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KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 7.4.2020 klo 17.00
TULE – tietokeskuksessa,
os. Humalistonkatu 10, Turku
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 16.45 alkaen.

Turun TULE-tietokeskus tarjoaa
neuvontaa ja ohjausta tuki- ja
liikuntaelinsairauksien
ennaltaehkäisyyn sekä
tietoa itsehoitomahdollisuuksista.
Tietokeskuksen palvelut ovat
asiakkaalle maksuttomia.
Aukioloajat:
Maanantai, tiistaisin ja
torstaisin klo 10-15
Keskiviikkoisin klo 11-18
Tietokeskus sijaitsee osoitteessa
Humalistonkatu 10, katutaso
puh. 044 744 7085
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Puheenjohtajan palsta

MISSÄ LUMI LUURAA?
Tammikuun viimeisenä päivänä sataa vettä ja maa
on musta. Koko maisema on harmaanruskea. Mittari näyttää muutamaa lämpöastetta. Missään ei
ole lunta, sitä hohtavan valkeaa, pumpulimaisen
pehmeää lunta, eikä edes likaista, vähän harmahtavaa tienvierilunta. Missä lumi luuraa? Tätäkö on
ilmastonmuutos?
Viisikymmen- ja kuusikymmenluvuilla ainakin
maalla oli lunta niin paljon, että saappaanvarret
eivät aina tahtoneet riittää pitämään jalkoja kuivina. Lumilinnoja ja -ukkoja näkyi melkein jokaisen
talon pihassa.
Aloitin hiihtämisen remmisuksilla. Niihin remmeihin työnnettiin huopikas tai varsikenkä. Oikeat
sukset ja monot sain aloitettuani koulunkäynnin.
Talvisin hiihtokilometrejä kertyi melkoinen määrä.
Nyt tarvitaan rullasukset, jos aikoo näillä main
hiihtää muualla kuin putkessa, siis hiihtoputkessa. Ei houkuta. Täytyy tosin tunnustaa, että en varmaan kovin paljon hiihtäisi, vaikka lunta olisikin.
Lasten, nuorten ja innokkaiden suksijoiden puolesta tällainen lumeton talvi harmittaa.
Jäätä on tällä hetkellä Turun seudulla vain jäähallissa ja Parkin kentällä, jos tekniikka on kunnossa. Lapsena luistelin koulun kentällä, Pirtsuon
lammella ja Isonniityn sorakuopalla. Kentällä jää
oli tasaista, muualla toisinaan aika rosoista. En
koskaan saanut sitä hienoa sinistä, pumpulihelmaista luistelumekkoa, josta usein unelmoin. En
tosin tiedä, mitä sillä olisin tehnyt ulkojäällä kahdenkymmenen asteen pakkasessa.
Missä lapset nyt luistelevat? Unohtuu pian koko
taito, ja luistimet ruostuvat, kun niille ei ole käyttöä.
Huomenna on helmikuu. Talvea on siis vielä
jäljellä, ja voi olla, että saamme niin lunta kuin
jäätäkin ja pakkasia. Mitä me sitten teemme ja sanomme? Valitamme huonosti aurattuja katuja ja
teitä, liukkaita kävelyreittejä ja paukkuvia pakkasia. Kumpi siis on parempi; luminen vai lumeton
talvi. Jokaisella on varmaan asiasta oma mielipide.
Kun sinä luet tätä, voi olla, että meillä onkin jo

valkoinen lumipeite ja talvinen tunnelma. Nyt tätä
kirjoittaessani näin ei kuitenkaan ole, joten otsikkokysymykseni on mielestäni aiheellinen.
On sitten lunta tai ei, niin yhdistyksen liikuntaryhmät kutsuvat sinut liikkumaan mukavassa
seurassa. Vertaistukea löydät selkätreffeillä ja keskiviikkokerhossa. Maaliskuussa on tulossa tiedotustilaisuus nuoren urheilijan terveestä selästä.
Elokuussa on vuorossa tuettu lomaviikko Nuuksion hotellissa lumettomassa – näin uskallan ennustaa – Suomen suvessa. Näistä ja muista tapahtumista löydät tietoja tämän lehden sisäsivuilta.
Tervetuloa mukaan!
Pirkko Heino
puheenjohtaja
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Elämä kivun kanssa
Liian monilta
ihmisiltä jää näkemättä
hopeareunus, koska
he odottavat kultaa.
Maurice Setter

Pitkäkestoinen kipu
sopeutumishaasteena
Pitkäaikainen kipu on aina
psyykkinen
sopeutumishaaste.
Se vaikuttaa laajasti kivusta kärsivän ihmisen elämään. Kipu tuo
muutoksia sekä fyysiseen että
psyykkiseen työ- ja toimintakykyyn, sosiaalisiin rooleihin sekä
lähi-ihmissuhteisiin. Kivun myötä
henkilö saattaa joutua muuttamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan ja elämän tavoitteitaan ja
pohtimaan omia arvojaan uudesta näkökulmasta.
Psyykkinen
sopeutumisprosessi pitkäkestoiseen kipuun ja
toimintakykyrajoituksiin on aina
yksilöllinen ja sidoksissa ihmisen
elämäntilanteeseen.
Sopeutumiskriisi saattaa esimerkiksi olla
hyvin erilainen nuorella perheenäidillä kuin jo eläkeiässä olevalla sinkkumiehellä, koska arjen
asettamat vaatimukset ovat näillä
henkilöillä hyvin erilaisia. Sopeutumisessa suuri merkitys on
luonnollisesti sillä, kuinka paljon
kipu toimintakykyä heikentää.
Tärkeässä roolissa on myös se,
minkälaiselle pohjalle henkilön
minäkäsitys on rakentunut. Jos
lapsena on saanut kiitosta tekemisestä ja suorittamisesta, saat-

taa minäkäsitys pohjautua pitkälti toimeksi saamiselle. Tällöin
oman toimintakyvyn heikentymisestä seuraava vaikeus suoriutua
asioiden tekemisestä samoin kuin
ennen saattaa olla ihmiselle hyvin vaikea hyväksyä.
Paljon merkitystä sopeutumisprosessin etenemisessä on myös
sillä, mitä merkityksiä kivulle
annetaan ja miten sen vaikutuksista muuttuneessa tilanteessa
selviydytään. Tämä merkityksenanto selittää eri ihmisten erilaista
selviytymistä kivun kanssa: minkälaisessa asemassa kipu omassa
elämässä on, ja miten sen aiheuttamista muutoksista selviytyy.
Kysymys on psykologisesta joustavuudesta eli kyvystä toimia eri
tilanteissa tietoisesti, avoimesti
ja läsnäolevasti. Se mahdollistaa
tarkoituksenmukaisen toiminnan,
jota ohjaavat omat arvot.
Psyykkiseen sopeutumisprosessiin liittyy usein erilaisia tunnereaktioita (ärtyneisyys, katkeruus,
pettymys, viha), masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja stressiä
(kehollisine oireineen) sekä erilaisia käyttäytymisen muutoksia
(lamaantuminen,
passiivisuus
ja välttäminen, yliaktiivisuus).
Kaikki nämä ovat täysin normaaleja reaktioita sopeutumiskriisin
aikana. Voimakkaita tai ehkä itselle vieraita tunnereaktioita ja
käyttäytymistapoja ei kannata
pelästyä vaan ymmärtää niiden
olevan osa omaa psyykkistä sopeutumisprosessia. Pitkittyessään
nämä ovat kuitenkin elämänlaatua heikentäviä asioita ja joskus
omien tunteiden käsittelyyn saat-

taa tarvita tukea pitkäaikaisen kivun kanssa työskentelevältä ammattilaiselta kuten lääkäriltä tai
psykologilta.
Sopeutumisprosessin vaiheet
Pitkäaikaiseen kipuun sopeutuminen noudattaa yksilöllisyydestään huolimatta usein tiettyjä
lainalaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä myös muille psyykkisille
kriiseille. Nämä sopeutumisprosessin vaiheet pohjautuvat pitkälti
psykobiologisiin, automaattisiin
mekanismeihin. Sopeutumisprosessin vaiheittaisuus, sokki, reaktiovaihe sekä korjaamis- ja uudelleensuuntautumisvaihe antavat
mahdollisuudet eheytyä kivun
tuomasta
elämänmuutoksesta
vaiheittain. Seuraavassa hahmotellaan sopeutumisprosessin tavanomaista kulkua.
SOKKI
l Tapahtunutta / asiaa ei vielä
kyetä käsittämään
l Asian kieltäminen ja avuttomuus ovat tavallisia
l Voimattomuutta, tuskaisuutta,
paniikkiakin
l Asiallinen tieto / ohjeet voivat
jäädä kuulematta
REAKTIOVAIHE
l Muuttunut todellisuus kohdataan vähitellen
l Tulevaisuus tuntuu hyvinkin
epävarmalta ja miksi – kysymykset ovat tavallisia
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Surua, vihaa, ahdistusta, apatiaa, pettymystä, syyllisyyden
tunteita ja/tai toisten syyttelyä
voi esiintyä

KORJAAMISVAIHE
l Kestää kuukausia, tapahtunut
ja sen aiheuttamat muutokset
aletaan hyväksyä, sopeutuminen alkaa
l Surutyön vaihe, hankalia tunteita aletaan käsitellä
l Omien elämänarvojen pohtiminen, erilaisten ratkaisumallien hakeminen ja pohdinta
UUDELLEENSUUNTAUTUMISVAIHE
l Kestää loppuelämän - tapahtunut jäsentyy osaksi omaa
elämää ja minuutta, eikä enää
jatkuvasti verota psyykkisiä
voimavaroja
l Tosiasioiden
hyväksyminen,
kokemus, itseluottamuksen palautuminen ja oma asiantuntijuus
Sopeutumiskriisin eteneminen ei
ole suoraviivaista vaan tavallista
on palaaminen aikaisempiin kriisivaiheisiin. Esimerkiksi kivun paheneminen on uusi sopeutumishaaste, joka saattaa käynnistää
sopeutumisprosessin uudelleen.
Sopeutumisprosessin ja
kuntoutuksen edistyminen
Jokainen pystyy omalla
toiminnallaan tukemaan omaa
selviytymistään pitkäaikaisen
kivun kanssa ja edesauttamaan
psyykkisen sopeutumisprosessin
etenemistä.
Kuntoutumista edistää se, että kivusta kärsivä ihminen saa tietoa
kipuongelmastaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pitkäaikaisen kivun kanssa käy valitettavan
usein niin, että yksiselitteistä ja
selkeää syytä kivulle ei pystytä
kattavistakaan tutkimuksista huo-
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limatta löytämään. Tämä on kivuliaalle ihmiselle usein haastavaa
hyväksyä. Sen jälkeen kun tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset
on tehty, on kuitenkin tärkeää
lopettaa jatkuva syyn etsiminen
ja erilaisissa tutkimuksissa juokseminen.
Kivun pitkäkestoisuuden hyväksyminen on yksi ensimmäisistä askelista siihen, että pääsee
sopeutumisprosessissa eteenpäin
ja pystyy etenemään korjaamisvaiheen sisältöihin. Kivun pitkäkestoisuuden hyväksymisellä tarkoitetaan henkistä sopeutumista
siihen, ettei kipuja voida täysin
poistaa sekä toiveikkuuden säilyttämistä oman toimintakyvyn
jatkuvasta kohenemisesta. Tämä
tarkoittaa ensisijaisesti luopumista mahdottomasta eli ajatuksesta,
että kipu vielä joskus tulisi täysin
loppumaan. Tämän luopumisen
seurauksena kuitenkin samalla
energiaa vapautuu itsestä huolehtimiseen, kivun kanssa selviytymiseen ja mahdollisimman
hyvän elämän elämiseen kivuista
huolimatta. Hyväksyminen on
taito, jota voi harjoitella!
”En halunnut kipua,
mutta voin elää sen kanssa. ”
Voisi ajatella, että pitkäaikaiseen
kipuun sopeutumisen yhtenä
tavoitteena on, että ihmisen toimintaa ohjaisi ensisijaisesti se,
mitä todella haluaa tai mikä on
itselle arvokasta sen sijaan, että
toimintaa ohjaisi se, mitä haluaa
välttää (kuten kipu, vaikeat tunteet). Kipua tai sairautta ei voida
useinkaan muuttaa, mutta omaa
asennettaan ja suhtautumistaan siihen voi. Tämän kaltainen
muutosvalmius on ensisijaisen
tärkeää mihin tahansa elämässä tapahtuvaan muutokseen sopeutumisessa.
Muutosvalmius
tarkoittaa kykyä pystyä hyväksymään itsensä uudenlaisena sekä

pohtimaan omia elämänarvojaan
ja laittamaan niitä uuteen tärkeysjärjestykseen.
Monella saattaa olla kipuongelman ja heikentyneen toimintakyvyn myötä kokemus, että ei pysty tekemään enää oikein mitään
sellaisia asioita, joista on ennen
nauttinut. Tämä saattaa laajentua ajatukseksi, että kivun vuoksi
ei pysty enää tekemään yhtään
mitään. Usein kuitenkin keskustelussa paljastuu, että on monia
sellaisia asioita, joista kivusta
huolimatta pystyy nauttimaan.
Perheen, ystävien ja läheisten
kanssa seurustelu ja ajanvietto,
uudet harrastukset, kotiaskareisiin osallistuminen, taiteesta
nauttiminen onnistuvat usein
kivuista huolimatta. Tärkeää
olisikin, että ajan myötä pystyisi
siirtämään ajatuksiaan toimintakykyrajoituksista pystyvyyskäsityksiin. Sen sijaan, että keskittyisi
kaikkiin niihin asioihin, joita kipu
estää tai rajoittaa, keskittyisikin
kaikkiin niihin asioihin, joista
nauttii ja saa voimavaroja arkeen.
Tämä vaatii usein myös luovuutta
keksiä uusia tapoja tehdä asioita
ja rohkeutta aloittaa esimerkiksi
jokin uusi harrastus. Elämää kivun kanssa tukee se, että kivusta
huolimatta elämä olisi mahdollisimman monipuolista.
Selviytymiskeinojen palapeli
Kivun kanssa selviytymisen kannalta on tärkeää, että henkilö
löytää itselle sopivat kivunhallinta- ja selviytymiskeinot ja tätä
kautta luottamus kivun kanssa
selviytymiseen lisääntyy. Hallinnantunne suhteessa kipuun on
ensisijaisen tärkeää psyykkiselle
hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kivunhallinnalla tarkoitetaan henkistä ja ruumiillista itsehoitoa,
jolla pyritään oman toimintakyvyn kohentamiseen kokonaisvaltaisesti. Toimintakyky voidaan
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jakaa biopsykososiaalisen mallin
mukaisesti fyysiseen toimintakykyyn (esim. yleiskunto, lihasten
kunto, nivelten kunto), henkiseen
toimintakykyyn (esim. mieliala,
keskittymiskyky, jaksavuus, joustavuus) ja sosiaaliseen toimin-

takykyyn (esim. toisten ihmisten kanssa yhdessä toimiminen,
tarpeellinen puolien pitäminen,
erilaisista roolitehtävistä selviytyminen). Tärkeää olisi, että selviytymiskeinojen työkalupakki olisi
tarpeeksi laaja ja pitäisi sisällään

elementtejä kaikista toimintakyvyn eri osa-alueista.
Sanna-Mari Fincke
psykologi, PsM
TYKS Kuntoutusosasto/
TYKS Selkäkeskus

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.
YHTEISTYÖHINNAT TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY:n JÄSENILLE:

30min 36€

l

Soita ja kysy lisää!

45min 49€

l

60min 54€

l

Sissi Fysio Oy

75min 62€

l

90min 66€

Hämeenkatu 16, 20500 Turku
Karviaiskatu 7 B 60, 20720 Turku
puh. 044 260 1608
sissifysio@gmail.com

www.sissifysio.fi
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Talvi, talvi,
missä on se talvi
Varmaan muistatte takavuosien biisin
soittolistojen kärkeen renkutus kiisi
J. Karjalainen iski hittisuoneen
Väinö, Väinö, kansa tarttui juoneen
Väinöhän löytyi omenapuun alta
ei tarvinnut etsiä takavasemmalta
toisin kuin tätä jota peräänkuulutan nyt:
talvi, talvi, mihin olet hävinnyt?
ei saatu kokea joulua valkeaa
vielä helmikuussa on paljaana maa
tammikuussa paukkuivat vain lämpöennätykset
voihan ilmastonmuutos, nyt jo hiiteen selitykset
kuten: onhan ne kelit vaihdelleet aina
maapallon mittakaavassa ei yksi sukupolvi paina
johtuu lämpeneminen muustakin
kuin Suomen toiminnasta
juuri meidänkö on lakattava kuluttamasta
oho, nyt olen joutua hakoteille
niin joskus käy kynänikkareille
ei tainnut Karjalaisellakaan juttu luistaa
vai kuka muuta kuin Väinön biisistä muistaa
en ole laulua kuullut ihan hiljattain
siksi Googlesta siihen sanat hain
mitä ihmettä, siansaksaa tai afrikankieltä
ei muissa säkeistöissä ole mitään mieltä
siitä innostuneena, meni syteen tai mäkeen
minäkin lanseeraan puuttuvan säkeen:
ivlat ivlat ässim no es ivlat
ässim ässim es ivlat no
sen sijaan että kulkisi takaperin
voi edetä vaikka ihan pienin erin
tehdä jotain hyvää tämän pallon eteen
jottei lumi kaikkialla vaihtuisi veteen
jätän väliin vuosittaisen lomalennon
esitän toiveen pienen ja hennon
vaikken pitäisi koleudesta ja jäästä
Talvi, tavataan yhdeksän kuukauden päästä!
Miia Norrdal
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Pyöräily on hyvä liikkumistapa –
kun sen tekee turvallisesti

P

yöräily on liikennemuotona herättänyt paljon keskustelua viime aikoina,
etenkin kun puhutaan päästöjen
vähentämistavoitteista ja terveyden sekä liikkuvuuden säilymisestä mahdollisimman pitkään.
Pyöräily todella on varsin hyväksi
ympäristölle ja myös terveydelle
– kunhan sen tekee turvallisesti.
Kilometrisuoritteeseen nähden
pyöräily voisi olla vieläkin turvallisempaa, eikä kaikesta käy syyttäminen muita tienkäyttäjiä: Suurin osa pyöräilijöiden vahingoista on yksittäisonnettomuuksia,
eli niihin liity muita osapuolia.
Sääntötietämys, turvavarusteiden
käyttö ja oikeat tilannenopeudet
ovat fiksun pyöräilijän merkki.
Pyöräilyn väistämissääntöjä julkaistaan keväisin eri medioissa,
mutta jostain syystä ne osataan
varsin huonosti edelleen. Minulla on teoria, jonka mukaan he
joiden pitäisi väistämissäännöt
opetella, kokevat ne jo osaavansa eivätkä siksi lue ajatuksella
väistämissääntöihin liittyviä artikkeleita. Säännöt eivät ole monimutkaiset, mutta ne pitää painaa
mieleen kerran kunnolla.
Väistämissäännöt vakiintuivat
nykymuotoonsa vuonna 1997,
eikä niihin tule suuria muutoksia
myöskään uuden tieliikennelain
myötä 1.6.2020. Näitä pienempiä muutoksia ja uusia liikennemerkkejä käsittelemme tarkemmin 29.5.2020 ilmestyvässä lehdessä.
Keskeisiä väistämissääntöjä on
oikeastaan vain kolme, jotka toi-

mivat lähes kaikissa autoilijan ja
pyöräilijän kohtaamistilanteissa.
Kaikki väistäminen vaatii, että
sekä autoilijat että pyöräilijät lähestyvät risteysaluetta oikealla
tilannenopeudella. Vain silloin
havaintojen tekeminen ja omista
”oikeuksista” tarvittaessa joustaminen on mahdollista.

kääntyviä ajoneuvoja. Huomaa
kuitenkin: Jos pyöräilijä nousee
satulasta ja taluttaa pyöränsä tien
yli, hän on jalankulkija.

1. Kärkikolmion / STOP-merkin
takaa tuleva väistää risteävää liikennettä, eli tässä tilanteessa autoilija väistää myös pyöräilijää.

2. Kääntyvä ajoneuvo väistää, eli
tässä kuvassa autoilija. Huomaa
kuitenkin: Autosta on huono näkemä takaviistoon, joten varmista
katsekontaktilla, että autoilija on
havainnut sinut.

3. Pyöräilijä väistää, kun autoilijat eivät tule kärkikolmion /
STOP-merkin takaa, eivätkä ole

BONUS: Liikenneympyrä on vain
sarja risteyksiä, joka yhdistää
säännöt 1. ja 2.
Liikenneympyrään mennessään
autoilija tulee kärkikolmion takaa, eli väistää pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Liikenneympyrästä
poistuessaan autoilija on kääntyvä ajoneuvo, eli hän väistää taas
kaikkia pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Punaisia pyöräteitä tien reunassa, mitä en ovat?
Turussakin on tehty viime vuosina pyöräkaistoja ensin Maariankadulle ja erilliset punaisella
merkkivärillä osoitetut pyöräkaistat on maalattu sittemmin myös
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esimerkiksi Humalistonkadulle ja
Kaskenmäkeen.
Pyöräkaista on erillinen pyöräilijöille ja mopoilijoille tarkoitettu ajoradasta erotettu osa, jossa
ei saa ajaa muilla ajoneuvoilla.
Meillekin rantautuneet sähköpotkulaudat kulkevat pyöräilyn
säännöin, eli niilläkin saa ajaa
pyöräkaistalla.
Ryhmittymiseen kääntymistä
varten saavat pyöräkaistaa käyttää kuitenkin kaikki ajoneuvot.
Samoin pyöräkaistan saa ylittää
myös pysäköintipaikalle, kiinteistölle ja linja-auton pysäkille ajoa
varten.

Kypärä suojaa kaatumisissa
Pyöräilykypärän
käyttösäännös
säilyy tulevassa laissa samanlaisena kuin nykyäänkin. Sen käyttö on
suositeltavaa siis edelleen: Ei poliisin, Liikenneturvan tai vakuutusyhtiön – vaan Sinun itsesi vuoksi.
Turun seudulla kypärää käyttävät lähes kaikki työmatkapyöräilijät, mutta erityisesti nuorten
ja varttuneemman väestön keskuudessa kypärän käyttö laahaa
jostain syystä perässä. Kypärien
hinnat lähtevät noin kymmenestä
eurosta ylöspäin, joten kustannuksilla ei käyttämättömyyttä voi
perustella.
Meillä on vain yksi pääkoppa,
jota kannattaa suojella. Huomaamaton lipsahdus hiekalla, märillä
lehdillä, kaarteessa tai kanttikiveä ylittäessä voi aiheuttaa pitkän
kuntoutuskierteen tai olla jopa
kohtalokas.

9
4. Valitse turvalliset reitit ja varaa matkaan riittävästi aikaa.
- Suorin reitti ei aina ole turvallisin.
- Kiire on yleisin selitys vahingon satuttua.
5. Huomioi muut ja varmista,
että myös sinut on huomattu
- Katsekontaktin vaihtaminen
on hyvä tapa varmistaa tulleensa nähdyksi.

Ennakoi matkasi myös polkupyörällä (Viisi tärkeää asiaa)
1. Satsaa turvavarusteisiin
- Päätös kypärän käytöstä tehdään ennen matkaa, kaatumishetkellä se ei enää onnistu.
2. Tarkasta ajoneuvon kunto
- Rengaspaineet, valot, heijastimet, satulan ja tangon oikea
korkeus takaavat mukavan
matkanteon.
3. Opettele liikennesäännöt ja
noudata niitä
- Ja ole tarvittaessa valmis
joustamaan, jos muut eivät
niitä noudata

Tapio Heiskanen
yhteyspäällikkö, Liikenneturva

SELKÄLEHTI
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KOE AINUTLAATUINEN
TUNNELMA TURUN
SYDÄMESSÄ.

Löydät mielenkiintoiset
ravintolat sekä tuoreet
vihannekset, lihat, kalat,
leivonnaiset ja muut herkut
niin lähituottajilta kuin
ympäri maailman!
Tervetuloa Kauppahalliin!

Olemme avoinna
Ark. 9-20
La. 9-17
Su. 12-16
APTEEKKI PRISMA
LÄNSIKESKUS
Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860
APTEEKKI
Länsikeskus

Eerikinkatu 16

www.kauppahalli.fi

p. 02 2624 126

Hoidetuilla jaloilla
jaksat paremmin
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut jalkojenhoitaja

LEENA GUSTAWS
myös intialainen päähieronta
Tullikatu 10, 21100 Naantali

Puh. (02) 435 3846, 040 533 8700

Turvallista ja laadukasta asumista

TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN
PALVELUTALO ESIKKO
Uittamontie 7, 20810 Turku

vapaana yksiö, kaksio ja kolmio

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

SELKÄLEHTI
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Pohjallisista on moneksi
Hyvä kenkä on aarre. Hyvää
kenkää voidaan vielä parantaa
pohjallisella. Pohjallisten käytössä korostuu toiminnallisuus. Toiminnallisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että pohjallinen sallii
jalkaterän luontaisen kierteisen
liikkeen (spiraaliliike) ja samaan
aikaan pohjallinen ohjaa/rajoittaa liikkeen määrää ja suuntaa.
Jalkaterän luontaista liikettä havainnoidaan kävelyn tai juoksun
aikana. Tästä syystä nilkan ja
jalkaterän muotoa ja liikkumista
tutkitaan, kun pohjallisten käyttöönottamista harkitaan. Kävelyä
havainnoidaan paljain jaloin ja
kengät jalassa.
Yleispohjalliset ovat yleensä
perus- ja iskunvaimennuspohjallisia, joita käytetään lievien kantapää- ja päkiäkipujen hoitoon.
Nämä sopivat useimmissa tapauksissa kipujen lievittämiseen
ja kuormituksen keventämiseen
terveelle jalkaterälle. Aktiivihiilipohjallinen voi vähentää hienhajusta aiheutuvaa haittaa, ja lämpöpohjallinen imee kosteutta ja
tuo lämmöntunteen ohella käyttömukavuutta kenkään.
Pohjallinen voi olla myös jalkaterän toimintaa ohjaava ja muuttava apuväline. Parhaimmillaan
tällainen pohjallinen muokkaa
jalkaterän toimintaa aktiivisemmaksi. Kun jalkaterän lihakset
joutuvat tekemään työtä, lisääntyy vähitellen voima myös jalkaterän pienissä lihaksissa. Tämän
myötä nivelten liikkuvuus palautuu. Ajan kuluessa pohjallistarve
siis voi väistyä. Toiminnallinen
pohjallinen on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Käyttöaika voi
olla jopa vain vuosi. Pohjallinen
painuu käytössä kuten kengän
sisäpohja, jonka takia pohjallisia
joudutaan uusimaan aika ajoin.
Sairaudet vaikuttavat jalkaterän
toimintaan monin tavoin. Toisi-

naan voidaan joutua käyttämään
varsin jäykkiä ja jopa passiivisen
tuen antavia pohjallisia. Näiden
jäykkien tukipohjallisten tarkoitus onkin rajoittaa nivelten liikkuvuutta jalkaterän alueella.
Ammattilaiset (jalkaterapeutit,
fysioterapeutit) valmistavat eri
menetelmillä yksilöllisiä pohjallisia. Pikapohjalliset tehdään
hoitokäynnin yhteydessä. Näillä
pohjallisilla saadaan usein riittävät hyödyt asiakkaalle, kuten esimerkiksi kevennystä kipualueille
tai ohjausta jalkaterän luontaiseen liikkeeseen. Yksilöllisiä pohjallisia voidaan siirtää kengistä
toisiin melko helposti.
Pohjallinen toimii kivun lievittäjänä tilanteissa, jolloin paine
pitää saada pois kipukohdasta.
Syitä kipuun voi olla useita, kuten
virheasento, kovettuma, känsä,
muu ihorikko tai haava. Pohjallinen keventää paineen, puristuksen ja kivun tunnetta. Kun pohjallisiin lisätään kiilaus kantapäähän
tai jalkaterän etuosaan, vähennetään nilkan alapuolella olevien
nivelten virheasennoista johtuvia

kipuja. Kiilauksilla ohjataan jalkaterän ja nilkan välisten nivelten
toimintaa haluttuun suuntaan ja
vaikutetaan nilkkanivelen kautta
sääriluun kiertymiseen.
Pohjallisten vaikutus alaselkään
Pohjalliset yhdessä kengän kanssa pehmentävät iskuja alaraajaan
ja alaselkään. Pohjallinen toimii
siis iskunvaimentimena. Virheasennoista nilkan ja jalkaterän
liiallinen kallistuminen sisäänpäin (ylipronaatio) on toiminnallisesti yhteydessä alaraajan
linjausmuutosten kautta lantion
asennon muutoksiin ja tätä kautta saattaa vaikuttaa alaselän toimintaan. Tutkimustieto on tämän
osalta vielä varsin puutteellista,
ja siitä syystä myös pohjallisten
vaikutuksesta selkäkivun lievittymiseen tiedetään vielä vähän.
Tarvitaankin lisätutkimusta pohjallisten vaikutuksesta alaselkäkipuun.
Terhi Pihlajaniemi
fysioterapeutti, TtM

Kuva: Kinttupiste, Sirpa Siekkeli
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YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2020

Hallituksen jäsenet kokoontuivat vuoden ensimmäisessä kokouksessa ryhmäkuvaan.
Takarivissä seisovat vasemmalta Jarno Sointusalo, Heikki Kanervamäki, Marjatta Kujala ja Tuula Palonperä. Istumassa ovat vasemmalta Kaarina Frosterus, Pirkko Heino ja Miia Norrdal. Kuva: Jenna Wallden

Jäsenet esittäytyvät:
Kaarina Frosterus: Olen jo vuosikausia ollut yhdistyksen jäsen
ja toiminut pitkään hallituksessa
ja muissakin tehtävissä. Nykyinen toimintani yhdistyksessä on
monipuolista ja antoisaa. Olen
varapuheenjohtaja, kuulun Selkäliiton hallitukseen jo kolmatta
kautta ja vedän Selkätreffejä vertaistuen merkeissä. TULE-tietokeskus on paikka, joka on lähellä sydäntäni. Siitä olen ylpeä ja
muistan aina Selkäliitossa asioidessani mainita sen. Asun nykyään Vehmaalla, mutta autolla ei

ole pitkä matka asioida Turussa, yhdistykseen uusia selän hyvinjoten jatkan toimintaa vielä suu- voinnista kiinnostuneita jäseniä.
rella sydämellä.
Olin Selkä-Seuran perustavan
kokouksen
puheenjohtajana
Pirkko Heino: Olen toiminut yh- vuonna 1984, mutta yhdistykseen
distyksen puheenjohtajana yli liityin vasta kymmenen vuotta
kaksi vuosikymmentä. Sinä ai- myöhemmin. Toimin yhdeksän
kana olemme perinteisen järjes- vuotta Selkäliiton puheenjohtatötoiminnan lisäksi läpivieneet jana vuosina 2007-2015 ja sitä
kaksi kehittämisprojektia ja pe- ennen jo muutaman vuoden varustaneet tule-yhdistysten yhtei- rapuheenjohtajana.
sen TULE-tietokeskuksen, verkostoituneet laajalti ja kehittäneet Heikki Kanervamäki: Liityin SelSelkälehteä sekä monipuolista- kä-Seuraan vuonna 1992, tai voi
neet liikuntatoimintaa. Toivon olla jo vuoden 1991 puolella.
yhä useamman jäsenen tulevan Osallistuin vuoden 1992 syysmukaan toimintaan samoin kuin kokoukseen, jossa minut valittiin
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hallitukseen. Siinä olen edelleen.
Toimin yhdistyksen sihteerinä
vuosina 1999-2012. Nyt olen
hallituksen rivijäsen. Olen edustanut yhdistystä Selkäliiton kevätja syyskokouksissa säännöllisesti
vuosittain muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta. Olen käynyt
äijäjumpassa sen alusta alkaen.
Se on mukava tapa pitää yllä
kuntoa. Mies, tule mukaan ja tuo
kaverisikin.
Marjatta Kujala: Jäseneksi liityin
syksyllä 2000 ja hallituksessa
olen ollut vuodesta 2001 alkaen. Sihteerin ja rahastonhoitajan
tehtäviä olen hoitanut jo pidemmän aikaa. Lisäksi tehtäviini kuuluu jäsenasioiden hoitaminen.
Osallistun aktiivisesti retkille ja
erilaisiin tapahtumiin aina, kun
se vaan on mahdollista. Olen kokeillut monia yhdistyksen järjestämiä liikuntamuotoja. Niitä voin
suositella kaikille!

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

13
Miia Norrdal: Liityin Selkäyhdistykseen keväällä 2005. Selkäleikkaukset eivät olleet sujuneet ihan
kuin Strömsössä, ja kärsin pahoista selkäkivuista. Apua saadakseni
rupesin käymään aika aktiivisesti
selkäjumpassa ja vertaistukiryhmässä. Tässä yhteydessä haluan
lämpimästi kiittää silloista selkäneuvojaa Pirjo Ailantoa, joka oli
oikeastaan ensimmäinen henkilö, jolle pääsin kunnolla purkamaan sydäntäni kaikista ”selkävaivaisen” asioista.
Pirjolta sain tukea ja kannustusta, ja hän se minut ”usutti” myös
kirjoittamaan Selkälehteen. Olen
ollut kymmenkunta vuotta ideoimassa lehteä ja runoilemassa
päivänpolttavista ja itseäni koskettavista teemoista. Selkälehden toimituskunta ehdotti minua hallitukseen, ja niin olen nyt hallituksessa
tämän vuoden alusta lähtien.
Haluan, että Selkäyhdistys pysyy toimivana, aktiivisena yhdis-

tyksenä ja kehittää jäsenmäärää.
Nykypäivänä, somen valtakaudella, olen vahvasti sitä mieltä,
että tarvitaan ja tullaan aina tarvitsemaan myös kasvokkain kohtaamista, yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyden kokemista.
Tuula Palonperä: Olen ollut yhdistyksen jäsenenä vuodesta
1994 ja hallituksessakin yli 20
vuotta. Emäntätoimikunnan vetäjänä sekä erilaisten kokousten
ja tapahtumien tarjoilujen vastaavana olen toiminut yhtä pitkään.
Olen myös ollut mukana esittelemässä toimintaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Haluan
kuunnella jäsenistön toiveita herkällä korvalla.
Jarno Sointusalo on hallituksen
jäsenenä kolmatta vuotta.

Erikoishammasteknikko
Marko Rosendahl

Uusien hammasproteesien valmistus
a 30 v.
Palvelu
n Hammasproteesien pohjaus ja korjaus
ksella!
kokemu
n Hoitotuotteita ja jatkohoitoon ohjaus
n Hammasproteesien ja suun limakalvojen tarkastukset
n

Eerikinkatu 4, 7 krs.
Turku (Juliankulma)

Hyvättyläntie 10
Lieto (katutaso)

AjAnvArAukset puh. (02) 470 2234
www.erikoishammasteknikkoturku.fi
Palvelua 25 vuoden kokemuksella

SELKÄLEHTI
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Metsäretkeltä hyvinvointia ja terveyttä
Monet kokevat, että metsässä tai
muussa luontoympäristössä oleskelu ja vaeltelu rauhoittaa ja parantaa mielialaa. Luonnon hyvinvointia edistävä vaikutus on todettu
myös lukuisissa tutkimuksissa. Fyysinen aktiivisuus itsessään parantaa terveyttä ja lisää hyvinvointia.
Kuitenkin vihreällä ympäristöllä
näyttää olevan vielä oma erityinen
lisävaikutuksensa.
Rauhallinen kävely virkistää istumisen uuvuttamaa: keuhkotuuletus
paranee ja aineenvaihdunta vilkastuu niin, että energiaa kuluu jopa
kolme kertaa enemmän kuin levossa. Sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta vilkastuvat jo ensimmäisillä askelilla. Nämä myönteiset vaikutukset säilyvät jopa pari vuorokautta.
Säännöllisellä kävelyllä kestävyyskunto kohenee ja kolesteroliarvot
asettuvat kohdilleen. Puoli tuntia
kävelyä päivässä riittää ja sen voi
tehdä vaikka kymmenen minuutin
pätkissä. Eniten säännöllisen kävelyn aloittamisesta hyötyvät aiemmin vain vähän liikkuneet.

Suuntaa kävelyretkesi luontoon
Lisää tehoa liikuntaan saat, jos
suuntaat kävelyretkesi luontoon:
metsään, rannoille, pellon pientareille tai puistoon. Saat uusia haasteita tasapainoaistille, kun askellat
asfaltin tai tasaisen pururadan sijasta pitkin metsäpolkua. Epätasaisessa maastossa aktivoituvat myös
keskivartalon syvät lihakset.
Metsäpolulla kävely auttaa panemaan asioita tärkeysjärjestykseen, ajatukset selkiintyvät ja asiat
lonksahtavat kohdilleen. Jos olet
stressaantunut, metsä- ja luontoympäristö helpottavat stressistä elpymistä. Useimmilla ihmisillä on
tästä omakohtaista kokemusta.
Luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa on helpompi käsitellä aiemmin koettuja epämiellyttäviä tapahtumia ja levoton mieli rauhoittuu. Metsäretkellä vihan ja pelon
tunteet vähenevät ja myönteiset
tunteet vahvistuvat, keskittymiskyky paranee ja jopa oma terveydentila arvioidaan paremmaksi kuin

ennen retkelle lähtemistä. Retkeltä
palaa hyväntuulinen, omaan elämäänsä tyytyväinen ja itsensä terveemmäksi tunteva ihminen.
Luonnossa liikkumisella
mitattavissa olevia
terveysvaikutuksia
Luonnossa liikkumisen terveyttä
edistävät vaikutukset ovat myös
mitattavissa.
Parasympaattisen
(tahdosta riippumattoman) hermoston aktivoitumisesta ja stressistä elpymisestä kertovat muun
muassa sydämen syketaajuuden
hidastuminen ja lihasjännityksen
väheneminen sekä verenpaineen
ja stressihormoni kortisolin pitoisuuden laskeminen.
Japanilaisissa tutkimuksissa on
havaittu myös muutoksia ihmisen
immuunipuolustuksessa.
Veren
tiettyjen valkosolujen – muun muassa syöpäsoluja ja viruksen infektoimia soluja tuhoavien luonnollisten tappajasolujen (NK-solujen)
– määrän on havaittu lisääntyneen
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päivän metsäretken jälkeen. Positiivinen vaikutus säilyy useita viikkoja.
Viime vuonna ilmestyneen korealaistutkimuksen mukaan jo
kahden tunnin metsässä oleskelu
vähensi immuunipuolustuksen hyperaktiivisuutta ja alensi nuorten
aikuisten stressitasoa. Tutkimuksessa mitattiin koehenkilöiden veressä
olevien eräiden sytokiinien (solujen välisen viestinnän välittäjäaine)
ja antioksidanttien pitoisuuksia.
Tutkijat totesivat yhteenvedossaan,
että krooninen stressi altistaa mala-asteisille tulehdustaudeille (inflamation) kuten ja tiedetäänkin,
mutta säännöllisellä – lyhyelläkin
– metsässä oleskelulla sairastumisriskiä voidaan pienentää. Sitä ei
vielä tiedetä täsmällisesti mitkä tekijät metsässä saavat aikaan nämä
muutokset.
Elimistön stressistä elpyminen
luonnossa alkaa nopeammin kuin
positiiviset muutokset mielialassa. Keskittymis- ja suorituskyvyn
paranemiseen vaaditaan puolesta
tunnista tunnin mittainen oleskelu
luonnossa. Sen sijaan fysiologiset
muutokset alkavat jo luonnossa
oleskelun ensi minuuteilla.
Luontoympäristö kuntouttaa
uupuneita
Luontoympäristö parantaa varsinkin työperäisestä, kroonistuneesta
stressistä kärsivien ihmisten hyvinvointia. Japanissa ja Koreassa, jotka ovat metsän terveysvaikutusten
tutkimuksen pioneerimaita, metsäympäristön hyödyllisiä vaikutuksia hyödynnetään työuupumuksesta kärsivien ihmisten kuntoutuksessa. Koreassa on rakennettu tähän
tarkoitukseen sopivia metsäisiä
teemaympäristöjä. Niihin rakennetuissa kuntoutuskeskuksissa kuntoutuksen tulevat henkilöt voivat
asua metsän keskellä ja oleskella
mahdollisimman paljon ulkona.
Kuntoutukseen liittyvän kognitiivisen terapiankin on todettu
antavan parempia tuloksia, jos terapiaistunto pidetään luontoympäristössä sairaalamiljöön sijasta. Japanissa järjestetään ohjattuja met-
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säkylpyjä (= oleskelua metsässä).
Niiden aikana kävellään ryhmänä
joko koulutetun metsäterapeutin
tai lääkärin seurassa sertifioidussa
terapiametsässä.
Myös Yhdysvalloissa on alettu
kouluttaa metsäterapeutteja. Amerikkalaisten tutkimusten mukaan
metsäympäristö lieventää erityisesti AD/HD-oireyhtymästä kärsivien
lasten oireita ja parantaa heidän
keskittymiskykyään. Tätä tietoa
kannattaisi hyödyttää tietoisesti.
Nauti metsästä
Metsään on Suomessa vapaa pääsy. Suuntaa kävelyretkesi sinne, ja
anna vihreän ympäristön vaikuttaa.

Vaikka velat eivät muuttuisi saataviksi, mielesi on kuitenkin parempi
ja murheet tuntuvat pienemmiltä.
Vaikka kaikki sairaudet eivät retkelläsi paranisikaan, niin tunnet
ehkä itsesi terveemmäksi kuin nojatuolissa nuokkuen.
Eira-Maija Savonen
Kirjoittaja on työskennellyt tutkijana metsän terveysvaikutuksia selvittävissä tutkimushankkeissa Metsäntutkimuslaitoksella
(nykyisin
Luonnonvarakeskus).
Artikkeli on aikaisemmin julkaistu
Selkälehdessä 2/2017.
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TUETTU LOMA
NUUKSION HOTELLISSA
ELOKUUSSA
Yhdistys järjestää yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa Yhdessä enemmän –loman Nuuksion hotellissa
10.-15.8.2020. Loma on suunnattu aikuisille, ja sen hakuaika on 9.3. – 10.5.2020. Lomalle otetaan 25
henkilöä. Loma on avoimessa haussa, ja sille osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Loman
omavastuuosuus on 20 €/vrk, eli yhteensä 100 €. Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja
laskun noin kuukausi hakuajan päättymisen jälkeen.

Lomalle hakeminen
Lomajärjestö suosittelee hakulomakkeen täyttämistä sähköisesti. osoitteessa https://lotu.lomajarjestot.fi/t/
HYVINVOINT/calendar/info/42260. Linkki on auki vain hakuaikana. Tuetun loman voi saada vain joka
toinen vuosi.
Paperisia hakulomakkeita saa selkätreffeillä, keskiviikkokerhossa ja selkäryhmissä sekä ottamalla yhteyttä puh. 040 525 1739 (ma-ke klo 12-15). Lomakkeet palautetaan Hyvinvointilomien toimistoon.
Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, ota yhteyttä em. toimistonumeroon. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tavattavissa Ruusukorttelin aulassa maanantaina 16.3.2020 klo 17.30 – 19.00 kertomassa lomasta ja hakumenettelystä.

Hakulomakkeessa huomioitavaa
Samassa taloudessa asuvat täyttävät yhden hakemuksen. Jos puoliso ei ole hakemassa lomaa, hänen nettotulonsa/kk merkitään hakemukseen, mutta ei muita tietoja.
Jos haet lomalle esim. ystäväsi kanssa, niin laita siitä maininta hakemukseen. Täytä lomatarveperustelut
huolellisesti. Myös apuväleistä on hyvä laittaa maininta.
Henkilötunnusten on oltava ehdottomasti oikein, jotta hakemus voidaan tallentaa lomajärjestön järjestelmään. Sama koskee yhteystietoja.

Loma sisältö
Kyseessä on täysihoitoloma sisältäen viisi täysihoitovuorokautta (aamiainen, lounas ja päivällinen) ja majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa sekä yhteistä ohjattua ohjelmaa. Lomakohde lähettää ohjelma- ja muut tarvittavat tiedot noin kolme viikkoa ennen lomaa.

Lomakohde
Lomakohde on siis Nuuksion hotelli, josta löytyy tietoja www.hotellinuuksio.fi. Osoite on Naruportintie
68, 02860 Espoo.

Tietosuoja-asetus kieltää nimilistat
Tietosuoja-asetuksen vuoksi lomajärjestö ei voi lähettää ryhmänvetäjälle
lomalle valittujen nimilistoja. Kun saat tiedon lomalle hyväksymisestä,
niin laitatko minulle viestiä pirkko.h.heino@gmail.com tai
soita toimiston numeroon. Tämä mahdollisen kuljetustarpeen
kartoittamiseksi ja yhteisen tiedotustilaisuuden ajankohdan varmistamiseksi.
Pirkko Heino

SELKÄLEHTI

18

TEATTERIMATKA

45€
NUOREN URHEILIJAN TERVE SELKÄ -LUENTO
VUOHENSAAREN KESÄTEATTERIIN SALOON

Ilmoittautumisen jälkeen maksu tilille

Turun Seudun Selkäyhdistys
Luennoitsijana
toimii Terve Urheilija -ohjelman fysioterapeutti
FI42 5710 0440 1072 25, viitenro 2257
sekä lasten ja nuorten valmentaja Veli-Matti Talonen. Tilaisuus
Lähtö klo 12.00 Turun linja-autoasema,
on
maksuton
tilausajolaituri
9 ja kaikille avoin. Ei ennakkoilmoittautumista.

Kuva: Mikko Pääkkkönen

MUSTALAISLEIRI MUUTTAA TAIVAASEEN

Torstaina 12.3.2020 klo 17.30
2.8.2020
Lounatuulet
Yhteisötalo, Pihlaja-Sali
Sitovat ilmoittautumiset 18.6.2020 mennessä
040 558 1025 Pitkäkatu 33, Turku
Läntinen

Hinta sisältää teatterilipun, bussikuljetuksen ja lounaan Tuorlan Majatalossa.

Järjestäjänä Turun Seudun Selkäyhdistys ry
yhteistyössä Terve Urheilija -ohjelma ja Pohjola Sairaala

Yhteistyössä Turun seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys ja Turun Seudun Nivelyhdistys

Ohoi!
Kohti Ruissaloa.
Tule viettämään Unelmien liikuntapäivän jatkoja 19.5.2020 Ruissaloon!
Matkat taitetaan Fölin vesibussilla.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Ruissaloon saapuessamme voit valita jäätkö nauttimaan rannan tunnelmista vai lähdetkö luontoon
reippailemaan.
Iltapäivä on omakustanteinen. Vesibussin voi maksaa Fölin matkakortilla tai käteisellä
(aikuiset 3 €/suunta).
Yhteistyössä Turun seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys ja Turun Seudun Nivelyhdistys

KEVÄTKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
25.5.2020 KUUSISTOSSA
Kevätkauden päättäjäisiä vietetään tutustumalla oppaan
johdolla Kuusiston linnan raunioihin
maanantaina 25.5.2020 klo 17.00. Mikäli sää sallii, nautitaan yhdessä grillimakkarat illan päätteeksi.
Sateinen sää ei kuitenkaan estä tutustumisretkeä.
Linnan raunioille pääsee parhaiten omalla autolla. Osoite on Linnanrauniontie 633, Kaarina. Parkkipaikalta on noin 700 metrin kävelymatka. Jos tarvitset kimppakuljetusta, ota yhteys Marjatta Kujalaan, puh. 040 527 3630. Kuljetukset järjestetään Ruusukorttelista.
Lintubongaajien kannattaa ottaa kiikarit mukaan. Voit tehdä kivoja lintuhavaintoja.
Tervetuloa isolla joukolla!

SELKÄLEHTI

TEATTERIMATKA
VUOHENSAAREN KESÄTEATTERIIN SALOON
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45€

MUSTALAISLEIRI MUUTTAA TAIVAASEEN

Sitovat ilmoittautumiset 18.6.2020 mennessä
040 558 1025
Ilmoittautumisen jälkeen maksu tilille
Turun Seudun Selkäyhdistys
FI42 5710 0440 1072 25, viitenro 2257
Lähtö klo 12.00 Turun linja-autoasema,
tilausajolaituri 9
Hinta sisältää teatterilipun, bussikuljetuksen ja lounaan Tuorlan Majatalossa.
Yhteistyössä Turun seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys ja Turun Seudun Nivelyhdistys

Ohoi!
Kohti Ruissaloa.
Tule viettämään Unelmien liikuntapäivän jatkoja 19.5.2020 Ruissaloon!
Matkat taitetaan Fölin vesibussilla.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Ruissaloon saapuessamme voit valita jäätkö nauttimaan rannan tunnelmista vai lähdetkö luontoon
reippailemaan.
Iltapäivä on omakustanteinen. Vesibussin voi maksaa Fölin matkakortilla tai käteisellä
(aikuiset 3 €/suunta).
Yhteistyössä Turun seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys ja Turun Seudun Nivelyhdistys

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu nimensä mukaisesti keskiviikkoisin klo 11.00.
Poikkeuksena on toukokuun kokoontuminen tiistaina.
Lähiajan ohjelma on seuraava:
18.3. Tutustuminen Vanhan suurtorin ympäristöön. Kokoontuminen Brinkkalan talon edessä.
15.4. Taidegalleriakierros. Tutustutaan sellaisiin keskikaupungin taidegallerioihin, joissa
on tuolloin mielenkiintoinen näyttely, tai jotka ovat muuten kiinnostavia. Kokoontuminen
Pikkutorilla (Kirjaston vieressä)
TIISTAINA 19.5. Käsityöläismuseo. Elävä opas tai ääniopastus.
Tervetuloa mukaan joka kerta tai silloin, kun sinulle parhaiten sopii!

Kuva: Mikko Pääkkkönen

2.8.2020

SELKÄLEHTI
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Valitse
liikkumisen ilo!
Tiesitkö, että sinäkin voit valita Coxan?
Valinnanvapauden ansiosta asiakkaat kaikkialta
Suomesta voivat tulla meille tekonivelleikkauksiin
erikoistuneiden huippuammattilaisten hoitoon.
Coxa – Tekonivelkirurgian koti.
Elämänilo asuu täällä.

Tekonivelsairaala Coxa
Niveltie 4, Tampere | 03 3117 8023
www.coxa.fi | www.valinnanvapaus.fi

www.selkahoito.fi

Selätä selkäkivut

Fiergo® ergonominen petauspatja

Whist® ortopedinen vesityyny

Whist® selän extensio- ja niskakaari

Petauspatja tukee vartalosi hyvään, luonnolliseen
asentoon. Heräät aamulla virkeänä, kun selkäranka
ja koko keho on levännyt ja palautunut edellisen
päivän rasituksesta.

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

Kaarilla voit ennaltaehkäistä ja hoitaa selkäongelmia. Kaaret sopivat niin huippu-urheilijoille, kuntoilijoille, kuin fyysistä työtä tekeville ja ne sopivat
kaikenikäisille.

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!

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

Turun Seudun Selkäyhdistys r.y.
löytyy myös

SELKÄLEHTI

LIITY JÄSENEKSI
Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä
l kotisivujen www.turunselkayhdistys.fi liittymislomakkeella
l laittamalla viestiä toimisto@turunselkayhdistys.fi
l soittamalla toimiston numeroon 040 525 1739
l alla olevalla liittymislomakkeella
Jäsenmaksu on 23 €/vuosi. Se sisältää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehti Selkälehden ja samoin
neljästi ilmestyvän Selkäliiton Hyvä Selkä -lehden.

JÄSENEKSI LIITTYMISLOMAKE
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Ammatti
Allekirjoitus
Palautus: Turun Seudun Selkäyhdistys ry, Humalistonkatu 10, 20100 Turku
Lomake ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.turunselkayhdistys.fi
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LIIKUNTATOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2020
SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.
maanantaisin		
maanantaisin
maanantaisin		
tiistaisin		
tiistaisin 		

klo 16.45		
klo 17.30		
klo 18.30		
klo 15.00		
klo 15.45		

ajalla 13.1. – 18.5.
ajalla 13.1. – 18.5.
ajalla 13.1. – 18.5.
ajalla 14.1. – 19.5.
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. – 7.5. (ei 9.4. ja 30.4.)
Vapaita paikkoja voi kysellä puh. 040 525 1739.
Osallistumismaksu koko kevään osalta 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 koko kevään osalta 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 kevään odotusta

