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Keväästä
syksyyn
Suunnitellusti olemme nyt tekemässä toista Selkälehteä, jossa emme saa puheenjohtaja-Pirkolta
apua. Keväisen hämmennyksen ajan Pirkon poismenon jälkeen ainakin tämä lehteä kokoava toimikunta on pystynyt varovasti ajattelemaan loppuvuotta. Voimavara, yhteisöllisyys on mielestäni näkynyt lehden teossa, sillä olen saanut pyytämääni
apua juttujen tekoon. Itse en edes ajatellut mahdollisuuttani kirjoittaa pääkirjoitus ennen kuin taittajaHelle siitä mainitsi. Niin sanotusti löi tyhjää hetken
aikaa.
Ellei Pirkko olisi vienyt eteenpäin 2000-luvun
alussa Selkäyhdistyksessä ideoitua Selkäneuvojaprojektia, en olisi tullut Selkäliiton työntekijäksi
enkä koskaan oppinut Pirkkoa tuntemaan. Äitimme
olivat syntyneet samana vuonna, molemmat lähellä Viipuria, Uuraan saaristoa. Isäni oli syntynyt Pirkon äidin kanssa samassa pitäjässä, Johanneksessa
ja kävimme yhdessä kerran perinteisillä Johannesjuhlillakin. Meillä oli yhteisiä tuttuja, minulle tosin
he olivat vain nimiä, joista olin kuullut. Pirkko oli
tinkimätön, vaativa, mutta samaa hän vaati itseltäänkin yhdistysten toimintaa koskevissa asioissa.
Uskon näiden ominaisuuksien siirtyneen myös yhdistysten toimintakäytäntöihin.
Selkäyhdistyksen, kuten niin monen muun yhdistyksen toiminta viriää aina syksyllä uusien ryhmien alkaessa ja muiden toimintojen palatessa kesätauolta. Tänä syksynä yhdistys on tavallaan uuden
edessä, mutta vanhat käytännöt helpottavat rutiiniin pääsemistä.

Selkälehden artikkelit painottuvat usein erilaisten
liikuntamuotojen esittelyyn. Tällä pyritään rohkaisemaan selkäkipuista kokeilemaan uutta liikuntalajia, sillä oman kunnon kohottaminen usein auttaa selkäkipujen hallinnassa. Ihminen on kuitenkin
psykofyysinen kokonaisuus ja harvemmin pelkkä
fyysisen suorituskyvyn paraneminen auttaa. Hyvinvointi syntyy myös hyvästä mielestä ja oikeasta ravinnosta. Jos mielessäsi on jokin laji, josta haluaisit
enemmän tietoa lehden kautta, ota yhteyttä, niin
pyritään esittelemään sitä!
Pirjo Ailanto
vt. päätoimittaja

pailanto@saunalahti.fi
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Portaille kuntoa kohottamaan
Aina syntyy uusia ”hittiharjoituksia”, viimeisimpiä näistä on kuntoportailla harjoittelu. Nopealla
verkkohaulla löysin varhaisimman aiheeseen liittyvän artikkelin vuodelta 2017, mutta taatusti
sitäkin aikaisemmin tuota harjoittelumuotoa on käytetty. Osasyy
kuntoportaiden parin viime vuoden rakentamisbuumiin löytynee
korona-ajan liikuntaharrastusten
rajoituksista. Kuntoportailla pystyy harjoittelemaan lähes vuoden ympäri eikä harjoitusajoista
tarvitse välittää. Luonnollisesti
ruuhkaakin saattaa syntyä.
Mistä portaita löytyy
Turun alueen tunnetuimmat portaat ovat Kuuvuorella, jossa ainakin jääkiekkoilijat lienevät tehneet kesäharjoituksia jo kymmeniä vuosia. Turussa kuntoportaita
ollaan rakentamassa lisää parin
vuoden aikana useita eri puolille
kaupunkia. Lähikunnissa portaita
on ainakin Paraisilla, Piikkiössä,
Raisiossa, Liedossa, Naantalissa,
Maskussa, Merimaksussa, Vehmaalla ja Kaarinassa.
Kuntoportaiksi voi kutsua kaikkia vähänkin pidempiä portaikkoja, mutta harjoittelu on miellyttävämpää, jos portaiden sijaintipaikka mahdollistaa palautusvaiheessa (alas tullessa) maisemien ja
luonnon ihailemisen. Samalla saa
positiivisesti vaikuttavan luontokokemuksen! Kulttuurielämyksen
saa lisänä vaikka Tuomiokirkon tai
Vartiovuoren portaat kiipeämällä.
Porrasharjoittelun vaikutukset
Kaikki fyysinen suoritus on hyväksi kunnon kohottamiselle.
Portaita kiivetessä hengästyy tasamaata helpommin, mikä tarkoittaa sydän- ja verisuonistoon
kohdistuvaa rasitusta. Jos kunto

tuntuu huonolta eikä ole varmaa
tietoa sydämen kunnosta, kannattaa lähteä maltillisesti liikkeelle tai käydä lääkärissä, jossa tarkistetaan kokonaisterveys. Jos kiivettävät portaat ovat kovin pitkät,
lihasten kunto saattaa rajoittaa
etenemistä ja suurissa lihasryhmissä – pohkeet, pakarat, reidet
– ”hapottaminen” tuntuu jumittavan liikkeen. Tällöin tauotetaan
suoritusta riittävästi, sillä väkisin
huonolla tekniikalla ei kannata
itseään revittää.
Sydän- ja verisuoniston ja lihasvoiman paranemisen lisäksi mielestäni myös tasapaino saattaa
parantua, sillä portaita alas tultaessa joutuu sovittamaan askeleitaan etenkin kovan rasituksen
jälkeen, kun jalat jopa tutisevat!
Erilaiset muunnokset käyttöön
Aloittelijalle pelkkä kävely ylös
toimii kunnon kohottamisessa.
Joka toiselle askelmalle astuminen tehostaa vaikutusta kaikille
osa-alueille. Askelmille voi astua sivuttain nousten, astumalla
jalalla ristiin sivuttain ja kunnon
kohotessa voi tietenkin siirtyä
juoksuun. Hyppelyssä tulee olla
varovainen, että askel osuu kohdalleen eli portaan askelmalle.
Voi hypätä tasahypyllä portaalle tai kaksi hyppyä ylös ja yksi
alas, mikä on jo vaativaa. Erilaisia harjoitteluesimerkkejä katsellessa pitää muistaa oma kunto ja
mahdolliset rajoitukset, parempi aloittaa rauhallisesti ja edetä
oman kunnon mukaan.
Askelmien korkeus vaihtelee
eri paikoissa. Kävimme Paraisilla
tutustumassa kalkkilouhoksen jätekivimäelle rakennettuihin portaisiin. Askelmia on huikeat 470.
Mielestämme askelmat olisivat
saaneet olla korkeammat, sillä
nyt niillä joutui sipsuttamaan,

jos astui joka askelmalle. Mäen
mukaan portaisiin voidaan myös
joutua rakentamaan tasanteita,
jotka toisaalta helpottavat nousua
ja rytmittävät sitä. Mutkat saattavat myös rytmittää ylösnousua ja
noususta tulee vaihteleva.
Monipuolisuus kunniaan
Kaikessa harjoittelussa on tärkeää
tehdä harjoituksia monipuolisesti
useita lajeja vaihdellen. Urheiluvalmennuksessa todetaan, että levossa kunto nousee - sama pätee
kuntoilijalla. Porrasharjoituksia
voi vaihdella ja tehoakin eri harjoituskerroilla. Kovalta tuntuneen
harjoituksen jälkeen pari lepopäivää tekee ihmeitä ja seuraavan harjoituksen pystyy taas tekemään tehokkaasti. Porrasharjoitus saattaa olla niin kuormittava,
että kävelylenkkeily riittää parina
päivänä, jolloin lihakset palautuvat paremmin.
Porrasharjoittelu on turvallista,
kun portaat eivät ole liukkaat ja
askel pitää. Suomen vuodenajat
rajaavat hyvin tämänkin harjoittelun ja talvella voi vaihtaa vaikka
hiihtoon.
					
Pirjo Ailanto

Selkeät ohjeet kuntoportaiden alaosassa.
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Huimaava näkymä portaiden puolivälistä alaspäin.

Molempien pohkeiden venytys samalla kertaa.

Nousu joka toiselle askelmalle edeten.

Harjoituksen jälkeen venytellään.
Tässä venytettävänä oikean jalan
pohje.

Portaiden nousu sivuttain askel ristiin.

Vasemman etureiden venytys.
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Tomaateista on iloa koko kesän

VIHREÄÄ
Minulla on pieni kasvimaa, joka
ilahduttaa antimillaan koko vuoden ja runsaimmin näin loppukesästä ja alkusyksystä. Lisäksi
pihassa kasvaa muutama marjapensas ja omenapuu. Pihamaalle
kasveja hankkiessa periaatteeni
on ollut, että niiden tulisi antaa
syötävää satoa.
Pirjo pyysi minua kertomaan
mitä kasvatan ja toivoi vinkkejä,
miten niitä käytän. Olen laiska,
joten teen ainoastaan ruokia, jotka ovat helppoja ja nopeita valmistaa. Niiden valmistusohjeita
löytyy netistä ja syksyn lehdistä.
Tässä kerron joistakin kasvimaan
antimista valmistetuista mielestäni hyvistä ruoista. Tekstissä on suluissa tai lainausmerkeissä sana,
jolla ohje löytyy netistä.
Vihersalaattia, vihersalaattia
Erilaiset (lehti)salaatit ovat ajankohtaisia ja niissä on runsaasti
valinnan varaa. Tänä kesänä kasvatan yhtätoista erilaista salaattia.
Kevätsalaattien, kuten ”baby-salaatit”, sinappisalaatti, satokausi
on jo ohi. Myöhäiset salaatit, kuten jäävuorisalaatit, eivät ole vielä
ehtineet kasvaa poimimiskokoisiksi. Osa salaateista, kuten sinappisalaatti ja viinisalaatti siementävät innokkaasti, joten ne ilmestyvät joka kevät kasvimaalleni.
Mielestäni paras tapa syödä
salaattia on kasata runsaasti erilaisia ja eri värisiä salaatteja leivän päälle. Kuka on sanonut, että
leivälle saa laittaa vain yhden tai
kaksi salaatinlehteä? Minun leivälläni on leipäpalaa paksumpi
kerros erilaisia salaatteja. Leivän ja salaatin väliin voin laittaa
myös ohuen juusto- tai kinkkuviipaleen. Tällaisen salaattileivän

maku on joka kerta hieman erilainen siitä riippuen mitä salaatteja olen laittanut leivälleni.
Monikäyttöinen lehtikaali
Yksi lempikasveistani on joka
paikkaan sopiva lehtikaali. Sitä
voi käyttää tuoreena, kuivattuna
tai kiehautettuna ja pakastettuna.
Siitä syntyy myös maistuva salaatti (”lehtikaalisalaatti”). Minä
lisään kuivattua lehtisalaattimurskaa esimerkiksi sämpylätaikinaan ja erilaisiin vihannes- ja
lihapitoisiin keittoihin. Se antaa
niihin väriä ja makua. Mielestäni
lehtikaali on parhaimmillaan uunissa kuivattuina sipseinä. Niitä
varten lehtikaalin lehdet revitään
sopivan kokoisiksi paloiksi, joihin hierotaan säästeliäästi öljyä
ja hiukan suolaa. Pelille levitetyt
lehtikaalipalaset kuivataan uunissa. (”lehtikaalisipsit”)
Lehtikaalin lehtiruodot ovat
sitkeitä, joten paksuista lehtiruodoista kannattaa repiä käyttöön
vain pehmeä (vihreä) osa. Se ei
ole iso työ.
Tämän kevään uusi tulokas kasvimaallani on musta lehtikaali eli
mustakaali. Toistaiseksi olen käyttänyt sitä ainoastaan salaattiin,
muuta en ole erityisesti ihastunut
siihen. Nettitietojen mukaan sitä
voi käyttää lehtikaalin tavoin.

Lehtikaali antaa satoa koko kesän.

Saunan eteläseinustalla kasvatan sekä ”tavallisia” että terttutomaatteja. Tänä vuonna siellä
kasvaa myös yksi suklaatomaatti.
Se näyttää viihtyvän oikein hyvin
punaisten tomaattien joukossa.
Vanhan sanonnan mukaan ”tomaatti ei kaipaa kasvaakseen
muuta kuin runsaasti aurinkoa ja
vettä”.
Tämän kesän tomaattikokeiluni
olen ristinyt ämpäritomaatiksi. Istutin keväällä yhden tomaatintaimen vanhaan vuotavaan ämpäriin. Kokeilu näyttää onnistuvan
hyvin. Tosin tomaatti on vähän
kalpeanvihreä ja laihanlainen,
mutta satoisa.

Suklaatomaatteja, joista etumainen
on vielä raaka.

Ämpäritomaatti.

SELKÄLEHTI
Kasvattaessani tomaatteja avomaalla, syyshalla saattaa uhata tomaatteja jo ennen kuin ne kaikki
ovat ehtineet kypsyä. Eipä haittaa.
Kylmien öiden uhatessa tomaatit
voi poimia koriin ja tuoda sisälle
turvaan. Siellä ne kypsyvät vähitellen. Toisaalta, niistä tehty pikkelssi
on hyvää ja se säilyy jääkaapissa
pitkään. Suosittelen esimerkiksi
Marttojen ohjeella tehtyä pikkelsiä (Säilötyt vihreät tomaatit).
Kunniaa kurpitsoille
Kasvimaalla kaksi sydänystävääni ovat vihreä kesäkurpitsa ja pitkälle vuodenvaihteen yli viileässä
säilyvä kruununprinssikurpitsa.
Vihreä kesäkurpitsa sopii itsenäiseksi ruoaksi tai osaksi lähes
mitä tahansa ruokaa. Kesäkurpitsan puolikkaista voi paistaa
uunissa maukkaita ”kesäkurpitsaveneitä” tai ”kesäkurpitsa-pekonivuoan”. Siihen tulee kesäkurpitsan lisäksi tomaattia, sipulia,
vahvaa Koskenlaskija-juustoa, riisiä, kermamaitoa ja ehdottomasti basilikaa sekä päälle pekonia.
Molemmat ruoat voi valmistaa
lihaa käyttäen tai ilman sitä.
Raakana raastettua kesäkurpitsaa voi panna melkein mihin
ruokaan tahansa. Sitä voi käyttää
lihapullien nesteenä veden tai
kerman sijasta, sämpylätaikinoihin sekä joko yksinään tai muiden vihannesten, kuten erilaiset
kaalit, peruna, porkkana, papu,
mangoldi, kanssa yhdessä vihannessosekeittoihin. Sekä kesäkurpitsaraaste että kiehautettu kesäkurpitsasose tai valmis sosekeitto
kestävät hyvin pakastamisen.
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Kauniin punertavankeltamaltoisesta makeahkosta Kruununprinssistä syntyy sipulin ja perunan kanssa uskomattoman hyvä
sosekeitto. Se sopii myös fetan tai
kutunjuuston kanssa suolaisen tai
ilman juustoa makean piirakan
päälle.
Pihani perinnekasvit
Pihalla kasvaa kaksi jokaisen
maalaistalon pihamaalle perinteisesti kuuluvaa kasvia: liperi eli
lipstikka ja humala. Liperin lehtiä
käytän sekä tuoreena että kuivattuna maustamaan liharuokia, vihannessosekeittoja ja esimerkiksi
maustamaan liha- ja kasvislientä.
Perinnetiedon mukaan sen kuulu
kasva talon ulkoportaiden pielessä, jossa se karkottaa sisälle pyrkivät pahat henget ja paholaisen.
Humalasalko on pihan komistus. Humalan kuivattuja ”käpyjä”
käytän kotikaljan teossa. Se pehmentää mukavasti kaljan makua.

kasvi kuin timjami, joka on minulle ensisijaisesti maustekasvi.
Halutessani tuoretta timjamia,
käyn poimimassa kangasajuruohon pieniä vihreälehtisiä versoja. Se vaatii hiukan kärsivällisyyttä, mutta kannattaa. Aah,
mikä tuoksu – ja maku!

Ruusukvittenin hedelmä kypsyy vasta syyskuussa.

Miehen mitta ei riitä; humalasalon
pituus on yli viisi metriä.

Pihan kaunottaria

Vihreä kesäkurpitsa kukkii keväällä.

Kangasajuruoho suosii kimalaisia.

Tien vierestä vuosia sitten pihaan
siirtämäni kangasajuruoho on
vuosien varrella levinnyt upeiksi
punaisiksi matoiksi talon ympäristöön. Se on mahtava kimalaiskasvi. Käytännössä se on sama

Sokerina pohjalla vielä oranssinvärisin kukin kukkivana kaunis
ja hedelmänä herkullinen kasvi
eli Japanin ruusukvitteni. Pensaan
kovia keltaisia hedelmiä kutsutaan pohjolan sitruunoiksi. Näissä pingispallon kokoisissa hedelmissä on niukasti hedelmälihaa
ja tuhottomasti pieniä siemeniä.
Keittämällä ruusukvittenin hedelmä pehmenee ja siitä saa irroteltua hiukan hedelmälihaa. Sen ja
keitinveden yhdistelmästä olen
tehnyt hieman kirpeältä maistuvaa hyytelöä tai keittänyt siitä
omenan kanssa herkulliseksi hilloksi. Se, sopii mainiosti vaikkapa paahtoleivän päälle, lettujen
tai jäätelön kanssa syötäväksi.
				
Sirkka-Liisa Karppi
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Föli-kevätristeilyllä

Kevätristeilyn kahvilakohde, historiallinen Villa Promenade näköpiirissä. Kahvila on toiminut jo 1800-luvun
loppupuolelta asti.

Kahvit nautittiin aurinkoisessa, vehreässä kevätsäässä.

Föli-kevätristeily päättymässä ja tuttu Turun maamerkki Turun Linna edessämme.

Suojaa tuulelta ja sateelta
Helppo ja nopea pukea
Lämmin; korvaa toppahousut ja talvijalkineet
Suomalainen, mallisuojattu ja laatutuote
Idea ja suunnittelu: vaatetusartesaani ja fysioterapeutti
Lisätiedot: T:mi Leena Gustafsson, puh. 040 848 8483
leena@eenu-asut.com
l
l
l
l
l

USEITA
KOKOJA
JA
VÄREJÄ!

SELKÄLEHTI

Olemme avoinna
Ark. 9-20
La. 9-17
Su. 12-16
APTEEKKI PRISMA
LÄNSIKESKUS
Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Puh. 02 8800 860
APTEEKKI
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Jarmo Kari ja
Mia Neovius vastaanotto
Erikoisjalkineet ja
tukipohjallisratkaisut
Laadukkaat hollantilaiset
Nimco ja
Xsensible erikoisjalkineet
Leveät lestit (K-O) ja
syvä sisätila
Erityisen sopivat
alaselkäkipuisille ja
nivelrikkoisille jaloille

Länsikeskus

MASKUN

APTEEKKI

1.9.2022 alkaen uusi osoite

Kauppatie 5, 21250 Masku
puh. 02 432 0151

Avoinna: ma-pe 9-18 la 9-14

www.maskunapteekki.fi

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

Salo
Turku
Yliopistonkatu 26 Horninkatu 9
040 1976252
040 6811299

fysiopaletti.ﬁ
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TEATTERIMATKA
Uudenkaupungin Teatteriin
Näytelmä

52€

Tankki täyteen, maalla muuttajat
12.11.2022

Lähtö klo 11.30 Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta
Ilmoittaudu 14.10.2022 mennessä, 040 558 1025
Ilmoittautumisen jälkeen maksu suoritetaan tilille
Turun Seudun Selkäyhdistys ry
FI42 5710 0440 1072 25 viite 3094
Hinta sisältää teatterilipun, bussikuljetuksen
sekä ruokailun Hotelli Aquariuksessa näytelmän jälkeen.
Teatterimatka toteutetaan yhteistyössä Turun Seudun Luustoyhdistyksen,
Turun Seudun Nivelyhdistyksen ja Turun seudun Reumayhdistyksen kanssa.

Selkäkipuisten ja –
oireisten

TUKIPUHELIN
PÄIVYSTÄÄ

Joka kuukauden ensimmäinen
tiistai klo 15-16

Jos sinulla tai läheiselläsi on
tuki- ja liikuntaelinsairaus – älä
jää yksin.

VERTAISTREFFIT
TULE-tietokeskuksessa,
Humalistonkatu 10.

Tule mukaan jakamaan omia
kokemuksiasi ja keskustelemaan
mieltä askarruttavista selkään
liittyvistä asioista toisten kanssa.
Treffien vetäjänä toimii Kaarina
Frosterus.

Tukipuhelin päivystää
tiistaisin klo 10-14
ja torstaisin
klo 16-20
numerossa
040 558 1025.
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Selkäviikon tiedotustilaisuus
Liikkuva selkä kantaa kauas

Torstaina 13.10.2022 klo 17-19 Ruusukorttelissa
Puistokatu 11 (käynti Koulukadun puolelta).
klo 17 alkaen
klo 17.30

klo 18.15

Arpajaiset ja kahvitarjoilu
Liikkuva selkä kantaa kauas –luento
LT, erikoislääkäri Harri Helajärvi
Liikkuva selkä –taukojumppa, ft Ina Vihilehti

Tutustu samalla yhdistyksen ja TULE-tietokeskuksen toimintaan.
Vapaa pääsy, Tervetuloa!

SELKÄILTA
15.11.2022 klo 17

Humalistonkatu 10, TULE-tietokeskuksen tiloissa
Puhetta terveydestä ja perheestä
Aiheesta keskustelemassa Tuula Vainikainen (FM,
lääketieteen toimittaja, tiedottaja, tietokirjailija ja
viestintäkouluttaja)
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SYYSKOKOUS
Turun Seudun Selkäyhdistys ry:n syyskokous
pidetään tiistaina 22.11.2022 klo 17.00
TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10.
Tilaisuuden alustaa fysioterapeutti,
liikunnanohjaaja Jaana Siipola
Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen,
tervetuloa!

KESKIVIIKKOKERHO
Keskiviikkokerho palaa koronatauolta ja kokoontuu joka kuukauden
kolmantena keskiviikkona.
21.9. klo 11.00
19.10. klo 11.00
16.11. klo 12.00

Tutustuminen Turun ortodoksiseen Pyhän Aleksandran
kirkkoon, Yliopistonkatu 19.
Tutustuminen Wäinö Aaltosen Museon näyttelyyn Liikuttaako,
Itäinen Rantakatu 38.
Tutustutaan Turun Taidehallissa esillä olevaan Valokuvakeskus
Perin näyttelyyn, Vanha Suurtori 5.

SYYSKAUDEN AVAJAISET
7.9.2022 klo 14-17

Rauhaniemi, Vanuttajankatu 5, Littoinen.
Ohjelmassa kahvia, grillausta, pihapelejä,
tietokilpailua, yhteislaulua ja ennen kaikkea
mukavaa yhdessäoloa.
Paikalle pääsee busseilla 2B ja 2C

SELKÄLEHTI
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5-kympin villitys
Kun sain edelliset tasavuodet mittariin
koko elämä meni vähän remonttiin
tuli avioero, sitten tomppeleita letka
oli vuosi sekä karmea että metka
viiskymppisten vietto sujui iisimmin
vain Turun-koti koki putkiremontin
onhan sitä siinä, kyllä hermoja kysyi
silti sielunmaisema seesteisenä pysyi
on kroppakin sees, ei kerry kiloa per vuosi
hoikkuus-geeni-arvonnassa onnetar suosi
muuten on yhtä jos toistakin kremppaa
vaan keskitytään siihen mikä eteenpäin tsemppaa:
olen edelleen saanut pitää äidin ja isän
kaksi pikku hauvaa tuovat perheenlisän
nyt ihan oikeakin vauva tupsahti sukuun
bonus-mummokin luetaan isoäitien lukuun
on kaksi kivaa kotia, ja vain toisesta on lainaa
siippa on vanhempi vaan ei vainaa
päinvastoin, on touhukkain jonka tiedän
itse hyvin myös laiskottelua siedän
kovin mielelläni konserteissa huinaan
pihan kropsuttelun lomassa pulahdan uimaan
kun hommat ja luppoajan balanssiin laittaa
villitystä ilmankin elämä maittaa!
Miia Norrdal

SELKÄLEHTI
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Kajakin kannella pumppu ja varamela. Lyhyt lötköpötkö helpottaa
kajakin vetämistä rantaan.

Luontevasti Luonterilla meloen
Teksti: Terhi Pihlajaniemi
Kuvat: Irene Lähteenmäki

Saimaan vesistöön kuuluva Luonteri on ihanteellinen kohde melojalle. Sinne mekin suuntasimme,
neljä kokenutta retkimelojaa.
Siellä on kivisiä luotoja, hiekkarantoja, saaria ja kallioita. Varsinkin Kaarnavuoren kalliolippa oli
jylhä kajakista katsottuna.
Luonterilla retkimeloja saa
kokemusta sokkeloisesta saaristosta. Kompassi, kartta ja hyvä
suuntavaisto auttavat löytämään
perille. Meidän retkemme käynnistyi Neitvuoren retkisatamasta.
Yövyimme Makutsaaressa, Heposaaressa ja Korvensaaressa.
Näissä kaikissa oli hyvät leiriytymismahdollisuudet. Osa meistä
nukkui teltassa ja osa riippumatoissa. Ruoan valmistimme retkikeittimillä ja vettä oli mukana
neste- ja juomapusseissa.

Riippumaton tarvikkeet kulkevat mukavasti kajakissa.

SELKÄLEHTI
Sääennuste povasi sateita, mutta meillä kävikin tuuri. Saimme
meloa miedoissa tuulissa ja auringon paisteessa. Toukokuinen
retki vaatii lämmintä pukeutumista. Meloessa käytimme kylmien vesien takia kuivapukuja,
merinovillakerrastoja, villasukkia, melontaliivejä, aukkopeittoja
ja villapipoja. Käsissä melontarukkaset ja jaloissa melontasaappaat. Leiriytyessä tarpeen olivat
vielä villapaidat ja kevytuntuvatakit.
Turvallisuus edellä melotaan.
Mukana kajakissa kulkevat ensiapuvälineet,
pelastautumista
varten pumppu, köysi ja heittoliina. Kaikki tarvittava tavara täytyy
mahtua kajakkiin sisälle, kun retkelle lähdetään.
Salmiakinmuotoinen
melontaryhmä liukuu tyynellä Luonterilla. Norppaa vaan ei näy. Ne
pysyvät piilossa Saimaan syvyyk-

15
sissä. Kuikka huikkaa tervehdyksen. Tätä kaikkea melontaretki on
parhaimmillaan. Hyviä ystäviä ja
aitoa luontoa.
Me kuulumme kaikki melontaseura Kaarinan retkimelojiin.
Melontaharrastuksen voi aloittaa
osallistumalla melontaseurojen
järjestämille kursseille.
Retkimelontaterveisin
Terhi, Irene, Heidi ja Pirjo
Kajakki
l pitkä, kapea ja matala
l melotaan kaksilapaisella
melalla
l umpikantinen
Kanootti
l avonainen
l melotaan yksilapaisella
melalla
l kutsutaan intiaanikanootiksi

Kaarnavuoren kalliolippa kohoaa n. 45 metriä järvenpinnan yläpuolelle.

Kuivapuku
l eristää lämpöä
l tarvitaan useimmiten veden
ollessa alle 15°C
l suojaa kehoa, mutta ei välttämättä päätä ja käsiä
Kajakki

SELKÄLEHTI
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Läsnäoloa ja mielenrauhaa
ratsastaen
Ratsastus on monipuolinen taitolaji, jota voi harrastaa lukemattomin eri tavoin. Ratsastus
vaatii fyysisten ominaisuuksien
lisäksi mielen hallintaa, keskittymistä sekä aistien avoimuutta.
Hevoset ja niiden ihanuus ovat
yksi suurimmista syistä ratsastusharrastuksen suosioon. Hevosten
kanssa toimiessa ollaan täysin
läsnä ja lähellä luontoa. Aina ei
tarvitse edes nousta hevosen selkään, vaan vain lähellä oleminen
voi virkistää mieltä, rentouttaa ja
viedä ajatukset pois arjen murheista. Tämän vuoksi hevoset
ovat myös erittäin hyviä terapiaelämiä.
Ratsastusta voi harrastaa melkeinpä kuka vain ikään tai kuntoon katsomatta, sillä hevoset
ovat erilaisia ja eri kokoisia.
Ratsastaessa voidaan harjoittaa
teknisiä taitoja ja fysiikkaa, hypätä esteitä tai nauttia luonnosta
rennosti maastoillen. Ratsastus
haastaa ratsastajan lihaksia ja
kehonhallintaa, sillä ratsastaessa
tulisi olla samaan aikaan sekä
rento että jäntevä. Jännittynyt ratsastaja siirtää jännittyneisyyden
helposti myös ratsuunsa, joten
syvien lihasten käyttö ja kehonhallinta on erittäin tärkeää.
Ratsastuksen lajeja on useita, Suomessa tunnetuimpia ovat
este- ja kouluratsastus. Muita lajeja ovat mm; kenttäratsastus, lännenratsastus ja vikellys. Hevonen
liikkuu kolmessa eri askellajissa,
jotka ovat käynti, ravi ja laukka.
Ratsastus aloitetaan aina käyntityöskentelystä, josta kokemuksen
karttuessa edetään vauhdikkaampiin askellajeihin, raviin ja laukkaan. Islanninhevosilla on näiden
kolmen askellajin lisäksi kaksi
erikoisaskellajia passi ja töltti.
Ratsastusharrastuksen aloittaminen on helpointa ratsastuskoulun alkeiskurssilla. Alkeiskurssilla käydään kattavasti läpi ratsas-

tukseen liittyvät termit, apujen
käyttö sekä opetellaan hevosten
hoitoa ja käsittelyä. Ratsastuskouluja löytyy lähes jokaiselta
paikkakunnalta Suomesta ja tietoa on helposti saatavilla, esimerkiksi Suomen Ratsastajainliiton nettisivuilta (ratsastus.fi).
Talliympäristö on uniikki ympäristö, jossa vietetään paljon
aikaa ja tavataan samanhenkisiä
ihmisiä. Tallilla toimitaan yhdessä, yhteisten toimintamallien ja
sääntöjen mukaan. Parhaimmillaan talliympäristö voi luoda turvallisuuden tunnetta ja olla kuin
toinen perhe. Ratsastaessa kaikki
ovat samanarvoisia riippumatta
sosioekonomisesta asemasta tai
fyysisestä kunnosta. Erityisesti aikuisratsastajien keskuudessa on
lähes poikkeuksetta hyvä ja rento
ilmapiiri, jossa jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea toisista ratsastajista.
Ratsastusharrastuksella on monen tutkimuksen mukaan positiivisia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen, fyysiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Japanilaisen

tutkimuksen mukaan ratsastaminen voi parantaa lasten ongelmanratkaisukykyä, muistia sekä
oppimistaitoja. Jos ja kun ratsastaminen vaikuttaa näin lapsiin, se
todennäköisesti kehittää samoja
ominaisuuksia myös aikuisilla.
Ratsastus on parhaimmillaan
tehokasta terveysliikuntaa, sillä
ratsastustunnin aikana työskennellään eri sykealueilla, lisäksi tasapaino ja motoriikka kehittyvät.
Ratsastus ja hevosten läheisyys
vaikuttavat myös henkiseen hyvinvointiin vähentämällä ahdistusta ja yliaktiivisuutta sekä parantaen itsetuntoa ja rentouttaen
mieltä sekä kehoa. Myös selkä
tykkää ratsastuksen pehmeästä
liikkeestä. Ratsastaessa voi parhaimmillaan tuntea saumattoman
yhteyden hevoseen ja sen liikkeeseen. Onnistumisen kokemukset
hevosten kanssa antavat upeita
elämyksiä, joita ei muualta saa.
Milka Reponen
hevosiin hurahtanut harrastaja
(lähdetiedot saa halutessaan
TULE-tietokeskuksesta)
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Petreasta 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.
Tiedustele
a
myös muit
s
tu
u
to
kun
e!
m
m
ja
e
kurss

Hae nyt! Kursseillamme on vielä tilaa.
Katso tarkemmat tiedot www.petrea.fi
Kaikki Tules-kurssit toteutetaan
Holiday Club Caribian toimipisteessä.
Holiday Club Caribia, Turku
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

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

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 SYKSYLLÄ 2022
SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku
maanantaisin		 klo 16.45			
maanantaisin		 klo 17.30			
maanantaisin		 klo 18.30			
tiistaisin			 klo 15.30			

ajalla 12.9. - 12.12
ajalla 12.9. - 12.12.
ajalla 12.9. - 12.12.
ajalla 13.9. - 13.12.		

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 5.00 €/kerta.
Jäsenet voivat ostaa edullisia kymmenen kerran lippuvihkoja ohjaajilta.
Ohjaajina ovat maanantaisin ft Jaana Siipola ja tiistaisin ft Maiju Isotahdon.
Oma alusta mukaan. Kaikki ryhmät ovat ns. sekäryhmiä, siis miehet ja naiset mukaan!
VESIVOIMISTELUT
Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa seuraavasti:
maanantaisin		 klo 17.30 (45 min)		
ajalla 5.9. - 12.12.
torstaisin			 klo 17.30 (45 min)		
ajalla 8.9. - 15.12.
Ilmoittautumiset puh. 040 527 3630. Osallistumismaksu on jäseniltä 95 € ja muilta 125 €.

Turun
Optiikka
Humalistonkatu 5, Turku l (02) 251 0097

Ma-To 9.30-17.30, Pe 9.30-17.00, La 10.00-14.00
www.turunoptiikka.fi

Optikko
Ukkonen
Hämeenkatu 1, Turku l (02) 232 5333

Ma-To 10.00-16.00, Pe 10.00-17.00, La 10.00-14.00
www.optikkoukkonen.fi
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TEEMAPÄIVÄT | SYYSKUU 2022
TULE-TIETOKESKUKSEN KEVÄT 2019

TEEMAPÄIVIIN VOIT OSALLISTUA TULE-TIETOKESKUKSESSA
TAI ETÄYHTEYDELLÄ
https://zoom.us/j/81795105371
MITTAUSPÄIVÄÄN VAIN TULE-TIETOKESKUKSESSA

SYYSKUU
Ti 6.9. klo 12.00 Selän itsehoito -miniluento
To 8.9. klo 12.00 Kipeän nilkan liikeharjoitteet
Ke 14.9. klo 17.00 Asahi -liikuntatuokio, ohjaajana
pääkouluttaja Risto Lehto/
Asahi Nordic
To 15.9. kl 12.00 Övningar för att lindra knäsmärta
Pe 16.9. klo 11-14 Mittauspäivä
Ti 20.9. klo 12.00 Kipeän polven liikeharjoitteet
Ke 21.9. klo 12.00 Kulumapolven polvituet –miniluento,
luennoitsijana
Markus Lindeqvist/ Turun Tukikohta
Ti 27.9. klo 12.00 Unen ja levon merkitys hyvinvointiin –
miniluento
To 29.9. klo 10-15 Kuntosaliharjoittelun ABC -miniluento
SYKSYN KOULUTUSTILAISUUDET

Ma 19.9. klo 15-17 Selän itsehoito
Ma 24.10. klo 15-17 Olkapään itsehoito
Ma 21.11. klo 15-17 Kaatumisten ehkäisy

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

Fysioterapeutti
tavattavissa
aukioloaikoina
maksuttomasti!

Aukioloajat:
ma, ti & to klo 10-15
ke klo 11-18
Pidätämme oikeuden muutoksiin
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