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Puheenjohtajan palsta

JAKSAA,
JAKSAA...
Elämme edelleen koronapandemian aikaa. Yhdistystoiminta niin meillä kuin muissakin järjestöissä
on suurimmalta osalta tauolla. Suurin toimintamuotomme, eli selkäliikunta ei ole päässyt alkamaan lainkaan tämän vuoden puolella. Varmaan
jokainen odottaa kovasti rajoitusten muuttumista
niin, että voisimme taas avata ryhmät sekä kerhot
ja tapahtuma-illat. Seuraamme kuitenkin viranomaisten määräyksiä ja ohjeita ja toimimme niiden
mukaan. Nyt vaaditaan jaksamista ja edelleen jaksamista.
Selkäliiton yhdistyksemme jäsenille tekemässä kyselyssä liikuntatoiminta nousi tärkeimmäksi
syyksi liittyä yhdistykseemme. Puolet vastaajista
ilmoitti sen ensisijaiseksi syyksi. Seuraavina olivat
tiedon saanti selkäasioista ja vertaistuki.
Samat asiat tulivat esille kysyttäessä, mihin toimintaan jäsen oli osallistunut. Lähes 70 % vastaajista oli osallistunut liikuntaryhmiin ja noin 23 %
luennoille. Vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi eri
tilaisuuksien muodossa oli osallistunut 10 %. Ehkä
vähän yllättävää oli se, että 21 % vastaajista ei ollut
osallistunut lainkaan toimintoihin.
Jäsenlehdet nousivat tärkeimmäksi ajankohtaisen
tiedon välittäjiksi 75 %:n osuudella. Sähköiset kanavat saivat 25 %:n osuuden. Tämä osoittaa, että
Selkälehteä tarvitaan edelleen samoin kuin liiton
Hyvä Selkä –lehteä. Vastaukset antavat myös tukea
oman jäsenlehden julkaisemiselle sen isoista kustannuksista huolimatta. Voin luvata, että saat tänäkin vuonna neljä Selkälehteä suoraan kotiisi.
Toiveita yhdistyksen toiminnalle olivat odotetusti
liikuntaryhmät, vertaistukitoiminta sekä jäsenillat
ja –tapahtumat. Toiseksi tärkeimmäksi nousivat
asiantuntijaluennot. Olemme viime vuosina panostaneet Maailman selkäpäivään, mutta vastaukset
osoittavat, että muitakin selkäluentoja kaivataan.
Panostus selkäpäivään on hallituksen yksimielinen

päätös pohjautuen siihen, että TULE-tietokeskus
järjestää vuoden mittaan laaja-alaisesti lukuisia lyhyempiä luentoja. Vastausten pohjalta asiaa tulee
harkita uudelleen sitten, kun koronarajoitukset sallivat isommat kokoontumiset.
Tässä lehdessä on tietoja keväälle suunnitelluista
tapahtumista, joiden toteutuminen riippuu kulloisestakin koronatilanteesta. Sen vuoksi pyydämme
ilmoittautumisia laulu- ja selkäiltoihin. Liikuntaryhmien osalta kannattaa seurata kotisivuja ja Turun
Sanomien Yhdistykset-palstaa. Ryhmät alkavat, kun
kotisivuilta poistuu maininta tauolla olemisesta.
TULE-tietokeskus tarjoaa nyt mahdollisuutta keskustella etäyhteydellä fysioterapeutin kanssa. Lue
lisää sivulta 7. TULE:n ja yhdistyksen verkkosivuille
on tulossa Jaanan selkäjumppa-video.
Saimme tänä vuonna entisaikojen tapaan lumisen talven. Tätäkin kirjoittaessani lunta sataa koko
ajan lisää. Jos lumentulo, isot kinokset, muhkuraiset
ajo- ja kävelytiet joskus harmittavat, niin kannattaa
muistaa, että neljä erilaista vuodenaikaa on meille
iso rikkaus. Niistä jokaisesta voi ja tulee nauttia itselleen parhaalla tavalla.
Jaksetaan, jaksetaan… Kyllä tästä selvitään!
Pirkko Heino
puheenjohtaja

SELKÄLEHTI

4

RAKASTA SELKÄÄSI
Harri Helajärvi, LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Paavo Nurmi -keskus

O

nko meillä selkärankaa?
Tai pitäisikö pikemminkin kysyä, kestääkö selkämme nykyelämän sille asettaman rasituksen - tai sen puutteen?
Osaammeko pitää selästämme
huolta, vai huomaammeko sen
tärkeyden vasta sitten, kun se on
huomion puutteesta jo vaurioitunut?
Evoluution myötä liikkumistapamme on muovautunut – mutta kehomme rakenne ei ole aina
pysynyt nopean kehityksen vauhdissa. Miljoonia vuosia sitten esiisämme liikkuivat puissa, oksilta
toiselle. Sieltä siirryttiin maan
pinnalle ja pikkuhiljaa alettiin
edetä kävellen tai juosten, alkuun
vielä neljää raajaa apuna käyttäen. Sen jälkeen ollaan noustu
nopealla aikataululla pystyasen-

toon, kahden raajan varassa liikkujiksi - ja vielä nopeammin paikallaan oleviksi, paljon istuviksi
olennoiksi. Koko tässä kehityksessä selkä on kokenut ehkä kaikkein suurimmat kehomme kuormituksen muutokset.
Oli aika, jolloin hengissä pysymiseksi ja elannon hankkimiseksi
joutui kuormittamaan selkää ja
muita kehon osia - usein liiankin
kanssa. Edelleen arkeologit voivat erottaa luulöydösten perusteella, ketkä tuhansia vuosia sitten eläneistä esi-isistämme ovat
kantaneet raskaita kuormia ja
ketkä tehneet fyysisesti kevyempiä töitä. Modernissa maailmassa
emme juurikaan käytä kehoa entiseen tapaan kuormittaen, vaan
teemme työmme mahdollisimman vähän rasittavassa, ergono-

misessa istuimessa tai kuljemme
paikasta toiseen kulkuvälineessä,
passiivisesti - ja kätevästi. Mutta
mitä tästä kaikesta sanoo selkä?
Selkävaivoja lisäävät monet riskitekijät, ja osan niistä olemme
saaneet itsestämme riippumattomista syistä: selän rakenne ja sen
poikkeavuudet, jotkin perintötekijät, esim. sidekudosheikkoudet,
jotka saattavat lisätä välilevysairauksien riskiä, ja tietysti se sinänsä
hyvä asia, että elämme nykyään
aiempaa pidempään, sillä se lisää
kulumasairauksien ilmaantuvuutta sekä kehon hallinnan haasteita. Valtaosaan selkäämme rasittavista tekijöistä voimme kuitenkin
vaikuttaa.
Kehomme, myös selän rakenteet, rakastavat liikettä. Luut vahvistuvat, kun niitä kuormitetaan,
välilevyjen verenkierto ja lihasten voimakin paranevat liikkeen
ja kuormituksen vaikutuksesta.
Liike on siis lääkettä myös selän
kannalta. Tämä on nykymaail-
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massa jossain määrin haastavaa,
kun liikettä ei synny niin luonnollisesti kuin ennen. Liikkumattomuus ja pitkäkestoiset, staattiset
asennot ovat tulleet säännöllisen
liikkeen sijaan ja niistä on muodostunut uusi selän hyvinvoinnin
uhka. Jokainen on varmaan tunnistanut lisääntyneet alaselkä-,
rintaranka- sekä niska-hartiavaivat yhtäjaksoisen istumisen tai
muun pitkäkestoisen paikallaanolon yhteydessä. Selkä, kuten
koko keho, rakastaa asentojen
vaihtelua. Selkä ei jaksa keskittyä
TV-sarjojen pitkiin maratonistuntoihin, vaikka ne muuten mielenkiintomme saisivatkin. Kannattaa
kuunnella pään ja sydämen lisäksi myös selkäänsä.
Käyttämättömänä keskivartalon lihaksisto laiskistuu, ja selän
tuki heikkenee. Lihastuen heikkeneminen on omiaan lisäämään
selän virheasentoja ja haitallista
kuormitusta. Selkä väsyy tavallista helpommin ja lihastuen puute
voi aiheuttaa nikamien yliliikkuvuutta, välilevyjen kulumaa
ja pullistumia sekä hermopuristusoireita (esim. iskias-säteilyä
alaraajoihin). Aiemmin selkävaivojen takia ja selkäleikkauksien
jälkeen potilaita makuutettiin
pitkiäkin aikoja, mutta nykyisten
hoitokäytäntöjen mukaan selän
oireillessa liikettä pidetään yllä
mahdollisimman pitkään ja toimenpiteenkin jälkeen liikkeelle
lähdetään niin pian kuin mahdollista. Myös reisilihasten kireydet
ovat selälle myrkkyä, sillä kiris-
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tyessään ne pakottavat lantion ja
selän asentoon, joka - yhdessä
keskivartaloa tukevien lihasten
heikentymisen kanssa - voi lisätä
rasituskipuja ja selkäsairauksien
riskiä. Pitämällä huolta lihaksista,
pidät huolta myös selästäsi.
Selkävaivat eivät ole vain aikuisten ongelma. Selkävaivoja
esiintyy enenevissä määrin myös
nuorilla. Taustalla on monilla
runsas paikallaanolo ja edellä
mainittu huono lihaskunto, toisilla taas yksipuolinen, runsas, rasitus. Hyväkin lääke voi käyttämättä - ja liikaa tai väärin annosteltuna - olla haitallista. Runsaasti
yksipuolista harjoittelua tekevillä
nuorilla, erityisesti kasvuiässä ja
kehon hallinnan vielä kehittyessä
ja joissain selkää kuormittavissa lajeissa, nähdään valitettavan
usein nikamankaarien rasitusmurtumia ja niiden esiasteita,
jotka vaativat pitkiä toipumisjaksoja, jotka olisivat vältettävissä.
Välilevysairaudetkaan eivät ole
nuorilla enää tuiki harvinaisia.
Myös muilla elintavoillamme on selän terveyden kannalta
merkitystä. Tupakointi heikentää
ääreisverenkiertoa, yhtä lailla nikamien välilevyissä. Tämä voi lisätä esim. välilevyrappeuman ja
-tyrien, riskiä. Liikunta ja luiden
kuormitus, varsinkin iskuttava
liike ja lihaskuntotreeni, vahvistavat luita, mutta vain niitä, joita
kulloinkin kuormitetaan. Myös
ravinnolla on merkitystä. Luut
tarvitsevat vahvistuakseen rakennusaineita: kalkkia, D-vitamiinia

ja hormoneja, ja niiden puutteesta luut voivat heikentyä. Liian niukka ravitsemus aiheuttaa
myös lihaskatoa, minkä takia kehon tukilihakset voivat heikentyä
ja puutteellisen tuen takia selkävaivat lisääntyä.
Selkävaivojen taustalla voivat
olla myös tapaturmat: liukastuessa ja kaatuessa nikamat, kuten
muutkin luut, voivat murtua. Luu
murtuu sitä helpommin, mitä
hauraampaa se on. Naisten luut
heikentyvät vaihdevuosien estrogeenitasojen voimakkaan laskun
myötä selvästi - ja mitä hennommaksi luut ovat jääneet nuorella
aikuisiällä, sitä helpommin ne
haurastuvat, ja murtuvat. Siksi
erityisesti naisten on tärkeää pitää huolta riittävästä ravitsemuksesta ja liikunnasta läpi koko elämänkaaren, luidensa parhaaksi.
Turhia vammoja kannattaa myös
ehkäistä jo ennalta. Esimerkiksi
talvikelillä riskiryhmien ja ikäihmisten kaatumisia estävien varusteiden - mm. kenkiin laitettavien
liukuesteiden ja liikkumisen apuvälineiden, keppien jne. - käyttö on suotavaa. Asianmukaisten
varusteiden lisäksi liikkumisen
muotoa ja liikuntapaikkaa kannattaa tietysti vaihdella kelin mukaan, jotta turhilta riskeiltä vältytään.
Selkämme muistaa, kuinka sitä
on kohdeltu, ja se palkitsee, kun
pidämme siitä huolta. Kuten me
itsekin, tarvitsemme huomiota,
jotta voimme hyvin.
Rakasta siis. Selkääsikin.
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Vierailukohteena Turun taidemuseo
Turun taidemuseo on Suomen
toiseksi vanhin taidemuseo, joka
avattiin yli sata vuotta sitten
(1904). Nykyisin sen kokoelmaan
kuuluu runsaat 7 600 teosta. Pieni
osa niistä on jatkuvasti esillä. Kokoelman teoksia esitellään myös
museon vaihtuvissa näyttelyissä.
Kokoelman osia pyydetään ahkerasti lainaksi näyttelyihin sekä
Suomeen että ulkomaille.
Museon teosten lainaustoiminta
on vilkasta ja maailmanlaajuista. Turun taidemuseon vanhempi
amanuenssi, FL Christian Hoffmann kertoo, että ”ulkomailla ollaan kiinnostuneita ensisijaisesti
vanhasta, ns. kultakauden ajan (n.
1880 – 1905) suomalaisesta maalaustaiteesta. Eritoten Akseli Gallen-Kallelan ja Helene Schjerfbeckin teokset kiinnostavat monia
maita, kerta toisensa jälkeen.”
Taidemuseon antamat kotimaiset lainat kattavat koko Suomen
aina Ahvenanmaata myöten.
Ulkomaille lainoja on annettu
Euroopan lisäksi USA:han, Kanadaan ja Japaniin. Pohjoismaisia lainapyyntöjä tulee eniten
Ruotsista ja Tanskasta. MannerEuroopan maista Ranska, Saksa
ja Iso-Britannia ovat lainanneet
ahkerimmin teoksia Turun taidemuseon kokoelmasta.
Hoffmann kertoo edelleen, että
”omiin näyttelyihinsä taidemuseo
puolestaan lainaa muilta taidemuseoilta ja yksityishenkilöiltä.

Parhaillaan valmistellaan (näillä näkymin) kuukauden päästä
avattavaa näyttelyä, joka esittelee
Sigrid Schaumanin (1877 – 1979)
maalauksia. Näyttelyssä tulee
oleman esillä runsaat sata teosta.
Niistä peräti 40 teosta saadaan
lainaksi, useimmat niistä yksityishenkilöiltä.”
Joulun alla taidemuseo esitteli
muotoilija ja keraamikko Birger
Kaipiaisen (1915–1988) sadunhohtoista tuotantoa. Pääosa näyttelyyn kuuluneista 70:stä taideteoksesta oli Tokmannin perustajan
kauppaneuvos Kyösti Kakkosen
kokoelmasta. Hän on kerännyt
määrätietoisesti Kaipiaisen keramiikkaa.
Keskiviikkokerholaiset tutustuivat Kaipiaisen upeaan näyttelyyn
joulun alla. Näyttelyn jälkeisen
kahvihetken aikana näyttely sai
pelkkää kiitosta ja ihastelua.
Sirkka-Liisa Karppi

Petri: 0400 829 249
Miikka: 0400 447 541
www.sahkotammisto.fi

JOHDONMUKAISTA PALVELUA
KOTEIHIN JA TEOLLISUUTEEN!
Sähkösuunnittelua ja sähköasennuksia
uudis- ja remonttikohteissa.
Latausasemien myynti ja asennus.
Ilmalämpöpumppujen
asennus ja myynti.
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maksuttomasti
Fysioterapeutti nyt etäyhteyden päässä Miltä kuulostaisi, jos voisit keskustella maksuttomasti fysioterapeutin kanssa kotoa käsin? Liian helpolta?
Nyt se on kuitenkin mahdollista.
maksuttomasti
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jalkaterveys,
sekä nivelrikko.
etäyhteydellä.
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tehtävänä
ontilaisuutta
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Suunnitellaan yhdessä korvaava sisältö.
Tavataan kasvokkain TULE-tietokeskuksessa
Yksilöohjaus
Tarjoamme sinulle ja yhteisöllesi mahdollisuuden fysioterapeutin pitämään luentotilaisuuteen
tai etänä verkossa!
Teemapäivät
etäyhteydellä. Sinun tehtävänä on koota ryhmäsi sähköpostiosoitteet – me hoidamme loput
Ina sekä
Vihiniemi,
ft
etäyhteysjärjestelyt. Suosittuja aiheita ovat selkä-, luusto- ja jalkaterveys, tasapaino
nivelrikko.
TULE-tietokeskuksen tiimi
Tavataan kasvokkain TULE-tietokeskuksessa
tai etänä verkossa!
TULE-tietokeskus
Humalistonkatu 10
20100 Turku
TULE-tietokeskuksen
tiimi
044 744 7085
toimisto@tule.fi
www.tule.fi
TULE-tietokeskus
Humalistonkatu 10
20100 Turku
044 744 7085
toimisto@tule.fi
www.tule.fi

ina.vihiniemi@tule.fi,
044 744 7085

Koulutustilaisuudet

Yksilöohjaus
Teemapäivät

Terhi Pihlajaniemi, TtM, ft
Ina Vihiniemi, ft
terhi.pihlajaniemi@tule.fi,
ina.vihiniemi@tule.fi,
044 700 5066
044 744 7085
TapahtumasuunnitteluKoulutustilaisuudet
Jenna Walldén, ft
Terhi Pihlajaniemi, TtM, ft
jenna.wallden@tule.fi,terhi.pihlajaniemi@tule.fi,
044 700 5106
044 700 5066

Tapahtumasuunnittelu
Jenna Walldén, ft
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Ruokahävikki kuriin
– keinoja on monia
Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa. Pois
heitetty ruoka on tuotettu turhaan,
joten se rasittaa jokaisen oman
kukkaron lisäksi koko kansantaloutta ja ympäristöä. Ruokahävikin
ennaltaehkäisy ja vähentäminen
on myös tärkeä ilmastoteko. EU
on asettanut tavoitteeksi puolittaa
ruokajätteen määrä vuoteen 2030
mennessä ja vähentää sen syntyä
koko elintarvikeketjussa.
l Ruokahävikki
tarkoittaa
syömäkelpoista ruokaa, jota
ei hyödynnetä ihmisravintona,
rehuna eikä muuna arvokomponenttina.

Tiedonjyviä ruokahävikistä
Suomessa koko elintarvikeketjun
ruokahävikki on 400-500 miljoonaa kiloa vuodessa. Siitä noin
kolmannes (120-160 miljoonaa
kiloa/vuosi) on peräisin kotitalouksista. Henkilöä kohden laskettuna hävikki on 20-25 kg vuodes-

sa. Elintarvikeketjuun kuuluvat
kotitalouksien lisäksi alkutuotanto, teollisuus, kauppa ja ravintolat. Ruokahävikin vähentäminen
on näiden kaikkien yhteinen tehtävä.
Yleisimpiä syitä heittää ruokaa
roskiin on sen pilaantuminen,
parasta ennen -päivämäärän umpeutuminen ja lautastähteet. Syynä voi olla myös se, että ruokaa
valmistetaan tarpeeseen nähden
liikaa. Mitä enemmän ruokaa ostetaan kotiin henkilöä kohden,
sitä enemmän syntyy hävikkiä.
Pientalouksissa ruokaa menee
roskiin myös suurten ruokapakkausten vuoksi.
Ruokahävikin taustasyynä voi
olla se, että kiireen tai välinpitämättömyyden vuoksi ruoka
unohtuu jääkaappiin ja pääsee
sen vuoksi pilaantumaan. Syynä
voi olla myös se, ettei ruokaa arvosteta riittävästi. Eniten menee
hukkaan vihanneksia, hedelmiä,
kahvia ja leipää.
Hävikkitiedot perustuvat Luon-

nonvarakeskuksen (Luke) toimesta tehtyihin tutkimuksiin, joita
jatketaan edelleen yhteistyössä
eri alojen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi kaupan ruokahävikistä
saadaan tietoa keskitetyn tiedonkeruun avulla. Tutkimusten avulla kootaan hyviä ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi ja ne
julkaistaan Luken verkkosivuilla
vuoden 2021 kuluessa.
Miten vähentää
ruokahävikkiä kotona?
Keinoja ruokahävikin vähentämiseksi löytyy lukuisia. Näin säästyy rahaa ja myös ympäristö kiittää niiden käyttöön ottajaa.
l Arvosta ruokaa, panosta ruokailuun ja anna sille riittävästi
aikaa.
l Opettele
päiväysmerkinnät.
”Parasta ennen” tarkoittaa
säilyvyyden vähimmäisaikaa.
Sen jälkeenkin tuote on usein
täysin syömäkelpoinen.
l Haistele ja maistele ruokaa,
ennen kuin hylkäät sen.
l Suunnittele mitä valmistat ruoaksi ja tee ostoslista ottaen
huomioon, mitä löytyy jo kotoa.
l Kehitä kokkaustaitojasi - opettele hyödyntämään kotoa löytyviä ruokia ja raaka-aineita.
Hyödynnä myös ruokapakkauksissa olevia reseptejä ja
käyttövinkkejä.
l Tyhjennä jääkaappi viikoittain
ja asettele vanhimmat tuotteet
etualalle.
l Suosi jääkaapissa läpinäkyviä
säilytysrasioita.
l Pakasta ruokaa ja muista myös
syödä pakastetut ruoat, ettei-

SELKÄLEHTI

9
tuoreena. Turhaan valmistetun
leivän hiilijalanjälki on paljon
suurempi kuin leipäpussin. Käytännön vinkkejä hävikkileivän
hyödyntämiseen annetaan verkkosivuilla: vaasan.fi/hävikkihaaste

vät ne pääse vanhenemaan.
Hyödynnä ruokatähteet uusien
ruokien raaka-aineina kuten
munakkaissa, sämpylöissä ja
smoothieissa. Pakasta tähteitä
myös myöhempää käyttöä varten.
l Laita lautaselle ruokaa vain
sen verran kuin jaksat syödä.
l Monet kaupat alentavat elintarvikkeiden hintoja viimeisen käyttöpäivän lähestyessä.
Hyödynnä näitä ”punalaputettuja” tuotteita. Niiden ostaminen on järkevä ekoteko.
Ruokaan liittyviin asenteisiin on
tärkeää vaikuttaa jo pienestä pitäen niin kotona, päiväkodeissa
kuin kouluissakin. Syksyisin pidettävän hävikkiviikon sekä erilaisten kampanjoiden tavoite on
lisätä hävikkitietoisuutta koko
kansa keskuudessa.
l

Miten leipäteollisuudessa
vähennetään hävikkiä?
– esimerkkinä Vaasan Oy
Leipähävikin määräksi kotitalouksissa on arvioitu yhteensä
12 miljoonaa kiloa vuodessa.
Esimerkiksi Vaasan Ruispaloista
joka viides pala päätyy jäteastiaan, mikä tarkoittaa vuositasolla
70 miljoonaa leipäpalaa. Tämä
merkitsee suuren ympäristökuorman lisäksi hukkaan heitettyjä
raaka-aineita kuten 2200 tonnia
ruisjauhoja.
Leivän säilyvyyden parantami-

Lisätietoa ruokahävikistä löytyy
verkkosivuilta
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/
ruokahavikki/
Artikkeli perustuu Agronomiliiton ”Suomi kasvaa ruoasta” -weseen etsitään uusia keinoja hävi- binaarissa 23.10.2020 pidettyikin vähentämiseksi. Pientalouk- hin esitelmiin.
sia varten kehitellään pienempiä
pakkauskokoja.
Ylijäämäleipä
myydään omissa myymälöissä.
Sitä lahjoitetaan myös hyväntekeväisyyteen.
Syömäkelvoton
leipomojäte
toimitetaan elintarvikejätteiden
kierrätyslaitokseen, jossa siitä
valmistetaan biopolttoainetta ja
proteiinipitoista rehua. Yhteistyössä kaupan kanssa kehitetty
automatisoitu tilausjärjestelmä
vähentää myös hävikkiä.
Kirjoittaja
Viestintäkampanjoiden avulPaula Hakala
la annetaan kuluttajille vinkkejä
Ravitsemustieteen dosentti
hävikin vähentämiseksi. Usein
hakalapaula22@gmail.com
kritisoidaan leivän pakkaamista muovipussiin. Sen tehtävä on
kuitenkin vähentää hävikkiä suojaamalla leipää ja pitämällä se
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Vaellusretkellä Kevon
kansallispuistossa
tuksen lupa.
Kokeiltuamme tyttäreni kanssa
kevyttä reittiä UKK-puiston Karhunkierroksen muodossa 2017,
olin saanut häneenkin syttymään
vaelluskipinän. Aloin puhua Kuivin huiputtamisesta. Ladattuaan
karttasovelluksen alueesta tyttäreni totesi, että sinne menee
nykyisin merkitty reitti ja saman
tien rupesimme tutkimaan kilometrejä ja telttapaikkoja. Sopiva
aika sattui sitten sopivasti poikkeuksellisen vuoden 2020 elokuun
loppupuolelle ennen tyttären
opintojen jatkumista kesäloman
jälkeen.
Valmistautuminen vaellukseen
Päivämatkojen suunnittelun lisäksi mietimme ruokailujen sisältöjä,
uusien varusteiden hankintaa,
vanhojen huoltamista ja lisäsimme juoksulenkkien pituutta. Kävimme pari kertaa jopa Piikkiön
Kuntoportailla! Erilaisia ruokaostoksia teimme useaan kertaan eri
urheilu- ja retkeilykaupoista, joissa on hieman erilainen tarjonta
kussakin. Tilasimme hotellimajoituksen Sodankylästä ja ajoimme
sinne kellon ympäri. Aamulla jatkoimme kohti Karigasniemen tiellä olevaa Sulaojan lähtöpaikkaa.

Pirjo pirteänä alkumatkasta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty – sanonta ei ihan päde vaeltamiseen, mutta helpottaa roimasti. Hyvä matkaseura edesauttaa positiivisiin elämyksiin pääsemistä. Ehdoton edellytys ovat
hyvät varusteet, jotka vuosien kuluessa maksavat itsensä takaisin.
Kun kerroin ystävilleni lähteväni tyttäreni kanssa vaeltamaan
kahdeksaksi vuorokaudeksi, monet totesivat, että ”Oi, olen aina
halunnut vaeltaa, mutten vielä

ole tehnyt sitä.” Näin minäkin
haaveilin vaeltamisesta vuosia.
Toteutimme haaveen usealla retkellä mieheni kanssa 90-luvun
alkupuolella. Tuolloin aloitimme
lainateltalla, lainatrangialla ja lainarinkoilla, joita sitten korvasimme omien varusteidemme myötä.
Mieleenpainuvin vaellus oli Kevon luonnonpuistoon ja Kuivin
autiotuvalle, jonne tuolloin vielä
ei ollut merkittyä reittiä ja tuvalla
käymiseen piti pyytää Metsähalli-

Toistuvat rutiinit
Ensimmäisen päivän vaelluksemme ajoittui iltapäivään, muina
seitsemänä päivänä vaelsimme
aamusta alkaen. Itseäni vaelluksessa maisemien ja fyysisen rasituksen lisäksi kiehtoo eniten
se, että päivät toistuvat perusrutiineiltaan samanlaisina. Herääminen, aamupalan laitto, teltan
kokoaminen, rinkkojen pakkaaminen, matkaan lähtö, vaeltamis-
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ta 2–4 tuntia, taukoja sopivasti,
leiripaikkaan saapuminen, teltan
pystytys, ruuanlaitto, lepoa, venyttelyä, iltapala ja nukkumaan.
Mikäli haluaa, voi mennä uimaan (kylmää, virtaavaa vettä),
pelata kaverin kanssa, lukea, katsella maisemia, kuvata maisemia,
jutella mahdollisten telttanaapureiden kanssa. Rentouttavaa oleskelua. Ei kännykän katselua!
Sopivat vaellusilmat
Itse en halua ajatella vaeltamista räkkäaikaan eli pahimpaan
hyttysten parveiluaikaan. Jonkin
verran hyttyskarkotetta taidettiin
silti käyttää. Avainasemassa ovat
sopivat jalkineet. Uusia jalkineita täytyy todella ajaa sisään ennen reissua. Vaatetukseen kuluu
rahaa, sille ei voi mitään. Vaikka
luulin, että tarvikkeeni olivat kunnossa, palelin Kuivin tuvan vierellä teltassa kaksi yötä. Uuden
makuupussin hankinta edessä
seuraavaan reissuun!
Saimme vaeltaa kohtuullisen
hyvässä säässä: ensimmäisenä
päivänä utuinen sää esti osittain
hienojen maisemien näkemisen,
mutta muutamatkin aurinkoiset
tunnit ylhäällä tunturissa korvaavat huonommat säät. Vaikka
olimme kuulleet Kevon kanjonin upeista maisemista, kanjonin
avautuminen silmiemme eteen
oli aika mykistävää! Olimme
myös paremmassa asemassa kuin
takanamme tulleet vaeltajat, jotka
joutuivat valtavaan sadekuuroon
juuri tullessaan kanjonille! Myös
Fiellun putouksille saavuimme
aurinkoiseen hetkeen, jolloin kuvatkin onnistuivat hienosti.
Vaikka palelin parina yönä,
Kuivin huiputus (640 m) korvasi
ikävät fiilikset. Aurinko paistoi
eikä kävely ilman rinkkaa tunturille tuntunut missään.
Teltassa ja tuvissa
Telttamme on kahden hengen ns.

Tunturin viertä näkymättömiin!

semista voi tehdä pysähtyessä.
Yhtenä yönä leiriytymispaikkaamme ei saapunut muita ja hallitsimme aluetta kodasta puuseehen. Suomalaisilla ei ole tapana
esittäytyä, vaikka reitit kulkisivat
samaan tahtiinkin ja telttapaikoilla oltaisiin samaan aikaan. Se ei
kuitenkaan tarkoita, ettei kuulumisia vaihdettaisi. Aiheet pyörivät vaelluksen ympärillä.
Kaksinoloa ja sosiaalista
Kuivilla tupaan ei saanut makanssakäymistä
joittua (mitä-lie-märkyyttä), mutVaeltaessa ei aina kuule kave- ta ruokia siellä valmistettiin.
rin kommentteja, joten yleensä
olemme hiljaa. Kommentit maitunneliteltta, mikä on helppo pystyttää ja painaa reilun kilon. Yövyimme viisi yötä teltassa ja kaksi
tuvissa. Viimeinen yö oli pakkasyö, ja aamulla tuvan ympärillä oli
kuuraa. Akukammilla vietimme
myös yön raisiolaisnaisen kanssa,
joka esimerkillisesti oli harrastanut ruokien kuivattamista.
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Kun pari päivää siellä oltiin, oli
samaan aikaan useita seurueita,
joiden kanssa juteltiin. Erääseen
seurueeseen kuului amerikkalaisnainen, jonka kanssa tuvassa
juttelimme. Hetken kuluttua hän
esittäytyi, me tietysti myös. Hän
ehkä huomasi hämmentyneet ilmeemme ja selitimme nauraen
suomalaisten tapoja.
Reittimme yhteenveto,
Yhteenvetona reitistä
Yöpymispaikkamme olivat Ruktajärvi, Suohpášája, Fiellun putoukset, Kuivin autiotupa, Akukammi
ja Ruktajärvi. Yhteensä kilometrejä tuli n. 90, 8 km ilman rinkkoja (Kuivin huiputus). Retkiruokaa meillä jäi paljon, sillä tytär ei
syönytkään niin isoja annoksia,
kuin olimme varanneet. Olimme
ostaneet rinkkojen sisälle sijoitettavat juomasäkit, jotka palvelivat
tarkoitustaan hyvin. Vaikka vettä saakin pääosin reitin varrelta,
välillä voi olla pitkiä välejä, ettei
juomakelpoista vettä ole.
Tunturin viertä kulkeva polku on hieno kokemus kauniilla
säällä, mutta toisaalta oli mukava kulkea suolla pitkospuita,
kun välillä (luvattomasti – polulta ei saisi poistua) poimin hillan
suuhuni. Kivikkoisilla osuuksilla
tukevat vaelluskengät palvelivat
parhaiten. Porotokkien reitti kulki
usein polkumme poikki. En ollut
saanut opetusta siitä, miten vasan
kanssa oleva poro tulisi kohdata,
joten vältimme yhteenottoa.
Tänä vuonna tytär esitti toiveen
Hetta-Pallas -retkestä. Se on suosittu reitti, joka helppokulkuisena
taitaa kerätä näin korona-aikaan
melkoisesti väkeä – väenpaljous
oli viime kesänä kouriintuntuvaa
kuulemma Karhunkierroksella.
Syksyllä saattaisi – lämpimämmällä makuupussilla – retki onnistuakin!

Pirjo Ailanto

Tunturin viertä näkymättömiin!

Tunturin viertä tullaan kauan!

fysioterapeutti

Crocseilla oli hyvä ylittää leveämpikin virta.
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Saariston talvi
Kesänviettopaikkana on saaristo tuttu
mutta talvi siellä - ei ole mun juttu
puoli ihmisen ikää luulinkin niin
vaan ei koskaan ole liian vanha muutoksiin
vuosi sitten tulin muuttaneeksi lauttamatkan päähän
silloin kokenut en talvea, ei meri mennyt jäähän
vuodenajassa oli vähän pliisu tuntu
maata peittänyt ei vähäinenkään valkea huntu
vuonna kakskytyks on ollut toista
sitten 80-luvun ei ole koettu moista
paukkuu pakkanen, tupruttaa täydeltä tuutin
iski ennätysmyräkkä aattona Nuutin
toisin kuin Turussa, aurauskalustoa riittää
matalapuskurinen autoni kiittää
ilman lapiota pääsen pihaliittymästä
ei tule ongelmaa parkkipaikan etsinnästä
sensijaan kävely pientareella hieman haastaa
sohjossa tarpominen hermoja raastaa
peltoaukealla tuuli puskee näköä päin
räntä lumeksi muuttuu yllättäin
liukastuminen läheltä liippaa
nyt tiedän miltä tuntuu vetää kiviriippaa
kun perässäni kiskon Ropua ja Maraa
koirakaksikko kilvan vastaan haraa
niillä mielessä on lämpö porin matin
hiukan reipastuvat nähdessään naapurin katin
ei kissaa voisi kiinnostaa vähempää
parivaljakkoon tutustua lähempää
aamulenkin jälkeen suuntaan rantaan
askel uppoaa lumeen, ei santaan
polku tuttuakin tutumpi on jalkojen alla
aina päivän alan mereen pulahtamalla
onnen hippusia voi kerätä avannosta
tähdenlennosta, pakkasyön kuutamosta
auringon säihkeestä meren jäällä
huurupilvestä koiran kuonon päällä
joutsenten kaulailusta sulassa vedessä
haaveilemalla miten kevät on edessä
Loiri laulaa rakkaudesta kesäiseen Lappiin
voi saariston talvikin mennä nappiin!
		

Miia Norrdal
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Terveyttä ja hyvinvointia Petreasta
Petrean kevään Tules-kursseilla on vielä tilaa. Kursseja on
selkä-, alaraaja- sekä niska- ja hartiaoireisille. Kursseja on myös
avomuotoisena, jolloin voit yhdistää kuntoutuksen ja työssäkäynnin.
Kurssit ovat Kelan järjestämiä ja rahoittamia ja osallistujille
maksuttomia.
Kursseja toteutetaan Holiday Club
Caribian ja Meri-Karinan toimipisteissä.
Katso tarkemmat tiedot sivuiltamme
www.petrea.fi.

Tutustu myös Omaishoitajien parikursseihin.
Saat vertaistukea ja vahvistusta elämänhallintaan.
Toimipisteet
Holiday Club Caribia, Turku
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

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

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

Hoidetuilla
jaloilla
jaksat
paremmin
Jalkahoidon ammattitutkinnon
suorittanut jalkojenhoitaja

LEENA GUSTAWS
tialainen
n
i
s
ö
y
M
onta
päähier

Tullikatu 10, 21100 Naantali
Puh. 040 533 8700
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SELKÄTREFFIT TAUOLLA – MUISTA TUKIPUHELIN
Vertaisryhmä Selkätreffit on tauolla kevään ajan.
Toivottavasti koronatilanne helpottaa syksyllä niin,
että pääsemme taas jatkamaan treffejä.
Tukipuhelin toimii kuten ennenkin. Alla olevan esitteen mukaan
puhelin päivystää tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20.
Puheluihin vastaa koulutettu vertaistukihenkilö,
jonka kanssa voit keskustella kaikista mieltäsi
askarruttavista selkään liittyvistä asioista.
Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

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

KAARINA FROSTERUS
VUODEN 2020
SEURATYÖNTEKIJÄ
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu on yhdessä Vehmaan kunnan kanssa valinnut Kaarina Frosteruksen
Vuoden Seuratyöntekijäksi 2020. Nimitys julkistettiin
Varsinais-Suomen Urheilugaalassa 31.1.2021.
Kaarina toimii vehmaalaisen salibandyseuran UHV
Bulls ry:n vapaaehtoisena. Hän painottaa, että seuratoiminta on koko suomalaisen liikunnan ja urheilun
kivijalka. Seuratoiminta, kuten kaikki yhdistystoiminta
tarvitsee tekijöitä, sillä ilman tekijöitä ei ole tarinoita.
Selkäyhdistyksen hallitus onnitteli varapuheenjohtajanamme toimivaa Kaarinaa kokouksessaan 2.2.2021.
Selkälehden toimitus yhtyy onnitteluihin.
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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

le!

il
Tervetuloa ostoks
Kultaseppä

Veikko Suominen Oy

Nevakatu 1, Kaanaa Raisio l Puh. 02 439 7050
Avoinna ark. 9–19, la suljettu.

YHDELLÄ SOITOLLA KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTIPALVELUT

Yhdellä soitolla kaikki
rakennus- ja remonttipalvelut

Kari Hämäläinen 0400 521 664
www.rlkh.fi l info@rlkh.fi

Turvallista ja laadukasta
asumista
TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN
PALVELUTALO ESIKKO
Uittamontie 7, 20810 Turku
aisia
myös väliaik
Tiedustele
jaksi.
remontin a
.
im
s
e
ja
to
asun
Vuokra-asuntoja myös
Vanhustentalo Vuokko (Katteluksenkatu 1)

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

www.turundiakoniasaatio.fi

onko sinullakin
piha-rakkaussuhde?
niin meilläkin!
Alakyläntie 2-4, 20250 TURKU
www.viherlassila.fi

paremman palvelun housukauppa
Hämeenkatu 8, Turku l ark.9-18, la 9-15 l www.housumies.fi
puh. 02 231 8434

Aikuisen naisen
housu-ja farkkukauppa
Hämeentie 8, Turku l ark.9-18, la 9-15 l www.hanmina.fi
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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

LAULU- JA SELKÄILLAT
Laulu- ja selkäillat järjestetään, jos osallistujia on vähintään kaksi.
LAULUILLAT keskiviikkoisin 10.3., 14.4. ja 19.5. klo 18.00
TULE-tietokeskuksessa.
SELKÄILLAT torstaisin 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17.00
TULE-tietokeskuksessa. Illat toteutetaan hyvän mielen luku- ja
keskustelutilaisuuksina.
Ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen tilaisuutta puh. 040 527 3630.
Mukaan otetaan osallistujia kulloisenkin koronarajoituksen mukaan.

tuki- ja
ta saat apua
ihin.
Sissi Fysios
oihin ja kipu
iv
a
v
n
tö
is
liikuntaelim

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet myös seuraaviin:
Faskiamanipulaatio
Urheilufysioterapia

Akupunktio
Äitiysfysioterapia

Purentaelimistön fysioterapia
Lantionpohjanfysioterapia

YHTEISTYÖHINNAT TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY:n JÄSENILLE:

30 min 40 €

l

45 min 49 €

!

ysy lisää

Soita ja k

terveyttä ja hyvää oloa

l

60 min 54 €

l

75 min 65 €

l

90 min 70 €

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

www.sissifysio.fi
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LIIKUNTATOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2021
Liikuntaryhmät järjestetään viranomaisten määräämien koronarajoitusten
puitteissa. Seuraa kotisivujen ja Turun Sanomien Yhdistykset-palstan ilmoittelua
tai soita puh. 040 525 1739. Ryhmät ovat tauolla ainakin helmikuun loppuun asti
(tieto 10.2.2021).

SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.
maanantaisin		
klo 16.45		
17.5. asti
maanantaisin 		
klo 17.30		
17.5. asti
maanantaisin		
klo 18.30		
17.5. asti
tiistaisin		
klo 15.30		
18.5. asti
torstaisin		
klo 16.30		
20.5. asti
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,
tiistaisin ft Maiju Isotahdon ja torstaisin ft Mariitta Vaara. Oma alusta mukaan.

VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin 		
klo 18.15 (45 min)
torstaisin		
klo 16.30 (45 min)
Ryhmiin ilmoittautuneihin otetaan yhteys, kun ryhmät pääsevät alkamaan.
Vapaita paikkoja voi tiedustell puh. 040 525 1739.
Ohjaajina ovat maanantaisin ft Iiro Pitkänen ja ft Sanna Niemi sekä
torstaisin ft Nelli Suominen.
Kävellään yhdessä!
KÄVELYLENKKI AURAJOEN RANNALLA
24.5.2021
Kokoontuminen Apteekkimuseon edessä
Läntisellä Rantakadulla klo 17.00.
Kävellään Förille, ylitetään joki ja kävellään takaisin
itäistä rantaa Aurasillan yli lähtöpisteeseen. Ota mukaan
hyvät jalkineet, iloinen mieli ja halutessasi myös kävelysauvat.
Hallituksen väki odottaa mukaan juuri Sinua!
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