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Vt. päätoimittaja

Muutoksesta 
toiseen

Tuntuuko vain minusta, että tasaista, tylsää, tut-
tua arkea ei enää ole? Jos suhtautuisin muu-
toksiin pelolla, nyt olisi saanut olla kamppaile-

massa pelko kantapäillä monta vuotta. Näin taitavat 
jotkut valitettavasti kokea nykyajan muutosvirran. 

Näinhän me ihmiset koemme asiat eri lailla. Ki-
putuntemusta ei ole kahta samanlaista, iloa ja surua 
ilmaisemme ja koemme omalla tavallamme. Ehkä 
kuitenkin näin myöhemmällä iällä osaa suhtautua 
rauhallisemmin kaikkeen muutokseen – ehkä. 

Yhdistystoiminta ns. sote-yhdistyksissä, joihin 
Turun Seudun Selkäyhdistyskin kuuluu, on suju-
nut melko samaan malliin pitkän aikaa. Ainahan 
on pula vapaaehtoisista, mutta siihen on jo totut-
tu. Nyt ollaankin isomman muutoksen äärellä, kun 
”sote tulee ja hyvinvointialueet alkavat toimia”.

Hain tietoa uudistuksesta useammalta verkkosi-
vulta. Valtakunnalliselta Soste.fi -sivustolta löytyi 
päivitettyä tietoa: ”Järjestöjen tilanteesta hyvinvoin-
tialueilla kertovat tiedot päivittyivät – sote-uudistus 
etenee, mutta loppuvuodelle riittää tekemistä”. Ei 
siis mitään uutta uudistuksen suhteen – hitaasti, 
mutta toivottavasti varmasti mennään eteenpäin. 
Omalta alueeltamme Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueelta, jota Varhaksi kutsutaan, löytyikin jo kat-
tava tietopaketti myös järjestöjä koskevan tiedon 
osalta. Pari vuotta toimineen Sote-järjestöjen neu-
vottelukunnan tavoitteena on ”tehostaa sote-järjes-
töjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen 
roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-
palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleis-
hyödyllisen toiminnan edellytyksiä myös tulevina 
vuosina”. Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli 

on luotu. Siinä todetaan, että ”Järjestöystävällisellä 
hyvinvointialueella yhdistykset ja järjestöt ovat hy-
vinvointialueen tärkeitä kumppaneita ja merkittä-
vä menestystekijä. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat 
asukkaille hyvinvointia ja terveyttä edistävää toi-
mintaa, tukea sekä osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.” Kaikki on siis teoriassa loistavas-
ti, kohti tätäkin muutosta!

Selkäyhdistyksen menneitä, mukavia yhdessä-
olon hetkiä ja tapahtumia esitellään tässäkin leh-
dessä. Uusia on taas luvassa: niin liikuntaa kuin 
keskustelua ja yhdessäoloa. Vertaistreffeiltä saat tu-
kea saman kokeneilta ja henkilökohtaisen kontak-
tin tukeen saat soittamalla tukipuhelimeen.

Nähdään toimintatapahtumissa!

Pirjo ailanto vt. Päätoimittaja

pailanto@saunalahti.fi
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Kävely on meille ihmisille 
luonnollinen tapa edetä ja 
liikkua. Usealle meistä se 

on myös hyvin saavutettavissa 
oleva, matalan kynnyksen liikun-
tamuoto, jonka hyödyntämisestä 
kroonisen alaselkäkivun hoidossa 
on tehty useita tutkimuksia. Mitä 
kävelyn terapeuttisista vaikutuk-
sista alaselkäkivun hoidossa tie-
detään? Voiko kävelyharjoittelus-
ta saada yhtä hyvän hyödyn, kuin 
perinteisestä kuntoutusjaksosta 
tai muista liikuntamuodoista? 
Ajankohtainen tieteellinen näyt-
tö viittaa siihen, että kävelyhar-
joittelu voi lievittää pitkittynyttä 
alaselkäkipua sekä parantaa sel-
käkipuisen toimintakykyä. Mui-
hin liikuntamuotoihin verrattuna 
tulokset ovat vaihtelevia, mutta 
avainasemassa vaikuttaa olevan 
harjoittelun säännöllisyys.

Krooninen alaselkäkipu voi 
laskea elämänlaatua 
huomattavasti 

Alaselkäkipu on yleinen vaiva, 
joka aiheuttaa myös suuren osan 
työkyvyttömyyseläkkeistä sekä 
sairauspoissaoloista. Pitkittynyt 
eli krooninen, yli kolme kuukaut-
ta kestävä alaselkäkipu voi laskea 
toimintakykyä sekä elämänlaatua 
huomattavasti. Pitkittynyt alasel-
käkipu aiheuttaa myös suurim-
man määrän vajaakuntoisena 
elettyjä elinvuosia. Kroonisen 
alaselkäkivun hoidon tärkeim-
miksi kulmakiviksi on määritelty 
neuvonta, terapeuttinen harjoitte-
lu, moniammatillinen hoito sekä 
psykofyysinen interventio. Käve-
lyäkin suositellaan usein kroo-

nisesta alaselkäkivusta kärsiville 
kivun helpottamiseksi sekä toi-
mintakyvyn parantamiseksi tai yl-
läpitämiseksi. Säännöllisellä ma-
talatehoisella kestävyysliikunnal-
la, kuten pyöräilyllä, uinnilla ja 
kävelyllä tiedetään olevan posi-
tiivisia vaikutuksia niin toiminta-
kykyyn, mielialaan, kivunhoitoon 
kuin liikkumisen pelkoonkin. 
Muihin kestävyysliikuntamuotoi-
hin verrattuna kävely on myös 
turvallisinta, miksi sitä varmasti 
suositellaankin matalalla kynnyk-
sellä potilaille.

Kävelemällä voi vähentää 
kroonista alaselkäkipua

On havaittu, että säännöllinen 
kävelyharjoittelu voi vähentää 
kroonista alaselkäkipua hieman 
niin lyhyellä (6–12 vko) kuin kes-
kipitkällä (3–12 kk) ja pitkälläkin 
aikavälillä (yli 12 kk). Kävelemi-
nen vaikuttaisi vähentävän jonkin 
verran myös toiminnan rajoitteita 
ainakin keskipitkällä aikavälillä. 
Toiminnan rajoitteilla tarkoite-
taan käytännössä kaikkea, mikä 
voi vaikeuttaa ihmisen normaalia 
toimintaa. Rajoitteet voivat olla 
fyysisiä, psyykkisiä tai kognitiivi-
sia eli tiedollisia. Kävely ei kui-
tenkaan ole interventioista tehok-
kain, mutta toisaalta se on helppo 
toteuttaa – kävely ei vaadi ohjaa-
jaa tai ilmoittautumista mihin-
kään ja se on helposti saavutetta-
va sekä edullinen liikuntamuoto.

Verrattaessa keho-mielitera-
pioita, kuten joogaa, tai chitä, 
qigongia ja mindfulness-me-
ditaatiota kävelyyn, havaittiin 
keho-mieliterapioiden olevan te-

hokkaampia lyhyellä aikavälillä 
niin kivun helpottamiseen kuin 
toiminnan rajoitteiden vähentä-
miseenkin. Keskipitkällä aikavä-
lillä kävely puolestaan vei voiton. 
Keho-mieliterapian sekä kävelyn 
yhdistämisestä voisi olla hyötyä, 
sillä tällöin kävelyn fyysisten hyö-
tyjen lisäksi mukaan saataisiin 
psyykkinen puoli. Keho-mielite-
rapioiden erityishyöty kivunhoi-
dossa on kivun hyväksyminen ja 
sitä kautta elämänlaadun parane-
minen sekä kivun voimakkuuden 
väheneminen.

Harjoittelun säännöllisyys on 
tärkeää

Muuhun lääkkeettömään hoitoon 
verrattuna kävely arvioidaan 
suurin piirtein yhtä tehokkaak-
si kroonisen alaselkäkivun hoi-
dossa. Tämä väite tukee ajatusta 
siitä, että harjoittelu kuin harjoit-
telu säännöllisesti toteutettuna 
voi auttaa selkäkipuun. Kun kä-
velyharjoitteluryhmiä verrataan 
verrokkiryhmiin, jotka eivät ole 
harjoitelleet ollenkaan, ovat kä-
velyryhmän tulokset kroonisten 
tuki- ja liikuntaelimistön ongel-
mien hoidossa selvästi parem-
mat. Käveleminen vaikuttaisi aut-
tavan niin kipuun kuin koettuun 
toimintakykyynkin. Muutokset 
ovat kuitenkin suurimmillaan ly-
hyellä aikavälillä – pitkän aikavä-
lin vaikutus on vielä epäselvä.

Kävelyn riittävästä annostelus-
ta alaselkäkivun hoidon kannal-
ta tarvitaan lisää tutkimustietoa. 
Kävelyharjoittelun tarkka seuran-
ta on haastavaa, sillä kävely on 
usein itsenäistä eikä valvottua. 

KÄVELYSTÄ APUA 
SELKÄKIPUUN
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Artikkelin pohjalla olevissa tutki-
muksissakin oli suurta vaihtelua 
kävelyn annostelussa – interven-
tioissa saatettiin kävellä kerralla 
mikä vain aika 15 ja 60 minuutin 
väliltä ja kävelyä saattoi tapah-
tua kahdesta seitsemään kertaan 
viikossa. Myös kävelyn toteu-
tustavat ja ympäristöt vaihtelivat 
– osassa tutkimuksista käveltiin 
juoksumatolla, osassa luonnossa 
ja joissakin taas kävelysauvojen 
kanssa tai askelmittaria seuraten.

Aloittaa kannattaa kuitenkin 
itselle sopivalla määrällä, joka 
voi olla kävelyyn tottumattomal-
le esimerkiksi kaksi kertaa 30 
minuuttia viikossa. Määrää voi 
kasvattaa pikkuhiljaa 3–4 ker-
taan viikossa ja 30–60 minuuttiin 
kerrallaan. Tällaisella harjoittelu-
määrällä tulisi saavuttaa kävelyn 
tarjoamat terveyshyödyt.

Kävely vaikuttaa selkäkipuun 
monen eri mekanismin kautta

Kävelyharjoittelun positiiviset 
vaikutukset ovat monen tekijän 
summa. Kävely auttoi selkäki-
puun keho-mieliterapioita pa-
remmin keskipitkällä aikavälillä, 
mikä voi yksinkertaisesti johtua 
kävelyn helppoudesta. Kävelyä 
saattaa tulla tehtyä päivän aika-
na muiden toimien ohessa ihan 

huomaamatta, mutta joogaa 
täytyy erikseen harjoittaa. Niin 
kävelyn kuin muunkin matalate-
hoisen kestävyysliikunnan aikana 
aivot myös erittävät mielihyvä-
hormoneja, kuten serotoniinia ja 
endorfiinia, jotka vähentävät ki-
vun tuntemusta sekä kohentavat 
mielialaa. Fyysisten muutosten 
osalta kävelyn on havaittu paran-
tavan keskivartalon kestovoimaa, 
eli keskivartalon lihakset väsyvät 
hitaammin säännöllisen harjoit-
telun jatkuessa. Myös nivelten ja 
lihasten aineenvaihdunnan pa-
raneminen kävelyn tuoman liik-
keen myötä tekee selälle hyvää.

Kävely on matalan kynnyksen 
kivunhoitoa

Tieteellinen näyttö osoittaa käve-
lyn vähentävän kroonista alasel-
käkipua ainakin jonkin verran. 
Kävelemällä voidaan myös yllä-
pitää tai jopa parantaa toiminta-
kykyä, joten sitä voisi hyvinkin 
suositella alaselkäkivusta kärsi-
ville. Mikäli selkäkipu ei pitkällä 
aikavälillä enää helpota pelkällä 
kävelyllä, on suositeltavaa ko-
keilla myös muita lääkkeettömiä 
hoitomuotoja.

Tämä artikkeli perustuu tämän-
hetkiseen tieteelliseen näyttöön. 

Lähteet saatavilla allekirjoitta-
neelta maria.lagerspetz@edu.tur-
kuamk.fi.

Ydinasiat:

l Kävelemällä voidaan vähen-
tää kroonista alaselkäkipua

l Kävely parantaa koettua toi-
mintakykyä

l Kävely vaikuttaa alaselkäki-
puun mm. lihasten vahvistu-
misen, mielihyvähormonien 
sekä aineenvaihdunnan kautta

l Harjoittelun säännöllisyys on 
tärkeää hyötyjen saavuttami-
seksi

l Pitkän aikavälin vaikutukset 
(yli 12 kk) ovat vielä epäselviä

FySioteraPeuttioPiSkelija 
maria lagerSPetz & 

FySioteraPian lehtori 
eSa Bärlund
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Valmistan mielelläni kasvimaani 
antimista helppoa, yksinkertaista 
ruokaa, yleensä suuren määrän 
kerrallaan. Jakamalla sen annos-
pakkauksiin ja pakastamalla ne, 
vähennän ruuanvalmistukses-
ta aiheutuvaa vaivaa. Tällaisen 
”massavalmistamisen” etu on 
myös se, että kädet pysyvät puh-
taina ruokaa valmistaessa. Tämän 
kesän viimeiset antimet syön ensi 
vuonna kevättöiden aikaan. 

Pakastan syksyllä erilaisia kuu-
tioituja juureksia sekä yksinään 
että erilaisina seoksina, kuten 
keittojuurekset. Kiehautan niitä 

ennen pakastamista 1-2 minuut-
tia ja pakastan ne kertakäyttö-
erissä. Näin juurekset säilyttävät 
raikkautensa kevääseen asti.

Pakkasestani löytyy muun mu-
assa raastettua kesäkurpitsaa sekä 
porkkanaraastetta ja -sosetta. Ne 
sopivat sämpylätaikinaan samoin 
kuin erilaisiin ruokiin; esimerkik-
si kesäkurpitsa lihapulliin ja -mu-
rekkeeseen. Porkkanasose tietysti 
porkkanalaatikon perusaine.

Huom! Tämän jutun resepteissä 
ainemäärät ovat viitteellisiä, kos-
ka mittaan ne yleensä silmämää-
räisesti ja sormituntumalla.

Sallatti kotimainen vaihtoehto 
talviselle vihersalaatille 

Asuin varhaislapsuuteni pikku-
kylässä. Lämpiminä syyskesän 
lauantai-iltoina jokaisesta talos-
ta kuuli tasainen koputus, kun 
emännät hienonsivat sallattikau-
kalossa petkeleellä punajuuria, 
porkkanoita ja perunoita pyhän 
ruokaan olennaisesti kuuluvaan 
sallattiin. Sekoitussuhde suun-
nilleen tällainen: porkkanaa 40 
%, punajuurta 40 % ja perunaa 
20 %. Sallattiin lisättiin tekijän 
maun mukaan suolaa ja sipulia. 
Siihen voitiin lisätä myös kuuti-
oitua etikkakurkkua ja omenaa ja 
sillikuutioita. Minusta paras ver-
sio on sallatin perusmalli etenkin 
suolakalan tai liharuuan kanssa. 
Talvisessa Suomessa se on mais-
tuva, raikas ja kotimainen vaihto-
ehto vihreille salaateille. 

Pakastan syksyllä sallattiainek-

Kesän satoa talviseen 
ruokapöytään
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set, erikseen, kerta-annoksina. 
Niistä sallatti syntyy nopeasti 
eikä punajuuri värjää käsiäni.   

Vihanessosekeitto
(alkuruoka)

Vihannessosekeitto syntyy erilai-
sista juureksista ja vihanneksis-
ta, kukka- tai parsakaalista sekä 
muista kasviksista, kuten erilaiset 
kurpitsat ja pavut, Sen voi tehdä 
joko yhdestä kasviksesta tai käyt-
tämällä siihen useita erilaisia kas-
viksia. Eräs mieliyhdistelmistäni 
on porkkana-kukkakaalikeitto. 
Yleensä laitan vihannessosekeit-
toon sipulia ja vähän perunaa, 
joka sakeuttaa keittoa. Porkkana 
antaa keitolle kauniin oranssin 
värin. 

Esimerkiksi porkkanasta, kuk-
kakaalista, palsternakasta ja si-
pulista syntyy maittava keitto. 
Myös maa-artisokka, sellerit ja 
mangoldi sopivat hyvin keittoon. 
Vaihtoehtojen runsauden vuoksi 
aivan samanlaista keittoa ei pysty 
valmistamaan kahta kertaa.

Käyttämistäni kasviksista riip-

pumatta valmistan keiton aina 
pääpiirteissään samalla reseptillä 
– isossa kattilassa. Marttojen oh-
jetta mukaillen perussosekeittoon 
tarvitaan 1,5 litra vettä ja 1,5 lit-
raa pilkottuja kasviksia. Lisään 
keitinveteen yleensä vihanneslie-
mikuution tai -kuutioita. Keitän 
keiton raaka-aineet kypsiksi ja 
hienonnan ne sauvasekoittimel-
la. Lisään soseeseen keitinvettä 

sen verran, että se on sopivan 
paksuista. Tarvittaessa suurustan 
keiton vehnäjauhoilla. Se lisää 
keiton ”samettisuutta”. 

Yleensä viimeistelen sosekei-
ton vahvalla Koskenlaskijalla ja 
lorauksella 4- tai 15-prosenttis-
ta ruokakermaa. Mitä enemmän 
juustoa ja kermaa sitä täyteläi-
semmän makuinen ja energiapi-
toisempi keitto syntyy. Keittoa voi 
maustaa erilaisilla yrteillä. 

Kaalikääryleet 
(pääruoka)

Syksyyni kuuluu kaalikääryleiden 
valmistus. Teen niitä pellillisen 
kerrallaan ja pakastan mahdolli-
sesti ylijäävät kääryleet kertakäyt-
töerinä. Ne sietävät hyvin pakas-
tuksen. 

Kaalinlehdet kääreeksi Pellil-
liseen kaalikääryleitä tarvitaan 
vähän jalkapalloa pienempi ke-
räkaali. Keitän sitä isossa kattilas-
sa, kunnes lehdet ovat kypsiä ja 
ne on helppo irrottaa. Irrottelen 
lehtiä sitä mukaan, kuin ne kyp-
syvät (pehmenevät). Sisimmät, 
pienet, lehdet silppuan ja lisään 
kääryleen täytteeseen. Lisäksi 
kiehautan vedessä noin 1,5 desiä 
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riisi- tai ohraryynejä puolikypsik-
si. 

Täyte Reilun kokoisessa astias-
sa sekoitan noin 400 grammaa 
sika-nautajauhelihaa, pari kanan-
munaa, esikypsytetyt ryynit, kaa-
lisilpun, reilun kokoisen silputun 
sipulin, sekä 2 desiä vispikermaa 
(se on tärkeää!) sekä suolaa ja 
meiramia maun mukaan. Lisään 
täytteeseen kylmää vettä niin, 
että taikinasta tulee mukavan not-
keaa.

Kääryleen teko Ohennan lehti-
ruodon paksua alaosaa (helpottaa 
käärimistä), nostan lehdelle noin 
lusikallisen täytettä ja käärin sen 
lehden sisään. Laitan kääryleet 
voidellulle uunipellille tiiviisti 
vierekkäin, saumapuoli alaspäin. 
Kun kaikki kääryleet ovat pellillä 
kaadan niiden päälle siirappia 
ohuena nauhana. Mitä enem-
män siirappia, sitä makeammat 
kääryleet. Lopuksi kaadan niiden 
päälle purkillisen (2 dl) vispiker-
maa ja vähän vettä.

Paistan kääryleitä noin 70-90 
asteen lämmössä yön yli eli vä-
hintään 10 tuntia. Paistamisen 
loppupuolella kääryleet kannat-
taa kääntää ja tarvittaessa lisätä 
vettä pellille.

MUISTA! Tarjoa kaalikääryleet 
puolukkahillon tai -soseen kans-
sa. Se ja keitetyt perunat viimeis-
televät makunautinnon.

Hyytelömarjat 
(jälkiruoka) 

Kotipihan antimet ovat oivia mais-
tuvien jälkiruokien raaka-aineita. 
Yksi jälkiruokien kuninkaallisista 
on Hyytelömarjat. Valmistan ne 
Hyytelösokeripakkauksessa ole-
van ohjeen mukaan esimerkiksi 
herukoista, mansikoista tai mus-
tikoista. Vadelmien lisääminen 
marjojen joukkoon antaa väriä ja 
korostaa marjojen makua. Hyy-
telömarjat valmistuvat nopeasti, 
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APTEEKKI
MASKUN

Kauppatie 5, 21250 Masku
ma-pe 9-18, la 9-14
K-Supermarket Maskun yhteydessä.
puh. 02 432 0151
Verkkoapteekki: http://www.maskunapteekki.fi
Tuotteet voi noutaa apteekistamme 
(ma-pe 9-18, la 9-14) tai
noutolokerikosta (ma-la 6.30-23.00, su 8-23.00)

Uudenkaupungintie 594, Taivassalo
Antti 0400 831 266

Pirjo 040 587 9147
www.salorannanmarjatila.fi

SALORANTA

koska kuuma hyytelösokeriliuos 
kaadetaan suoraan jäisten marjo-
jen päälle. Hyytyminen viimeis-
tellään jääkaapissa.  

Valmistan hyytelönmarjajäl-
kiruuan aina pieniin jälkiruoka-
kulhoihin tai mataliin leveisiin 
juomalaseihin. Annokset voi ko-
ristella juhlavasti vatkatulla vanil-
jakastikkeella, jota panen myös 
tarjolle. 

Vihannespiirakka 
(ilta- tai välipalaksi) 

Vihannespiirakan pohjan teen 
samalla omalla ohjeella kuin 
kaikkien suolaisten piirakoiden 
pohjat. Piirakan täytteen tekemi-
sessä on runsaasti mahdollisuuk-
sia. Kuvassa näkyvän piirakan 
täytteenä on selleriä, porkkanaa, 
keltajuurta, parsakaalia, papuja 
ja mangoldia. Ajattelin laittaa sii-
hen myös purjosipulia, mutta se 
unohtui. 

Pellillinen 
vihannespiirakkaa

Pohja
250 g rasvaa (voita, margariinia 
tai niiden sekoitusta)
2 dl sämpyläjauhoja
6 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta. 
1-2 dl lämmintä vettä

Täyte 
noin 1 litra pilkottuja ja keitettyjä 
juureksia tai vihanneksia
200-250 g vuohenjuustoa tai 
feta-juustoa

Munamaito 
4-5 dl maitoa tai kermamaitoa
3 kananmunaa
Päälle juustoraastetta.

Valmistus 
Pehmittele (vatkaa) rasvaa hie-
man niin, että siihen on helppo 
sekoittaa jauhot. Sekoita jauhot 

ja niihin sekoitettu leivinjauhe 
rasvaan. Lisää lopuksi seokseen 
lämmintä vettä niin paljon, että 
se on pehmeää ja helppo kauli-
ta. Kaulitse pohja leivinpaperin 
päällä noin 0,5 cm paksuiseksi 
levyksi. Siirrän sen paperilla reu-
nuksilla varustetulle pellille. 

Sen jälkeen kaada pohjan pääl-
le vihanneskuutiot ja tasoita ne. 
Niiden päälle viipaleina vuohen-
juusto tai fetakuutioita. Lopuksi 
kaadan täytteen päälle munama-
don ja ripottelen juustoraastetta.  

Paistan piirakkaa noin 200 as-
teisessa uunissa puolisen tuntia 
tai kunnes munamaito on hyyty-
nyt.

Eerikinkatu 38, 20100 Turku
puh. 02 253 5888

myynti@johannakaihdin.fi
www.johannakaihdin.fi

Avoinna ma - pe 8.30-17, la suljettu
	

	

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

www.selkakanava.fi
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AIVOPÄHKINÄ
Tehtävänä on tehdä yhdyssanoja sisältävä jono. Yhdyssanan loppu on seuraavan yhdyssanan 
alku. Käytä oheisissa kuvissa olevat kaikki palat. Ratkaisut löydät tämän lehden sivuilta 14.

KÄÄRME

LOMA

PAPERI

KIRJA

PIKKU

JOULU

HYLLY

LOHI

KASSI

PÄIVÄ

KOLARI

KETJU

MIES

JÄRJESTYS

NUMERO

HENKILÖ

OHJELMA

KAUPPA

RADIO

AUTO

MATO

PÄIVÄ

LAULU

KIRJA

LIPPU

KORVA

MATKA

KOTI

AAMU

KIELI

TUOLI

PAPERI

LIIKE

JUMPPA

OVI

KEINU

LAHJA

KOTI

NUKKE

PIHA
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TTuunnnniissttaattkkoo  jjoouulluunnäälläänn??  
 

Syömiseen liittyy fysiologisen tarpeen lisäksi sosiaalinen kanssakäyminen, mielihyvä ja tunteet. Joulun aika 
kokoaa usein läheiset saman pöydän ääreen nauttimaan yhdessä olosta ja joulupöydän antimista. 

Mikä sitten joulun antimista tekee niin vastustamattoman herkullisia? Mikä oikeastaan saa meidät 
syömään. Syömisen halun voivat herättää monet asiat, jotka tulkitsemme helposti näläksi. Nälän voimme 
jakaa seitsemään lajiin: 

Silmän nälkä herää, kun näemme herkullisen näköisen annoksen tai kauniisti katetun pöydän.  

Nenän nälkä syntyy huumaavista tuoksuista, ja se saa meidät haluamaan ruokaa.  

Mielen nälkä heijastaa erilaisia ajatuksia, normeja ja sääntöjä syömiseen liittyen. 

Suun nälkä on nautinnon kokemista ruuan mausta ja rakenteesta. 

Sydämen nälkä on tunnenälkää. Syömme iloon, suruun, palkinnoksi tai johonkin muuhun tunnetilaan. 

Vatsan nälkä ilmenee useimmiten vatsan kurinana. 

Kehon nälkä on fyysistä energiavajetta, joka tuntuu esimerkiksi heikotuksena tai päänsärkynä. Monelle 
tuttu ”nälkäkiukku” on juuri kehon nälkää, joka viestii siitä, että keho tarvitsee energiaa ja kaipaa ravintoa. 

Pysähdy joulunaikana kuuntelemaan nälän signaaleja eri puolilla kehoasi. Tunnistatko itsessä nälän eri 
lajeja ja miten ne ohjaavat syömistäsi. Ohjaako eri nälkä sinua eri tilanteissa eri tavoin? Ota joulun 
tavoitteeksesi tunnistaa nälän eri lajit ja pohdi, mitä ne sinulle merkitsevät. Saavuttaaksemme 
tasapainoisen suhteen ruokaan ja syömiseen, meidän on ensin tutustuttava siihen, mikä oikeastaan saa 
meidät syömään.   

Suhtaudu joulunajan nälkään kuitenkin rennosti, jouluhan on vain kerran vuodessa ja silloin on lupa poiketa 
arjen normeista. Nauti tuoksuista, kauniista joulupöydästä, hyvästä seurasta ja suhtaudu kehosi viesteihin 
lempeästi. 

Nautinnollista joulunaikaa! 

 

Jenna Walldén 
fysioterapeutti, koordinaattori 
TULE-tietokeskus 



SELKÄLEHTI12

Ennen aivojumppaa – yhdyssanajonojen muodostamista – kauniissa syyssäässä oli aikaa pohtia tulevaisuuttakin.

Syyskausi avattiin

Avajaisissa Littoisten Rauhaniemessä availtiin myös nivelten liikeratoja ja vetreytettiin lihaksia.
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LIIKKUVA SELKÄ
Selkäviikon tiedotustilaisuus pidettiin Ruusukorttelissa. LT, erikoislääkäri Harri Helajärven aiheeseen 
liittyvän luennon lisäksi ostettiin arpoja, tavattiin tuttuja, jumpattiin ja tietysti kahviteltiin.

Tilaisuuden kahvittajat Miia Norrdal (vas.) ja Tuula 
Palonperä.

LT, erikoislääkäri Harri Helajärvi luennoi liikunnan merkityksestä selän hoidossa.

Jenna Walldén (vas.) ja Ina Vihilehti esittelivät TULE-
tietokeskuksen toimintaa ja ohjasivat taukojumppaa 
yleisölle.
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Sähkönsäästötalkoot

Pää hakkaa tyhjää, mistä kirjoittaisi
inspiraatio joulun myötä tulla saisi
vaan aatos jumittaa takana säpin
päivänpolttavat aiheet on käyty niin läpi

korona, Venäjä, Ukraina, Nato…
entä tulevan talven energiakato
jopas löytyykin sananen mainittavaa
kun lämmöntuotannon kanssa on painittava

säästötoimissa saat heti paremman vasteen 
kun lasket sisälämpötilaa ainakin asteen
jos tapaat vähissä vaatteissa kekkaloida
asenne ja garderoobi kuntoon hoida

villasukat jalkaan, laamapaita ylle
sopii kerrospukeutua, muutenkin kuin kävelylle
sähkön kulutuspiikit tiedosta ja vältä
voit itse välttyä katkolta yllättävältä

mieti jos napsautatkaan päälle kiukaan 
aikatauluta pesukoneen käyttöä hiukan
älä suihkussa lutraa ja teiniäkin opasta
harvakseltaan nauti pitkään keitetystä sopasta

väestä tyhjät huoneet eivät kaipaa valoa
toiminnot voi keskittää, ei viedä ympäri taloa
yhteen tilaan kokoontukaa, onhan hyvä muistaa
kehokin tuottaa lämpöä, näin sähkönsäästötalkoot luistaa!

Miia Norrdal

AIVOPÄHKINÄ RATKAISU

pikku – joulu – loma – päivä – kirja – hylly – paperi – kassi – lohi – käärme 

radio – ohjelma – numero – järjestys – mies – henkilö – auto – kauppa – ketju – kolari 

aamu – päivä – koti – matka – lippu – laulu – kirja – kieli – korva – mato 

piha – keinu – tuoli – jumppa – liike – lahja – paperi - nukke  – koti - ovi   
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Oletko toiminut yhdistyksessämme vapaaehtoisena? Oletko harkinnut, 
että voisit toimia vapaaehtoisena? Oletko liittynyt jäseneksi ja haluaisit 
kuulla, mitä mahdollisuuksia yhdistyksemme tarjoaa?

Tervetuloa viettämään kanssamme kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää 
perjantaina 2.12.2022 klo 13.00 alkaen TULE-tietokeskukseen, 
Humalistonkatu 10, Turku.

Tarjolla aitoa yhdessäoloa, keskustelua ja tarjoilua. Tervetuloa!

VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ

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

Tukipuhelin päivystää 
tiistaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 16-20 
numerossa 040 558 1025.

Selkäkipuisten ja –oireisten
VERTAISTREFFIT
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 15-16
TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10. 

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

TULE-yhdistykset
JOULUTUNNELMISSA
12.12.2022 klo 13-15 kävelykadulla

Aloita joulunvietto letkeällä kinkkujumpalla! Poikkea tervehtimään meitä glögin ja piparin 
merkeissä Yliopistonkadun kävelyalueella Louhen sisäänkäynnin edustalla ja nappaa samalla 
mukaasi letkeän kinkkujumpan ohjeet. Hyödynnä ohjetta virkistyäksesi joulun kiireistä ja haasta 
tutut joulunvietossa mukaan jumppaan!

Saat samalla tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä ja pääset tapaamaan yhdistysten 
vertaistoimijoita.
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Keskiviikkokerho kokoontuu joka kuukauden kolmantena keskiviikkona.

Vuoden viimeinen kokoontuminen toteutuu poikkeuksellisesti 
14.12.2022 klo 12.00 Luostarinmäen Käsityöläismuseossa, 
Vartiovuorenkatu 2. Museossa on esillä vanhan ajan joulupöytä.  

Kevään 2023 tapaamiset

18.1.2023 klo 11.00 Turun Biologinen museo, Neitsytpolku 1. Museossa 
avoinna vakiokokoelman lisäksi näyttely Kappas, kakkaa!

15.2.2023 klo 12.00 Uudenlainen ruokakokemus. Syömme lounaan 
lounasravintola Favoriassa, Kiinanmyllynkatu 10 D, Medisiina D. Tavataan 
ulko-ovella. Mukana asiantuntijana ja ”oppaana” Paula Hakala. Voit 
tutustua Flaforiaan etukäteen: www.flavoria.fi/ravintola

15.3.2023 Betel-kirkko, Yliopistonkatu 29 a tai Puutarhakatu 8. Oppaana 
Ilmari Ahto.

KESKIVIIKKOKERHO

Flavoria on Turun yliopiston lou-
nasravintola ja kahvila, joka si-
jaitsee Kupittaan kampuksella. Se 
toimii samalla tutkimusravintola-
na. Flavoriassa ruokailee päivittäin 
noin 1000 henkilöä. Siellä voi lou-
nastaa kuka tahansa. 

Inspiroiva MyFlavoria

Ruokailija voi halutessaan rekis-
teröityä MyFlavoria -sovelluksen 
käyttäjäksi lataamalla sen älypuhe-
limeensa. Tällöin saa puhelimeen-
sa tietoa syömänsä ruoan määräs-
tä ja ravintosisällöstä, ravintolan 
ruokalistan sekä kutsuja kuluttaja-
tutkimuksiin. (Huom! Sovelluksen 
lataaminen ei ole pakollista, joten 
Flavoriassa voi ruokailla kuten mis-
sä muussa ravintolassa tahansa).  

Lounaslinjastoon on integroitu 
vaakoja, jotka punnitsevat erikseen 
jokaisen lautaselle otetun  salaatin 
ja pääruokalajin sekä perunan, riisin 
ja muut lisäkkeet. Ruoat voi annos-
tella lautaselle normaalisti ja tarvit-
taessa saa ohjeita linjastolla olevista 
pienistä näytöistä. 

Loput lounaan lisukkeet (juomat, 
leipä ja levite sekä salaatin lisuk-
keet) lisätään MyFlavoria-sovelluk-
seen lopuksi itse.

Näyttämällä älypuhelimen QR-
koodin kassalla QR-koodilukijaan 
saa puhelimen näyttöön listattuna  
kaikki tarjottimelle valitsemansa 
ruoat ja niiden määrät. Lisäksi saa 
tietoja koko aterian ravintosisällös-
tä (kokonaisenergia, rasva, proteii-
ni, hiilihydraatit, kuitu ja suola). 

Tarjottimen palautuksen yhtey-
dessä on mahdollista mitata lou-
naan häviki punnitsemalla bio-
jätteen määrä. Jätepiste tunnistaa 
tarjottimen automaattisesti. Samal-
la voi antaa arvion syömästään ate-
riasta.  

Kokemukseni MyFlavorian 
käytöstä

MyFlavoria oli helppo ladata äly-
puhelimeen Google Play-kaupas-
ta. Listauksen  aterian aineksista 
ja ravintosisällöstä sai puhelimen 
näytölle välittömästi kassalla mak-
samisen yhteydessä. Valitsemani 

aterian grammoin ilmoitetut ra-
vintosisältötiedot auttoivat arvioi-
maan, kuinka paljon esimerkiksi 
proteiinia ja kuitua pitäisi vielä 
päivän muilta aterioilta saada, jot-
ta  niiden  saantisuositus täyttyisi. 
Aterian suurehko suolamäärä puo-
lestaan herätteli ajattelemaan, että 
suolan saantia kannattasi loppu-
päivästä vältellä. Olen myös saa-
nut kutsuja ja osallistunut joihin-
kin kuluttajatutkimuksiin. Ne ovat 
olleet antoisia kokemuksia ja niistä 
on saanut pieniä tuotepalkintoja 
tai lahjakortteja.

Lisätietoja: 
https://www.flavoria.fi/ravintola/ 

Jos Flavoriaan tutustuminen ruokai-
lun tai kahvittelun merkeissä kiin-
nostaa, siihen on yhteinen mah-
dollisuus Selkäyhdistyksen Keski-
viikkokerhon merkeissä 15.2.2023 
klo 11.00. 

kirjoittaja  Paula hakala

ravitSemuStieteen doSentti

hakalapaula22@gmail.com

FLAVORIA 
- kiintoisa ruokailukohde 
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Petreasta tukea jaksamiseenPetreasta tukea jaksamiseen
Petrea tarjoaa Tules-kursseja selkä-,  

alaraaja- sekä niska- ja hartiaoireisille. 

Avomuotoisella kurssilla  voi 
yhdistää kuntoutuksen ja työssäkäynnin. 

Kurssit ovat Kelan järjestämiä ja 
rahoittamia   ja osallistujille maksuttomia. 

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

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

Tiedustele  

myös muita  

kuntoutus-

kurssejamme! 

Kaikki Tules-kurssit toteutetaan  
Holiday Club Caribian toimipisteessä.  

Faskiamanipulaatio Akupunktio Purentaelimistön fysioterapia
Urheilufysioterapia Äitiysfysioterapia Lantionpohjanfysioterapia

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet myös seuraaviin:

Sissi Fysiosta saat apua tuki- ja 

liikuntaelimistön vaivoihin ja kipuihin. 

Soita ja kysy lisää!
Hämeenkatu 16, 20500 Turku
Karviaiskatu 7 B 60, 20720 Turku
puh. 044 260 1608  
sissifysio@gmail.com           
www.sissifysio.fi

YHTEISTYÖHINNAT TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY:n JÄSENILLE:
30 min 40 €  l  45 min 49 €  l  60 min 54 €  l  75 min 65 €  l  90 min 70 €

terveyttä ja hyvää oloa



SELKÄLEHTI18

Tulevan sote-uudistuksen vuoksi Ruusukorttelin kevään tilavarauksia ei ole pystytty
vahvistamaan tämän lehden painopäivään mennessä. Alla olevat liikuntavuorot ovat ehdollisia. 
Seuraa yhdistyksemme kotisivuja www.turunselkayhdistys.fi ja Turun Sanomien Yhdistykset-
palstaa.
 
SELKÄRYHMÄT
Selkäryhmät kokoontuvat Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11, Turku

maanantaisin   klo 16.45  ajalla  9.1.  - 15.5.
maanantaisin   klo 17.30  ajalla  9.1.  - 15.5.
maanantaisin   klo 18.30  ajalla  9.1.  - 15.5.
tiistaisin   klo 15.30  ajalla 10.1. - 16.5.  

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. Osallistumismaksu on 5.00 €/kerta.
Jäsenet voivat ostaa edullisia kymmenen kerran lippuvihkoja ohjaajilta hintaan 45 €.
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  9.1. - 24.4. (ei 10.4.)
torstaisin   klo 17.30 (45 min) ajalla 12.1. – 27.4. (ei 6.4.)
Ilmoittautumiset puh. 040 527 3630. Osallistumismaksu on jäseniltä 95€ ja muilta 125 €.
Ohjaajina ovat maanantaisin liikunnanohjaajat, ft Sanna Niemi ja torstaisin ft Lotta Lehtonen.

LIIKUTAAN TURVALLISESTI
Elämme edelleen korona-aikaa. Jokaisen tulee osaltaan huolehtia siitä, että liikuntatoimintaa voi-
daan jatkaa turvallisesti kaikkien osallistujien parhaaksi. Tule liikkumaan vain, kun olet terve. Jos 
sinulla on nuhaa, yskää tai kuumetta, hoida itsesi kuntoon ennen ryhmiin osallistumista. Huoleh-
dithan käsihygieniasta. Kädet tulee pestä tullessa ja lähtiessä. Jos yskittää, yski hihaan tai kerta-
käyttönenäliinaan.
Ohjaajan lisäksi jokaisella on vastuu oman itsensä ja muiden ryhmäläisten hyvinvoinnista. 

LIIKUNTATOIMINTA  KEVÄÄLLÄ  2023
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TULE-TIETOKESKUKSEN KEVÄT 2019TULE-TIETOKESKUS, TEEMAPÄIVÄT
JOULUKUU 2022

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

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ke 7.12.

Ti 13.12.

Ke 14.12.

Ma 19.12.

Ke 21.12.

To 22.12.

Selkäkipu ja 
liikunta –miniluento

Liukastumatta liikkeellä –miniluento

TULE-terveyden mittauspäivä

Kipeän niskan liikeharjoitteet

Avslappningsövning
Rentoutusharjoitus

Glögitarjoilu

klo 12.00

klo 12.00

klo 12-18

klo 12.00

kl 12.00
klo 17.00

klo 10-14

Teemapäiviin voit osallistua TULE-tietokeskuksen tiloissa tai
etäyhteydellä https://zoom.us/j/81795105371

TULE-terveyden mittauspäivään voit osallistua 
vain paikan päällä TULE-tietokeskuksessa.

Joulunajan poikkeukset aukioloajoissa:

TULE-tietokeskus on suljettu 23.12.2022-1.1.2023. 




