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Toiminnanjohtaja Pirkko Heino (o.s. Aro) kuo-
li äkillisen, mutta vaikean sairauden murtama-
na 22.3.2022 Turussa. Hän oli syntynyt Paimi-
ossa vuonna 1950.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Pirkko vietti 
kolmen sukupolven maalaistalossa. Hän kävi 
Vistan kansakoulua ja kirjoitti ylioppilaaksi 
Paimion yhteiskoulusta vuonna 1969. Merko-
nomiksi Pirkko valmistui seuraavana vuonna.

Avioiduttuaan Pirkko muutti miehensä kans-
sa Espooseen. Hän työskenteli kolme vuotta 
Teknillisen korkeakoulun kirjastossa ylikirjas-
tonhoitajan sihteerinä. Vuonna 1973 syntyi 
poika Kim. Perhe muutti Turkuun seuraavana 
vuonna.

Lähes viisi vuosikymmentä kestäneen järjes-
töuransa Pirkko aloitti Turun Seudun Keuhko-
vammayhdistyksessä vuonna 1974 ensin toi-
mistonhoitajana ja sitten toiminnanjohtajana. 
   Vuonna 1980 Pirkko oli perustamassa Turun 
Seudun Vammaisjärjestöjen Neuvottelukun-
taa, josta on kehittynyt nykyinen Varsinais-
Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjär-
jestöt VAPI ry. Vuodesta 1995 lähtien Pirkko 
toimi ensin neuvottelukunnan ja sittemmin 
yhdistyksen kunniapuheenjohtajana. Hän 
suunnitteli ja hankki alkurahoituksen yhdis-
tyksen kohtaamispaikka Happy Houselle, 
joka toimii Turussa Ursininkadulla.

Vuonna 1981 Pirkko valittiin Turun vam-
maisneuvostoon, jossa hän on toiminut kuo-
lemaansa asti, siis yli 40 vuotta. Saavutus, jota 
ei varmaan tulla rikkomaan.

Pirkko Heino 
in memoriam

Kesällä 1997 Pirkko aloitti toiminnanjohta-
jana Palveluyhdistys Kasevassa jääden tästä 
toimesta eläkkeelle vuoden 2017 alussa. Hä-
nen työaikanaan yhdistys rakensi Kaarinaan 
asuntola Pirtan laajennuksen ja Asuntoryhmä 
Sukkulan, sekä toteutti viisi kehittämisprojek-
tia ja vakiinnutti Kohtaamispaikka Kiesin toi-
minnan.

1990-luvun puolivälistä lähtien Pirkko on 
toiminut Turun Seudun Selkäyhdistyksen pu-
heenjohtajana ollen yhdeksän vuotta myös 
Selkäliiton puheenjohtajana. Hän suunnitteli 
ja hankki rahoituksen Humalistonkadulla toi-
mivalle Turun TULE-tietokeskukselle.

Eläkkeelle jäätyään Pirkko kirjoitti Palvelu-
yhdistys Kasevan ja VAPI ry:n sekä yhdessä 
Rita Salvianderin kanssa Turun vammaisneu-
voston historiikit jättäen näin tuleville suku-
polville kuvaukset näiden toiminnasta.

Pirkkoa jäivät kaipaamaan pojan ja veljien 
perheet sekä laaja ystävä- ja yhteistyökump-
panien joukko.

kim heino

Pekka aro

heikki aro

kirjoittajat ovat 
Pirkon Poika ja veljet
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Olemme tunteneet Pirkon vuosi-
kymmeniä ja seuranneet hänen 
monipuolista toimintaansa Sel-
käyhdistyksessä, sen toiminnan 
kehittäjänä ja toimintaresurssien 
hankkijana. Hänen tavoitteenaan 
oli selkäoireita omaavien henki-
löiden tiedon lisääntyminen ja 
heidän aktivoimisensa omasta se-
lästään huolehtimiseen. Tärkeää 
oli myös jäsenten yhdessäolo ja 
rentoutuminen. Tässä muistelem-
me Pirkon vuosien varrella teke-
mää työtä. 

Selkäyhdistyksen ohella Pirkko 
toimi aktiivisesti monissa vam-
maisasioissa. Hän oli todellinen 
vammais- ja vapaaehtoistyön uu-
rastaja. Pirkko kuvasikin itseään in-
tohimoiseksi järjestötyön tekijäksi. 

Pirkko oli perustamassa 
Selkäyhdistystä

Pirkko oli mukana Turun Seudun 
Selkäyhdistys ry:n, seuraavassa tut-
tavallisesti Selkäyhdistyksen, toi-
minnassa sananmukaisesti alusta 
asti. Hän avasi Selkäyhdistyksen, 
silloiselta nimeltään Selkä-Seuran 
perustavan kokouksen ja toimi sen 
puheenjohtajana (1984). 

Pirkon rooli yhdistyksen toi-
minnassa aktivoitui, kun hänet 
vuonna 1994 valittiin Selkäyhdis-
tyksen hallitukseen, 1995 sen va-
rapuheenjohtajaksi ja seuraavana 
vuonna Selkäyhdistyksen puheen-
johtajaksi. Pirkko hoiti ansiok-
kaasti yhdistyksen puheenjohta-
jan tehtävää kuolemaansa asti.
Perustamisensa aikaan Selkä-seu-
ra oli Suomen ainoa selkäpotilai-
den potilasyhdistys. Pian maa-
hamme perustettiin myös muita 
selkäyhdistyksiä ja vuonna 1988 
niiden kattojärjestöksi Suomen 
Selkäliitto. Selkäyhdistys harkitsi 
pitkään siihen liittymistä. 

Pian puheenjohtajakautensa 
alettua Pirkko käynnisti neuvotte-
lut Suomen Selkäliiton sen jäsen-
yhdistykseksi liittymisestä. Lop-
puvuodesta 1996 Selkäyhdistys 
hyväksyttiin Selkäliiton jäseneksi. 
Se oli ensimmäinen Pirkon pu-
heenjohtajakaudella tapahtunut 
tärkeä ja kauas tulevaisuuteen 
vaikuttava muutos. 

Vakiintunutta ja 
uudenlaista toimintaa

Erilaiset selkäjumpparyhmät ja 

tiedotustilaisuudet, kuten asian-
tuntijaluennot ja selkäpäivät 
muodostivat yhdistyksen toimin-
nan rungon. Jäsenistön virkistäy-
tyminen ja rentouttava yhdessä-
olo olivat Pirkolle sydämenasi-
oita. Niitä olivat muun muassa 
iltamat ja illanvietot ja retket. Ne 
suuntautuivat usein lähiseudun 
teattereihin tai risteilyille.

Yhdistyksen toiminta laajenee

Pirkko oli ponnekas asioiden al-
kuunpanija ja edistäjä. Hän oli 
yhteistyökykyinen ja hänellä oli 
näkemystä ja hyviä ideoita siitä, 
miten yhdistyksen toimintaa voi-
daan kehittää monipuolisesti. Pir-
kolla oli valtavasti projektiosaa-
mista, jota hän käytti yhdistyksen 
toimintaan liittyvien hankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Pirkolle oli tärkeää Selkäyhdis-
tyksen toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen. Erilaiset projektit 
antoivat siihen mahdollisuuden. 
Olennaista tällaisten projektien 
kannalta oli Pirkon laaja verkos-
toituminen. Projekteja ei pystytä 
toteuttamaan yhdistyksen omilla 
varoilla, vaan niiden toteutuksen 
tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. 
Pirkolla oli kyky ja taito tehdä 
hyviä projektisuunnitelmia sekä 
hankkia niille rahoitus. 

Hyvät projektit edistävät 
yhdistyksen toimintaa

Selkäyhdistyksessä pohdittiin 
keinoja miten luotettavaa tietoa 
selkäsairauksista ja selkäoireiden 
itsehoidosta voitaisiin levittää 
erilaisille henkilöryhmille. Poh-
dittiin myös sitä, miten tukea sel-
käkipua kokevia henkilöitä. Kun 
Pirkko kertoi valmiiksi suunnitel-
lusta hankkeesta Selkäliitolle se 
halusi laajentaa toiminnan koko 
maata koskevaksi, Selkäliiton to-

”Intohimoni on järjestötyö”

Laivaristeilyllä oli hauskaa! Taululla näkyy vuosiluku 2085, joten kauaskan-
toisia suunnittelussa on oltu. Etualalla vas. Pirkko Heino ja oik. Erja Armio.
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teuttamaksi, toiminnaksi. Tämän 
valtakunnallisesti merkittävän 
Selkäneuvoja-projektin se toteutti 
2003-2006. Siihen perustuu liiton 
nykyinen selkäneuvontatoiminta.

Projektin keskeisin tuotos oli 
selkäneuvojan toimenkuvan luo-
minen. Lisäksi tuotoksena oli fy-
sioterapeuttien erikoistumisopin-
not selkäneuvontatyöhön, joka 
projektin toteuttaman koulutuk-
sen pohjalta toteutui Jyväskylän 
ja Helsingin Ammattikorkeakou-
luissa. Projektissa luotiin uusia 
toimintamalleja ja materiaalia 
selkäpotilaiden omaehtoisen 
kuntoutumisen tueksi. 

Pirkon aloitteesta Selkäyhdistys 
teki vuosina 2007-2010 yhdes-
sä Turun kaupungin työterveys-
huollon kanssa ”Tiedosta tukea 
akuuttiin selkäkipuun”-projektin. 
Sen tavoitteena oli kehittää nope-
aan hoitoon pääsyyn sekä neu-
vontaan ja selkäkipua potevan 
henkilön kuulemiseen perustuva 
toimintatapa työterveyshuollon 
käyttöön sekä arvioida sen vaiku-
tusta työssä olevien henkilöiden 
työssäoloon ja kipuun. Tällainen 
varhainen puuttuminen osoittau-
tui vaikuttavaksi. 

Tuki- ja liikuntaelimistön saira-
uksia sairastavat henkilöt jakau-
tuvat diagnoosinsa perusteella 
useisiin ryhmiin, joilla jokaisella 
on oma vapaaehtoistyöorgani-
saationsa. Pirkon mielestä näin 
syntyy runsaasti päällekkäistä toi-
mintaa, jopa kilpailua. Miksi ei 
siis yhdistää niiden toimintaa? 

Näin syntyi uuden, vapaaeh-
toisjärjestöjen yhteistyöhön pe-
rustuva, toiminnan kokeilu eli 
TULE-tutuksi hanke, joka alkoi 
2013. Hanke toteutetaan kump-
panuushankkeena Turun Seudun 
Osteoporoosiyhdistyksen, Turun 
Seudun Reumayhdistyksen ja 
Turun Seudun Nivelyhdistyksen 
kanssa. Turun Seudun Selkäyh-
distys hallinnoi hanketta. Tulok-
sena on vilkkaasti toimiva TULE-
tietokeskus, jonka toiminta jatkuu 
edelleen.

Pirkko toimi aktiivisesti myös 
Suomen Selkäliitossa 

Pirkon toiminta selkävaivojen 
ennaltaehkäisemiseksi ja niihin 
sairastuneiden elämänlaadun ko-
hentamiseen oli merkityksellistä 
myös valtakunnallisella tasolla. 
Hänet valittiin Suomen Selkä-
liiton hallituksen varajäseneksi 
vuonna 1997 ja varsinaiseksi jä-
seneksi 1998. Hän toimi Selkälii-
ton varapuheenjohtajana vuosina 
2000-2007 sekä sen jälkeen pu-
heenjohtajana vuoteen 2015 asti. 

Hänen puheenjohtajakautensa 
merkittävin asia oli Selkäliiton 
mittava itsehoitoa edistävä ja tu-
kevan verkkopalvelun, selkäka-
nava.fi, luominen. Se on merkit-
tävä, kaikille avoin ja jatkuvasti 
päivitettävä, luotettavaa tietoa 
välittävä tietolähde kaikissa selän 
hyvinvointia ja selkäkipua koske-
vissa asioissa. 

Pirkko oli muutakin kuin 
puheenjohtaja

Pirkko oli myös näytelmäkirjai-
lija. Selkäyhdistyksessä toimi 
1990-luvulla Selkäteatteri, jonka 

suosituin ja ainoa näytelmä oli 
Pirkon kirjoittama ratkiriemu-
kas komedia ”Kaikki tiet vievät 
Roomaan”. Se sai ensi-iltansa 
1996 pidetyissä Nikamailtamis-
sa. Näytelmän suosio oli suuri ja 
sitä esitettiin myös yhdistyksen 
ulkopuolisissa tilaisuuksissa aina 
Helsinkiä myöden.  

Pirkko erotti toimintansa Sel-
käyhdistyksessä yksityiselä-
mästään. Pari vuotta sitten hän 
kuitenkin kertoi iloisena, että 
hänestä tulee isoäiti. Lapsenlap-
sen syntymä oli hänelle todella 
tärkeä tapahtuma. Pirkko seura-
si kiinnostuneena ja innoissaan 
pienen pojanpoikansa kasvua ja 
kehittymistä sekä nautti heidän 
yhdessäolostaan. 

Pirkko rentoutumispaikka oli 
Paimio, jossa hänen veljensä per-
heineen asuivat. Siellä hän saattoi 
unohtaa järjestötyön vaatimukset 
ja huolet. Tärkeitä Paimiossa oli-
vat hänen veljiensä perheet, joi-
den kanssa hän kertoi pelaavansa 
lautapelejä.

Sirkka-liiSa karPPi ja 
Pirjo ailanto

Tiedotustoimikunnan jäsenet Pirjo Ailanto (vas.), Sirkka-Liisa Karppi, Pirk-
ko Heino ja Miia Norrdal torikahvilla.
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Monelle ensimmäinen mielikuva 
suunnistuksesta saattaa olla mä-
rässä ja kylmässä syysmetsässä 
rämpiminen, mutta suunnistus on 
paljon muutakin kuin vain sitä. 
Nykyisin suunnistustapahtumia 
järjestetään metsämaaston lisäksi 
myös urbaaneissa kaupunkiym-

päristöissä. Suunnistuskartat ovat 
tarkkoja ja mahdollistavat suun-
nistamisen jopa ilman kompassia. 
Suunnistus on hauska, haastava 
ja edullinen, matalan kynnyksen 
liikuntalaji, joka soveltuu aivan 
kaikille, ikään tai kuntotasoon 
katsomatta. Suunnistaessa lihas-

ten lisäksi aivot pääsevät töihin ja 
mikä parasta, liikkumaan pääsee 
luonnon keskelle. Ja kuten tie-
dämme, luonnossa liikkumisen 
vaikutukset ihmisten terveydelle 
ovat kiistattomat. Luonnossa lii-
kumme huomaamattamme reip-
paammin kuin sisätiloissa, luonto 

Haasteita ja elämyksiä 
suunnistaen
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elvyttää ja auttaa palautumaan 
stressistä, keskittymiskyky para-
nee ja mielialakin saattaa kohen-
tua.

Suunnistuksen aloittaminen on 
suhteellisen helppoa, sillä lähes 
jokaiselta paikkakunnalta löy-
tyy suunnistusseura, joka tarjoaa 
kuntorasteja ja myös suunnis-
tuskursseja aloittelijoille. Myös 
internetistä löytyy useita hyviä 
vinkkivideoita ja Rastilippu.fi 
-palvelusta löydät lähes kaikki 
Suomen kuntosuunnistustapahtu-
mat. Suunnistuksen voit aloittaa, 
kun osaat oleellisimmat kartta-
merkit tai sinulla on mukana hen-
kilö, joka osaa ne. Taito kehittyy 
tekemisen kautta ja suunnistusta-
pahtumissa on tarjolla aina laa-
jalla skaalalla eri tasoisia ratoja 
helpoista haastaviin. Suunnistus-
ta voit harrastaa yksin, ystävän 
kanssa tai vaikka koko kaveri- tai 
perheporukan voimin. Suunnis-
tamaan voit lähteä normaaleissa 
ulkoliikuntavarusteissa. Kengik-
si kannattaa valita tukevahkot 
maastolenkkarit. Mikäli suunnis-

tusharrastus tempaa mukaansa, 
kannattaa satsata erityisesti suun-
nistukseen suunniteltuihin ken-
kiin, nastareihin, jotka antavat 
hyvän pidon märässäkin maas-
tossa. Kompassin voi hankkia, 
mutta ilmankin pärjää ja monesti 
suunnistustapahtumista saa kom-
passin myös lainattua.

Jokainen suunnistuskerta on 
erilainen ja tarjoaa uudenlaisia 
haasteita sekä luontoelämyksiä, 
mutta perusperiaate on sama; 
tarkoituksena on kiertää karttaan 
merkitty rata numerojärjestykses-
sä rastit poimien. Suunnistaessa 
oleellista on avaruudellinen hah-
motuskyky, eli kyky hahmottaa 
kartan ja maaston kohteet suh-
teessa toisiinsa. Keskittymisky-
ky on myös suuressa roolissa ja 
tämän vuoksi suunnistustehtä-
vään uppoutuessa onkin helppo 
unohtaa arjen kiireet ja murheet. 
Suunnistaessa voi edetä oman 
kuntotason mukaisesti, rauhalli-
sesti kävellen ja luontoa ihastel-
len tai vauhdikkaammin omaa 
kuntoaan haastaen. 

Yksi suunnistuksen parhaista 
puolista on sen monipuolisuus. 
Pelkkä fyysinen suoritus ei riitä 
vaan aivojen on oltava koko ajan 
mukana ja hereillä. Kartan luke-
minen ja reitinvalinnat vaativat 
jatkuvaa ongelmanratkaisu- ja 
päättelykykyä sekä muistia. Sa-
malla kehittyy myös fyysinen 
kunto, erityisesti kestävyys- ja 
lihaskunto sekä tasapaino ja ke-
honhallinta. Suunnistus on kas-
vattanut suosiotaan tasaisesti vii-
me vuosien aikana. Yhä useampi 
kuntoilija etsii rasteja viikoittain, 
eikä mikään ihme, sillä kartan 
kanssa metsään suunnatessa, fyy-
sisten hyötyjen lisäksi, on kasassa 
lähes totaalisen rentoutumisen 
ainekset. Suunnistussuoritukseen 
keskittyessä ei yksinkertaisesti 
ehdi ajatella muuta!  

milka rePonen, 
fySioteraPeutti ja aktiiviSuunniStaja

tule-tietokeSkuS
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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 

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

www.maskunapteekki.fi
(Avoinna kesällä 27.6. – 6.9.2022  ark. 9-17  la suljettu)

Petreasta tukea jaksamiseenPetreasta tukea jaksamiseen
Petrea tarjoaa Tules-kursseja selkä-,  

alaraaja- sekä niska- ja hartiaoireisille. 

Avomuotoisella kurssilla  voi 
yhdistää kuntoutuksen ja työssäkäynnin. 

Kurssit ovat Kelan järjestämiä ja 
rahoittamia   ja osallistujille maksuttomia. 

Hae nyt! Kursseillamme on vielä tilaa. 
Katso tarkemmat tiedot www.petrea.fi 

Holiday Club Caribia, Turku  
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

Tiedustele  

myös muita  

kuntoutus-

kurssejamme! 

Kaikki Tules-kurssit toteutetaan  
Holiday Club Caribian toimipisteessä.  

	

	

Jumppakissan	ohjeita	löytyy	www.selkaliitto.fi.	Jumppakissan ohjeita löytyy 

www.selkakanava.fi
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Maailma vuonna 0
Aika ennen pandemiaa, saisinko sen takaisin
maailma menee koko ajan enemmän vaan sekaisin
viruksen viekkaudelle ei mahda mitään
yhtä vähän voi vaikuttaa itään

yksi pieni mies päätti tuhoa kylvää
teki naapurista eräänlaisen virstanpylvään
aikeessaan palauttaa maansa mahti
määrätä Euroopalle mieleisensä tahti

mitä lie propagandaa itselleen toisti
on jo kauan siitä kun punakone loisti
vuosikymmeniä sitten saattoi taktiikka purra
nyt ei kylmän sodan päättymistä muualla surra

etupiirit ovat menneisyyden jäänne
on blokkeihin tullut uusi käänne
nykyään liittoudutaan rahasta
sodan lietsonta on pahasta

vapaa kauppa on korvannut kauhun tasapainon
miksi kukaan siis enää aloittaisi vainon
silti yhdeltä mieheltä järki läksi
ja Ukraina joutui sijaiskärsijäksi

ei hauskaa runoa tällä kertaa
on liikaa kyyneleitä ja verta
rukoillaan rauhaa, pyydetään hiljaa:
auta sinistä taivasta, keltaista viljaa
        Miia Norrdal
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Olen tutkinut ja hoitanut kymme-
niätuhansia erilaisia alaraajojen 
kuormituskipuja yli 30 vuoden 
aikana Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan alueilla. Fysioterapeutti-
na ajatukseni asiakkaani liikkumi-
seen kannustamiseksi ja ratkaisut 
kivuttomampaan liikuntaan ovat 
aina olleet ohjeideni keskiössä.

Tyypillisiä kävelyyn liittyviä oi-
reita ovat erilaiset kantapää- ja 
jalkapohjakivut, varpaiden pon-
nistusvaiheen kivut sekä päkiä-
alueen ns. Morton-kind kuormi-
tuskivut. Lisäksi nilkka-, polvi- ja 
lonkkakipujen osuus kasvaa sitä 
mukaa, kun nivelkulumat ikään-
tyessä lisääntyvät.

Tyypillistä alaraajojen kuormi-
tuskivuille on myös se, että lepo-
särkyä ei ole, mutta liikkuminen 
kipeyttää kulloistakin kipualuetta 
melko nopeasti ja säännöllisesti. 
Liikkuminen on kuitenkin varsin-
kin nivelrustokulumille ainoa py-
syvästi vaikuttavin ja kustannuste-
hokkain hoitotapa. Kuormituksen 
määrä ja liikkeen laatu pitää vain 
sovittaa kulloiseenkin elämänvai-
heeseen.

Omavastuu ja oivallus

Yleisohjeena kävelykiputiloissa 
sanoisin, että kannattaa tauottaa 
kävelylenkkejä ja monipuolistaa 
liikkumistaan kuukauden ajan 
esim. liikkumalla vedessä, ladul-
la, pyöräillen tai kuntosaliharjoit-
telulla. Samansuuntainen idea 
toimii juoksukipuisillekin. Sitten 
taas voi ja kannattaa kokeilla kä-
velylenkkeilyn jatkamista.

Mikäli oireet olivat poissa kuor-

mitusmuutoksen aikana, mutta 
palautuivat taas kävelyharrastuk-
sen aloittamisen myötä, on syytä 
tarkistuttaa muutamia muuttujia 
asiantuntijalla.

Useita muuttujia

Liikkumisen ja kuormituksen 
muuttujia ovat mm. jalan anato-
miset/perinnölliset tekijät, tapa-

Uusia ja käyttökelpoisia 
ratkaisuja kävelykipuisille

Jalkaspesialisti Jarmo Kari tutkii jalan rakenteen ja toiminnan aina 
ennen hoitoratkaisuja.
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turma- ja työhistoria, ikä ja suku-
puoli. Ne eivät ole muutettavissa. 

Muita oleellisia ja helpommin 
korjattavia muuttujia taas ovat 
jalan toiminnalliset ja toistuvat 
virheasennot ja -toiminnot, tar-
koitukseen oikein valitut jalki-
neet, mekaniikkaan vaikuttavat 
ja liikekuormitusta ohjaavat tu-
kipohjalliset sekä liikkumiseen 
valittu maasto nousuineen ja las-
kuineen. Myös lihastasapainoon 
vaikuttavat oheisharjoitteet sään-
nöllisesti toteutettuina edistävät 
tutkitusti pysyväistuloksia. Vuo-
sien kokemuksien ja tuhansien 
asiakaspalautteiden perusteella 
ylläluetut seikat ovat oman hoito-
linjauksieni perusta.

Perusajatus fysioterapeuttisille 
ohjeille on aina ajatus, että liik-
kuminen ja liikeharjoitteet tulee 
pystyä tekemään mahdollisim-
man kivuttomasti ja mielekkäästi.

Tutkittua tietoa

Yhdessä Suomen Työterveyslai-
toksen kanssa olen toteuttanut 
liikkumiseen liittyvien kroonisten 
nivelkipujen muutosarviokyse-
lyn (2018), kun asiantuntijat va-
litsivat kipuasiakkaalle kävelyyn 
oikeanlaisen jalkineen. Muita 
muutoksia, lääkkeitä eikä hoitoja 
kolmen kuukauden aikana ollut.

Kyselytutkimukseen vastanneis-
ta kävelykipuja kokeneista henki-
löistä 90 % koki hyötyneensä asi-
antuntijan hänelle valitsemasta 
jalkineesta.

Toisessa kuormitustutkimukses-
sa (2018) verrattiin paljasjalka-, 
tavallinen oma jalkine sekä tasa-
painojalkine Xsensible vaikutta-
vuuseroja nivelkuormituksissa ja 
lihasaktivaatioissa. (kts yhteenve-
to Vaikuttavuustutkimus)

Parhaat ammattilaiset apunasi 

Liikkumiseen liittyvissä kuormi-
tuskivuissa ja niiden hoitoratkai-
suissa ovat asiaan perehtyneet 
alaraajafysioterapeutit parhaiten 
lisäkoulutettu terveydenhoito-
alan ammattilaisryhmä, joihin 
em. ongelmissa kannattaa tukeu-
tua. Alaan perehtyneillä alaraaja-
fysioterapeuteilla on aina hoito-
tiimissään kokeneita jalkaortope-
dejä, liikunta- ja urheilulääkärei-
tä sekä personal trainereitä, joilta 
voi kysellä lisätietoa. Osaajien 
toimivalla yhteistyöllä saadaan 
paras opastus liikkumiseen liitty-
vien kiputilojen hoitoratkaisuiksi. 
Toteutusvastuu jää silti aina asi-
akkaalle.

jarmo kari

alaraajafySioteraPeutti / jalkaSPeSialiSti

fySioPaletti.fi

jalkaneuvola fySioPaletti oy

XSENSIBLE-JALKINEIDEN
vaikuttavuudesta Suomessa tehdyt tutkimukset 2018

TUTKIMUS 1. 
Subjektiivinen kyselytutkimus 
kävely kipujen mahdollisista muu-
toksista 3 kuukauden käyttökoke-
muksen perusteella.

Tutkimuksessa kysyttiin 12 perus-
terveeltä suomalaiselta, yli vuo-
den kestäneiden, kroo nistuneiden 
jalkaterä- ja nilkan kävelykipujen 
mahdollisia muutoksia Xsensible 
jalkineiden säännöllisellä 3 kuu-
kauden käytöllä. Muita hoitavia 
toimenpiteitä tutkimusaikana ei 
saanut käyttää. Tutkittavien keski-
ikä oli 54,5 vuotta. Naisia oli 5 ja 
miehiä 7. 

Kyselypalautteissa tutkimukseen 
osallistu neet antoivat seuraavat 
palautteet: 90 % koki hyötyneen-
sä jalkineiden käytöstä suhteessa 
kävelynaikaiseen askelkipuun.Yli 
90 % haluaisi Xsensible jalkineet 

omikseen tutkimusajan päätyttyä. 
Seurantaa jatketaan vuoden ajan. 

Tämän kyselytutkimuksen trendi 
näyttäisi olevan:
- kipu vähenee
- jalkaterän ja nilkan jäykkyys hel-

pottuu
- jalan toiminnallisuus helpottuu 
Kyselytutkimus vastaa jalkaspesi-
alisti / fysioterapeutti Jarmo Karin 
yli 2000 kliinisen asiakaspalaut-
teen suuntausta (Turku, Salo ja Pori 
2016-2018).
 
TUTKIMUS 2. 
Suomen Työterveyslaitos, 
Helsinki 4/2018 
Xsensible-jalkineen vaikuttavuus 
alaraajojen lihasaktivaatioihin 
ja kuormitusmuutoksiin. Vaikut-
tavuutta testattiin vakioiduissa 
olosuh teissa. Mittareina käytettiin 
alaraajojen noin 6 eri lihasryh-

män EMG-jännitemittareita sekä 
kävelyn ja seisomisen painejakau-
mamuutoksia mittaavia Movesole-
pohjallisia. Tutkimuksessa oli 6 
perustervettä ja vapaaehtoista suo-
malaista aikuista. Tutkimuksessa 
verrattiin paljaan jalan, tutkittavan 
oman jalkineen sekä Xsensible-
jalkineiden välisiä eroavuuksia  
seisten ja kävellen. Ensin tutkittava 
seisoi paikallaan I minuutin, kaikin 
edellä mainituin muuttujin. Sen 
jälkeen tutkittava käveli kävely-
matolla 3 minuuttia nopeudella 5 
km/tunti, samoin muuttujin.

JOHTOPÄÄTÖKSET 
TUTKIMUKSESTA: 
Kävelyssä 
Keskiarvoisesti kokonaiskuormi-
tus alaraajoissa keveni Xsensible-
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Jussi Kosola 
Lääketieteen tohtori 
Ortopedian klinikka, HUS 
Panu Uusalo 
Lääketieteen lisensiaatti 
Anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkäri 
Anestesiologia ja tehohoito, TYKS

Ari-Pekka Rauttola 
Erityisasiantuntija 
Suomen Työterveyslaitos, Hki 
Juha Oksa 
Vanhempi tutkija 
Fysiologiset mittaukset / 
EMG -tutkimukset 
Suomen Työterveyslaitos, Oulu

Jarmo Kari 
Alaraajafysioterapeutti
Kliininen biomekaniikka 
Fysiopaletti Oy, Turku

jalkineita käytettäessä. Etureiden 
ja etusäären lihasak tivaatioiden 
keveneminen selittyy Xsensible-
jalkineen keskikorosta, jolla lihas-
työn muutos kuormittavammasta, 
jarruttavasta lihastyöstä vaihtuu as-
kelsyklin keskitukivaiheessa kevy-
empään, supistuvaan lihastyön.

Askelsyklin lihastyömuutoksen 
nopeuttamista tehostaa pohjan 
kanta-päkiäsuhteen kevennetty 
rullaavuus. Alaselän lihasakti-
vaatio hieman kasvoi Xsensible-
jalkineita käytettäessä sekä keski-
vartalon toiminnallisuus hieman 
tehostui.

VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ:
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45€

Teatterimatka toteutetaan yhteistyössä Turun Seudun Luustoyhdistyksen, 
Turun Seudun Nivelyhdistyksen ja Turun seudun Reumayhdistyksen kanssa.

TEATTERIMATKA
Pöytyän kesäteatteriin

Musiikkinäytelmä
Laulu rakkaudelle
2.8.2022 
Lähtö klo 15.30 Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta

Ilmoittaudu 23.6.2022 mennessä, 040 558 1025

Ilmoittautumisen jälkeen maksu suoritetaan tilille
Turun Seudun Selkäyhdistys ry
FI42 5710 0440 1072 25 viite 3065

Hinta sisältää teatterilipun, bussikuljetuksen 
sekä ruokailun Kaidanojan Kartanossa.

”Tarina onnesta, unelmista ja 
rakkauden pohjattomasta 

kaipuusta.”

Käsikirjoitus Markku Hyvönen | Ohjaus Mona Lehtola

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.
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Miten yhdistää vesilläolo ja lii-
kunta? Suppailemalla hyvin-

kin. Suppailu tai sup-lautailu eli 
seisaaltaan melominen on ollut 
yksi viime kesien suosituimmista 
ajanviete- ja liikuntamuodoista. 
Suppailu on helposti omaksutta-
va laji, jota jokainen voi toteut-
taa oman taitotasonsa mukaisesti, 
haluaa sitten lipua rauhallisesti 
rentoutuen tai toteuttaa sykkeitä 
nostattavan lihasvoimatreenin.

Suppailu kehittää monipuoli-
sesti keskivartalon lihasvoimaa 
ja tasapainoa, johon yhdistyy 
myös aerobinen kestävyyshar-
joittelu. Erään brittiläistutkimuk-
sen mukaan rauhallinen, kym-
menen melan vetoa minuutissa, 
vauhti vastaa kevyttä kävelyä, 
kun taas kaksikymmentä melan 
vetoa minuutissa vastaa noin 20 
km/h pyöräilyä. Samaisessa tut-
kimuksessa havaittiin myös, että 

säännöllisellä suppailulla on po-
sitiivisia vaikutuksia hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoon, ja 
että se auttaa myös ehkäisemään 
kroonisten sairauksien aiheutta-
maa ennenaikaisen kuoleman 
riskiä. Kuntoilun lisäksi suppai-
lu voidaan nähdä myös keinona 
rentouttaa mieltä ja kehoa. Lyhyt-
aikainenkin luonnossa liikkumi-
nen palauttaa stressistä.

Kuten vesillä ollessa muuten-

Suppailemalla 
lihasvoimaa, 
tasapainoa ja 
kestävyyskuntoa

Tutustu lajiin!

Ennen oman laudan hankintaa, 
voit kokeilla lajia esimerkiksi 
Turussa monessa eri paikassa:

www.suprental.fi Ruissalo
www.melojat.net  Ispoinen
www.jarvela.fi  Littoistenjärvi
www.aavameri.fi  Satava

Välttääksesi mutkittelun, pidä melan 
varsi vedon aikana noin 90 asteen 
kulmassa veden pintaan nähden.
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kin, myös suppaillessa turvalli-
suus on hyvä pitää mielessä. Sup-
pailijoita koskevat samat vesillä 
liikkumisen perussäännöt kuin 
muitakin vesilläliikkujia. Käy-
tä aina kelluntaliivejä ja jalkaan 
kiinnitettävää karkuremmiä. Kar-
kuremmin avulla lauta ei pääse 
karkaamaan, mikäli suppailija 
kaatuu. Puhelin on hyvä pitää 
mukana vesitiiviissä pussissa.

Pyri löytämään laudalla mah-
dollisimman rento asento. To-
tuttaudu sup-lautaan istuen ja 
kohottaudu halutessasi pikku-
hiljaa polvillesi. Siirrä laudalla 
painoa jalalta toiselle, jotta totut 
siihen, miten lauta käyttäytyy. 
Melo istuen tai polviseisonnassa 
pois rannan tuntumasta ja nouse 
konttausasennon kautta seisoma-
asentoon vasta siinä vaiheessa, 
kun alla on riittävästi vettä mah-

dollisen kaatumisen varalle. Seis-
tessäsi laudalla hengitä muutama 
rauhoittava sisään- ja uloshengi-
tys, rentouta hartiat ja pidä polvet 
pehmeästi hieman koukussa. Siir-
rä jälleen painoa kevyesti puo-
lelta toiselle, jotta tunnet laudan 
liikkeet. Muista, että voit aina 
pysyä myös sinulle soveltuvassa 
istuma-asennossa. Säädä silloin 
melan vartta lyhyemmäksi, jotta 
hartiat pysyvät mahdollisimman 
rentoina.

Melonta tapahtuu mahdolli-
simman edestä laudan kärjen 
läheisyydestä ja nousee ylös ve-
destä viimeistään kantapäiden 
kohdalla. Upota melan koko lapa 
veteen – näin saat enemmän voi-
maa vetoon ja lisää tukea omaan 
asentoosi. Kun melontatekniikka 
on kunnossa, ylävartalo on ak-
tiivisesti mukana liikkeessä ku-

martuen joka vedolla eteenpäin. 
Aloittelija voikin pitää käsivarret 
aluksi aivan suorina, jolloin kädet 
välittävät voimaa ja vartalo tuot-
taa sitä.

Kokonaisvaltaisesta liikunta-
muodosta huolimatta, muista 
suppaillessasi nauttia myös luon-
nosta. Luonnossa huomio kiinnit-
tyy paljon muuhunkin kuin itse 
liikuntasuoritukseen ja liikunnan 
hyödyt yhdistyvät luonnon tuo-
miin terveysvaikutuksiin.
Nautinnollista kesää!

jenna Walldén 
fySioteraPeutti, 

koordinaattori tule-tietokeSkuS

Lähdetiedot saa pyydettäessä 
TULE-tietokeskuksesta

Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio (oik.) toi tervehdyksensä Turun Seudun Sel-
käyhdistyksen vuosikokoukseen huhtikuussa. Edesmenneen puheenjohtaja Pirkko Heinon ku-
van vasemmalla puolella yhdistyksen varapuheenjohtaja Kaarina Frosterus.
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Sensitive Titaani
Whist luxus

Sensitive Titaani sängyissämme on 
BAKTEEREJA HYLKIVÄ KUPARI-
PINNOITETTU TITAANIJOUSISTO, 
joka takaa maksimaalisen kestävyyden 
ja varmistaa hyvän taipuisuuden.

Parasta mitä voit itsellesi yöllä tarjota! 

Titaani
Whist luxus

joustinpatjat

Joustinpatjoissamme on laadukas 
jousistorakenne. Patja on mahdollista
saada eri kokoisena ja eri verhoilulla.

JOUSITAKUU

Excellence ja Sensitive
Whist luxus

joustinpatjat

www.selkahoito.fi
info@selkahoito.fi

SÄNKYJEN AATELIA TOSINUKKUJILLE.
Laatutietoisen valinta. Titaani-sängyn titaanijousisto 
takaa maksimaalisen kestävyyden. Taipuisa,
vartaloasi mukaileva patjan rakenne ja tyylikäs
ulkonäkö viettelevät makoisiin uniin.

Sänkyjä saatavilla eri kokoisina tai räätälöitävissä
Sinun toiveidesi mukaan.

Sensitive-sarjan on hyväksynyt Allergia-, iho- ja astmaliitto.

	
                                                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

Teemme 
atk-huoltoa 
tietokone, tulostin ja näyttö

Kalevi Okkonen
Ylinenkatu 16

23500 Uusikaupunki
02 842 2822

050 377 3995
www.atkjartvpaja.com

Avoinna ma-pe 9-18

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

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

KATETTU KATSOMO!

kesäteatteri            www.hukteatteri.fi     info@hukteatteri.fi
Hämeenlinnan kaupunginpuisto | Tampereentie 100 | 13600 Hämeenlinna | 0400 409914

ESITYKSET
29.6.–13.8.2022

LIPUT 35 / 32 €
TICKETMASTER.FI

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

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

Su. 12-16

APTEEKKI PRISMA 
LÄNSIKESKUS

APTEEKKI
Länsikeskus

Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860

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

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

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

Liikunnan iloa jokaiselle!
tule.fi
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LIIKETTÄ PUISTOKUNTOSALILTA  
Puistokuntosalit mahdollistavat lihaskuntoharjoittelun ulkona aurinkoisista keleistä ja 
raikkaasta ulkoilmasta nauttien. Lämmittele lihakset ennen lihaskuntoharjoittelua. 
Muista venytellä lopuksi. 

 

 

 

ALKULÄMMITTELY 

Valitse toteutatko alkulämmittelyn 
kuntopyörällä vai kävelylaitteessa. 

Alkulämmittelyn tarkoituksena on valmistaa 
kehoa tulevaa harjoitusta varten ja 
ennaltaehkäistä venähdyksiä ja revähdyksiä. 

JALKAPRÄSSI 

Istu ryhdikkäästi penkillä, jalkapohjat 
askelmilla. Työnnä penkkiä jalkojen avulla 
hitaasti taakse ja palauta hitaasti 
alkuasentoon.  

Liike vahvistaa reiden ja pakaran alueiden 
lihaksia. 

SOUTU 

Istu ryhdikkäästi penkillä ja ota ote kahvoista. Vedä 
käsivarsien avulla itsesi ylös. 

Liike vahvistaa hauis- ja hartiaseudun lihaksia. 

YLÄTALJA 

Istu ryhdikkäästi penkillä ja ota kahvoista tukeva ote. 
Vedä kahvoista alaspäin painaen samalla lapaluita alas.  

Liike vahvistaa selän ja hartiaseudun lihaksia. 
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TULE-TIETOKESKUKSEN KEVÄT 2019
TEEMAPÄIVÄT | KESÄ-ELOKUU 2022

TULE-tietokeskus
Humalistonkatu 10, Turku
044 744 7085 
www.tule.fi

Aukioloajat:
Ma, ti & to klo 10-15
Ke klo 11-18

Pidätämme oikeuden muutoksiin

To 2.6.
Ti  7.6.
To  9.6.
Ke 15.6.

Ti 21.6.

Ergonomiaa puutarhanhoitoon –miniluento
Jalkaterän liikeharjoitukset 
Kipu kuriin rentoutumalla -miniluento
Kuminauhajumppa
Gummibandsjumpa
Mittauspäivä

KESÄKUU
klo 12.00
klo 12.00
klo 12.00
klo 12.00
klo 17.00
klo 10-15

Ke 10.8.

Ti  16.8.
To 18.8.
Ti  23.8.
Ke 24.8.
Ke 31.8.

Keppijumppa
Käppjumpa
Mieli liikkeelle –jumppa
Balansövningar
Paljon puhuttu istuminen –miniluento
Mittauspäivä
Kipeän olkapään liikeharjoitteet
Övningar för ömma axlar

ELOKUU
klo 12.00
klo 17.00
Klo 12.00
Klo 12.00
klo 12.00
klo 12-18
klo 12.00
klo 17.00

Fysioterapeutti 
tavattavissa 

aukioloaikoina 
maksuttomasti!

TEEMAPÄIVIIN VOIT OSALLISTUA 
TULE-TIETOKESKUKSESSA TAI ETÄYHTEYDELLÄ 

https://zoom.us/j/81795105371

MITTAUSPÄIVIIN VAIN TULE-TIETOKESKUKSESSA

KESÄN POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT

27.6.-30.6. TULE-tietokeskus avoinna klo 10-15

4.7. – 31.7. TULE-tietokeskus suljettuna



Aurinkoista 
ja 

liikunnallista 

kesää!


