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EPÄVARMUUS 
LEIMAA SYKSYN 
TOIMINTAA
Kun edellisen kerran kirjoitin tätä palstaani, elim-
me koronapandemian pahinta aikaa niin omassa 
elämässämme kuin yhdistystoiminnassakin. Ot-
sikoin silloin kirjoitukseni ”Kyllä tästä selvitään”. 
Aika hyvin selvisimmekin kevään ja alkukesän ajan 
monien rajoitustoimien kanssa.

Suomalaiset ovat kuuliaista kansaa. Hallituksen 
sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeita 
ja suosituksia noudatettiin. Käsiä pestiin ja turva-
välit muistettiin. Kaikki näytti valoisammalta siihen 
saakka, kunnes rajoituksia purettiin, ja ihmiset voi-
vat taas liikkua ja kokoontua vapaammin.

Koronavirus on edelleen olemassa. Heinä-elo-
kuun vaihteessa tartunnat ovat taas lisääntyneet. 
Monet asiantuntijat sanovat, että toinen korona-
aalto on jo täällä tai ainakin tulossa. Nyt meidän 
jokaisen tulee omalla käyttäytymisellämme osal-
tamme vaikuttaa taudin leviämisen ehkäisyyn. 

Yhdistyksessä valmistaudumme syksyyn ns. nor-
maali-ajan tapaan, vaikka epävarmuus leimaakin 
tulevaisuutta. Tässä lehdessä on tietoja monenlai-
sista tapahtumista ja ryhmistä, joiden toteutuminen 
riippuu yhteiskunnan tilanteesta. Seuraamme ra-
joitussuosituksia ja –määräyksiä, joten muutokset 
ovat mahdollisia.   

Liikuntaryhmät aloittavat syyskuun alussa. Ryh-
miin osallistuvien tulee edelleen muistaa käsihy-
gienia ja turvavälit. Vähänkään sairaana ryhmiin ei 
saa tulla, vaan ensin pitää hoitaa itsensä terveeksi.

Maailman selkäpäivää vietetään perjantaina 
16.10. Edellisenä päivänä, siis torstaina 15.10. jär-
jestämme tiedotustilaisuuden ”Rakasta selkääsi – 
se kannattaa” Ruusukorttelissa. Mukana on myös 
erikoislääkäri Harri Helajärvi.

Varsinaisena selkäpäivänä teemme selkäristeilyn 
päiväristeilynä Maarianhaminaan ja takaisin. Ris-
teilyn ohjelmasta vastaavat TULE-tietokeskuksen 
fysioterapeutit. Lähde sinäkin mukaan!

Fysioterapeutti Elina Heikkilä pitää maanantaina 
12.10. ruotsinkielisen miniluennon selän hoidosta. 
Fysioterapeut Elina Heikkilä från Åbolands sjukhus 
föreläser ”Hur sköta ryggen” i TULE-tietokeskus på 
måndag 12.10.kl. 12.00. Välkommen!

TULE-tietokeskus tarjoaa ohjauksen ja neuvon-
nan lisäksi ison määrän erilaisia teemapäiviä ja lii-
kuntahetkiä sekä edelleen erittäin suosittua paino-
hulavanteen käytön opetusta. Syksyn monipuolisen 
ohjelman löydät lehden toiseksi viimeiseltä sivulta. 

Monenlaista on siis syksylle suunniteltu. Luote-
taan siihen, että pystymme ne myös toteuttamaan. 
Muistetaan edelleen pestä käsiämme ja pitää turva-
välit. Jos suositus kasvomaskeista tulee, käytetään 
niitä. Tietysti maskeja voi käyttää muutenkin.

Toivotan kaikille jäsenille samoin kuin muille tä-
män lehden lukijoille oikein hyvää syksyä. Toivon, 
että voimme turvallisesti palata monipuoliseen yh-
distystoimintaan, tavata toisiamme ja vaihtaa kuu-
lumisia ja kokemuksia sekä saada toisiltamme ar-
vokasta vertaistukea.

pirkko heino

puheenjohtaja

PS. Olen kirjoittanut tämän palstani 8.8.2020 sen-
hetkisen koronatilanteen mukaan.
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Pirteyttä ja terveyttä 
paprikasta

Paprikat ovat nykyisin suurta 
herkkuani. Toisin oli 1970-luvun 
alussa, jolloin sain maistaa papri-
kaa ensimmäisen kerran sen tul-
tua kauppojen vihannesvalikoi-
miin. Tuon ajan paprikat taisivat 
olla nykyisiä karvaampia. Vasta 
vuosien ja useiden maistamisker-
tojen myötä opin pitämään pap-
rikoista. 

Paprikoiden kotimaa on Väli-
Amerikka, missä niitä kasvaa vil-
leinä edelleenkin. Paprikat kuulu-
vat koisokasveihin eli ne ovat su-
kua perunalle ja tomaatille. Kas-
vitieteellisesti paprika on marja, 
mutta arkikielessä se luokitellaa 
vihanneshedelmäksi tomaatin ja 
kurkun tapaan. Paprikat jaetaan 
miedonmakuisiin vihannespari-
koihin ja tulisiin maustepaprikoi-
hin.

Vihannespaprikat 
– ruokahyllyjen väriläiskä

Vihannespaprikoita on nykyisin 
tarjolla monenvärisiä, -kokoisia 
ja -muotoisia. Ne ovat raikkaan 
makuisia ja niissä on rapsakka 
suutuntuma. Kaikki paprikat ovat 
raakoina vihreitä. Vasta kypsyes-
sä niiden väri muuttuu lajiketta 
vastaavaksi, yleensä punaiseksi, 
keltaiseksi tai oranssiksi. Samalla 
niiden maku mietonee ja makeu-
tuu. Myös valkoisia ja tumman 
sinipunaisia paprikoita on jos-
kus tarjolla.  Uusimpia lajikkeita 

kauppojen tarjonnassa ovat me-
hevät suippopaprikat.

Kolmen paprikan ”liikenneväri”-
pakkaus (vihreä, punainen ja 
keltainen) on useimmiten mui-
ta edullisempi.  Se on vihreiden 
paprikoiden ansiota, sillä ne voi-
daan kerätä muita aikaisemmin. 
Vihreän paprikan maun karvaus 
vähenee kuumennettaessa, minkä 
vuoksi se sopii parhaiten keittoi-
hin, patoihin ja muihin lämpimiin 
ruokiin. Punaiset ja keltaiset pap-
rikat ovat piristävä väri- ja maku-
lisä varsinkin voileipien päällä, 
salaateissa, juustolautasella ja 
myös lämpimissä ruoissa. 

Paprikat myydään yleensä 
muovikääreessä, jossa ne kan-
nattaa myös säilyttää jääkaapissa. 
Jos paprikan jättää huoneen läm-
pöön ilman käärettä, se nahistuu 
nopeasti, koska sen pintarakenne 

on vettä haihduttava. 
Paprika on muiden vihannesten 

tapaan erinomainen kuidun ja 
vitamiinien lähde. Siinä on erityi-
sesti C- ja E- ja B-vitamiineja sekä 
A-vitamiinin esiasteita eli karo-
tenoideja. C-vitaminia on vihre-
ässä paprikassa 120 mg/100 g ja 
punaisessa 185 mg/100 g. Eniten 
sitä on keltaisessa  paprikassa 
(205 mg/100 g), mikä on noin 4 
kertaa enemmän kuin appelsii-
nissa (50 mg/100 g). 

Chilit eli maustepaprikat 
– pikantti makulisä ruokiin

Chilejä on tuhansia eri lajeja. 
Niiden maku vaihtelee miedosta 
polttavan tuliseen. Tulisuuden ai-
heuttaa kapsaisiini -niminen yh-
diste, jonka sietokyky kasvaa chi-
lin käytön  myötä. Chilin tulisin 
osa on sen sisällä oleva valkoinen 
siemenliha, jossa siemenet ovat 
kiinni. Maito- ja viljatuotteet ruo-
assa loiventavat chilin tulisuutta. 
Eniten käytetty chililajike on ja-
lopeno, jonka tulisuus on mie-
doimmasta päästä. Chili lienee 
monille tuttu thaimaalaisista tai 
kiinalaisista ruoista.

Chilien kasvattamisesta on tul-
lut suosittu harrastus varsinkin 
nuorten miesten keskuudessa.
Kokeilin kasvattamista kerran 
itsekin. Kylvin erään ystäväni 
lahjoittamien chilien siemeniä 
alkutalvesta multaan ja laitoin 
ruukut ikkunalaudalle. Kesällä 
sain korjata runsaan sadon pieniä 
punaisia chilejä. Eka ruokakokei-

PAPRIKA 2020

Liikennevalo-paprikat



SELKÄLEHTI 5

luni oli kasviskeitto, johon laitoin 
chilin paloja mausteeksi tietä-
mättä niiden tulisuuden asteesta. 
Makuelämys oli niin suuta poltta-
va, että haukoin henkeäni. Ei tu-
linen keitto mennyt silti hukaan. 
Pakastin sen pieninä annoksina 
ja lisäsin yhden annoksen kerral-
laan seuraaviin ruokiin. Ruoista 
tuli erittäin maukkaita ja itsestäni 
chilin ystävä tyrmäävästä ensiko-
kemuksesta huolimatta. Chilit oli 
helppo kuivattaa ja niitä on nyt 
varastossa useiden vuosien tar-
vetta varten.  

Tietoisku:
Chilin polte suusa laimenee 
parhaiten nauttimalla maitoa, 
jogurttia tai muuta maitovalmis-
tetta. Veden juominen ei auta 
siihen lainkaan. Jos chiliä käsit-
telee paljain käsin, käsiin tarttuu 
kapsaisiinia. Silloin pitää varoa 
koskettamasta käsillä herkkiä 
ihon alueita kuten silmiä tai ne-
nän limakalvoja. Kapsaisiini on 
rasvaliukoista ja sen saa pois 
hieromalla käsiin ruokaöljyä 
ja pesemällä kädet sen jälkeen 
astianpesuaineella. Turvallisinta 
on suojata kädet kumi- tai muo-
vikäsineillä ennen tulisen chilin 
käsittelyä. 

Paprika on vuoden 2020 
vihannes

Suomessa on ollut jo vuosikym-
menten perinne valita vuoden 
vihannes. Tänä vuonna kyseisen 
kunnian sai paprika. Valinnan 
tekivät Kotimaiset Kasvikset ry ja 
Puutarhaliitto ry. Valinnan tavoit-
teena on lisätä valituksi tulleen 
vihannesten kasvatusta ja kulu-
tusta sekä tutustuttaa kansalaisia 
uusiin kasviksiin.

Suomessa paprikaa syödään 
noin 3 kg henkilöä kohden vuo-
dessa. Sitä viljellään eniten Poh-
janmaalla ja Varsinais-Suomessa. 
Vuotuinen 70 yrityksen tuottama 
sato on yhteensä noin miljoona 
kiloa. Se on vain murto-osa ul-
komailta tuodusta määrästä, joka 
on noin 16 miljoonaa kiloa vuo-
dessa. Eniten paprikoita tuodaan 
Suomeen Hollannista ja Espan-
jasta.  Unkarissa, jossa paprikaa 
käytetään lähes joka ruokaan 
tuoreena, soseena tai kuivattuna 
mausteena, paprikaa kulutetaan 
noin 10 kg henkeä kohden vuo-
dessa. 

Paprikan kauppallinen vil-

Piristystä leivän päälle

Pieniä chilejä

Vähän isompia chilejä

jely alkoi lisääntyä Suomessa 
2000-luvun alussa, vaikka se ei 
ole kaikkein helpoimpia tehtäviä. 
Kasvatus vie aikaa siemenestä 
sadoksi vähintään 4 kk ja vaatii 
lämpimät kasvihuoneolosuhteet. 
Haasteena ovat myös tuholaiset 
kuten kirvat ja vihannespunkit, 
joille paprika on erityisen altis. 
Kotimaista paprikaa on varmim-
min tarjolla touko-lokakuussa. 
Se on tuoreempaa ja sen vuoksi 
maukkampaa ja rapsakampaa 
kuin merten takaa suurplantaa-
seilta tuodut paprikat. Kotimai-
sen paprikan suosiminen edes-
auttaa sitä, että paprikan viljelyä 
on kannattavaa Suomessa jatkaa 
myös tulevaisuudessa ulkomai-
den halpatuonnista huolimatta.

paula hakala

ravitSemuStieteen doSentti (emerita)
hakalapaula22@gmail.com
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Ennakointivelvoite 
uutena periaatteena
Liikenne on yhteispeliä, jossa 
jokainen vaikuttaa osaltaan sekä 
omaan että muiden turvallisuu-
teen. Uutena periaatteena tie-
liikennelaissa on puhuttu enna-
kointivelvollisuudesta, joka kos-
kee kaikkia tienkäyttäjiä. Enna-
koinnilla tarkoitetaan liikenteen 
vaaratilanteiden tunnistamista 
etukäteen ja niiden ottamista 
huomioon omassa toiminnassa.

Jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden perussäännöt

Jalankulkijoina pidetään muun 
muassa kävelijöitä, rullaluiste-
lijoita, sekä lastenvaunujen tai 
pyörätuolin käyttäjiä. Heidän 
osaltaan väistämissäännöt eivät 
käytännössä muuttuneet. Jalan-
kulkijan on pimeän aikaan edel-

leen käytettävä heijastinta ja vaik-
ka uusikaan laki ei kunnon tal-
vikenkiä ja liukuesteitä suoraan 
vaadi – ovat ne edelleen erittäin 
suositeltavia syys- ja talvikau-
della ulkona liikkuessa. Liukas-
tuminen ja risteyksen ylitys ovat 
jalankulkijoille tilastojen mukaan 
suurimmat riskit liikenteessä.

Jalankulkija ylittää ajoradan suojatietä pitkin tai 
käyttäen ali- tai ylikulkua, jos sellainen on lähel-
lä. Ajoneuvon kuljettajien on annettava tietä ja-
lankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu 
menemään sille.

Polkupyörä on uudessa laissa 
selkeästi ajoneuvo ja pyöräilijä 
ajoneuvon kuljettaja. Pyöräilyn 
säännöillä kuljetaan myös säh-
köpotkulaudoilla. Ota pyöräi-
lijänä jalankulkijat huomioon: 
anna turvallinen tila jalankulki-
jalle ohittaessasi heitä. Uuden 
lain mukaan pyöräilijän ja pyö-
rän matkustajan on ajon aikana 
yleensä käytettävä kypärää. Pyö-
rässä tulisi hämärän aikaan ajet-
taessa olla vaaleankeltaista valoa 
näyttävä etuvalo, mutta nyt myös 
punainen takavalo. 

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020 
– keskeiset muutokset pyöräilijän ja 
jalankulkijan kannalta

Kevät ja kesä 2020 oli yllätyksiä täynnä. Vuosi toi etätöiden 
ja karanteenin myötä tullessaan monelle ensin vain huonon 
ergonomian, mutta toisaalta kesäksi myös kotimaan matkailu 
virkistyi huomattavasti. Muun muassa asuntoautot, kesämökit, 
koiranpennut, veneet, moottoripyörät ja etenkin polkupyörät 
vietiin kaupoista käsistä. 

Vähemmän yllättävänä asiana astui 1. Kesäkuuta voimaan 
myös kokonaan uusi tieliikennelaki, jota on valmisteltu liiken-
nealalla jo vuosia. Tieliikennelakikaan ei ole yhteiskunnasta ir-
rallinen asia, vaan sen on tarkoitus myös heijastella nykyistä 
tapaa liikkua ja toimia – sekä mahdollistaa tulevaisuuden lii-
kennemuotoja. Käytännössä liikennesäännöt muuttuivat mel-
ko vähän ja entisen lain sääntöosaamisella liikenteessä pärjää 
edelleen mainiosti. 

Tieliikennelaki	uudistui	1.6.2020	–	keskeiset	muutokset	pyöräilijän	ja	jalankulkijan	kannalta	

Kevät	ja	kesä	2020	oli	yllätyksiä	täynnä.	Vuosi	toi	etätöiden	ja	karanteenin	myötä	tullessaan	monelle	ensin	
vain	huonon	ergonomian,	mutta	toisaalta	kesäksi	myös	kotimaan	matkailu	virkistyi	huomattavasti.	Muun	
muassa	asuntoautot,	kesämökit,	koiranpennut,	veneet,	moottoripyörät	ja	etenkin	polkupyörät	vietiin	
kaupoista	käsistä.		

Vähemmän	yllättävänä	asiana	astui	1.	Kesäkuuta	voimaan	myös	kokonaan	uusi	tieliikennelaki,	jota	on	
valmisteltu	liikennealalla	jo	vuosia.	Tieliikennelakikaan	ei	ole	yhteiskunnasta	irrallinen	asia,	vaan	sen	on	
tarkoitus	myös	heijastella	nykyistä	tapaa	liikkua	ja	toimia	–	sekä	mahdollistaa	tulevaisuuden	
liikennemuotoja.	Käytännössä	liikennesäännöt	muuttuivat	melko	vähän	ja	entisen	lain	sääntöosaamisella	
liikenteessä	pärjää	edelleen	mainiosti.		

	

Ennakointivelvoite	uutena	periaatteena	

Liikenne	on	yhteispeliä,	jossa	jokainen	vaikuttaa	osaltaan	sekä	omaan	että	muiden	turvallisuuteen.	Uutena	
periaatteena	tieliikennelaissa	on	puhuttu	ennakointivelvollisuudesta,	joka	koskee	kaikkia	tienkäyttäjiä.	
Ennakoinnilla	tarkoitetaan	liikenteen	vaaratilanteiden	tunnistamista	etukäteen	ja	niiden	ottamista	
huomioon	omassa	toiminnassa.	

Jalankulkijoiden	ja	pyöräilijöiden	perussäännöt	

Jalankulkijoina	pidetään	muun	muassa	kävelijöitä,	rullaluistelijoita,	sekä	lastenvaunujen	tai	pyörätuolin	
käyttäjiä.	Heidän	osaltaan	väistämissäännöt	eivät	käytännössä	muuttuneet.	Jalankulkijan	on	pimeän	aikaan	
edelleen	käytettävä	heijastinta	ja	vaikka	uusikaan	laki	ei	kunnon	talvikenkiä	ja	liukuesteitä	suoraan	vaadi	–	
ovat	ne	edelleen	erittäin	suositeltavia	syys-	ja	talvikaudella	ulkona	liikkuessa.	Liukastuminen	ja	risteyksen	
ylitys	ovat	jalankulkijoille	tilastojen	mukaan	suurimmat	riskit	liikenteessä.	

	

	

Jalankulkija	ylittää	ajoradan	suojatietä	pitkin	tai	käyttäen	ali-	tai	ylikulkua,	jos	sellainen	
on	lähellä.	Ajoneuvon	kuljettajien	on	annettava	tietä	jalankulkijalle,	joka	on	suojatiellä	
tai	valmistautuu	menemään	sille.	

	

	

	

	

Polkupyörä	on	uudessa	laissa	selkeästi	ajoneuvo	ja	pyöräilijä	ajoneuvon	kuljettaja.	Pyöräilyn	säännöillä	
kuljetaan	myös	sähköpotkulaudoilla.	Ota	pyöräilijänä	jalankulkijat	huomioon:	anna	turvallinen	tila	
jalankulkijalle	ohittaessasi	heitä.	Uuden	lain	mukaan	pyöräilijän	ja	pyörän	matkustajan	on	ajon	aikana	
yleensä	käytettävä	kypärää.	Pyörässä	tulisi	hämärän	aikaan	ajettaessa	olla	vaaleankeltaista	valoa	näyttävä	
etuvalo,	mutta	nyt	myös	punainen	takavalo.		

	

	

	

Yhdistetyllä	pyörätiellä	ja	jalkakäytävällä,	joita	suurin	osa	pyöräteistämme	on,	jalankulkija	kulkee	
oikeassa	tai	vasemmassa	reunassa.	Pyöräilijä	ajaa	oikeassa	reunassa.	

	

	

	

	

	

Pyöräkaista	(kuvassa	punaisella)	on	tarkoitettu	pyöräilijöille.	Pyöräkaista	voidaan	nyt	merkitä	myös	
liikennemerkillä.	Pyöräkaistalla	ajetaan	samojen	sääntöjen	mukaan	kuin	ajoradalla.	

	

	

	
	
	

	
Pyörätieltä	ajoradalle	tulevan	pyöräilijän	on	väistettävä	sekä	oikealta	että	vasemmalta	tulevaa	
ajoradan	muuta	liikennettä,	ellei	näille	ole	osoitettu	väistämisvelvollisuutta	esimerkiksi	
liikennemerkillä.	(Katso	poikkeukset	kahdesta	seuraavasta	kuvasta)	

Jos	pyöräilijä	taluttaa	pyöränsä	tien	yli	suojatietä	pitkin,	on	hän	jalankulkija.	

	

	

	

	
	
	
Kärkikolmion	tai	stop-merkin	takaa	tulevan	(tässä	kuvassa	autoilija)	on	väistettävä	myös	pyörätien	
jatkeella	olevia	pyöräilijöitä.	

Ennakoi	sitä,	että	oikealle	kääntymässä	olevan	ajoneuvon	kuljettajan	huomio	on	usein	ajoradan	
liikenteessä.	Oikealta	tuleva	pyöräilijä	voi	jäädä	havaitsematta.	

Stop-merkin	ohi	ei	pyörälläkään	saa	ajaa	pysähtymättä,	koska	pyörä	on	ajoneuvo.	

	

	

Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, 
joita suurin osa pyöräteistämme on, jalankul-
kija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. 
Pyöräilijä ajaa oikeassa reunassa.

Pyöräkaista (kuvassa punaisella) on tarkoitettu 
pyöräilijöille. Pyöräkaista voidaan nyt merkitä 
myös liikennemerkillä. Pyöräkaistalla ajetaan 
samojen sääntöjen mukaan kuin ajoradalla.

Polkupyörä	on	uudessa	laissa	selkeästi	ajoneuvo	ja	pyöräilijä	ajoneuvon	kuljettaja.	Pyöräilyn	säännöillä	
kuljetaan	myös	sähköpotkulaudoilla.	Ota	pyöräilijänä	jalankulkijat	huomioon:	anna	turvallinen	tila	
jalankulkijalle	ohittaessasi	heitä.	Uuden	lain	mukaan	pyöräilijän	ja	pyörän	matkustajan	on	ajon	aikana	
yleensä	käytettävä	kypärää.	Pyörässä	tulisi	hämärän	aikaan	ajettaessa	olla	vaaleankeltaista	valoa	näyttävä	
etuvalo,	mutta	nyt	myös	punainen	takavalo.		

	

	

	

Yhdistetyllä	pyörätiellä	ja	jalkakäytävällä,	joita	suurin	osa	pyöräteistämme	on,	jalankulkija	kulkee	
oikeassa	tai	vasemmassa	reunassa.	Pyöräilijä	ajaa	oikeassa	reunassa.	

	

	

	

	

	

Pyöräkaista	(kuvassa	punaisella)	on	tarkoitettu	pyöräilijöille.	Pyöräkaista	voidaan	nyt	merkitä	myös	
liikennemerkillä.	Pyöräkaistalla	ajetaan	samojen	sääntöjen	mukaan	kuin	ajoradalla.	

	

	

	
	
	

	
Pyörätieltä	ajoradalle	tulevan	pyöräilijän	on	väistettävä	sekä	oikealta	että	vasemmalta	tulevaa	
ajoradan	muuta	liikennettä,	ellei	näille	ole	osoitettu	väistämisvelvollisuutta	esimerkiksi	
liikennemerkillä.	(Katso	poikkeukset	kahdesta	seuraavasta	kuvasta)	

Jos	pyöräilijä	taluttaa	pyöränsä	tien	yli	suojatietä	pitkin,	on	hän	jalankulkija.	

	

	

	

	
	
	
Kärkikolmion	tai	stop-merkin	takaa	tulevan	(tässä	kuvassa	autoilija)	on	väistettävä	myös	pyörätien	
jatkeella	olevia	pyöräilijöitä.	

Ennakoi	sitä,	että	oikealle	kääntymässä	olevan	ajoneuvon	kuljettajan	huomio	on	usein	ajoradan	
liikenteessä.	Oikealta	tuleva	pyöräilijä	voi	jäädä	havaitsematta.	

Stop-merkin	ohi	ei	pyörälläkään	saa	ajaa	pysähtymättä,	koska	pyörä	on	ajoneuvo.	
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Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on 
väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tu-
levaa ajoradan muuta liikennettä, ellei näille 
ole osoitettu väistämisvelvollisuutta esimer-
kiksi liikennemerkillä. (Katso poikkeukset 
kahdesta seuraavasta kuvasta)
Jos pyöräilijä taluttaa pyöränsä tien yli suoja-
tietä pitkin, on hän jalankulkija.

 
 

Polkupyörä	on	uudessa	laissa	selkeästi	ajoneuvo	ja	pyöräilijä	ajoneuvon	kuljettaja.	Pyöräilyn	säännöillä	
kuljetaan	myös	sähköpotkulaudoilla.	Ota	pyöräilijänä	jalankulkijat	huomioon:	anna	turvallinen	tila	
jalankulkijalle	ohittaessasi	heitä.	Uuden	lain	mukaan	pyöräilijän	ja	pyörän	matkustajan	on	ajon	aikana	
yleensä	käytettävä	kypärää.	Pyörässä	tulisi	hämärän	aikaan	ajettaessa	olla	vaaleankeltaista	valoa	näyttävä	
etuvalo,	mutta	nyt	myös	punainen	takavalo.		

	

	

	

Yhdistetyllä	pyörätiellä	ja	jalkakäytävällä,	joita	suurin	osa	pyöräteistämme	on,	jalankulkija	kulkee	
oikeassa	tai	vasemmassa	reunassa.	Pyöräilijä	ajaa	oikeassa	reunassa.	

	

	

	

	

	

Pyöräkaista	(kuvassa	punaisella)	on	tarkoitettu	pyöräilijöille.	Pyöräkaista	voidaan	nyt	merkitä	myös	
liikennemerkillä.	Pyöräkaistalla	ajetaan	samojen	sääntöjen	mukaan	kuin	ajoradalla.	

	

	

	
	
	

	
Pyörätieltä	ajoradalle	tulevan	pyöräilijän	on	väistettävä	sekä	oikealta	että	vasemmalta	tulevaa	
ajoradan	muuta	liikennettä,	ellei	näille	ole	osoitettu	väistämisvelvollisuutta	esimerkiksi	
liikennemerkillä.	(Katso	poikkeukset	kahdesta	seuraavasta	kuvasta)	

Jos	pyöräilijä	taluttaa	pyöränsä	tien	yli	suojatietä	pitkin,	on	hän	jalankulkija.	

	

	

	

	
	
	
Kärkikolmion	tai	stop-merkin	takaa	tulevan	(tässä	kuvassa	autoilija)	on	väistettävä	myös	pyörätien	
jatkeella	olevia	pyöräilijöitä.	

Ennakoi	sitä,	että	oikealle	kääntymässä	olevan	ajoneuvon	kuljettajan	huomio	on	usein	ajoradan	
liikenteessä.	Oikealta	tuleva	pyöräilijä	voi	jäädä	havaitsematta.	

Stop-merkin	ohi	ei	pyörälläkään	saa	ajaa	pysähtymättä,	koska	pyörä	on	ajoneuvo.	

	

	

Polkupyörä	on	uudessa	laissa	selkeästi	ajoneuvo	ja	pyöräilijä	ajoneuvon	kuljettaja.	Pyöräilyn	säännöillä	
kuljetaan	myös	sähköpotkulaudoilla.	Ota	pyöräilijänä	jalankulkijat	huomioon:	anna	turvallinen	tila	
jalankulkijalle	ohittaessasi	heitä.	Uuden	lain	mukaan	pyöräilijän	ja	pyörän	matkustajan	on	ajon	aikana	
yleensä	käytettävä	kypärää.	Pyörässä	tulisi	hämärän	aikaan	ajettaessa	olla	vaaleankeltaista	valoa	näyttävä	
etuvalo,	mutta	nyt	myös	punainen	takavalo.		

	

	

	

Yhdistetyllä	pyörätiellä	ja	jalkakäytävällä,	joita	suurin	osa	pyöräteistämme	on,	jalankulkija	kulkee	
oikeassa	tai	vasemmassa	reunassa.	Pyöräilijä	ajaa	oikeassa	reunassa.	

	

	

	

	

	

Pyöräkaista	(kuvassa	punaisella)	on	tarkoitettu	pyöräilijöille.	Pyöräkaista	voidaan	nyt	merkitä	myös	
liikennemerkillä.	Pyöräkaistalla	ajetaan	samojen	sääntöjen	mukaan	kuin	ajoradalla.	

	

	

	
	
	

	
Pyörätieltä	ajoradalle	tulevan	pyöräilijän	on	väistettävä	sekä	oikealta	että	vasemmalta	tulevaa	
ajoradan	muuta	liikennettä,	ellei	näille	ole	osoitettu	väistämisvelvollisuutta	esimerkiksi	
liikennemerkillä.	(Katso	poikkeukset	kahdesta	seuraavasta	kuvasta)	

Jos	pyöräilijä	taluttaa	pyöränsä	tien	yli	suojatietä	pitkin,	on	hän	jalankulkija.	

	

	

	

	
	
	
Kärkikolmion	tai	stop-merkin	takaa	tulevan	(tässä	kuvassa	autoilija)	on	väistettävä	myös	pyörätien	
jatkeella	olevia	pyöräilijöitä.	

Ennakoi	sitä,	että	oikealle	kääntymässä	olevan	ajoneuvon	kuljettajan	huomio	on	usein	ajoradan	
liikenteessä.	Oikealta	tuleva	pyöräilijä	voi	jäädä	havaitsematta.	

Stop-merkin	ohi	ei	pyörälläkään	saa	ajaa	pysähtymättä,	koska	pyörä	on	ajoneuvo.	

	

	

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistu-
van autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä kä-
velijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. 
Tullessaan liikenneympyrään autoilija lähes-
tyy pyörätien jatketta kärkikolmion takaa ja 
poistuessaan liikenneympyrästä hän on kään-
tyvä ajoneuvo. 

Turvallista matkaa

Liikkumalla jalan tai pyörällä li-
säät arkeesi liikuntaa, saat ter-
veyshyötyjä ja ympäristökin kiit-
tää. Vain turvallinen kuitenkin on 
terveellistä ja taloudellista. Enna-
koimalla vältät monet vaaratilan-
teet. 
Keli ja liikennetilanteiden muut-
tuminen voivat haastaa tutulla-
kin reitillä. Pyörälläkin on tärkeä 
valita nopeus niin, että tilanteen 
pystyy hallitsemaan.
Esimerkiksi talvella pimeys ja 
liukkaus usein edellyttävät vauh-
din hiljentämistä. Myös alueilla, 
joilla on paljon muita liikkujia, 
on nopeutta hiljennettävä. Muis-
ta liikkujista voi vauhtisi tuntua 
turvattomammalta kuin sinusta. 
Emme kulje liikenteessä yksin, jo-
ten otetaan toisemme huomioon. 

tekSti: tapio heiSkanen, 
liikenneturva lounaiS-Suomi

kuvituS: juSSi kaakinen, 
tehty liikenneturvalle

Polkupyörä	on	uudessa	laissa	selkeästi	ajoneuvo	ja	pyöräilijä	ajoneuvon	kuljettaja.	Pyöräilyn	säännöillä	
kuljetaan	myös	sähköpotkulaudoilla.	Ota	pyöräilijänä	jalankulkijat	huomioon:	anna	turvallinen	tila	
jalankulkijalle	ohittaessasi	heitä.	Uuden	lain	mukaan	pyöräilijän	ja	pyörän	matkustajan	on	ajon	aikana	
yleensä	käytettävä	kypärää.	Pyörässä	tulisi	hämärän	aikaan	ajettaessa	olla	vaaleankeltaista	valoa	näyttävä	
etuvalo,	mutta	nyt	myös	punainen	takavalo.		

	

	

	

Yhdistetyllä	pyörätiellä	ja	jalkakäytävällä,	joita	suurin	osa	pyöräteistämme	on,	jalankulkija	kulkee	
oikeassa	tai	vasemmassa	reunassa.	Pyöräilijä	ajaa	oikeassa	reunassa.	

	

	

	

	

	

Pyöräkaista	(kuvassa	punaisella)	on	tarkoitettu	pyöräilijöille.	Pyöräkaista	voidaan	nyt	merkitä	myös	
liikennemerkillä.	Pyöräkaistalla	ajetaan	samojen	sääntöjen	mukaan	kuin	ajoradalla.	

	

	

	
	
	

	
Pyörätieltä	ajoradalle	tulevan	pyöräilijän	on	väistettävä	sekä	oikealta	että	vasemmalta	tulevaa	
ajoradan	muuta	liikennettä,	ellei	näille	ole	osoitettu	väistämisvelvollisuutta	esimerkiksi	
liikennemerkillä.	(Katso	poikkeukset	kahdesta	seuraavasta	kuvasta)	

Jos	pyöräilijä	taluttaa	pyöränsä	tien	yli	suojatietä	pitkin,	on	hän	jalankulkija.	

	

	

	

	
	
	
Kärkikolmion	tai	stop-merkin	takaa	tulevan	(tässä	kuvassa	autoilija)	on	väistettävä	myös	pyörätien	
jatkeella	olevia	pyöräilijöitä.	

Ennakoi	sitä,	että	oikealle	kääntymässä	olevan	ajoneuvon	kuljettajan	huomio	on	usein	ajoradan	
liikenteessä.	Oikealta	tuleva	pyöräilijä	voi	jäädä	havaitsematta.	

Stop-merkin	ohi	ei	pyörälläkään	saa	ajaa	pysähtymättä,	koska	pyörä	on	ajoneuvo.	

	

	

 
Kärkikolmion tai stop-merkin takaa tulevan 
(tässä kuvassa autoilija) on väistettävä myös 
pyörätien jatkeella olevia pyöräilijöitä.
Ennakoi sitä, että oikealle kääntymässä olevan 
ajoneuvon kuljettajan huomio on usein ajora-
dan liikenteessä. Oikealta tuleva pyöräilijä voi 
jäädä havaitsematta.
Stop-merkin ohi ei pyörälläkään saa ajaa py-
sähtymättä, koska pyörä on ajoneuvo.

Kääntyvä autoilija väistää risteävää tietä ylit-
tävää jalankulkijaa ja pyöräilijää.
Lähesty risteystä polkupyörällä aina varoen, 
sillä näkyvyys autosta oikeaan takaviistoon on 
todella huono - käytännössä lähes olematon 
jos kääntyvä on paketti- tai kuorma-auto.

	

	

Kääntyvä	autoilija	väistää	risteävää	tietä	ylittävää	jalankulkijaa	ja	pyöräilijää.	

Lähesty	risteystä	polkupyörällä	aina	varoen,	sillä	näkyvyys	autosta	oikeaan	takaviistoon	on	todella	huono	-	käytännössä	lähes	olematon	jos	kääntyvä	
on	paketti-	tai	kuorma-auto.	

	

	

	

Liikenneympyrään	saapuvan	ja	sieltä	poistuvan	autoilijan	on	väistettävä	tietä	ylittäviä	kävelijöitä,	
pyöräilijöitä	ja	mopoilijoita.		

Tullessaan	liikenneympyrään	autoilija	lähestyy	pyörätien	jatketta	kärkikolmion	takaa	ja	
poistuessaan	liikenneympyrästä	hän	on	kääntyvä	ajoneuvo.		

	

	

Turvallista	matkaa	

Liikkumalla	jalan	tai	pyörällä	lisäät	arkeesi	liikuntaa,	saat	terveyshyötyjä	ja	ympäristökin	kiittää.	Vain	
turvallinen	kuitenkin	on	terveellistä	ja	taloudellista.	Ennakoimalla	vältät	monet	vaaratilanteet.		

Keli	ja	liikennetilanteiden	muuttuminen	voivat	haastaa	tutullakin	reitillä.	Pyörälläkin	on	tärkeä	valita	nopeus	
niin,	että	tilanteen	pystyy	hallitsemaan.	

Esimerkiksi	talvella	pimeys	ja	liukkaus	usein	edellyttävät	vauhdin	hiljentämistä.	Myös	alueilla,	joilla	on	
paljon	muita	liikkujia,	on	nopeutta	hiljennettävä.	Muista	liikkujista	voi	vauhtisi	tuntua	turvattomammalta	
kuin	sinusta.		

Emme	kulje	liikenteessä	yksin,	joten	otetaan	toisemme	huomioon.		

	

Teksti:	Tapio	Heiskanen,	Liikenneturva	Lounais-Suomi	

Kuvitus:	Jussi	Kaakinen,	tehty	Liikenneturvalle	

AINA AJANKOHTAINEN 

Muistathan vielä Georg Malms-
tenin säveltämän ja Helena 
Eevan sanoittaman Lasten 
liikennelaulun opetukset. 
Pieni kertaus seuraavassa:

Valppain mielin muista sä aina
vaaroja liikenteen.
Kaikki säännöt mieleesi paina,
paina ne tarkalleen.
Säännöt ne vasta auttavat lasta
turvassa kulkemaan.
Vältä vaaraa uhmailemasta,
sääntöjä seuraa vaan.

Muista aina: Liikenteessä
monta vaaraa ompi eessä.
Siksi valpas aina mieli se on
turva verraton.

Suojatietä muista sä käyttää,
se kadun poikki vie.
Valkoviiva ohjaa ja näyttää
missä on suojatie.
Niin vasemmalle, kuin oikealle
katsahda sittenkin,
silloin et jää auton alle
tiesi on turvaisin.

Muista aina...

Kaupunki on kauhean suuri,
joskus se eksyttää.
Ällös pelkää on apu juuri
poliisisetä tää.
Hän voipi vaikka neuvoa, taikka
muutenkin auttaa niin.
Siinä missä on paha paikka,
turvaudu poliisiin.

Muista aina...

Leikitellä ei pidä tiellä,
sen sinä muistat kai.
Monta kertaa leikit ne siellä
hirveän lopun sai.
Äitikin uottaa, toivoo ja luottaa
lapsia koulustaan.
Ei saa huolta äidille tuottaa
tuhmilla tempuillaan.

Muista aina...
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Ihminen on tarkoitettu liikku-
maan. Lihaksistomme ja luus-
tomme vaativat kuormitusta pysy-
äkseen kunnossa, ja liikkumisella 
on todistettu olevan suotuisa vai-
kutus jaksamiseen ja mielialaan. 
Pienikin lisäannos liikuntaa on 
askel parempaan oloon.

Liikuntasuositusten mukaan 
meidän tulisi liikkua reippaasti 
vähintään 2,5 tuntia viikossa. Lii-
kunnan terveyshyödyt näkyvät jo, 
kun liikkuu 30 minuuttia päiväs-
sä. Liikunnan ei tarvitse olla yhtä-
jaksoista, vaan sen voi kerätä 10 
minuutin jaksoissa.

On todettu, että myös vähem-
män kuormittava liikunta, liikus-
kelu, on terveyden kannalta edul-
lista, etenkin vanhemmalla iällä. 
Nimitys arkiliikunta tarkoittaa 
kaikkea ihmisen päivittäistä liik-
kumista. 

Liikunnassa tärkeintä on sään-
nöllisyys. Arkiliikunta jos mikä 
toteutuu säännöllisesti eikä sitä 
kannata väheksyä.  Myös arki-
liikunta ja liikuskelu aktivoivat 
lihaksia, vähentävät kehon kuor-
mittumista ja lisäävät tuki- ja 
liikuntaelimistön sekä henkilön 
yleistä hyvinvointia ja pitävät yllä 
liikkumiskykyä. 

Liikunnan ikävä puoli on, että 
sitä ei voi tehdä varastoon. Vain 
säännöllisesti toistuvalla liikunnal-
la saadaan jatkuvia terveyshyötyjä.

Liikkumisen moninaiset hyödyt
 

Tutkitusti liikunta ennaltaeh-

käisee monia kansansairauksia, 
kuten diabetes, sydänsairaudet 
ja useat syöpäsairaudet ja on 
olennainen osa niiden hoitoa ja 
kuntoutusta. Liikunnasta annetut 
ohjeet ovat hyvät ja selkeät, mut-
ta niiden noudattaminen ei ole 
helppoa.

Liikkuminen piristää, mieli vir-
kistyy, muisti toimii paremmin 
ja henkilö nukkuu paremmin. 
Liikunta turvaa liikkumis- ja toi-
mintakyvyn säilymisen hyvänä. 
Säännöllinen liikkuminen myös 
auttaa selviytymistä päivittäisissä 
askareissa, sekä ehkäisee kaatu-
misia ja niihin liittyviä vammoja.

Jokainen askel kannattaa

Liikuntaa voi lisätä päivittäiseen 
elämään helposti pienin valin-
noin, kuten lisäämällä arjen as-
kelten määrää. Terveyden yllä-
pitämiseksi meidän tulisi ottaa 
vähintään 8 000 – 10 000 askelta 
päivässä. Moni käyttää askelmit-
taria tämän tiedon saadakseen. 
Askelmäärän laskemista tärkeäm-
pää on liikkuminen.

Aiemmin opastettiin välttä-
mään turhia askelia. Se oli sitä ai-
kaa jolloin kaikki tekeminen vaati 
nykyistä enemmän omalla moot-
torilla liikkumista ja toimimista. 
Silloin asiallinen ohje ”vie men-
nessäsi, tuo tullessasi” ei ole tär-
keä nykyajan arkiliikkujalle. Nyt 
kannattaa tehdä kaksi matkaa, 
viedä ja hakea. Näin toiminnan 
vaatima askelmäärä kaksinker-

taistuu. 
Jos pienet unohdukset lisäävät 

askelmäärää, sitä ei ole syytä har-
mitella. Silloin kannattaa iloita, 
että tulipa taas lisättyä askelia ja 
tämän päivän liikunnan määrää. 

Lisää askeleita päivään!
- Ulos liikkumaan lähteminen 

”pelkän” liikunnan vuoksi on 
ainakin minulle vastenmielis-
tä. Liikkeellelähtöä helpottaa, 
jos sen tekee jonkin hoidet-
tavan asian, kuten kaupassa-
käynti, vuoksi. Nyt koronan 
helpotettua kaupassa voi käy-
dä vaikka päivittäin. 

- Asiointimatkat kannattaa teh-
dä käyttämällä kiertoteitä, 
jolloin kävelymatka pitenee 
luontevasti. Eri reiteillä voi tu-
tustua asuinympäristöön laa-
jemmin ja uusin silmin. Mu-
siikkia kuunnellen kävelymat-
ka taittuu nopeasti. 

Lisää arkiliikuntaa

Arkiliikunnalla on tärkeä osa 
meidän jokaisen elämässä. Se on 
kaikkien saavutettavissa ja valta-
osalla ihmisistä se on tärkein lii-
kuntamuoto. Arkiliikunta auttaa 
jaksamaan! Se on hyvä tapa ko-
hottaa kuntoa ja saada keho, sekä 
mieli voimaan paremmin. 

Arkiliikunta on pieniä valintoja 
liikunnan ja aktiivisen arjen puo-
lesta päivän kuluessa. Moni lii-
kuntaharrastus vie paljon aikaa. 
Kun yhdistää liikunnan päivittäi-

Arkiliikunta kunniaan
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siin askareisiin, se ei enää tunnu 
rasittavalta aikasyöpöltä. Kunnon 
kannalta tärkeintä on pitää liik-
kuminen osana jokapäiväistä elä-
mää. 

Omaa arkea kannattaa tarkas-
tella liikkumisen kannalta. Mi-
ten siihen voisi ujuttaa sellaisia 
asioita, joiden toteuttaminen ei 
vie paljon aikaa ja joilla on po-
sitiivinen vaikutus kuntoon. Tässä 
muutama vinkki: 
- Nouse aina istumasta seiso-

maan käsillä avustamatta. 
- Kävele portaat, seiso bussissa. 
- Paikallaan seisoessa, esimer-

kiksi jonossa tai bussia odo-
tellessa, jännitä vatsa- ja paka-
ralihaksia, pidä jännitys kym-
meneen laskien ja rentouta 
lihakset hetkeksi. Sitten sama 
uudelleen … 

- Tee vatsa- ja pakaralihashar-
joituksia myös paikallaan istu-
essasi, kuten autolla matkusta-
essasi. 

- Tee vuoteesta nousun jälkeen 
10 – 100 kyykkäystä niin, että 
takamus hipaisee kevyesti 
vuoteen pintaa.  

- Tee jokaisen vessakäynnin jäl-
keen 10 – 50 seinäpunnerrus-
ta. 

- Niiaa jääkaapille syvään vä-
hintään kymmen kertaa aina 
kun otat sieltä jotain syötävää 
itselle tai muille. 

- Säilytä jotain päivittäin keit-
tiössä tarvitsemaasi tavaraa, 
kuten suodatinpussit, kahvi-
purkki tai tiskiharja kaapiston 
ylähyllyllä, mielellään niin 
korkealla, että sen ottaminen 

vaatii varpaillenousun. Kurkot-
telu on hyvä päivittäinen koko 
kehon venytysliike. Kurkottele 
vuorotellen oikealla ja vasem-
malla kädellä.

- Tanssimiseen sopivan kappa-
leen soidessa pistä tanssiksi 
yksin tai yhdessä puolison, las-
ten ja lastenlasten, sekä kenen 
tahansa kanssa.

Tasapainoharjoittelua 
unohtamatta

Hyvä tasapainon hallinta on 
olennaista sekä liikuttaessa että 
päivittäisissä askareissa. kaiken 
liikkumisen ja toiminnan kan-
nalta. Sitä kannattaa harjoittaa 
päivittäin ja liittää tasapainohar-
joituksia johonkin päivittäin tois-
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tuvaan tekemiseen. 
- Hampaat voi harjata yhdellä 

jalalla seisten; minuutti oikeal-
la ja minuutti vasemmalla ja-
lalla seisten. 

- Sukkien ja housujen pukemi-
nen seisten (lähellä seinää) ja 
ilman tukea kehittää tasapai-
non hallintaa. 

- Varpailla kävely aamulla vuo-
teesta aamupesulle ja sieltä 
kahvinkeittoon harjoittaa sekä 
tasapainon hallintaa että jalka- 
ja vartalolihasten voimaa. 

- Kävele suoraa viivaa tai esi-
merkiksi maton reunaa seura-
ten eteenpäin siten, että siirrät 
jalkasi vain jalkaterän pituu-

Selätä selkäkivut

Fiergo® ergonominen petauspatja Whist® ortopedinen vesityyny Whist® selän extensio- ja niskakaari

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

Petauspatja tukee vartalosi hyvään, luonnolliseen 
asentoon. Heräät aamulla virkeänä, kun selkäranka 

ja koko keho on levännyt ja palautunut edellisen 
päivän rasituksesta.

Kaarilla voit ennaltaehkäistä ja hoitaa selkäongel-
mia. Kaaret sopivat niin huippu-urheilijoille, kun-

toilijoille, kuin fyysistä työtä tekeville ja ne sopivat 
kaikenikäisille. 

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

Tuotteisiimme tutustut parhaiten selkäpäivässä, joita järjestämme eri työyhteisöissä. Päivä on maksuton ja ilmaisen esittelyhoidon yhteydessä  
pääsevät työntekijät itse testaamaan selänhoidon apuvälineitä ja samalla opastamme tuotteiden käytön. Toimimme myös messuilla, yhdistyksissä  

sekä suoraan kuluttajien luona. Tiedustele myös selkä- ja uniergonomia illoista!

www.selkahoito.fi

den eteenpäin niin, että askel-
ta ottavan jalan kantapään ase-
tetaan kiinni toisen jalan iso-
varpaaseen (tandem-kävely). 
Tee tämä lähellä seinää, josta 
voit ottaa tarvittaessa tukea. 
Tee sama takaperin. 

Sirkka-liiSa karppi

litm , fySioterapeutti

Monipuolisia liikuntavinkkejä saat 
yhdistyksen liikuntaryhmissä ja 
TULE-tietokeskuksesta sekä 
osoitteissa tule.fi ja selkakanava.fi.
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Tiedän paikan armahan

Kaupunkilainenkin henkeen ja vereen
voi vetoa tuntea saaristoon, mereen
keski-iässä sinne veri alkoi vetääkin vasta
mieli unelmoi merimaisemasta

paikan valikoituminen oli selvää pläkkiä
mielijohde ei syntynyt turhan äkkiä
eikä johdattelijana toiminut pappi
vaan paikkakuntaan tutustutti entinen appi

kirkkomaalla lepää entisen elämän sukua
kivikirkko kantaa ikivanhaa vuosilukua
muuten kirkonkylä onkin sekametelisoppaa
on rakennusten paikoista kuin heitetty noppaa

apteekkia siellä, markettia täällä
seisoo terveyskeskus kukkulan päällä
sitä ympäröi rivitalot iäkkäälle väelle
on vielä askeleen syytä nousta mäelle

on liiketilaa menneiltä vuosikymmeniltä 
koulukeskuskin näyttää… sanonko miltä
no, pääasia on että palvelut pelaa
on joka makuun kuppilaa kun netistä selaa

niistä useampaa voin suositella
jos lähiruuasta haluaa nautiskella
lisäksi torilta mukaan mansikat ja munkit
johan unohtuu lauttajonot ja punkit

kylältä saaristokotiin on kävelymatka
hevoslaitumen ohi vielä hiukan jatka
pikku talo veden äärellä - siinä se on
eikä pelkästään unelma toteutumaton

edelleen työ ja toinen koti ovat kaupungissa
loppuviikosta alan olla pistoksissa
siis oi onnea, oi auvoa
kun taas saan ajella kohti Nauvoa!

miia norrdal
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jenna Walldén

Suunnittelija, fySioterapeutti

turun tule-tietokeSkuS
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Syyskauden avajaisia vietetään tutustumalla 
oppaan johdolla Kuusiston linnan raunioihin 
lauantaina 12.9.2020 klo 13.00. 
Mikäli sää sallii, nautitaan yhdessä grillimakkarat 
opastuskierroksen jälkeen. Mahdollinen sateinen sää ei kuitenkaan estä tutustumisretkeä.

Linnan raunioille pääsee parhaiten omalla autolla. Osoite on Linnanrauniontie 633, Kaa-
rina. Parkkipaikalta on noin 700 metrin kävelymatka. Jos tarvitset kimppakuljetusta, ota 
yhteys Marjatta Kujalaan, puh. 040 527 3630. Kuljetukset järjestetään Ruusukorttelista.

Tervetuloa mukaan isolla joukolla!

TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ POIKKEUSAIKANA

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.

SYYSKAUDEN AVAJAISET 
KUUSISTOSSA 
LAUANTAINA 12.9.2020

TUKIPUHELIN PÄIVYSTÄÄ
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RAKASTA SELKÄÄSI – SE KANNATTAA SINUA
Maailman selkäpäivän tiedotustilaisuus

Ruusukorttelissa torstaina 15.10.2020 klo 17.00-19.00
Puistokatu 11, Turku (käynti Koulukadun puolelta) 

Ohjelmassa:
• klo 17.00 alkaen arpajaiset ja kahvitarjoilu
• Selkäyhdistyksen ja TULE-tietokeskuksen toiminnan esittelyä
• klo 17.30 Rakasta selkääsi –luento, LT, erikoislääkäri Harri Helajärvi
• klo 18.15 Selkä ja hartiat liikkeelle –taukojumppa, ft Ina Vihiniemi
• klo 18.30 Uskomuksia selästä, ft Jenna Walldén

Vapaa pääsy, tervetuloa!

SELKÄRISTEILY 16.10.2020
Lähde mukaan piknikristeilylle Viking Amorella ja Grace -laivoille!

Kokoontuminen Viking Line –terminaalissa perjantaina 16.10.2020 klo 8.00, 
jossa matkalippujen ja ohjelmien jako. Paluu Turun satamaan klo 19.50.

Ohjelmassa mm. tietoa ravinnosta, mieli liikkeelle –taukoliikettä, vinkkejä 
nivelterveyteen, ostosaikaa, premium-aamiainen sekä buffet-päivällinen 
tulomatkalla.

Ilmoittaudu mukaan 15.09.2020 mennessä p. 040 525 1739. 

Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille 
FI42 5710 0440 1072 25 viitenro 2503.

LAULUILLAT
Ke 21.10.2020 klo 18.00
Ke 25.11.2020 klo 18.00

TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku

Tule laulamaan kanssamme tunnettuja suomalaisia lauluja. 
Marraskuun illassa raikuvat joululaulut.

Tervetuloa!

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho kokoontuu nimensä mukaisesti keskiviikkoisin klo 11.00. 

Lähiajan ohjelma on seuraava:

16.9. Kävelykierros Kakolanmäellä. Kokoontuminen Funikulaarin ala-asemalla, Linnankatu 55.
21.10. Tutustuminen Vanhan Suurtorin ympäristöön. Kokoontuminen Brinkkalan talon edessä.
18.11. Turun Taidemuseo. Esillä muun muassa näyttely keramiikkataiteilija Birger Kaipiaisen 

töistä ja Turun Taidemuseon yleisölle näkymätöntä toimintaa esittelevä näyttely 
 ”Pari sanaa keräämisestä”.
16.12. Käsityöläismuseo, jossa esillä myös 1800-luvun tapaan katettuja joulupöytiä.

Tervetuloa mukaan kerran tai joka kerta oman mieltymyksesi mukaan!

1. Liikuta selkääsi. 
2. Jaksota rasitusta. 
3. Tauota työtäsi ja vähennä paikallaanoloa. 
4. Ota iisisti. 
5. Suhtaudu kipuun lempeän hyväksyvästi. 
6. Ole armollinen itsellesi. 
7. Ota aikaa itsellesi. 
8. Rentoudu ja hengitä. 
9. Hymyile. 
10. Arvosta unta. 

RAKASTA SELKÄÄSI -VINKKEJÄ
löytyy selkakanava.fi/selkaliitto/rakasta selkääsi vinkkejä.
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Hyvää kesää kaikille!

Liikutaan luonnossa, nautitaan 
kukkaloistosta ja puiden vihreydestä.

Muistetaan turvavälit ja käsien pesu.

Tavataan syksyllä!

FÖRELÄSNINGAR PÅ SVENSKA

På måndag 12.10.2020 kl. 12.00
Hur sköta ryggen? 

På torsdag 5.11.2020 kl. 12.00
Bäckenbottenbesvär: Fysioterapeutens råd.

Föreläsare fysioterapeut Elina Heikkilä från Åbolands
sjukhus.

TULE-tietokeskus | Humlegårdsgatan 10 | Åbo

RAKASTA SELKÄÄSI – SE KANNATTAA SINUA
Maailman selkäpäivän tiedotustilaisuus

Ruusukorttelissa torstaina 15.10.2020 klo 17.00-19.00
Puistokatu 11, Turku (käynti Koulukadun puolelta) 
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• Selkäyhdistyksen ja TULE-tietokeskuksen toiminnan esittelyä
• klo 17.30 Rakasta selkääsi –luento, LT, erikoislääkäri Harri Helajärvi
• klo 18.15 Selkä ja hartiat liikkeelle –taukojumppa, ft Ina Vihiniemi
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Vapaa pääsy, tervetuloa!
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jossa matkalippujen ja ohjelmien jako. Paluu Turun satamaan klo 19.50.

Ohjelmassa mm. tietoa ravinnosta, mieli liikkeelle –taukoliikettä, vinkkejä 
nivelterveyteen, ostosaikaa, premium-aamiainen sekä buffet-päivällinen 
tulomatkalla.

Ilmoittaudu mukaan 15.09.2020 mennessä p. 040 525 1739. 

Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille 
FI42 5710 0440 1072 25 viitenro 2503.

LAULUILLAT
Ke 21.10.2020 klo 18.00
Ke 25.11.2020 klo 18.00

TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku

Tule laulamaan kanssamme tunnettuja suomalaisia lauluja. 
Marraskuun illassa raikuvat joululaulut.

Tervetuloa!
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TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN 
PALVELUTALO ESIKKO
Uittamontie 7, 20810 Turku

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

www.turundiakoniasaatio.fi

VAPAANA 

yksiö, kaksio ja kolmio

Turvallista ja laadukasta 
asumista

Hoidetuilla 
jaloilla 
jaksat 
paremmin

Jalkahoidon ammattitutkinnon 
suorittanut jalkojenhoitaja

LEENA GUSTAWS

Tullikatu 10, 21100 Naantali
Puh. 040 533 8700

Myös intialainen 

päähieronta

Jäsenalennus -10%

www.sterikinlaakintavoimistelu.fi

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

(Kestilän talo)

Jo vuodesta 1988

Tuki- ja
liikuntaelinten
fysioterapiaan

erikoistunut
fysikaalinen

hoitolaitos

          Puh. 02 250 1300. Myös ilta-aikoja.

Myös lahjakortteja.

Nopea hoitoonpääsy!

#

 
 

Isovanhempi-lapsi -jumppa syksyllä 2020!  
Koordinaatiota, voimaa ja tasapainoa 

Tarjoamme 55+ senioreille ja 3–7-vuotiaille lapsille 
yhteistä laatuaikaa ohjatun voimistelutunnin 

muodossa. Harjoitukset sopivat kaikenikäisille- ja 
kuntoisille senioreille.  

Harjoittelu toteutetaan yhteistyössä Turun AMK 
fysioterapeuttilinjan kanssa. 

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan 1.9. 
mennessä pyrkiva.gymnastics@gmail.com  

tai 045 605 6685 

 
 

Kokeile, ihastu ja lähde mukaan! 

www.pyrkivagymnastics.fi 

22.9.–
10.11. 

Tiistaisin 
klo 16–17 

Alfan 
liikuntakeskus 

 100e / aikuinen 
ja 1–2 lasta 

KOULUTETTU HIEROJA 

Aleksi Laine, Lieto

www.hierontaterapeuttilaine.fi (nettiajanvaraus)
info@hierontaterapeuttilaine.fi   p. 040 823 3403

- Klassinen hieronta
- Urheiluhieronta
- Niveltoiminnan edistäminen ja 
 mobilisointi
- Kylmä/Lämpöhoidot

Haimiontie 2   Vanhalinna, 21410 Lieto
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TULE KUNTOON!
MITÄ? 15 viikon kuntosaliharjoittelujakso
MISSÄ?  Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7, 20720 Turku
MILLOIN? Maanantaisin 7.9.-14.12.2020 klo 16.30-17.30

Mukaan mahtuu seitsemän ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
TULE-tietokeskuksen työntekijä yhdessä fysioterapeutti- ja 
liikuntaneuvojaopiskelijan kanssa toteuttavat ohjauksen. 
Harjoittelu kuntosalilla on osallistujille maksutonta.

ILMOITTAUDU MUKAAN!
toimisto@tule.fi, 044 744 7085

TANSSIEN APUA TULE-VAIVOIHIN
Ti 27.10.2020 klo 15.00 ja 17.00

Soveltavaa tanssia ja info tanssin vaikutuksista 
selkäterveyteen. Ohjaajina Turun ammatti-

instituutin liikuntaneuvojaopiskelijat.

TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku

Tule ja ota tuttava mukaan!
pexels.com
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Tule ja ota tuttava mukaan!
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TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYKSEN 
KOKOUKSET

Koronapandemian vuoksi siirretty kevätkokous pidetään 
tiistaina 1.9.2020 klo 17.00 
TULE-tietokeskuksessa, os. Humalistonkatu 10.

Syyskokous pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 17.00 samoin TULE-tietokeskuksessa.

Molemmissa kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu alkaen klo 16.40. 

√ Ortopediset ja mittajalkineet
√ Yksilölliset tukipohjalliset
√ Polvituet, selkätuet, rannetuet,

nilkkatuet ja muut tukitarpeet

Palveleva apuvälineliike 
www.turuntukikohta.fi 

Puutarhakatu 17
p. 0207619030

Turun Tukikohta
Palveleva apuvälineliike



SELKÄLEHTI 21

Yhdistys järjestää yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa Yhdessä enemmän –loman Nuuksion ho-
tellissa 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 jäse-
nyyttä. 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 soittamalla numeroon 040 525 1739. Jos puhelimeen ei vastata, niin 
soitamme takaisin. Lomakkeet palautetaan Hyvinvointilomien toimistoon.

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 nimilisto-
ja. Kun saat tiedon lomalle hyväksymisestä, niin laitatko minulle viestiä pirkko.h.heino@gmail.com 
tai soita toimiston numeroon. 

TUETTU LOMA 
NUUKSION HOTELLISSA 
SIIRRETTY LOKAKUULLE

Tiedotustilaisuus lomalle valituille

Lomalle valituille järjestetään yhteinen tiedotustilaisuus 
tiistaina 6.10.2020 klo 17.00 TULE-tietokeskuksessa. 
Tilaisuudessa keskustellaan loman sisällöstä ja 
mm. mahdollisista kuljetustarpeista.
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LIIKUNTATOIMINTA SYKSYLLÄ 2020

SELKÄRYHMÄT

Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.

maanantaisin  klo 16.45  ajalla 7.9. – 14.12.
maanantaisin   klo 17.30  ajalla 7.9. – 14.12.
maanantaisin  klo 18.30  ajalla 7.9. – 14.12.
tiistaisin  klo 15.30  ajalla 8.9. – 15.12.
tiistaisin   klo 16.15  ajalla 8.9. – 15.12. (ns. äijäjumppa)
torstaisin  klo 16.30  ajalla 10.9. – 10.12.

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) ajalla 7.9. – 14.12. 
torstaisin  klo 16.30 (45 min) ajalla 10.9. – 17.12.

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

Osallistumismaksut voi maksaa myös Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

LIIKUTAAN TURVALLISESTI

Kevään korona-epidemia lopetti kaikki ryhmät maaliskuussa. Nyt jokaisen täytyy osal-
taan huolehtia siitä, että liikuntatoimintaa voidaan jatkaa turvallisesti kaikkien osallistu-
jien parhaaksi.
   Tule liikkumaan vain, kun olet terve. Jos sinulla on nuhaa, yskää tai kuumetta, hoida 
itsesi kuntoon ennen ryhmiin osallistumista.
   Huolehdithan hygieniasta. Kädet tulee pestä tullessa ja lähtiessä. Jos yskittää, yski hi-
haan tai kertakäyttönenäliinaan.
   Pidetään huolta turvaväleistä niin ryhmissä kuin aulatiloissa odotellessa. Ohjaajan lisäk-
si jokaisella on vastuu oman itsensä ja muiden ryhmäläisten hyvinvoinnista.
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Hyvää syksyä 


