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Puheenjohtajan palsta

MASKIN TAKAA
Minulla on seitsemänkymmentä vuotta maskivapaata aikaa takanapäin. Nyt vahva suositus kaikille
suomalaisille on käyttää kasvomaskia aina silloin,
kun turvaväleistä ei voida huolehtia. Tottelen siis
kiltistä tuota meidän kaikkien parhaaksi annettua
ohjetta ja tällä kertaa kirjoitan kuvaannollisesti
maskin takaa.
Syksyn korona-aika on tuonut meille ns. uuden
normaalin: toistuva käsien pesu, käsidesin käyttö,
turvavälit ja kasvomaskit. Miten pitkään tämä tilanne jatkuu, sitä ei tiedä kukaan. Rokotetta odotellessamme jatkamme näitä uusia tapoja.
Vaikka edessämme on vuoden pimein aika, tulee
meidän jokaisen silti huolehtia itsestämme ja lähimmäisistämme, liikkua ulkona ja tavata ystäviä.
Jos kasvokkain tapaaminen ei onnistu, on paljon
muitakin tapoja pitää yhtyettä. Kaikkien sähköisten
viestimien lisäksi on hyvä muistaa, että myös puhelin on olemassa. Joulukortillakin voi ilahduttaa
läheisiä.
Täältä maskin takaa haluan nyt kertoa yhdistyksemme osalta tulevasta vuodesta. Olemme suunnitelleet toiminnan ns. tavallisen tilanteen mukaan,
mutta seuraamme tarkasti hallituksen ja Terveyden
ja hyvinvoinninlaitoksen antamia ohjeita ja suosituksia, joten toimintaan voi tulla muutoksia nopeastikin.
Liikuntatoimintaa joudumme supistamaan, koska
osallistujamäärät ovat vähentyneet. Tiistain ns. äijäryhmää ei enää voida jatkaa, mutta toivottavasti
ryhmässä käyneet miehet löytävät uuden paikan
muista ryhmistä. Muut selkäryhmät jatkuvat entiseen tapaan.
Uutena toimintana alkavat selkäillat kerran kuukaudessa vaihtuvalla teemalla. Helmikuussa aloitetaan Kalevalan päivä –aiheella. Selkäiltojen tarkoitus on koota yhteen jäseniä keskustelemaan

ja saamaan samalla vertaistukea. Tarjolla on aina
myös jotakin suuhunpantavaa.
Tukipuhelin päivystää edelleen tiistaisin ja torstaisin. Vertaisryhmä selkätreffit kokoontuu joka
kuukauden ensimmäinen tiistai, ja keskiviikkokerho jatkaa kokoontumisia joka kuukauden kolmas
keskiviikko.
Selkälehti ilmestyy entiseen tapaan ensi vuonnakin neljä kertaa. Lehti on yhdistykselle iso taloudellinen satsaus, mutta haluamme sen kautta tuoda
jäsenille monenlaista omaan hyvinvointiin liittyvää
tietoutta samoin kuin tietoja eri tapahtumista ja toiminnoista.
Olemme tänä vuonna lähettäneet jäsenille lehtien välillä kaksi jäsenkirjettä. Sähköisesti kirje
on mennyt noin 270 jäsenelle ja postin mukana
muille. Jos olet saanut kirjeemme postin välityksellä, mutta sinulla on toimiva sähköpostiosoite,
niin toivomme, että ilmoitat sen meille osoitteessa
toimisto@turunselkayhdistys.fi.
Jouluun on aikaa enää muutama viikko. Toivon,
että jokainen voi nykyisessäkin tilanteessa viettää
tuota juhlaa itselleen parhaiten sopivalla tavalla.
Toivotan kaikille jäsenille perheineen samoin kuin
muille tämän lehden lukijoille oikein hyvää ja rauhallista joulunaikaa.
Pirkko Heino
puheenjohtaja
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Joulu on jo ovella
Kun juuri kaamoksesta marraskuun on selvinnyt pää
jouluvalmistelut täytyy käynnistää
tänä vuonnakin kuuseni metsään jää
poltan ilmastotekona led-kynttilää
niinhän tämä maapallo pelastuu
kun ei suomalaisen kiuasta lämmitä puu
eikä pakkasellakaan sytytetä takkaa
kuin taikaiskusta päästöt lakkaa
vaan eipä juututa ilmastokouluun
runon aiheen rajasin jouluun
saanen sortua yhteen ylilyöntiin
vielä huomiota kiinnitän lihansyöntiin
miksi kinkku koristaa joulupöytää
voi lanttulaatikolle toista särvintä löytää
jos ei nyt ihan tofua niin järvikalaa
ja kasvikset vallatkoon pöytäalaa
on siis jouluna totutusti kystä kyllä
vaikka koronan varjo on juhlankin yllä
huono maine on vilkkaalla kyläilyllä
väkijoukoissa virus edelleen jyllää
kirjaimellisesti uhkaa joulurauhaa
kun julistus parvekkeelta pauhaa
laaja kuulijakunta Suurtorilta puuttuu
vuosisatainen perinne pakosta muuttuu
perinteet kunniaan mutta käytetäänpä järkeä
terveys edellä, ei voi olla kovin tärkeää
jos ei pääse kirkkoon laulamaan tai ei voi olla kyläluuta
joulun perimmäinen sanoma on jotain ihan muuta
tähti kahden tuhannen vuoden takaa
edelleen meille toivoa jakaa
kun jaksamme uskoa ihmeeseen
saamme joulun tehtyä sydämeen
Miia Norrdal
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RAUHALLISTA JOULUNAIKAA

H

uomaan
joulunviettotavoissani tapahtuneen
kolme isoa muutosta elämäni aikana. Näistä ensimmäisenä pitäisin sitä, kun aattoaamuna
oma peti alkoi kiinnostaa Joulupukin kuumaa linjaa enemmän.
Mikäli aamu venähti Lumiukkopiirrettyyn asti, tarkoitti äidin
varhain valmistamaan, mutta
Lumiukkoon mennessä jo jäähtyneeseen, joulupuuroon piilotetun
mantelin löytäminen ensimmäistä tiskivuoroa.
Toinen selkeä muutos joulunviettooni tuli työelämään siirtymisen myötä: Seurakuntatyössä,
kuten monella muullakin alalla,
joulu on korkeasesonkiaikaa.
Kirkollinen joulunaika ei kuitenkaan ala vielä halloweenkoristeiden vaihtuessa kauppojen hyllyillä suklaakalentereihin,
saati pääty alennusmyynteihin.

Varsinainen kirkollinen joulunaika alkaa jouluyönä ja loppuu
vasta loppiaisena. Kuitenkin suurin osa Suomen jouluhartauksista
ja laulutilaisuuksista osuu enemmän adventtiaikaan eli jouluun
valmistautumisen aikaan. Varsinaisen joulunajan alkaessa seurakuntatyössä on usein ehtinyt tulla
jo aikamoinen ähky kauneimpiin
joululauluihin ja jouluevankeliumiin. Samalla minulle jouluun
keskeisesti kuuluvat lepo ja rauha
sijoittuvat nykyään enemmän välipäiville.
Kolmas ja minulle suurin joulunviettoon liittyvä muutos tapahtui viime jouluna, sillä se
oli ensimmäinen, jota en päässyt viettämään perheeni kanssa.
Korkeasesonkiaikaan olen kiinni
työpaikalla hyvin vaihtelevina
aikoina, ja kotipitäjässä käyminen tuolloin ei onnistu. Perheeni

onkin tullut pappisurani aikana
vierailemaan jouluksi, milloin
Ahvenanmaan saaristoon, milloin keskelle kaupunkia, ja olen
saanut lähteä jouluyön ja -aamun
palveluksiin kystä kyllästä raskain
askelin. En kuitenkaan joutunut
viettämään ensimmäistä jouluani
yksin, sillä sain viettää sen yhdessä tulevan puolisoni ja meidät vihkivän yhteisen ystävämme
kanssa. Tällä kertaa ystävämme
lähti yöpalvelukseen raskain askelin ja minä sain sulatella joulupöytää aamuvarhaiseen asti.
Vietitpä sitten samanlaista tai
erilaista joulua tänä vuonna, toivotan sinulle siunattua joulunodotusta ja rauhallista joulunaikaa!
Peter Eriksson

vs. seurakuntapastori
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Ruuasta vireyttä ja voimaa
seniorivuosiin
”Vireyttä seniorivuosiin” on alkuvuodesta 2020 julkaistu ruokasuositus eläkeikää lähestyville ja
eläkeiässä oleville. Se on tarkoitettu oppaaksi sekä alan ammattilaisille että ikääntyneille itselleen
ja heidän läheisilleen. Siinä kuvataan, miten ruokailun avulla voi
edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä ja elämänlaatua niin
koti- kuin laitosoloissa.
Ruokasuositusten
noudattaminen edesauttaa verisuoniston
sekä lihasten ja luuston kunnossa
säilymistä ja vaikuttaa sitä kautta
myös selän hyvinvointiin. Se ehkäisee sairastumisen riskiä, vähentää hoidon tarvetta sekä ennenaikaista kuolleisuutta. Hyvä
ravitsemustila tukee kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa sairauksista toipumista.

Painon muutokset seurantaan
Hyväkuntoisten senioreiden ei
tarvitse eläkeiässäkään tehdä ruokavalioonsa suuria mullistuksia.
Heille pätevät samat suositukset
kuin nuoremmille aikuisille. Moni
ikääntynyt voi kuitenkin syödä
huonon ruokahalun vuoksi tai
muista syistä liian vähän. Tällöin
on riski, että hän ei saa ruoastaan
riittävästi energiaa ja välttämättömiä ravintoaineita kuten proteiinia, kalsiumia ja D-vitamiinia.
Sekä kotona että laitoksessa
asuvien ikääntyneiden mahdollisia painon muutoksia on tarpeen
seurata säännöllisesti - vähintään
kerran kuukaudessa. Tahattoman
laihtumisen syy on tärkeää selvittää pikaisesti, sillä ikääntyneestä voi tulla nopeasti vajaaravittu

riskipotilas. Ravitsemustilan korjaaminen ajoissa on helpompaa
kuin pitkälle edenneen vajaaravitsemuksen hoitaminen. Myös
tarpeeseen nähden liikaa syövä
ikääntynyt voi olla vajaaravittu,
jos hän syö liian yksipuolisesti.
Proteiinia joka aterialla
Suosituksessa kiinnitetään erityistä huomiota proteiinin riittävän
saantiin, sillä se ehkäisee lihasmassan vähenemistä ja siten toimintakyvyn heikentymistä. Proteiinisuositus on hieman aikaisempaa suurempi ( 1,2–1,4 g/vrk
painokiloa kohden). Esimerkiksi
70-kiloisella se tarkoittaa 80-100
grammaa proteiinia vuorokaudessa. Proteiinipitoisia ruokia
suositellaan nautittavan joka ate-

klo
klo

klo
Välipala

Lounas

Päivällinen

klo
Aamupala

klo

Pidä päivärytmi
Täytä sinun arkeesi sopivat kellonajat.
Syömällä säännöllisesti ja monipuolisesti
saat sopivasti energiaa ja riittävästi ravintoaineita.
Lisää mukaan liikunta ja päivän muut
säännölliset tapahtumat.

www.voimaaruuasta.fi
www.gery.fi

Iltapala
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rialla ja myös välipaloilla. Siten
sen hyväksikäyttö elimistössä varmistuu parhaiten. Hyviä proteiinin lähteitä ovat maitovalmisteet,
kala, siipikarja, liha, kananmuna
ja erilaiset kasviproteiinin lähteet
kuten palkokasvit ja pähkinät.
Jokaisella aterialla on hyvä
nauttia myös pehmeitä rasvoja
kuten kasvimargariinia, ruokaöljyä tai öljypohjaista salaatinkastiketta. Ne edistävät verisuoniston
terveyttä ja ehkäisevät muistiongelmia. Kasviksilla, marjoilla ja
hedelmillä sekä kuitupitoisilla
viljatuotteilla on samanlaisia suotuisia vaikutuksia. Lisäksi niiden
sisältämä kuitu pitää suoliston
toimintakunnossa.
Lisää laatua ruokapalveluihin
Suositus sisältää ammattilaisille
suunnatut ohjeet ikääntyneiden
ravitsemustilan määrittämiseen
ja seurantaan sekä yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen.
Syöminen ei ole vain energian
tankkausta, vaan sillä on myös
huomattava psyykkinen ja sosiaalinen merkitys.
Ruoka on ikääntyneille tärkeä
mielihyvän lähde ja ruokahetket
päivän kohokohtia. On tärkeää
ottaa huomioon ikääntyneiden
omat erityistarpeet ja ja mieliruoat. Suosituksessa kannustetaan
yhdessä syömiseen mahdollisuuksien mukaan.
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Monipuolinen lautasmallin mukainen ateria sisältää pääruuan lisäksi lei
vän ja levitteen, salaatin kastikkeineen, ruokajuoman ja jälkiruuan.
Kuva: Petteri Hautamaa (Lähde: Ravitsemuskatsaus 1/2020)

l

l

l

Ruokasuositus pähkinänkuoressa
Suosituksen tavoite on edistää
ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä ylläpitää elämänlaatua.
l Ruokavalion
energiamäärän
tulee vastata energiankulutusta.
l Aterioiden tulee olla monipuolisia, värikkäitä ja maistuvia. Niiden tulee sisältää riittävästi proteiinia, sopivasti pehmeitä rasvoja sekä vaihdellen
l

l

l

l

erilaisia kasviksia, marjoja ja
hedelmiä sekä täysjyväleipää
ja/tai -puuroa.
Hyvään ateriarytmiin kuuluu
aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala ja 1-2 välipalaa
tarpeen mukan.
Nesteitä on hyvä nauttia 1- 1,5
litraa (5-8 lasillista) vuorokaudessa mukaan lukien veden
lisäksi kaikki muut juomat ja
nestepitoiset ruoat kuten keitot.
Yli 75-vuotiaille suositellaan
D-vitamiinivalmisteen käyttöä
10–20 µg/vrk ympäri vuoden.
Pienempi annos (10 µg/vrk)
voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
Suolana tulee käyttää jodioitua suolaa ja sen määrän tulee
pysyä kohtuullisena.
Jos on tarve laihduttaa, sen
tulee tapahtua maltillisesti.
Lihaskatoa voi ehkäistä varmistamalla riittävän proteiinin
saannin ja liikunnalla.
Suosituksessa
ohjeistetaan,
mitä hyvään kotiateriapalveluun kuuluu ja miten ympäri-

vuorokautisen hoidon ja palveluasumisen ruokailut järjestetään laadukkaasti ja yhdessä
syömistä edistävästi.
Suosittelen tutustumaan seuraaviin verkkosivuihin, joista löytyy
hyödyllistä ruokakuvin varustettua opastusta senioreille hyviin
ruokavalintoihin.
https://www.gery.fi/
https://www.voimaaruuasta.fi/
Suosituksen ovat laatineet Valtion
ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Se löytyy verkkojulkaisuna Ruokaviraston sivustolta:
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet/n tarkoitettu kaikille kotona asuville ikääntyneille. Tavoitteena

on edistää ikääna.
Paula Hakala
Ravitsemustieteen dosentti (emerita)
hakalapaula22@gmail.com
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Hoidetuilla
jaloilla
jaksat
paremmin
Jalkahoidon ammattitutkinnon
suorittanut jalkojenhoitaja

LEENA GUSTAWS
tialainen
Myös in nta
o
päähier

Tullikatu 10, 21100 Naantali
Puh. 040 533 8700

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

Turvallista ja laadukasta
asumista
TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN
PALVELUTALO ESIKKO
Uittamontie 7, 20810 Turku
VAPAANA yksiö ja kolmio
isia
yös väliaika
m
le
te
s
u
d
Tie
n ajaksi.
im. remonti
asuntoja es

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

www.turundiakoniasaatio.fi
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SYYSKAUSI AVATTIIN KUUSISTOSSA
Yhdistyksen syyskauden aloitusretken teimme Kuusiston linnanrauniolle loistavan oppaamme Paula Hakalan seurassa. Sateinen sää ei meitä haitannut, sillä varustuksemme olivat sään mukaiset. Nautimme
upeista raunioista ja maisemista mukavassa yhteishengessä. Makkaratkin saimme grillattua sateisesta
säästä huolimatta, kiitos grillimestarille.

Kuva ja teksti: Kaarina Frosterus

Paula Hakalan johdolla tutustuttiin Kuusiston linnanraunioiden historiaan. Mukana oli kymmenkunta jäsentä.

YHDESSÄ ENEMMÄN –LOMALLA NUUKSIOSSA
Lomaviikko Nuuksion lomahotellissa ja ympäröivän syksyisen luonnon helmassa lokakuun lopulla sujui
melko harmaasta säästä huolimatta mukavasti niin turkulaisten kuin muualta tulleiden osallistujien parissa.
Aamu- ja iltasaunat uintimahdollisuuksineen, liikunnalliset kehonhuoltohetket, rentoutustuokiot, kävelyt lähimaastossa, maittavat ateriat, mölkky- ja frisbeekisat sekä keskinäinen yhdessäolo antoivat niin
mielen- kuin kehonvirkistystä.
TULE-tietokeskuksen fysioterapeutti Jenna Walldénin vierailun aikana saimme laittaa aivonystyrät liikkeelle niin yhdyssanapelin kuin kirjaimet sekaisin –tehtävän parissa. Samaa aihetta jatkettiin viimeisenä
yhteisenä iltana ja lisäksi jokainen pääsi esiintymään laulu-, runo- sananlasku- tai muiden tehtävien parissa.
Kuva ja teksti: Pirkko Heino

Ohjaaja Jonna näyttää mallia petankki
kisaan.
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Liikunnasta riemua lapsille
Näkökulmani lasten liikunnan harrastamiseen on ehkä (positiivisella)
tavalla vääristynyt, sillä olen liikkunut koko ikäni aktiivisesti, harrastanut kilpaurheilua nuorena ja vielä
näin ikääntyneenä sekä ohjannut
että valmentanut lapsia ja nuoria
parikymppisestä asti urheiluseurassa. Kuulun ns. ”liikuntauskovaisten” joukkoon.
Jaksan edelleen (huolimatta siitä,
etten pääse kovin hyvin risti-istuntaan lattialle tai ainakaan siitä ylös)
vuodesta toiseen ohjata pienempien 4–6 -vuotiaiden lasten liikuntakoulua, jossa lasten liikunnan ilon
kohtaa parhaimmillaan. Kun lapset
pääsevät saliin, he juoksevat ympäriinsä ja kiljuvat riemusta. Usein
nauran vanhemmille, että tämä on
niin helppoa – katson vain, etteivät
törmäile toisiinsa – ensimmäiset 10
minuuttia on kulunut loistavasti.
Terveyttä ja sosiaalisuutta
liikunnasta
Lapsille, kuten aikuisillekin, on laadittu liikuntasuositukset. Lasten tulisi liikkua päivittäin, rasittavastikin
joskus. Tämä päivittäinen liikunta
saa aikaan positiivisia vaikutuksia
niin terveyteen kuin myöhempään
elämään:

Kiipeäminen on lasten suosiossa.

l Liikunta vahvistaa luustoa sekä

l

l
l

l

ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja liikalihavuutta.
Liikunta tukee itsetuntoa ja oppimista ja onnistumisen tunteet
rakentavat lapsen myönteistä
minäkuvaa.
Liikkuva lapsi useimmiten liikkuu aikuisenakin.
Liikkuvasta nuoresta kasvaa
terveempi aikuinen kuin vähän
liikkuvasta.
Liikunnassa on mahdollista kokeilla omia rajojaan ja niiden
ylittämistä sekä oppia toimimaan ryhmän jäsenenä.

Miten suomalaiset
koululaiset liikkuvat
Koululaisille suunnatun, säännöllisesti tehdyn liikuntakyselyn LIITU-

tutkimuksen mukaan 7–15 v lapsista reilu kolmannes liikkui suositusten mukaan vuonna 2018. Ääripäinä 7-vuotiaista 71 % ja 15-vuotiaista 10 %. Kyselyaineiston mukaan
suosituksen mukainen vähintään
tunnin päivittäinen liikkuminen
oli jopa lisääntynyt vuodesta 2016
vuoteen 2018. Liikunta-aktiivisuus
vähenee edelleen iän myötä sekä
tytöillä että pojilla, mutta pojat liikkuvat etenkin nuorempina enemmän kuin tytöt.
Mikä saa aloittamaan
säännöllisen
liikuntaharrastuksen?
Terveysvaikutusten tavoitteleminen
tuskin on syynä yhdenkään lapsen
liikuntaharrastuksen aloittamisessa. Ensisijaisesti sitä eivät varmasti

ajattele lapsen vanhemmatkaan ohjatessaan lapsen liikunnan pariin.
Kuten aikaisemmin totesin, lasten liikkumisen riemu näkyy selvästi heidän päästessään saliin vapaasti juoksemaan. Noin 4-vuotias
lapsi yleensä nauttii ryhmässä liikkumisesta ja pystyy noudattamaan
sääntöjä leikeissä. Joissakin leikeissä toisaalta liikunnan riemu onkin
tärkeämpi kuin sääntöjen oppiminen tai leikin idean tajuaminen.
Lasten liikuntakiinnostuksen heräämisessä merkitystä on myös sillä, kuinka liikunnallisia vanhemmat
itse ovat, ja kuinka paljon perheessä harrastetaan liikuntaa yhdessä.
Vastuuta lasten liikkumattomuudesta on sysätty vanhemmille,
koululaitokselle, urheiluseuroille
ja yhteiskunnalle lähes vuorovuosin. Luonnollisesti yhteiskunnan

SELKÄLEHTI
tulee vastata liikunnan puitteista
eli liikuntapaikoista, ja nykyään
vastuuta puitteiden luomisesta ovat
ottaneet myös yksityiset yritykset.
Kenenkään yksittäisen tekijän syyllistäminen ei kannata, vaan yhdessä saadaan aikaan aina enemmän!
”Kiinnostuksen herättäjälistalla”
urheiluseura nousi toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi heti ystävien
vaikutuksen jälkeen v. 2018 koululaistutkimuksessa. Lähellä teiniikää kaverien merkitys harrastamisessa on suurempi kuin pienten
lasten kohdalla. Pienten lasten liikuntalajin valinnasta vastaa useimmiten vanhempi vastatessaan mm.
kuljetuksesta harrastukseen. Harrastuksen ohjaaja on myös avainasemassa lasten liikuntaharrastuksen jatkumisessa. Iloa tuottava
harjoitus saa lapsen kiinnittymään
harrastukseen pitkäksi aikaa. Toisaalta ohjattu liikunta yksistään ei
tuota riittävästi (suosituksen mukaisia) liikuntatunteja, joten omaehtoista liikuntaa tulisi myös olla.
Omassa seurassani ehkä tämän
vuoden korona-aika sai aikaan yllättävän ilmiön: harrastajia tuli rajoitusten päätyttyä yleisurheiluharjoituksiin selvästi aikaisempia vuosia enemmän. Koska lomamatkoja
ei tehty, harjoituskerrat harrastajilla
myös lisääntyivät. Tämä saattoi
avittaa ryhmäytymisen tunnetta ja
suurin osa harrastajista jatkoi harrastusta myös syksyllä.
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Tasapainon harjoitteleminen on jännittävää.

Lasten liikkumisen
muutokset

Muistot vanhoista hyvistä ajoista,
jolloin ”mentiin hiihtäen kouluun
kesät talvet”, lienevät ajan kultaamia muistoja, joskin osittain oikeita. Juuri omaehtoinen liikunta
vapaa-ajalla, koulumatkojen kulkeminen omatoimisesti tai pihapelit koko kylän yhteisinä leikkeinä
toteutuvat nykyisin harvoin. Jonkin
verran lasten käyttämä ”ruutuaika”
lienee syynä liikunnan vähentymiseen, mutta suurin syy lienee ajan
hektisyydessä ja tapojen muutoksessa.
Murrosikää kohti tultaessa leikkeihin liittyvän liikunnan määrä
vähenee. Lasten harrasteliikuntaan
osallistumisen on havaittu olevan
yleistä 13 vuoden ikään saakka. Sen
jälkeen aktiivisuus laskee jyrkästi.
Omaehtoinen liikunta oli keväällä 2018 lasten ja nuorten yleisin liikunnan muoto. Hieman yli puolet
kaikista lapsista ja nuorista liikkui
urheiluseuran järjestämissä tapahTaitoja opetellaan erilaisilla välineillä. tumissa vähintään kerran viikos-

sa. Urheiluseurassa liikkuminen
väheni iän myötä: 9-vuotiaista 62
% liikkui urheiluseurassa vähintään kerran viikossa, 11-vuotiaista
hieman yli puolet, 13-vuotiaista
alle puolet ja 15-vuotiaista reilu
kolmannes. Neljännes lapsista ja
nuorista osallistui vähintään kerran viikossa jonkin muun seuran
tai kerhon, esimerkiksi partion, järjestämään liikuntatoimintaan. Koulun liikuntakerhoon tai yksityisen
yrityksen järjestämään liikuntaan
myös osallistuttiin.
Lasten liikkumiseen liittyviä
haasteita on edelleen laajasta tutkimuksesta huolimatta. Ehkä kaikkea
ei löydetäkään tutkimalla, vaan
maalaisjärkeä käyttäen? Perheiden
kannustaminen liikuntaan kuin
myös
liikuntamahdollisuuksien
organisointi eri tasoilla ovat avainasemassa. Kaikkia kannustamisen
muotoja yhdessä käyttämällä saatamme säilyttää lapsen liikunnan
riemun aina nuoruuteen asti!
Pirjo Ailanto
TtM, fysioterapeutti
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www.selkahoito.fi

Selätä selkäkivut

Fiergo® ergonominen petauspatja

Whist® ortopedinen vesityyny

Whist® selän extensio- ja niskakaari

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

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

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

Tuotteisiimme tutustut parhaiten selkäpäivässä, joita järjestämme eri työyhteisöissä. Päivä on maksuton ja ilmaisen esittelyhoidon yhteydessä
pääsevät työntekijät itse testaamaan selänhoidon apuvälineitä ja samalla opastamme tuotteiden käytön. Toimimme myös messuilla, yhdistyksissä
sekä suoraan kuluttajien luona. Tiedustele myös selkä- ja uniergonomia illoista!

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

le!

il
Tervetuloa ostoks
Kultaseppä

Veikko Suominen Oy

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

Stålarminkatu

Jumppakissan ohjeita löytyy
www.selkaliitto.fi

KIILTOPESU
marras-joulukuun aikana

Stålarminkatu

!

22 €

Jumppakissan ohjeita löytyy www.selkaliitto.fi.

TERVETULOA!
ST1 Stålarminkatu 32
20810 Turku
puh. (02) 235 9300
Avoinna: ark. 6.00-21.00
la 8.00-21.00, su 9.00-21.00

Tie terveyteesi
on auki.
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Tampereentien Pris
Vanha Tampereentie
Puh. 02 238 1

Tampereentien Prisma,
www.apteekkitampereent
Vanha
Tampereentie 108
Puh. 02 238 1457

www.apteekkitampereentie.fi

SELKÄLEHTI

13

Painohulavanne pyörimään!
Painohulavanne on saavuttanut suosiota viime aikoina. Painollisen hulavanteen pyörittäminen on hauska,
tehokas sekä edullinen liikuntamuoto. Helsingin yliopiston sisätautiopin professori Hannele Yki-Järvisen
tutkimusryhmän toteuttamassa rasvamaksatutkimuksessa (2019) painohulavanteen teho osoitettiin myös
tieteellisesti. Erityisesti painohulavanteen pyörittämisen todettiin olevan vyötärönympärystä kaventava
liikuntamuoto. Yleensä rasvanpolton kohdistaminen paikallisesti on vaikeaa. Esimerkiksi kävely, jota
pidetään tehokkaana rasvanpolttomenetelmänä, polttaa kyllä rasvaa, mutta ei yhtä tehokkaasti juuri
keskivartalosta.
Painohulavanne aktivoi keskivartaloa huomattavasti tavallista painotonta hulavannetta enemmän.
Tehokkaiden painollisten vanteiden sisäpinnassa on aaltomainen kohokuvio, joka aktivoi keskivartaloa
pyörityksen aikana ja tehostaa näin paikallista rasvanpolttoa.
Tutkimuksessa verrattiin kävelyllä ja hulavanteen pyörittämisellä saavutettuja tuloksia keskenään.
Tutkimuksessa 55 ylipainoista henkilöä satunnaistettiin kahteen
ryhmään. Toinen ryhmä aloitti kuuden viikon jakson pyörittämällä
1,5 kg painoista hulavannetta, jonka jälkeen tämä ryhmä jatkoi
kävelyä seuraavat kuusi viikkoa. Toinen ryhmä aloitti kuuden
viikon jakson kävelyllä, jota seurasi kuuden viikon mittainen
painohulavanteen pyörittämisen jakso.
Tutkimuksen perusteella hulavanteen pyörittäminen kavensi vyötäröä
kuuden viikon tarkastelujaksolla kävelyä enemmän. Päivittäinen
noin 13 minuutin hulavanteen pyöritys kavensi vyötärönympärystä
keskimäärin 3 cm, kun taas päivittäisen noin 10 000 askeleen kävely
keskimäärin 0,7 cm. Hulavannetta pyörittämällä keskivartalon
rasvamäärä pieneni ja lihasmassa kasvoi.
Kävely puolestaan alensi merkittävästi systolista verenpainetta ja
nosti hyvän HDL-kolesterolin määrää, kun taas painohulavanteen
pyöritys pienensi merkittävästi huonon LDL-kolesterolin määrää.
Kävely ja painohulavanteen pyöritys ovat molemmat loistavia
liikuntamuotoja. Keho tarvitsee monipuolista liikettä voidakseen
hyvin. Painohulavanteen pyöritys onnistuu myös helposti kotona.
Samalla voi katsoa esimerkiksi televisiota. Kynnys pyörittämisen
aloittamiselle on siis melko pieni.
Olen itse opastanut asiakkaita painohulavanteen pyörityksen aloittamisessa, ja on ollut ilo huomata,
että jo muutaman minuutin harjoittelulla tapahtuu valtavasti kehitystä. Listasin muutamia vinkkejä, jotka
asiakkaat ovat kokeneet hyödyllisiksi.
1.
2.
3.
4.
5.

Seiso noin lantionlevyisessä haara-asennossa. Polvet ovat hieman koukussa.
Pidä vanne vyötärön korkeudella vaakatasossa.
Anna vanteelle reipas alkuvauhti.
Tee lantiolla pientä ylläpitävää liikettä.
Yläkroppa pysyy melko paikallaan.

Ja mikäli kaipaat pyörittämiseen haastetta, kokeile mennä samalla kyykkyyn koukistaen polvia. Ja kokeile
pyörittää vannetta vielä vaikkapa toiseen suuntaan! Nyt ei muuta kun pyörittämään!
Ina Vihiniemi
Fysioterapeutti
TULE-tietokeskus

SELKÄLEHTI
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Kuvat: Henna Junnila
Kuvat: Henna Junnila
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TULE-TIETOKESKUKSEN PIKKUJOULUT
TULE-TIETOKESKUKSEN PIKKUJOULUT

Keskiviikkona 2.12.2020
Keskiviikkona
2.12.2020
klo
12-15
klo 12-15
Humalistonkatu
10, 20100 Turku
Humalistonkatu 10, 20100 Turku
Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa
Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa
Tervetuloa!
Tervetuloa!
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SELKÄILLAT STARTTAAVAT
SELKÄILLAT STARTTAAVAT
SELKÄILLAT STARTTAAVAT

Torstaina 18.2.2021 klo 17.00
Torstaina 18.2.2021 klo 17.00
Teemana Kalevalan
Torstaina
18.2.2021 päivä
klo 17.00
Teemana Kalevalan päivä
Teemana Kalevalan päivä
Kahvitarjoilu!
Kahvitarjoilu!
Kahvitarjoilu!
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10

KEVÄÄN 2021
KEVÄÄN 2021
SELKÄILLAT
KEVÄÄN
2021
SELKÄILLAT
SELKÄILLAT
18.2.2021
18.2.2021
18.3.2021
18.2.2021
18.3.2021
22.4.2021
18.3.2021
22.4.2021
20.5.2021
22.4.2021
20.5.2021
20.5.2021

TERVETULOA UUSIEN JÄSENIEN
TERVETULOA UUSIEN JÄSENIEN
TERVETULOA
JÄSENILTAAN!UUSIEN JÄSENIEN
JÄSENILTAAN!
JÄSENILTAAN!

Keskiviikkona 27.1.2021
Keskiviikkona 27.1.2021
klo 18.00-19.30
Keskiviikkona
27.1.2021
klo 18.00-19.30
TULE-tietokeskus,
klo
18.00-19.30 Humalistonkatu 10
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10
Illan ohjelmassa on yhdistyksen ja TULEIllan ohjelmassa on yhdistyksen ja TULEtietokeskuksen
esittely
Illan
ohjelmassatoiminnan
on yhdistyksen
ja sekä
TULEtietokeskuksen toiminnan esittely sekä
pieni liikuntahetki.
Kahvitarjoilu.
tietokeskuksen
toiminnan
esittely sekä
pieni liikuntahetki. Kahvitarjoilu.
pieni liikuntahetki. Kahvitarjoilu.

Liityitkö yhdistykseen
Liityitkö yhdistykseen
Liityitkö
yhdistykseen
vuoden 2020
aikana?
vuoden 2020 aikana?
vuoden 2020 aikana?

LAULUILLAT
LAULUILLAT
LAULUILLAT

Ke 10.2.2021 klo 18.00
Ke 10.3.2021
10.2.2021 klo
klo 18.00
18.00
Ke
Ke
10.2.2021
klo
18.00
Ke 10.3.2021 klo 18.00
Ke 10.3.2021 klo 18.00
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku
Tule laulamaan kanssamme tunnettuja suomalaisia lauluja.
Tule laulamaan kanssamme tunnettuja suomalaisia lauluja.
Tule laulamaan kanssamme tunnettuja suomalaisia lauluja.
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!

ojaopiskelijat Siru Varjus ja Jasmin
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n suunnittelu alkoi jo keväällä 2020.
a suunnittelimme ja toteutimme
alusta alkaen itse. Tarvittaessa
a TULE-tietokeskuksen
Tapahtuma Tanssien apua tule-vaivoihin järjestettiin
ä.
27.10.2020 TULE-tietokeskuksessa. Tapahtuman jär-

Tanssien apua tule-vaivoihin

reettisesti selkäkipuja helpottavia liikeharjoitteita.
Osallistujat saivat myös itse kokeilla niitä.
Tapahtuma oli kaikille avoin ja maksuton, eikä sinjestivät Suomen Urheiluopiston liikuntaneuvojaopisn tavoitteenakelijat
oli jakaa
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tietoa
tietoiskujen
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Siru Varjus ja Jasmin Ketola.
Tapahtuman
suunnittelu sisälsi
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2020.joiden aiheet olivat
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olosta. Tapahtuma
kaksi
tietoiskua,
Siru Varjus & Jasmin Ketola
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tapahdyt terveydelle” sekä ”apua selkäkipuihin”. Lisäksi osallistujat pääsivät kokeilemaan
Liikuntaneuvojaopiskelijat
tuman alusta alkaen itse. Tarvittaessa saimme apua
anssia.
TULE-tietokeskuksen työntekijöiltä.
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HELPOMPIA

PESULAPALVELUITA!

Huuhkajantie 2, 21210 Raisio
02 - 439 8770
www.cleanpesulapalvelut.fi

& Jasmin Ketola

vojaopiskelijat

TANSSIEN APUA TULE-VAIVOIHIN
Ti 8.12.2020 klo 12.00
Soveltavaa tanssia sekä infot selkäterveydestä ja
tanssin hyödyistä. Ohjaajina Turun ammattiinstituutin liikuntaneuvojaopiskelijat.
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, Turku
Tule ja ota tuttava mukaan!

pexels.com
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KESKIVIIKKOKERHO

Keskiviikkokerho kokoontuu nimensä mukaisesti joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 11.00.
Lähiajan ohjelma on seuraava:
16.12.2020 Käsityöläismuseo
Museossa esillä myös 1800-luvun tapaan katettuja joulupöytiä.
20.1.2021 Turun ortodoksisen kirkko
Kirkko on omistettu pyhälle marttyyrikeisarinna Aleksandralle ja se sijaitsee
Kauppatorin laidalla Yliopistonkadulla.
17.2.2021 Turun linna
Tutustumme linnassa olevaan näyttelyyn sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin
suunnittelutyöstä linnan uudistamisessa.
17.3.2021 Wäinö Aaltosen museo
Siellä näyttelyinä ovat Epävarma horisontti, joka tarkastelee muuttuvaa merta ympärillämme sekä nuoren Berliinissä asuvan suomalaisen kuvataiteilijan Elma Salosen näyttely.
Tervetuloa mukaan joka kerta tai juuri silloin, kun tutustumiskohde kiinnostaa.

TUKIPUHELIN
PÄIVYSTÄÄ POIKKEUSAIKANA
TUKIPUHELIN
PÄIVYSTÄÄ
Jos sinulla tai läheiselläsi on tuki- ja
liikuntaelinsairaus – älä jää yksin.
Tukipuhelin päivystää poikkeusaikana
tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20
numerossa 040 558 1025.
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LIIKUNTATOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2021
SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku.
maanantaisin		
maanantaisin 		
maanantaisin		
tiistaisin
torstaisin		

klo 16.45		
klo 17.30		
klo 18.30		
klo 15.30
klo 16.30		

ajalla 11.1. – 17.5.
ajalla 11.1. – 17.5.
ajalla 11.1. – 17.5.
ajalla 12.1. – 18.5.
ajalla 14.1. – 20.5.

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 11.1. – 26.4. (ei 5.4.)
torstaisin		
klo 16.30 (45 min)
ajalla 14.1. – 29.4. (ei 1.4.)
Ilmoittautumiset puh. 040 525 1739. Osallistumismaksu on jäseniltä 90 € ja muilta 115 €.
Ohjaajina ovat maanantaisin liikunnanohjaajat, ft-opiskelijat Iiro Pitkänen ja Sanna Niemi
sekä torstaisin ft Nelli Suominen.
Osallistumismaksut voi maksaa myös Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

LIIKUTAAN TURVALLISESTI
Elämme edelleen korona-aikaa. Onneksi olemme voineet aloittaa liikuntatoiminnan
kevään ja kesän pitkän tauon jälkeen.Nyt jokaisen täytyy osaltaan huolehtia siitä, että
liikuntatoimintaa voidaan jatkaa turvallisesti kaikkien osallistujien 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 hihaan tai kertakäyttönenäliinaan. Ruusukorttelissa on maskisuositus yleisissä tiloissa.
Pidetään huolta turvaväleistä niin ryhmissä kuin aulatiloissa odotellessa. Ohjaajan
lisäksi jokaisella on vastuu oman itsensä ja muiden ryhmäläisten hyvinvoinnista.
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