivolisäkkeen 
toiminta taas vaikuttaa kilpirauha-
sen ja lisämunuaisten toimintaan, 
joiden vapauttamat hormonit sää-
televät mm. hiilihydraattien aineen-
vaihduntaa. Elimistö tuottaa ener-

giaa nopeimmin hiilihydraateista. 
Elimistön hiilihydraattivarastojen 
hiipuessa, rasvoista tuotetun ener-
gian prosentuaalinen osuus nousee. 
Aineenvaihdunta on yksilöllistä, 
mutta on todettu, että fyysisesti hy-
väkuntoiset henkilöt voivat käyttää 
rasvoja tehokkaammin energian-
tuottoon. Fyysisen harjoittelun li-
säksi myös jatkuva kylmälle altis-
tuminen ja kylmään sopeutuminen 
tehostavat rasvanpolttoa. 

Kehon altistus säännöllisesti kyl-
mälle vaikuttaa fysiologisten muu-
tosten kautta positiivisella tavalla 
myös psyykkisiin ominaisuuksiin. 
Monet talviuimarit kokevat kyl-
mässä uimisen parantavan stressin-
sietokykyä ja mielialaa. Mielialaa 
kohentava vaikutus perustuu aivo-
jen välittäjäaineisiin. Talviuinti va-
pauttaa aivolisäkkeen endorfiineja. 
Lisääntynyt endorfiinien eritys lisää 
mielihyvän tunnetta ja nostaa myös 
kipukynnystä. 

Kylmä vesi tekee tutkitusti hyvää 
niin keholle kuin mielelle. Yleises-
ti talviuinnin puhutaan lisäksi pa-
rantavan unta ja unensaantia, kun 
verisuonista vapautuu serotoniinia, 
parantavan vastustuskykyä, kun im-
muunitoiminta aktivoituu, vahvis-
tavan sydänlihasta ja verenkiertoa, 
vilkastuttavan aineenvaihduntaa 
sekä parantavan hengitystieinfek-
tioita. Kaikkia talviuinnin terveys-
vaikutuksia ei ole kuitenkaan pys-
tytty todistamaan tutkimuksilla ja 
vaikutuksissa on myös yksilöllisiä 
eroja, joihin vaikuttavat mm. ve-
den lämpötila, uintiaika, sukupuoli, 
ikä sekä painoindeksi. Myönteisten 
terveysvaikutusten säilyminen edel-
lyttää säännöllistä harrastamista 
2-3 kertaa viikossa. Ohjeita nou-
dattamalla talviuintia voidaan pitää 
turvallisena harrastuksena kaikille 
terveille aikuisille ihmisille, jotka 
omaavat uimataidon. 

ina vihiniemi 
fySioteraPeutti, Suunnittelija 

tule-tietokeSkuS

Talviuintia vai 
avantouintia?
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Olemme avoinna
Ark. 9-20 
La. 9-17 

Su. 12-16

APTEEKKI PRISMA 
LÄNSIKESKUS

APTEEKKI
Länsikeskus

Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860

	
                                                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

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 kaksio 

Vuokra-asuntoja myös 
Vanhustentalo Vuokko (Katteluksenkatu 1)

Huuhkajantie 2
21210 Raisio
02 439 8770

www.cleanpesulapalvelut.fi

HELPOMPIA pesulapalveluitaHELPOMPIA pesulapalveluita

Soita ja tilaa kuljetus 02 439 8770

Ilmainen pyykin kuljetus tällä kupongilla 30.11.2021 asti.
(Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin). 
Voimassa Turussa ja lähikunnissa. 1 etu/talous.

Mattopesut, liinavaatepesut ja muut kodin 
tekstiilien puhdistukset. Juhlavaatteet ja 
talvitakit, arkivaatteetkin hoituvat meillä 
ammattitaidolla ja helposti !

!

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

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

Yliopistokatu 19 A, Turku l Krouvilaituri 3, Lieto 

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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Teatterimatka Uudenkaupungin teatteriin 19.3.2022

Tankki täyteen, maalla muuttajat
Lähtö klo 11.30 Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta.

Teatterimatka sisältää kuljetuksen, teatteriesityksen sekä ruokailun hotelli Aquariuksessa.

Ilmoittaudu 6.2.2022 mennessä p. 040 558 1025.

Ilmoittautumisen jälkeen maksu tilille 
Turun Seudun Selkäyhdistys FI42 5710 0440 1072 25, viitenro 3094

50 €

Kevään ohjelma:
20.1. klo 17.00 Kirjallisesti terveydestä ja perheestä. Tietokirjailija Tuula Vainikainen 

kertoo mm. muistisairauksia, uniapneaa, tekonivelleikkauksia ja 
isovanhemmuutta käsittelevistä kirjoistaan. Kahvitarjoilu. 
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10

23.2. klo 18.00 Istumallako selkä terveeksi? ft Jenna Walldén alustaa illan, jonka 
jälkeen yhteistä keskustelua ja vertaiskokemuksia. 
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10.

SELKÄILLAT

Liityitkö yhdistykseen 
vuoden 2021 aikana?

TERVETULOA UUSIEN JÄSENTEN 
TUTUSTUMISILTAAN!

tiistaina 25.1.2022 klo 17.00 
TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10.

Paikalla hallituksen jäseniä ja TULE-tietokeskuksen 
koordinaattori esittelemässä toimintaa.

Tule keskustelemaan ja esittämään omia 
toimintaehdotuksiasi.

Kahvitarjoilu.
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Keskuskaari 1, 21250 Masku
puh. 02 432 0151
Avoinna: ma-pe 9-18 la 9-14
(sunnuntaina ja pyhinä suljettu)
www.maskunapteekki.fi

Puh. 029 3400 730 
liedon.apteekki@apteekit.net

Sijaitsemme Liedon keskustassa 
S-Marketin yhteydessä
Hanhenkaari 3, 21420 Lieto

MOOTTORISÄNKY
Leveys:  80, 90, 100, 120, 140 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm
Alarunko 12 cm/24 cm + 
patja 20 cm = 32 cm/44 cm

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

TUPLAJOUSITUS

Whist luxus excellence 
mallistosta on saatavana 
myös runko- ja 
jenkkisänky
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Ota yhteyttä! 03-2542 400 l info@finate.fi l Löydät meidät myös Facebookista @FinateSuomi
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RAKENNE:
1. Cirrus 200 g
2. vaahtomuovi
3. jousitus, jonka vyöhykkeisyys
 ja kovuus on valittavissa
4. vaahtomuovi
5. levypohja
6. puukotelo 19 cm
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TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ 

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

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

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

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

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

Tapaaminen portilla.

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu nimensä mukaisesti keskiviikkoisin aamupäivällä.

Lähiajan ohjelma on seuraava:
15.12. klo 11.00 tapaaminen Turun Taidemuseossa. Siellä esitellään Royal Salute-
näyttelyssä eurooppalaista ja ruotsalaista taidetta 500 vuoden takaa. Näyttely on 
koottu Tukholman Nationalmuseumin kokoelmista.
19.1. klo 12.00 tapaaminen Turun Taidehallissa, os. Vanha Suurtori 5.
16.2. klo 11.00 tutustuminen Turun ortodoksisen Pyhän Aleksandran kirkkoon,
os. Yliopistonkatu 19.
16.3. klo 12.00 galleriakierros. Aloitamme Auran Galleriasta, os. Yliopistonkatu 17.
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KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko tutustuen eri kohteisiin. 
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Tapaaminen portilla.
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LIIKUNTATOIMINTA KEVÄÄLLÄ  2022
Muutokset mahdollisia koronatilanteen muuttuessa. Seuraa kotisivuja.

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

maanantaisin klo 16.45  ajalla 10.1. – 16.5.
maanantaisin  klo 17.30  ajalla 10.1. – 16.5.
maanantaisin klo 18.30  ajalla 10.1. – 16.5.
tiistaisin klo 15.30  ajalla 11.1. – 17.5.
torstaisin  klo 17.00  ajalla 13.1. – 25.4.

TUOLIJUMPPA
Ryhmä kokoontuu Ruusukorttelissa.
torstaisin klo 16.15  ajalla 13.1. – 25.4.

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

VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin  klo 17.30 (45 min) ajalla 10.1. - 25.4. (ei 18.4.)
torstaisin klo 17.30 (45 min) ajalla 13.1. – 21.4.

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

KUNTOSALI
Maksuton kuntosalivuoro Ruusukorttelissa 12.1.2022 alkaen keskiviikkoisin 
klo 16-17. Laitteita käytetään omatoimisesti. Paikalla on yhdistyksen vertaistoimija.

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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Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja uutta vuotta!


