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Nopeasti
eroon hiivasta.
Alkuperäinen Difl ucan on tehokas, 
helppo ja nopea hoito hiivatulehdukseen. 
Yksi kapseli suun kautta riittää. 
Nyt apteekista ilman reseptiä.
www.diflucan.fi

Difl ucan 150 mg kapseli. Vaikuttava aine fl ukonatsoli. Hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candida-vaginiitti) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin 
toteama hiivasienitulehdus. Aikuisille 1 kapseli suun kautta kerta-annoksena. Älä käytä valmistetta raskauden tai imetyksen aikana. Älä käytä valmistetta, jos sinulla on todettu 
maksan tai munuaisten toimintahäiriö tai olet allerginen fl ukonatsolille tai jollekin Difl ucan-kapselin sisältämälle aineelle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät 
jotakin muuta lääkitystä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot www.pfi zer.fi  tai puh. 09-430 040. Pfi zer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki. 
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 Pääkirjoitus

Pidä huolta hiustesi 
hyvinvoinnista!

Hiustesi hyväksi.    Apteekista.

Uusi, 
parannettu 
koostumus. 

Nyt myös 
biotiinia.

Priorin® Extra ravitsee 
hiusjuuria sisältäpäin 
Hiukset voivat hyvin, kun hiusjuuri saa tär-
keitä ravintoaineita. Priorin® Extra -kapse-
leiden uudistunut, entistäkin monipuolisem-
pi koostumus sisältää kivennäisaineiden ja 
rasvahappojen lisäksi nyt myös biotiinia, 
joka edistää hiustesi terveyttä. Vaikuttavaa 
tehoa: 88 % suomalaisista käyttäjistä suo-
sittelee Priorin® Extra -kapseleita.* Valmis-
teen annostelu on tiivistetty 2 kapseliin päi-
vässä ja käyttö on entistä helpompaa. Aloita 
jo tänään. www.priorin.fi  
 
*3 kk käyttäjätutkimus 2012, N=170

Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.fi 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

gynekologia

Kärsitkö runsaista 
kuukautisista? 

NovaSure® -toimenpide on tarkoitettu naisille, jotka 
kärsivät runsaista kuukautisista. Toimenpide voidaan 
suorittaa polikliinisesti, hoitoaika on vain noin 90 
sekuntia. Sairausloman tarve 2-3 päivää.

Lisätietoa:  www.runsaatkuukautiset.fi

Laskeumanhoitotuotteet 
kohdun ja emättimen laskeumiin 
sekä virtsanpidätyksen häiriöihin.
Kuutio laitetaan aamulla ja 
poistetaan illalla, voidaan asentaa 
itse.

Prolapsikuutiot ja uretrarenkaat 
saatavana myös verkkokaupasta:

www.steripolar.fi /verkkokauppa

uusia innovaatioita hoitotyöhön

Hyvät lukijat,

Toinen Uuma-vuosi on alkanut. Aihe-
piirimme laajenee, sillä me naiset ha-
luamme tietoa niin monista tärkeistä ja 
kiinnostavista asioista. Viime numeron 
teemoissa otimme mukaan myös nuoret 
naiset. Pyrimme edelleen tarjoamaan ter-
veystietoa kaikenikäisille naisille. Punai-
sena lankana on kuitenkin naisen terveys 
ja hyvinvointi. Esimerkiksi naistentautien 
tuntemus ja tietoisuus niiden riskeistä 
olisi tarpeellista jokaiselle naiselle. 

Kaikki me naiset kohtaamme samoja 
haasteita eri ikävaiheissa. Kuukautiset al-
kavat, ehkäisy mietityttää, parisuhde tuo 
omia kysymyksiä, vaihdevuodet uusia 
asioita ja näkökin meillä kaikilla alkaa 
neljänkympin jälkeen heikkenemään. 
Naiseus ja kehomme tuo meille myös pal-
jon onnea ja iloa elämän eri käänteissä!

Kun keskustelin kokeneen gynekologin 
kanssa, havaitsin miten paljon hän ym-
märtääkään naisen elämästä. Sama tuttu 
gynekologi saattaa kulkea naisen vierellä 

hänen elämänsä suurimpien muutosten ja 
kysymysten kynnyksellä vuodesta toiseen. 
Harvoin missään ammatissa tietää niin 
paljon siitä, mitä naisen sisimmässä liik-
kuu – sekä fyysisesti että henkisesti.

Onneksi meillä Suomessa saa hyvää 
hoitoa ammattitaitoisilta lääkäreiltä ja 
hoitajilta. Voi tietää olevansa hyvissä kä-
sissä – oli sitten kyseessä rintasyövän tai 
vaihdevuosien hoito. 

Haluamme tänä vuonna tukea Plan 
säätiön tyttökampanjaa. Tuomme joka 
numerossa esiin tarinoita tyttöjen elä-
mästä. Tyttöjen ja naisten, jotka elävät 
ympäri maailmaa maissa, joissa kaikki 
ei ole vielä niin pitkälle kehittynyttä kuin 
täällä meillä.

Seuraava Uuma ilmestyy kesäkuun 
alussa, kun jo nautimme valoisista öistä 
ja kesätuulista. Kaunista kevättä kaikille 
lukijoillemme!

Uuman toimitus

ps. Palautetta ja aihetoiveita voit 
lähettää meille joko 
qr-koodin kautta tai  
sähköpostitse: info@doctrina.fi

Kuva: iStockphoto

Virusor lievittää kutinaa ja ärsytystä sekä hillitsee  
herpesviruksen toimintaa ja leviämistä limakalvolla

VIRUSOR
Nopea ja tehokas apu 

herpesinfektion hoitoon

*Ref.: Clinical report NEX/VIT- 702/9/02/09 c

Lievittää oireita jo  
2 tunnin kuluessa  

ensimmäisestä  
annostelusta*

Apteekista ilman reseptiä.
Lue lisää: www.virusor.fi
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Rintasyöpädiagnoosi – se pelätty 
ja jatkuvasti yleistynyt diagnoosi, 
jota kukaan nainen ei haluaisi 
kuulla. Jokainen meistä taitaa kui-
tenkin ainakin tuntea jonkun, joka 
on sairastanut rintasyövän. Mitä 
diagnoosin jälkeen tapahtuu ja 
millaista hoitoa potilas voi saada?

Asiantuntijoina:
ylihoitaja Riia Siivikko, 
vastaavat hoitajat Anne Heikkilä
ja Sirpa Sormunen, Laser Tilkka
 

Kun nainen on saanut rintasyöpädiag-
noosin, hän voi hakeutua hoitoon joko 
kunnalliseen tai yksityiseen hoitoon. 
Kaikkien tiedossa ei ole yksityisen hoi-
don mahdollisuudet ja toimintatavat. Riia 
Siivikko Laser Tilkasta tapaa päivittäin 
naispotilaita. Hän muistuttaa, että rinto-
jen tutkiminen koostuu monesta toisiaan 
täydentävästä osasta; rintojen omatoimi-
nen tutkiminen, kuvantamistutkimukset, 
mammografia ja täydentävä ultraääni-
tutkimus. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta 
mahdollinen kasvain todella havaitaan ja 
hoitoon päästään ajoissa. 

Hoito alkaa  
perusasioiden selvityksestä 
Ylihoitaja Riia Siivikko keskustelee kaik-
kien rintasyöpään sairastuneiden naisten 
kanssa Laser Tilkassa. Hän kertoo, miten 
normaali prosessi etenee sairaalassa. Sii-
vikko pitää tärkeimpänä selvittää naiselle 
ensin mistä rintasyövässä on kyse ja mi-
ten sitä hoidetaan. 

Seuraava keskustelunaihe on se, koska 
leikkaus voidaan tehdä. Ylihoitaja katsoo 
vastaava hoitaja Anne Heikkilän kanssa 

ajat, jotka sovitetaan kirurgin aikataului-
hin. Vastaava hoitaja Sirpa Sormunen aut-
taa tukitekstiilien valinnassa. Tukitekstii-
lit ovat tukevat rintaliivit, joita käytetään 
heti leikkauksen jälkeen, yleensä yötä 
päivää 1–2 kuukauden ajan leikkaavan 
kirurgin ohjeen mukaan. Niissä voidaan 
käyttää tarvittaessa myös rintaproteeseja.

Hoitajat kysyvät paljon erilaisia taus-
tatietoja naiselta. Esimerkiksi synny-
tykset, edelliset nukutukset tai luontais-
tuotteiden käyttö kuuluvat selvitettäviin 
asioihin. 

”Kaikki eivät tule ajatelleeksi, että 
luontaistuotteiden käyttökin on merki-
tyksellinen asia. Jos käyttää esim. kas-
viestrogeenia tai Omega-3:ta sisältävää 
valmistetta, täytyy se lopettaa ennen leik-
kausta”, Siivikko muistuttaa. 

Leikkaus  
räätälöidään yksilöllisesti
Kirurgi päättää aina yksilöllisesti lää-
kärin vastaanotolla, millainen leikkaus 
tehdään. Ensimmäinen lääkärin vastaan-
ottokerta kestää 1–2 tuntia, koska leik-
kauksen suunnitteluun potilaan kanssa 

Rintasyövän hoito yksityisessä sairaalassa
          Tukea ja yksilöllistä hoitoa naiselle

Kuvat: Suom
en Syöpäpotilaat ry:n Rinnankorjausleikkauksen käsikirja, m

aalaukset Eeva H
alm

e

laan tukena. Leikkauksen jälkeen on Riia 
Siivikon mukaan tärkeää osata kuunnella 
naista oikealla tavalla. Pitää ymmärtää 
koska hän on valmis vastaanottamaan li-
sätietoa leikkauksen jälkeisistä hoidoista 
ja muista käytännön asioista.

Heräämössä on usein mukana joku tai 
useampi omainen. Leikkauksen jälkeen 
alkaa ajatusten myllerrys ja mielessä on 
paljon kysymyksiä. Joillakin omainen hoi-
taa Siivikon mukaan useimmat käytän-
nön asiat, jotkut taas haluavat itse hoitaa.

Riia Siivikko suosittelee kipulääkkei-
den käyttöä leikkauksen jälkeen. Naiset 
ovat usein niin reippaita, että kieltäytyvät 
kipulääkkeistä. Olisi kuitenkin hyödyl-
listä käyttää niitä lääkärin määräyksen 
mukaan, sillä siten potilas saa paremman 
liikkuvuuden jäseniinsä, verenkierto pa-
ranee ja toipuu nopeammin. Myös fysio-
terapeutilla käynti kuuluu leikkauksen 
jälkeiseen hoitoon.

Kiitollisuus ja ilo paistavat
Kun leikkaus on tehty yksityisellä kli-
nikalla, sen jälkeinen jatkohoito (esim. 
sädehoito tai sytostaatit) tapahtuu joko 
yksityisessä Docrates-sairaalassa tai jul-
kisella puolella sairaalassa. 

”Leikkauksen jälkeen naiset ovat kii-
tollisia ja helpottuneita, koska tauti on 
saatu pois”, hoitajat kuvailevat.   

Vuositarkastus tehdään noin vuoden 
päästä. Silloin saatetaan myös rakentaa 
uusi nänni. ”Vuositarkastuksessa on mu-
kavaa nähdä elämäniloisia naisia, jotka 
suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuteen. 
Vaikka esim. painoa olisi tullut hieman 
lisää lääkkeiden takia, sellaiset asiat koe-
taan toissijaisiksi ja pieniksi. Näistä nai-
sista näkyy ilo”, Riia Siivikko kuvailee. 

Elämään on tullut uutta perspektiiviä 
ja monelle myös uutta sisältöä. Vakava 
sairaus voi olla käännekohta, jonka myötä 
elämä saa uutta potkua ja iloa. Vanhatkin 
asiat nähdään ehkä uudessa valossa ja 
niitä osataan arvostaa eri tavalla. Ihmi-
nen kai tarvitsee välillä erilaisia herätyk-
siä elämässään.

Lisätietoa: Rintasyöpävuosi, 
Aarnipuro Marja 
(kuvaus rintasyöpäpotilaan vuodesta)
www.syopapotilaat.fi:
Rinnankorjausleikkauksen käsikirja

  
   

Teija sairastui rintasyöpään viiden-
kympin tienoilla. Hän kertoo tunte-
muksistaan näin:

Diagnoosin saaminen oli shokki, 
vaikka oikeastaan tiesin vastauksen. 
Ajatukset risteilivät sinne tänne ja 
tietenkin ensimmäinen huoli oli, 
että onkohan syöpä levinnyt. Onko 
minulla paljon elinaikaa, kuolenko 
minä kohta? Mitä olen tehnyt vää-
rin, että saan tällaisen taudin, miksi 
minä? Onneksi hain itselleni keskus-
teluapua ja pystyin ajattelemaan 
vähän järkevämmin ja suhtautu-
maan tulevaisuuteen valoisammin.

Leikkauksen jälkeen kaikki konk-
retisoitui – minulta leikattiin rinta 
pois. Yritin selvitä päivästä toiseen. 
Vähitellen voimat karttuivat ja läh-
din ulos kävelylenkeille. Päätin ul-
koilla aina kun vain jaksoin. Raitis 
ilma teki hyvää. Ystävät kävivät ky-
lässä ja veivät minua kaupungille 
kahville, sain muutakin ajateltavaa. 

Jännitin tietenkin tulevia hoitoja, 
miten ne vaikuttavat minuun ja 
miten jaksan. Hoitojen jälkeen ha-
lusin töihin mahdollisimman pian, 
jotta saatoin viettää ns. normaalia 
elämää ja nähdä muita ihmisiä.

Nyt kun on kulunut jo muuta-
ma vuosi leikkauksesta ja hoidoista, 
mietin välillä tapahtuiko se todella 
minulle. Voin tällä hetkellä hyvin 
ja suhtaudun positiivisesti elämää-
ni. Vuositarkastuksien odottaminen 
jännittää toki aina kovasti. Sairastu-
minen opetti, että elämä voi heit-
tää volttia yllättäen, eikä mikään 
ole itsestään selvää. Yritän toteuttaa 
haaveitani, enkä odota, että sitten 
joskus… Nautin kesän lämmöstä, 
kevään vihreydestä, syksyn väreistä 
ja talven pakkasista. Pieniä asioita, 
mutta suuria kuitenkin. Mielestäni 
meillä on erittäin hyvä ja korkeata-
soinen syöpähoito ja siksi saa kuul-
la upeita selviytymistarinoita.

halutaan käyttää runsaasti aikaa. Erilaisia 
vaihtoehtoja löytyy monia. 

Joskus rekonstruktio tehdään samalla 
kertaa. Siinä potilaan kudosta siirretään 
toisesta paikasta (esim. vatsa- tai selkä-
kieleke) korvaamaan poistettavaa rinta-
kudosta. Potilas voi myös olla niin hoikka, 
että omaa kudosta ei riitä siirrettäväksi. 
Silloin käytetään silikoniproteesia. Myö-
häisrekonstruktio on yhtä lailla mah-
dollinen. Silloin rinnan korjaus tehdään 
myöhemmin erikseen. Ennen myöhäis-
rekonstruktiota odotetaan että haava on 
ensin parantunut hyvin. 

Yleensä potilaat ovat Riia Siivikon 
mukaan reippaita ja rauhallisia. Kun he 
tietävät mitä tapahtuu ja tuntevat olevan-
sa hyvissä käsissä, on helpottavaa päästä 
hoitoon nopeasti.  ”Naisilla on hyvä tahto-
tila ja taistelumieli, kun tulevat hoitoon”, 
Riia Siivikko kertoo.

Laser Tilkassa nainen pääsee jo kah-
den viikon sisällä yhteydenotostaan lei-
kattavaksi. Jokin perussairaus ja sen tila 
saattavat muuttaa aikataulua.

Juuri ennen leikkausta 
ja sen jälkeen
Juuri ennen leikkausta tehdään vartijai-
musolmukemerkkaus. Esim. Docrates syö-
päsairaala hoitaa nämä merkkaukset. Sen 
perusteella määritellään leikkauksen teko-
tapa. Sen jälkeen kuvataan rinta ja otetaan 
verikokeet, jotka kirurgi tai anestesialää-
käri on määrännyt. Ennen leikkausta pitää 
olla 6 tuntia syömättä ja 2 tuntia juomatta 
vettäkään. Heräämössä hoidetaan ennen 
leikkausta vaatteiden vaihto ja lääkityksen 
tarkistus ennen nukutusta. Anestesialää-
käri ottaa kantaa lääkitykseen.

Leikkaus kestää noin 2–8 tuntia, 
mutta keskimääräinen aika on 3 tuntia. 
Jos kainalon imusolmukkeita ei tarvitse 
poistaa (kainaloevakuaatio), leikkaus su-
juu nopeammin. Jos patologi on toden-
nut jääleikkeen perusteella taudin myös 
kainalossa, täytyy kainalon imusolmuk-
keet tyhjentää. Selkäkielekkeellä tehty 
rekonstruktio kestää noin 5 tuntia ja vat-
sakielekkeellä tehty noin 8 tuntia. Kaina-
loevakuaatio saattaa aiheuttaa turvotusta 
käsivarteen. Silloin myös käden kuntou-
tus on tärkeää, hoitajat kertovat.

Ennen leikkausta ja sen jälkeen poti-
laalla on mahdollisuus keskustella hoi-
tajien kanssa moneen otteeseen. Myös 
hetkeä ennen leikkausta hoitaja on poti-
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sairauksista anoreksia tai bulimia vaikut-
tavat hiustenlähtöön. Niiden hoitoon tar-
vitset lääkärin apua. Syö aitoa ruokaa! 

Elintavoilla on tunnetusti suuri mer-
kitys hiusten kuntoon. Tupakointi on 
pahimmasta päästä hiusten vaurioittajia. 
Liiallinen alkoholin käyttö, huumeet ja 
liikunnan puute voivat myös olla syynä. 
Epäsäännöllinen elämä ja yksipuolinen 
ravinto lisäävät hiustenlähtöä. Syitä tähän 
ongelmaan on siis todellakin monia. Lii-
ku, elä säännöllisesti (ainakin yleen-
sä), hoida unihäiriöt pois ja pidä koh-
tuus kaikessa!

Maantieteelliset syyt tarkoittavat mag-
nesiusköyhää maaperää, d-vitamiinin 
puutetta, talviajan ravintoa, valon ja vuo-
denaikojen vaihtelua. Eli Suomen oloissa 
on omat haasteensa myös hiusten kuntoa 
ajatellen. Mittauta vitamiini-, kiven-
näis- ja hivenainearvosi ja käytä tar-
vittaessa oikeanlaisia ravintolisiä!
 
Lähde: 
Hiusten ja hiuspohjan hyvinvointi,
Annikki Hagros-Koski 
(Hiusakatemia)

Hiukset ovat naiselle yksi tärkeim-
piä ulkoisia naiseuden kuvia.

Hiustenlähtö tai kaljuuntuminen 
eivät ole vain miesten ongelma, 
myös naisten hiukset vähenevät. 
Syitä on monia. Ne liittyvät 
naisen ikään, elämäntilanteeseen, 
hyvinvointiin ja terveyteen. Miten 
yleinen tämä ongelma on ja mitä 
sille voidaan tehdä?

Jopa puolet naisista menettää hiuksiaan 
iän myötä. Kuitenkin monilla vanhuk-
silla on yhä paksut hiukset. Ikää ei siis 
voi yksin syyttää. Hiukset voivat lähteä 
myös rajun laihtumisen, jatkuvan stres-
sin, masennuksen tai infektioiden vuoksi. 
Hormonaaliset syytkin vaikuttavat asiaan 
naisilla. Hiustenpidennykset voivat vahin-
goittaa päänahkaa niin, että tukka alkaa 
lähteä.

Hiusten ja hiuspohjan ongelmat eivät 
ole hoidettavissa vain hyvillä hoitoaineilla 
tai shampoilla. Vaikka niidenkin laatuun 
kannattaa panostaa, on hyvä muistaa 
hiusten kauneuden lähtevän pitkälti myös 
sisäisistä tekijöistä. Liika peseminen ja 
hoitaminen vaurioittavat myös hiuspoh-
jaa, vaikka käyttäisikin hyviä tuotteita.

Mitä hiustenlähtö tarkoittaa?
Hiustenlähtö tarkoittaa konkreettisesti 
sitä, että hius siirtyy kesken kasvun le-
potilaan ja putoaa sitten ennenaikaisesti 
pois. Uusi hius kasvaa tuohon samaan 
hiustuppeen, mutta vasta kasvusyklin lo-
puttua.

Hiustenlähtö saattaa kertoa kehon häi-
riötilasta. Jos hiustenlähtö alkaa naisella 
nopeasti, on syytä mittauttaa veriarvot, 
kilpirauhasarvot, kolesteroli, verensokeri 
ja d3-vitamiiniarvo. 

Ruokavalion tarkistus on myös pai-
kallaan. Monet kuvittelevat syövänsä 
terveellisesti, mutta ruokailutottumukset 
saattavat pitää sisällään paljonkin vääriä 
luuloja.

Normaaliravinto ei aina riitä pitämään 
esimerkiksi pitkän talven aikana naisen 
ravitsemusta riittävän hyvällä tasolla. 
Ruoka-aineiden sisältämät torjunta-ai-
neet, pitkät kuljetusmatkat, säilöntäai-
neet, prosessointi tai liika sokeri saattavat 
aiheuttaa puutoksia. Ne näkyvät myös 
hiuksissa.

 

Hiustenlähdön syistä
Lääketieteellisisä syitä, jotka vaikuttavat 
hiustenlähtöön, on paljon. Syitä voivat 
olla esim. kilpirauhasen sairaus, sydän-
sairaus, syöpä (sädehoito), influenssa 
tai muut flunssat, diabetes, nivelreuma, 
migreeni, ihottumat, allergia, psyykki-
nen sairaus, anemia, synnytykset, tietyt 
lääkkeet tai maksa- ja munuaistaudit. 
Sairauksista jää aina merkkinsä hiusten 
kuitukerroksiin.

Hormonaaliset syyt voivat naisilla joh-
tua naishormonien vajauksen lisäksi ai-
nakin stressihormonista tai kilpirauhas-
hormonista. Myös muita hormonaalisia 
vaikutuksia on tutkittu (niistä enemmän 
seuraavassa Uumassa). Näissä tilan-
teissa oikea lääkitys tai hormonihoito 
yleensä korjaavat asian. 

Raskaus sen sijaan on yleensä loisto-
aikaa naisten hiuksia ajatellen. Imetyksen 
aikana hormonitasapaino muuttuu taas 
ja sen jälkeen hiuksia saattaa lähteä ta-
vallista enemmän. Hiusten kunnon pitäisi 
kohentua viimeistään, kun imetyksen lo-
petuksesta on kulunut noin 6 kuukautta. 

Hiuspohjan häiriötiloja on monia. 
Usein esiintyy hilsettä, tulehduksia, tali-
punkkia, hiustupen tukkeumaa, hiivatu-
lehdusta tai muita hiuspohjan sairauksia. 
Selvitä hiuspohjasi kunto hiuspohja- 
asiantuntijalla tai ihotautilääkärillä!

Psyykkisistä tekijöistä stressi, masen-
nus, toivottomuus, arvottomuuden tunne 
tai psyyken sairaudet saattavat aiheuttaa 
hiustenlähtöä. Hiusjuuren ympärillä oleva 
sidekudos supistelee kun ihminen stressaa. 
Hiusjuuren varsi voi rankassa stressitilan-
teessa vaurioitua ja aiheuttaa hiustenläh-
töä. Naura, sure, puhu, ilmaise itseäsi, 
niin vähennät pahaa oloa ja stressiä!

Ravinto saattaa olla puutteellista ja 
vääränlaista. Säännöllistä prosessoidun 
ruoan käyttöä ei voi unohtaa listalta. 
Myös nesteen ja rasvan vajaus ovat va-
hingollisia. Ravitsemukseen liittyvistä 

Hiustutkija Annikki Ha-
gros-Koski nimeää hius-
tenlähdön päätekijät näin:

• Perinnölliset tekijät
• Lääketieteelliset syyt
• Hormonaaliset tekijät
• Psyykkiset tekijät
• Ravinto
• Maantieteelliset syyt
• Elintavat
• Hiuspohjan häiriötilat

 Onko tukka hyvin  – vai onko sitä? 

Kuva: iStockphoto
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Hei. 

Kiitos kysymyksestäsi. On hienoa kuul-
la, että nautit seksistä parisuhteessasi ja 
olette tutustuneet myös seksilelujen maa-
ilmaan kumppanisi kanssa. 

Orgasmin saamiseen liittyvät ongelmat 
ovat varsin yleisiä. Kerroit kysymyksessä-
si, että olet ollut pari kertaa lähellä orgas-
mia. Mitä silloin mielessäsi ja ajatuksissasi 
tapahtuu kun orgasmi ei tulekaan? Tulee-
ko mieleesi joku erityinen ajatus tai tunne 
juuri kun olet saamassa orgasmin? Orgas-
min saavuttaminen vaatii usein heittäyty-
mistä nautinnon pauloihin. Jos mielessä 
pyörii jokin muu asia tai epämiellyttävä 
tunne, on orgasmin valtaan heittäytymi-
nen usein vaikeaa. Tiedostamalla ensin 
omat ajatuksensa ja tunteensa on niitä 
usein myös helpompi muuttaa.

 Orgasmin hetkellä ihminen on usein 
hallitsemattomassa tilassa, paljaana ja 
omana itsenään. Joskus orgasmin pyör-
teisiin heittäytyminen voi olla vaikeaa 
kumppanin läsnä ollessa. Tämä vaatiikin 
luottamuksellista ja turvallista parisuh-
detta, mutta myös naisen omaa kykyä 
antautua orgasmin valtaan. Mielikuvien 
eli fantasioiden käyttäminen, aktiivinen 
itsensä ilmaiseminen toiselle osapuolelle 
sekä itsensä kiihottava hyväily rakaste-

lun aikana edesauttavat kiihottumisen ja 
nautinnon lisääntymistä. 

Sooloseksi on hyvä keino tutustua 
omaan kehoon ja sen reaktioihin. Kun on 
ensin opetellut orgasmin saamisen yksin, 
on se usein helpompaa myös kumppanin 
kanssa. Sooloseksin avulla voit opetella 
myös millainen kosketus sinusta tuntuu 
hyvältä sekä mitkä asiat mielessäsi ja ke-
hossasi edesauttavat orgasmin saamista. 
Näitä samoja asioista voi myös toistaa 
kumppanin kanssa rakastellessa sekä 
opettaa hänelle millaisesta kosketuksesta 
Sinä pidät. 

On myös hyvä muistaa, että on var-
sin yleistä, ettei nainen saa orgasmia yh-
dynnässä. Paineet orgasmin saamisesta, 
suorittamisen tunne ja ”pakonomainen 
rutiini” ovat asioita jotka vievät energiaa 
seksuaalisesta nautinnosta. Ei ole ihme 
ettei orgasmia tällöin tule. Parisuhteessa 
olisikin hyvä muistaa, ettei naisen tar-
vitse saada orgasmia yhdynnän aikana, 
eikä yhtä aikaa miehen kanssa. On monia 
tapoja rakastella, tuottaa ja saada seksu-
aalista nautintoa. Kumppani voi hyväillä 
toista suulla, käsin tai vibraattorin avulla 
missä tahansa rakastelun vaiheessa. Toi-
sinaan myös perinteinen yhdyntä voi-

Hei  Annu! 

Olen 21-vuotias nainen. Ongelmani 
on se, että en ole koskaan saanut or-
gasmia. Menetin neitsyyteni 18-vuo-
tiaana. Aloitin 19-vuotiaana edellisen 
parisuhteeni. Entisessä suhteessani, 
samoin kuin nykyisessäkin olen ollut 
pari kertaa todella lähellä orgasmia, 
mutta sitten en kuitenkaan sitä saa-
nut. Nautin seksistä parisuhteessani 
ja olemme käyttäneet myös joitakin 
kiihotuslelujakin… 

 Osaatko kertoa miksi en ole saanut 
orgasmia ja paljonko kehoni vaatii 
orgasmin saavuttamiseksi? 

Kiitos vastauksesta!

daan jättää väliin eikä orgasminkaan tar-
vitse aina tulla. Seksuaalista nautintoa ja 
tyydytystä voidaan kokea monilla tavoilla. 
Omaa seksuaalista nautintoaan kannattaa 
tutkiskella avoimin mielin yksin ja myös 
yhdessä kumppanin kanssa. 

Kannustan sinua myös avoimuuteen 
kumppanisi kanssa. Keskustele tunteis-
tasi ja ajatuksistasi hänen kanssaan. 
Parisuhteen läheisyys, kunnioitus, avoi-
muus ja toisen huomioiminen lähentävät 
kumppaneita myös makuuhuoneen puo-
lella. Silloin kun toisen kanssa on turval-
linen ja hyvä olla, on orgasmin valtaan 
heittäytyminenkin usein helpompaa. 

Ystävällisin terveisin 
Annukka Lavikainen 
Seksuaaliterapeutti
Kaalimato.com

Lue lisää Annun palstan mielenkiintoisia juttuja osoitteessa klubi.kaalimato.com

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen käsittelee Uumassa seksuaalisuuteen 
liittyviä kysymyksiä, joihin on törmännyt työssään. Lisää hänelle esitettyjä 

kysymyksiä ja vastauksia voit käydä lukemassa osoitteessa
klubi.kaalimato.com/annunpalsta.

Lääkärin termiviidakko

Adenokarsinooma

Rauhasepiteelistä lähtöisin oleva 
pahanlaatuinen kasvain 
(esim. kohdunkaulassa)

Candida albicans
Yleisin hiivasienitulehduksen aiheuttaja

Cervix
Kohdunkaula

Dyspareunia
Yhdyntään liittyvät kivut naisella

Dysuria
Virtsaamisvaikeudet

endometrium
Kohdunrunko, 
kohdun sisäpinnan limakalvo

epiteeli
Ihon ja limakalvojen pintaa 
päällystävä verisuoneton kerros

HDL-kolesteroli 
Hyvä kolestroli (veriplasman, seerumin)
HDL:n (high-density lipoprotein) 
osana oleva kolesteroli, 
jonka korkea pitoisuus suojaa 
sepelvaltimotaudilta 
ja yleensäkin ateroskleroosilta 

Hyperplasia

Solumäärän lisääntyminen

Myooma
Hyvänlaatuinen kohtulihaksen kasvain

Progestiini 
eli keltarauhashormoni
keltarauhasen ja istukan erittämiä 
hormoneja (etenkin progesteroni), 
jotka muokkaavat kohdun limakalvoa 
kuukautiskierron loppuvaiheessa 
ja raskauden aikana sikiön kasvulle 
otolliseksi

Trichomonas vaginalis
emätinsiimaeliö; 
ihmisen sukupuolielimissä 
(usein oireita aiheuttamatta) 
elävä trikomonas 
(loisina eläviä siimaeliöitä), 
joka voi aiheuttaa 
mm. emätintulehduksen

Vagina
Emätin

Vulva
Ulkosynnyttimet

 

etuliitteitä,

joita käytetään laboratorion verikokeissa 
(kertoo mistä näyte on otettu):
B (blood) kokoverinäyte
P plasmasta tutkittu näyte
S seerumista tutkittu näyte
f (fasting) -etuliite tarkoittaa 
paastoverinäytettä, 
tällaista tutkimusta ennen ei saa syödä 
eikä juoda energiapitoisia juomia 
kymmeneen tuntiin
U-etuliite tarkoittaa virtsanäytettä

esimerkkinä edellisistä:
S-Krea
(laboratoriolyhenteessä) 
kreatiniinin pitoisuus seerumissa 
(tutkitaan munuaisten toimintaa)

S-Trigly
(laboratoriolyhenteessä:) triglyseridien 
(rasva-aineiden) pitoisuus seerumissa

Lähteet:
www.terveyskirjasto.fi
Naistentaudit ja synnytykset, 
Ylikorkala O., Kauppila A. 
toim., Duodecim 2001  

Kuva: iStockphoto
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KuuKAuTiseT eiVäT eNää
esTä KouLuNKäyNTiä

Herpes on yleinen ongelma. Sitä on ole-
massa 8 eri alamuotoa, mutta niistä 
vain 2 tekee herpesoireita. On kyse 1- ja 
2-tyypin herpeksestä. 1-tyyppi (hsvı) on 
yleisemmin kasvoissa ja 2-tyyppi (hsv2) 
genitaalialueella ilmenevää lajia. Molem-
mat herpestyypit voivat kuitenkin oireilla 
missä vain ja lääketiede ei periaatteessa 
erottelekaan niitä toisistaan. Hoito on 
molemmissa sama.

Oireet ilmestyvät noin 4 –14 vuorokau-
den jälkeen tartunnasta. Ensimmäinen 
herpestartunta voi olla myös oireeton.

Tavallisimpia alkuoireita infektioalu-
eilla ovat ihon tunnottomuus, punoitus, 
kirvely ja kutina. Seuraavaksi ilmaantuvat 
rakkulat. Näiden oireiden jälkeen rakku-
lat alkavat vetistyä ja puhkeavat lopulta. 
Parantuminen vie muutamasta päivästä 
pisimmillään 3– 4 viikkoon. Genitaaliher-
pekseen saattaa liittyä myös kuumeilu.

Kantajana syntymästä saakka 
– oireettomasti 
Noin 95 % ihmisistä on hsvı-viruksen 
kantajia. Suurin osa on saanut viruksen 
jo synnytyksessä äidiltään. 20 % kantaa  
hsv2-virusta. Virus lymyilee yleensä ih-
misen hermostossa. Syinä sen aktivoitu-
miseen voivat olla esim. flunssa, stressi, 
kuukautiset tai aurinko. Atoopikoilla her-
pes oireilee herkemmin. 

Joillakin yhdyntä aktivoi herpeksen. 
Tämä saattaa aiheuttaa parisuhdeongel-
mia, sillä henkilö on saattanut olla kanta-
jana syntymästään saakka, mutta infektio 
puhkeaa vasta esim. seksielämän alettua.

Kantajuus voidaan tarvittaessa testata 
verestä. Jos nainen saa raskauden aikana 
ensimmäisen infektion, halutaan yleensä 
testata, onko hän itse kantaja. Sillä saattaa 
olla merkitystä sikiölle.

Varhainen hoito tärkeää
Lääkehoidon tavoite on lievittää oireita 
ja vähentää viruksen erittymistä. Lääke-
hoitoina käytetään joko tablettimuotoista 

kuuria tai paikallisesti levitettäviä asiklo-
viiri-voiteita. 

Tablettimuotoista hoitoa käytetään 
yleensä silloin, kun herpes on ärhäkkää 
lajia. Näitä resptilääkkeitä on kolmea 
lajia: asikloviiri, sen johdos vasikloviiri 
ja famsikloviiri. Tablettihoitoa voidaan 
myös käyttää ennaltaehkäisevänä kuuri-
na pidempään. Tällaista hoitoa saatetaan 
tarvita, jos infektio toistuu kovin usein. 
Nämä lääkkeet vaikuttavat solun sisäl-
lä estäen virusten lisääntymisen. Jotta 
tablettihoidosta olisi hyötyä herpeksen 
hoidossa, tulee kuuri aloittaa 24 tunnin 
sisällä oireiden alkamisesta. (Viite 1)

Asikloviirivoide toimii puolestaan 
huuliherpeksen hoidossa. Kun iho alkaa 
oireilla herpekselle ominaisin tunte-
muksin, on hyvä aloittaa paikallishoidon 
käyttö saman tien. Asikloviirivoiteilla ei 
kuitenkaan ole todettu olevan apua geni-
taaliherpeksen hoitoon. Muitakin hoito-
muotoja on. (Viite 2) 

Lääkkeet eivät paranna herpestä, vaan 
vievät oireita pois. Oireet ovat ikäviä 
kosmeettisesti, mutta voivat myös olla 
kivuliaita esim. genitaalialueella. Lisäksi 
oireinen herpes tarttuu helpommin kuin 
oireeton. 

Ennaltaehkäisevä ja nopeasti oireet 
pois vievä hoito siis ehkäisee myös jonkin 
verran tartuntaa. Kondomi on kuitenkin 
varmin tapa ehkäistä genitaalialueen her-
peksen tartunta partneriin.

uusia tablettihoitoa 
tukevia hoitomuotoja  
genitaaliherpeksen hoitoon
Tablettihoito alkaa tehota noin 2 vrk ku-
luessa kuurin aloittamisesta, joten se olisi 
otettava heti  oireiden alkaessa. Reseptin 
pitäisi siis olla valmiina kotona kun oi-
reet alkavat. Ensikertaa genitaaliherpestä 
sairastavilla tämä ei tietenkään ole mah-
dollista. Myöskään kaikilla useasti oireita 
saavilla ei välttämättä ole reseptiä valmii-
na odottamassa. Siksi tablettihoitoa tuke-

maan olisi hyvä saada nopeasti tehoava 
reseptivapaa valmiste, joka lievittää kipua 
ja estää herpesviruksen leviämistä. 

Uuman toimitus tutustui Terveys- 
messuilla Virusoriin, joka on uudenlainen 
reseptivapaa valmiste genitaaliherpek-
sen hoitoon. Valmisteen teho perustuu 
kasvipolyfenoleihin, jotka estävät vapai-
den virusten pääsyä uusiin soluihin sekä 
glyseroliin, joka huuhtelee ärtynyttä li-
makalvoa. Virusor lievittää oireita ja hi-
dastaa infektion etenemistä tukien sekä 
täydentäen tablettihoitoa. 

Naisille valmistetta voidaan annostella 
paikallisesti suoraan emättimeen geni-
taalialueen herpeksen hoidossa. Samalla 
suojataan haavaumia muiden tautien 
tartunnoilta. Esim. bakteerivaginoosin on 
todettu uusiutuvan herkästi herpeksen 
yhteydessä. Samaa tuotetta voidaan myös 
käyttää annostelemalla tippoja suoraan 
haavaumiin esim. miehillä ja kun haavau-
mat sijaitsevat ulkosynnyttimissä.

Lisätietoa herpeksen hoidosta:
http://www.terveyskirjasto.fi/
terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=
dlk00713&p_haku=herpes

Viite 1:
Sukuelinherpeksen hoito on aloitettava 

vuorokauden kuluessa oireiden alkamises-
ta, jotta sillä olisi merkittävää vaikutusta. 
Lääkärilehti 37/2009

Viite 2:
Ei ole näyttöä paikallishoidon (asikloviiri- ja 

pensikloviirivoiteet) tehosta sukupuoliher-
peksen hoidossa. Käypä hoito 30.06.2010

Herpes ei katoa, 
mutta oireita voi ja kannattaa hoitaa – nopeasti!
Asiantuntija: Ihotauteihin erikoistuva lääkäri Alexander Salava

Planin tyttöuutisia maailmalta

KuuKAuTiseT eiVäT eNää
esTä KouLuNKäyNTiä

Vielä joitakin vuosia sitten kuukautiset 
olivat vaiettu aihe itäzimbabwelaisessa 
Nyakatsapan kylässä. Pojat kiusasivat 
koulussa tyttöjä, joilla oli kuukautiset.

– Pojat naureskelivat etenkin, kun 
tytöt tahrasivat mekkonsa luokassa. He 
piirsivät pilakuvia ja pilkkasivat tyttöjä 
niin paljon, että tytöillä oli tapana viettää 
jopa viikko kuukaudesta kotona vain sik-
si, että heitä hävetti tulla kouluun, kertoo 
Planin yhteisötyöntekijä Luciana Ny-
amapfene.

Pitkät poissaolot vaikuttivat tyttö-
jen oppimistuloksiin. Plan päätti vastata 
ongelmaan tekemällä yhteistyötä nuor-
ten kerhon, Nyakatsapa Girls Fellowship 
Clubin, kanssa. Ryhmään kuuluu nyt 25 
tyttöä ja 12 poikaa, jotka puhuvat kou-
lulaisille, opettajille ja muille kyläläisille 
tyttöjen lisääntymisterveydestä ja hygie-
niasta.

Plan on myös rakentanut paikallisten 
kumppaneidensa kanssa Nyakatsapan 
kouluun kunnolliset tyttöjen vessat, jois-
sa voi vaihtaa vaatteita ja peseytyä turval-
lisesti ja rauhassa muiden katseilta.

Lisäksi järjestö koulutti kerhon jäse-
niä terveydestä ja hygieniasta sekä yrit-
täjyydestä. Nyt kerholaiset tuottavat itse 
terveyssiteitä myytäviksi. Tytöt, joilla ei 
ole varaa siteisiin, saavat niitä kerholta 
ilmaiseksi.

Pojat tyttöjen asialla
Pojilla on kerhossa avainrooli: he osal-
listuvat siteiden valmistukseen, puhuvat 
ennakkoluuloja vastaan yhteisössään ja 
osallistuvat kuukautisista kertoviin esitel-
miin ja näytelmiin, jotka levittävät tehok-
kaasti tietoa aiheesta.

– Liityin kerhoon, jotta olisin esi-
merkki muille pojille. Kuukautiset ovat 

normaali asia, ja poikien osallistuminen 
toimintaan lisää ymmärrystä siitä, ettei 
kuukautisissa ole mitään ihmeellistä, sa-
noo 18-vuotias Tengerai.

Myös Tendai, 19, on ylpeä siitä, että 
on mukana toiminnassa.

– Joka vuosi pojat pärjäävät koulussa 
paremmin kuin tytöt, mutta pian tytöt 
läpäisevät kokeet yhtä hyvin kuin pojat. 
Tykkään yhteisömme tytöistä enkä halua, 
että he menettävät mahdollisuutensa syr-
jinnän takia, Tendai sanoo.

17-vuotias Tinotenda iloitsee, että 
pojat tukevat häntä ja muita tyttöjä. Hä-
nen kaksi veljeään ovat mukana kerhossa. 
Tinotenda haaveilee, että voi opiskella ih-
misoikeusjuristiksi.

– Minun täytyy olla luja ja kamppailla 
muiden naisten puolesta. He eivät tiedä, 
että heidän oikeuksiaan poljetaan.

Zimbabwen Nyakatsapassa asuvat 

tytöt jäivät aiemmin pois koulusta 

kuukautisten aikana kiusaamisen 

ja puutteellisen tiedon takia. Asia 

muuttui, kun nuorten kerho alkoi 

puhua avoimesti kuukautisista.

Kuva: iStockphoto
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Nuorisolääkärin vastaanoton asiakkaista 
on Kirkkonummella noin 60 % tyttöjä. 
Elina Hermansonin vastaanotolle haku-
tuu paljon niitä, joilla on moniakin haas-
teita naiseksi kasvamisessa tai ylipäänsä 
terveydessään. Joskus tukea tarvitaan 
myös siinä, että uskaltautuu esim. psy-
kiatrin juttusille. Hermansonilla on laaja 
kokemus lasten ja nuorten terveydenhoi-
dosta yleensäkin. 

Hänen vastaanottoaikansa on aina 
tunnin mittainen, joten siinä ehditään 
jo käydä läpi monia asioita. Yleensä vas-
taanotolle tullaan vanhemman kanssa, 
mikä onkin Hermansonin mukaan toi-
vottavaa. Osan ajasta vanhempi saa sit-
ten odotella ulkopuolella, jotta lääkäri ja 
potilas saavat rauhan luottamukselliselle 
keskustelulle.

Hermanson pitää ennaltaehkäisyä 
yhtä tärkeänä kuin hoitoa. Nuoren kuun-
teleminen ja pysyvä, luottamuksellinen 
lääkärisuhde ovat kaiken a ja o. 
 
Tytön kasvun merkkipaalut 
Tytön kasvuun naiseksi mahtuu monia 
ihmeellisiä asioita. Nuorisolääkäri Elina 
Hermanson listaa tytön merkittävimpiä 
asioita näin:
•  Ensimmäiset rintaliivit
• Kuukautisten alkaminen
• Meikkaus ja siihen liittyvä pohdinta
 – meikatako vai ei?
• Seurustelu ja jossakin vaiheessa
 mahdollisesti seksi (Seksi ei 
 välttämättä kuulu lainkaan 
 seurusteluun, eikä aina taas seksiin 
 kuulu seurustelu) 

Vanhempien tärkeä rooli 
tytön kasvamisessa
”Äidin tai muun naispuolisen huolta-
jan pitäisi olla tytölle roolimalli. Tytöllä 
on helppo kasvaa, jos hänellä on itseään 
arvostava äiti”, Hermanson kertoo. Jos 
kotona jollakin perheenjäsenellä on mer-
kittäviä ongelmia tai huolia, ei nuori pys-
ty keskittymään omaan kehitykseensä. 
Silloin kehitys voi häiriintyä. On tärkeää 

että nuorella on mahdollisuus keskittyä 
omiin asioihinsa ja kehonsa muutoksiin 
rauhassa.

Myös isän rooli on erittäin merkityk-
sellinen. Isän on tärkeää osoittaa arvostus-
ta tyttärensä naiseudelle. Vanhempien pi-
täisi Elina Hermansonin mukaan selittää 
nuorelle seksiin kuuluvat osa-alueet, jotka 
jaotellaan näin: Biologia, Tunne, Järki.

Biologiasta saadaan tänä päivänä kou-
luissa runsaasti tietoa, mutta tunne ja jär-
ki jäävät kotiopetukseen.

Terveeseen seksiin kuuluvat tunte-
mukset nautinto, positiivisuus, kiihot-
tuminen. Nuorelle tytölle on hyvä myös 
muistuttaa, että seksi ei ole koskaan pa-
kollista eikä missään tietyssä iässä pidä 
ryhtyä harrastamaan sitä.
 
Nykyajan haasteet ja media
Monissa kouluissa seksuaalisuuden ke-
hitystä pikkulapsesta nuoreksi aikuiseksi 
käydään Seksuaalisuuden portaat -ope-
tusmallin kanssa läpi. Niillä Hermanson 
tarkoittaa nuoren etenemistä seksuaa-
lisuuden polulla. Portaat etenevät van-
hempien rakkaudesta, idolirakkauteen, 
salaiseen rakastumiseen todelliseen hen-
kilöön, ensimmäisiin kontakteihin ihas-
tuksen kohteeseen ja lopulta suudelmaan. 
Näiden jälkeen seuraavat jossakin ikävai-
heessa ensimmäinen riisuutuminen ja  
myöhemmin yhdyntä.

Nuorelle on myös hyvä muistuttaa, 
että kaikki mitä tv:ssä näkyy, ei ole totta. 
Nykyajan nuori näkee ennen omaa en-
simmäistä yhdyntäkokemustaan seksiä 
tv:ssä lukuisia kertoja. Mutta kuva on 
usein hyvinkin vääristävä. 

Hermanson muistuttaa, että suhteissa 
on paljon muutakin kuin seksi ja yhdyn-
tä. Nuorella saattaa olla kova kiire ”päästä 
neitsyydestään” keinolla millä hyvänsä. 
Aikuisen tehtävä olisi saada näkemään 
elämän moninaisuus ja suhteiden erilai-
suus. Seksi ei kuulu joka paikkaan.

Porno on vain näyteltyä seksiä, jota 
tehdään kaupallisia tarkoituksia varten 
– seksin katseleminen kiihottaa monia. 

Porno luo turhia ulkonäkö- ja suori-
tuspaineita. Siinä tunteet usein unohde-
taan.  Sellaisia oikeaan seksiin kuuluvia 
olennaisia elementtejä, kuten kumman-
kin osapuolen turvallinen olo, ei näy.

Tyttöjen ulkonäköpaineet ovat myös 
kasvaneet viime vuosina  median ja so-
siaalisen median myötä. Lisäksi uusien 
kulttuurien lisääntyminen tuo esimer-
kiksi pukeutumiseen tai käyttäytymis-
koodeihin liittyviä väärinymmärryksiä. 
Nuoresta tytöstä on imartelevaa saada 
huomiota ja katseita pukeutumisensa an-
siosta. Kaikissa kulttuureissa (eikä aina 
suomalaisessakaan) provosoivaa pukeu-
tumista ei ymmärretä ja se saattaa johtaa 
jopa vaarallisiin tilanteisiin. 

ehkäisy ja sen valinta 
on iso asia
Elina Hermanson kysyy myös ehkäisystä 
aina, kun tytön kanssa puhutaan hänen 
terveyteensä liittyvistä asioista. ”On tär-
keä tietää onko tyttö jo alkanut huolehtia 
ehkäisystään”, Hermanson toteaa. Usein 
tytöt käyvät ehkäisyneuvolassa hakemas-
sa ensimmäiset ehkäisypillerireseptit, 
mutta hänenkin luonaan aloitetaan pille-
reiden käyttöä.

Kun kondomi ei enää riitä ainoaksi eh-
käisyksi, nuorten on aika lähteä ehkäisy-
neuvolaan tai lääkäriin. Yleensä ehkäisy-
asioista puhumaan tulee vain tyttö, mikä 
Elina Hermansonin mielestä on hiukan 
hassua, koska tarkoitus on toki ehkäis-
tä myös pojan isäksitulemista. Olisi siis 
pojankin intresseissä tietää, mitä riskejä, 
hyötyjä ja haittoja eri menetelmissä on.

Ehkäisyvalmisteita on monia. Mene-
telmän valinnassa mietitään esimerkiksi 
suvun sairauksia, sitä tupakoiko tyttö ja 
onko hänellä migreeniä. Myös laskimotu-
koksiin liittyvät riskit ja taipumukset on 
syytä tiedostaa.  

Jos elämäntavat ovat kovin epäsään-
nölliset, pitää pohtia miten hyvin tyttö 
muistaa pillerinsä syödä – vain säntillinen 
lääkkeen syöminen tehoaa. Joskus pille-
reitä parempi ratkaisu on ehkäisylaastari, 

nuoRen kehitys naiseksi
  
     – tie täynnä muutoksia ja yllätyksiä

Asiantuntijana nuorisolääkäri Elina Hermanson

Kuva: Jukka M
ykkänen

Terveysuutisia

Neuropaattinen kipu on yleensä vakavasti 
elämänlaatuun vaikuttava sairaus. Peri-
feerisen neuropaattisen kivun hoitoon 
on olemassa reseptilääke, joka asetetaan 
suoraan kipeälle alueelle. Kyseessä on syn-
teettisesti valmistettu kapsaisiini, hyvin 
selektiivinen trpv1-reseptorin agonisti 1. 

Iholle asetettavan filmin/laastarin ja 
suuren kapsaisiinipitoisuuden yhdistel-
mällä saadaan aikaan nopea, tehokas ja 
pitkäkestoinen lievitys perifeerisestä neu-
ropaattisesta kivusta kärsiville potilaille.

Vaikuttavaa ainetta sisältävän filmin 
avulla ihoon pääsee suuri määrä kapsai-

siinia (8 painoprosenttia), joka aiheuttaa 
käänteisen herkistymisen – desensiti-
saation – ihon orvaskeden yliaktiivisissa 
hermopäissä.1–3 Kun ihon nosiseptorit 
altistuvat qutenzan kapsaisiinille, ne 
muuttuvat vähemmän herkiksi kipuärsyk-
keille.1 Muut tuntoaistimukset, kuten läm-
pöherkkyys, pysyvät muuttumattomina.4 –5

Hoito voidaan tarvittaessa toistaa 12 
viikon kuluttua kivun palatessa tai jat-
kuessa.1

Lisätiedot: Astellas Pharma

Gingseng 
tuo energiaa

Gingseng on yksi maailman tutkituim-
mista kasveista. Sen juuressa on runsaasti 
erilaisia ainesosia. Juuri sisältää mm. b- 
ja e-vitamiinia sekä useita hivenaineita. 
Gingsenillä on elimistöä normalisoivia 
vaikutuksia – se tehostaa immuunivastet-
ta, korjaa unihäiriöitä, keksittymiskyvyn 
puutetta, sokeritasapaino-ongelmia tai 
ravinnon sisältämien ravintoaineiden ja 
energian puutteellista hyödyntämistä. 

Gingseniä on perinteisesti käytetty 
pitkän iän rohtona, joten siitä on tullut 
”aikuisten ihmisten yrtti”. Se on määri-
telty adaptogeeniksi, joka auttaa elimis-
töä sopeutumaan vaikeisiin olosuhteisiin, 
kuten stressiin. (Dosentti Yvonne Holm, 
Helsingin yliopisto)

Lähde: Terveys Axeli 1/2013, 
Axellus Oy

Paikallinen hoito 
perifeeriseen neuropaattiseen kipuun

Miksi Papa
ei yksin riitä?

Normaali Papa-kokeen tulos ei aina sul-
je pois kohdunkaulasyöpää. On todettu, 
ettei koe ole riittävän herkkä. Nykyään 
myös Käypä hoito suosittaa hpv-testiä. 
Kohdunkaulasyöpäriski voidaan selvit-
tää hpv–dna-testillä aiempaa tarkem-
min. Testi tunnistaa kaikki suuren riskin 
virustyypit, jotka ovat 98-prosenttisesti 
kohdunkaulasyövän aiheuttajia. Testi tun-
nistaa erikseen myös aggressiivisimmat 
suuren riskin virustyypit 16 ja 18.

Kerromme lisää aiheesta 
kesäkuun numerossa.      

Kuva: iStockphoto Viitteet
1. QUTENZA-valmisteyhteenveto, www.ema.europa.eu
2. Simpson DM, et al. Neurology 2008;70(24):2305–2313.
3. Backonja M, et al. Lancet Neurol 2008;7(12):1106–1112.  

Erratum in Lancet Neurol 2009;8:31.
4. CHMP assessment report for QUTENZA (EPAR). 2009. EMEA, London, UK.  

Available from: www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/QUTENZA/ 
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5. Nolano M, et al. Pain 1999;81(1-2):135–145.
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7. Kennedy WR, et al. J Pain 2010;11(6):579-87
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tai -rengas, ihon alle asetettava kapseli tai 
kierukka. Kapseli on ainakin huoleton: se 
ehkäisee lähes 100-prosenttisen varmas-
ti kolmen vuoden ajan, eikä sitä tarvitse 
tänä aikana mitenkään huomioida. Sama 
koskee hormonikierukoita, joita on vähi-
tellen alettu käyttää myös synnyttämättö-
millä naisilla.

Maahanmuuttajat ovat oma haasteel-
linen ryhmänsä ehkäisystä puhuttaes-
sa. Heillä ei Hermansonin mukaan ole 
aina tietoa tai oikeita termejä liittyen 
sekusaalisuuteen tai ehkäisyyn. Silloin 
tarvitaan aikaa asioiden perusteelliseen 
selostamiseen.

ehkäisyn hinta 
ja muut valintaperusteet
Hermanson kiittelee sitä, että ehkäisypil-
lerit ovat reseptivalmisteita, jolloin lääkä-
ri tai asiaan vihkiytynyt terveydenhoitaja 
pääsee valitsemaan potilaalle sopivan 
ehkäisyn. Vastuu on aina viime kädessä 
lääkärillä. Nuoren kanssa on kuitenkin 
tärkeää keskustella terveyteen ja muihin 
elämäntapoihin liittyvät seikat ennen pil-
lerien valintaa. 

Joillekin nuorille naisille hinta on tär-
keä. Joskus pillereiden käyttöä jopa kes-

keytetään, kun ei ole rahaa uusien ostoon. 
Rahatilanne kannattaa kertoa ehkäisy-
neuvolassa, koska pillereiden hinnoissa 
on eroja. Silloin on syytä valita edullisem-
mat ja muutenkin sopivat pillerit. 

Ehkäisypillerit eivät kuulu lääkevaih-
don piiriin, joten niitä ei vaihdeta aptee-
kissa automaattisesti edullisempaan rin-
nakkaislääkkeeseen.  Mikäli potilas haluaa 
edullisemman rinnakkaislääkevaihtoeh-
don, tulee lääkärin kirjoittaa resepti suo-
raan rinnakkaislääkkeen nimellä.

Muutamia ehkäisyvalmisteita käyte-
tään kuitenkin myös aknen hoitoon. Ak-
ne on sairaus, joten nämä pillerit kuulu-
vat sv-korvauksen piiriin. 

Henkilökohtainen asia
Ehkäisy on Elina Hermansonin mukaan 
jokaisen nuoren henkilökohtainen asia, 
josta ei tarvitse kertoa vanhemmille, jollei 
halua. ”Toki tällaisen asian salaaminen on 
rankkaa kenelle hyvänsä”, Hermanson sa-
noo ja kertoo, että  ehkäisyneuvolassa aina 
kannustetaan kertomaan ehkäisyn käy-
töstä kotona. ”Jos nuori kieltää hoidostaan 
kertomisen, terveydenhuoltohenkilökun-
nan on lain mukaan toteltava.” Hoitosuh-
teen luottamuksellisuus on hyvin tärkeää. 

Seksuaalisuus on vahvasti henkilö-
kohtainen asia, ja seksuaalikasvatukseen 
kuuluu ihmisten välisten rajojen kunnioi-
tus. Jokaisella pitää olla oikeus päättää, 
mitä asioita omasta sukupuolielämästään 
jakaa kenen kanssa. 

Omien rajojen pitämisen tärkeyttä 
vanhemmat opettavat parhaiten olemal-
la esimerkkinä. Niinpä vaikka olisi hyvä, 
että vanhemmat keskustelisivat seksuaa-
lisuudesta lapsensa kanssa yleisellä tasol-
la, heidän ei pidä kertoa konkreettisesti 
omasta seksielämästään.

Vanhemmat eivät saa myöskään vaa-
tia tietoja nuoren seksielämään liittyvistä 
asioista. Samalla tavalla nuori itse päättää 
seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, ei-
vätkä vanhemmat voi vaatia näitä tietoja 
sen paremmin nuorelta itseltään kuin 
terveydenhuollosta. Vanhempien vaati-
muksesta ei koskaan tehdä gynekologista 
tutkimusta tytölle. 

Lisätietoa nuoren seksuaalisuudesta
ja kasvamisesta löytyy
esim. Väestöliiton sivuilta. 

Tiesitkö tämän?

Hiivatulehdus miehillä
Hiivasienen aiheuttamista tulehduksista 
85 –90 % on Candida albicansin aiheutta-
mia. Joillakin hiivatulehdukset toistuvat, 
syynä voivat olla antibioottikuurit, elinta-
vat tai kohonnut verensokeri.

Hiivatulehdus voidaan hoitaa oireiden 
perusteella, mutta toistuva hiivatuleh-
dusoire täytyy varmistaa jatkotutkimuk-
silla. Hoitona ovat naisilla emätinpuikot 
1–3 vrk:n ajan tai yhtenä päivänä suun 
kautta otettava tabletti. Toistuva hiivatu-
lehdus voi vaatia estohoidon (kerta-an-
nos hiivalääketta kerran viikossa) muu-
taman viikon ajan. Ravinnossa kannattaa 
vältää makeisia.

Hiivatulehdus on harvinainen mutta 
ei mahdoton miehellä. Noin 15 % miehis-
tä saa hiivatulehdusoireita. Se voi tarttua 
naisesta mieheen ja miehestä naiseen 
suojaamattoman yhdynnän aikana.

Jos miehellä esiintyy tulehdusoireita, 
kuten kutinaa tai punoitusta sukupuo-
lielinten (esinahan alla) alueella, pitäisi 
lääkitys aloittaa. Oireet saattavat kuiten-
kin johtua myös virtsatietulehduksesta, 
sukupuolitaudista tai eturauhasvaivasta. 
Diagnoosin varmistamiseksi miehen on 
aina hyvä käydä lääkärissä.

Miehen hiivatulehdus hoidetaan voi-
teella noin viikon ajan. Infektoituneet 
alueet (terska ja esinahka) pestään lämpi-
mällä vedellä ennen voiteen levittämistä. 
Hoitoa on hyvä jatkaa oireiden loputtua 
vielä 3 päivää.

Lähteet: Duodecim, Terveyskirjasto
Suomen Apteekkariliiton julkaisut
www.diflucan.fi

Kuva: iStockphoto
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vita. Usein hän kirjoittaa potilaalle kaiken 
varalta myös paikallishormonireseptin, 
mutta sitä eivät kaikki käytä. 

Jos potilas ei käytä systeemistä hor-
monihoitoa, näkee usein, että emättimen 
limakalvot haurastuvat. Tunnetuimpia 
oireita ovat limakalvojen kuivuminen, ti-
hentynyt virtsaamisen tarve sekä yhdyn-
täkivut. ”Tutkiessa saattaa huomata, että 
emättimen poimut ovat kadonneet ja pin-
nalla on verenpurkaumia, jolloin on syytä 
aloittaa paikallisestrogeenihoito”, Rantala 
kertoo. Hänen kokemuksensa mukaan 
pääkaupunkiseudulla naiset lähtevät no-
peasti lääkäriin, jos oireita ilmaantuu. 
Siksi limakalvot pääsevät harvemmin ko-
vin heikkoon kuntoon. 

ei pelkästään seksin takia
Jotkut naiset sanovat, etteivät tarvitse 
paikallisestrogeenia, koska heillä ei ole 
parisuhdetta. Silloin on syytä selittää, että 
paikallishoitoa ei anneta pelkästään sek-
sin sujumisen takia. 

Rantalan mukaan potilailla on luul-
tua vähemmän virtsankarkailua, jos 
emättimen limakalvoista pidetään huol-
ta.  ”Kun naisella on vaikeuksia pidättää 
virtsaa ja wc:ssä käydään myös yöllä 
useampi kerta”, kuuluu hoitoon ehdotto-
masti paikallisestrogeeni, Rantala toteaa. 
Lisäksi paikallisestrogeenilla vältetään 
toistuvat virtsatietulehdukset. Nähtävis-
sä on ollut, ettei paikallista estrogeeniä 
käyttävillä naisilla ole ollut juurikaan 
virtsatietulehduksia. 

Rantalasta on sääli, että onkologit 
(syöpälääkärit) kieltävät tällä hetkellä 
yksioikoisesti paikallisestrogeenin käy-
tön. Päivittäisellä annostelulla on havait-
tu, että seerumin estrogeenitaso nousee 
hiukan, mutta jos paikallisestrogeeniä 
käytetään ylläpitoannostelun verran eli 
pari kertaa viikossa, niin seerumin estro-
geenipitoisuus ei pääse nousemaan. Kun 
emättimen limakalvot ovat kunnossa, on 
naisen yleinen hyvinvointi paljon parem-
pi. Parisuhde sujuu ja kuivuuteen liittyvät 
virtsatieoireet pysyvät poissa. 

Milloin kyseessä on kuivuus 
tai jotakin muuta?
”Vulvodyniaa eli emättimen aukon ki-
putilaa ei pidä sekoittaa emättimen kui-
vuuteen”, Rantala muistuttaa. Niinkin voi 
käydä. Silloin paikallinen estrogeenihoito 
ei ole se oikea hoitomuoto. 

Joskus häpyhuulialue kirvelee, vaikka 
emättimen alue on kunnossa. On hyvä 
pitää mielessä, että kyseessä voi olla esim. 
bakteeritulehdus, vulvodynia tai häpy-
huulialueen ihotauti kuten valkojäkälä. 

Anorektikot ovat oma ryhmänsä, jol-
la oma hormonitoiminta voi olla matala. 
Silloin on yleensä kyseessä nuori nainen. 
Tällöin on tärkeää hoitaa myös emätti-
men tilaa paikallishoidolla. Joskus harvoin 
nuoret matalahormonisia ehkäisypillerei-
tä käyttävät naiset tarvitsevat limakalvo-
jen hoitoa, tällöin auttaa yleensä siirtymi-
nen toiseen ehkäisyvalmisteeseen.

Maija-Liisa Rantala näkee myös vuo-
denaikoihin liittyvän eron limakalvojen 
kunnossa. Kun ulkona on kylmä ja si-
sällä on kuiva ilma, vaihdevuosi-ikäinen 
nainen saattaa tarvita enemmän paikal-
lisestrogeenia. Jotkut potilaat ovat kerto-
neetkin huomanneensa esim. lämpimistä 
maista tullessaan muutoksen limakalvo-
jen kuivumisessa. Kaikkihan tietävät, että 
iho kuivuu talvella, mutta ilmeisesti myös 
limakalvot saavat kuivasta ilmasta oman 
osansa.

Miten hoidetaan?
Kun naisen limakalvot vaativat estrogee-
nihoitoa, on aihetta muistaa, että hoito 
saattaa olla loppuelämän pituinen. Erityi-
sen tärkeänä hän pitää sitä 60 –70 -vuoti-
ailla naisilla. Silloin vältetään virtsatietu-
lehduskierre ja virtsanpidätyskyky säilyy 
paremmin. 

Paikallishoito perustuu siihen, että it-
se limakalvot ovat paremmassa kunnossa 
kuten myös emättimen sidekudos ja li-
haksisto.

Rantala mainitsee paikallisten estro-
geenitablettien lisäksi estrogeenirenkaan. 
Kolmen kuukauden välein vaihdettava 
rengas toimii hyvin mm. Parkinsonin 
tautia sairastavilla tai ikääntyneillä nai-
silla, joilla on vaikeuksia laittaa  tabletteja 
emättimeen toistuvasti. 

Lisäksi on myös reseptivapaita puik-
koja ja voiteita. Joillakin naisilla kosteutta 
tarvitsevat vain häpyhuulet, jolloin riittää 
voidemaisen valmisteen sively häpyhuu-
liin. Myös öljy tai kosteusvoide sopivat 
häpyhuulialueen kosteuttajaksi.

Limakalvojen kuivuuden 
tunnistaa näistä oireista:

• Kirvely
• Epämääräinen, jopa  
 verensekainen valkovuoto
• Yhdyntäkivut
• Virtsavaivat
• Outo tunne 
 lantionpohjassa

Asiantuntijana naistentautien 
erikoislääkäri Maija-Liisa Rantala, 
Adenova Lääkärikeskus

Adenova Lääkärikeskuksen 
perustaja Maija-Liisa Rantala sai 
naistentautien erikoislääkärin oi-
keudet vuonna 1982. Siitä lähtien 
hän on hoitanut mittavan määrän 
mm. vaihdevuosi-ikäisiä naisia. 
Gynekologilla ja potilaalla on 
usein pitkä ja hyvin luottamuksel-
linen suhde. Kukapa muu tietäisi 
niin paljon naisen terveydestä, 
kehon ja mielen voinnista ja jopa 
elämän tärkeistä käänteistä. 
Kysyimme pitkän linjan ammat-
tilaiselta, mitä vaihdevuosien 
hoidossa on huomioitava ja mitä 
limakalvojen paikallishoito on.

Hormonihoidon aloituksessa Maija-Lii-
sa Rantala pitää tärkeänä, että hoitoa 
ei aloiteta liian aikaisin. Jos naisella on 
yhä omaa estrogeenituotantoa, ei hoitoa 
Rantalan mielestä pidä aloittaa. ”Pitää 
odottaa kunnes oma hormonitoiminta 
on sammunut. Jos kohtu puuttuu, otan 
verinäytteen, josta selviää naisen hormo-
nituotannon taso.” Verinäyte on Rantalan 
mukaan hyvä ottaa myös, jos naisella on 
hormonikierukka ja nainen on vuodoton. 

Hormonihoito liitetään herkästi rinta-
syövälle altistumiseen. Siksi gynekologi 
Rantala haluaa tarkistaa, ettei aloita hoitoa 
liian aikaisin. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, ettei hän halua antaa naiselle saman-
aikaisesti omien endogeenisten hormo-
nien lisäksi lääkkeellisiä valmisteita. 

Turvallinen aloitus
Kun estrogeenituotanto on sammunut, 
niin suurelle osalle naisista ilmaantuu 
estrogeenipuutteesta johtuvia oireita. 
Tavanomaisia vaihdevuosioireita ovat 
kuumat aallot, hikoilu, yöheräily (ei kui-
tenkaan nukahtamisvaikeus), nivelkivut, 
apea mieli, saamattomuus ja sydäntyky-
tykset. Lisäksi ajan myötä ilmaantuvat 
limakalvojen kuivuus ja seksuaalinen 
haluttomuus.  

”Ennen aloitettiin vahvemmilla hor-
monivalmisteilla, keskimäärin 2 milli-
gramman estrogeenillä, kun nykyisin 
aloitetaan usein 1 milligramman annok-
sella”, Rantala toteaa. Nykyisin löytyy 
myös 0,5 milligramman vahvuuksia. Jos 
tämä ei riitä, lääkevahvuutta voidaan 
nostaa. Jos kohtu puuttuu tai on toimiva 
hormonikierukka, niin annetaan pelkkää 
estrogeeniä. Jos taas kohtu on tallella, 
aloitetaan yhdistelmähoito. 

Alkuun hoito on jaksottaista, jolloin 
naiselle tulevat normaalit kuukausittai-
set tyhjennysvuodot. Muutaman vuoden 
kuluttua siirrytään jatkuvaan hoitoon, 
jota voidaan antaa suun tai ihon kautta. 
”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että 
vuodottoman hoidon pitää olla täysin 

vuodotonta. Jos jatkuva hormonihoito on 
aloitettu liian aikaisin ja alkaa tulla vuo-
toja, voidaan myös palata takaisin jaksot-
taiseen hoitoon”, Rantala toteaa.

Kokonaisvaltainen hoito 
tärkeää
Maija-Liisa Rantala pitää naisen yleistä, 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen huo-
mioimista vaihdevuosien hoidossa erit-
täin tärkeänä. Vaihdevuodet vaikuttavat 
naiseen kokonaisuutena. 

”Jos nainen käyttää systeemistä hor-
monihoitoa, pysyvät iho, hiukset ja lihak-
set pidempään paremmassa kunnossa. 
Monipuolinen, terveellinen ravinto on 
nyös yksi tärkeimmistä tekijöistä. Liikun-
takin on tärkeässä roolissa.”

Kalkin saannista Rantala kysyy jokai-
selta naiselta vaihdevuosien yhteydessä. 
Hän käyttää mittarina sitä, montako sii-
vua juustoa syö ja montako desiä mai-
totuotteita käyttää päivittäin. Siitä on 
helppo laskea kalkin määrä ja sen mah-
dollinen puute. On myös syytä muistaa, 
että nainen tarvitsee d-vitamiinia, jotta 
ravinnon kalkki imeytyy. ”Vaihdevuo-
si-ikäiselle naiselle on elintärkeää saada 
kalsiumia ja d-vitamiinia tarpeeksi”, 
Rantala painottaa.

Hormonihoidon käyttöaika on hy-
vin yksilöllistä. Kun hoito on tarkoitus 
lopettaa, niin annosta voidaan pikkuhil-
jaa vähentää. Ratkaisevaa on käyttäjän 
henkilökohtainen hyvinvointi ja se, että 
hoidon vasta-aiheet otetaan huomioon. 
Jos nainen on ollut yli puoli vuotta ilman 
hormonihoitoa ja ikää on yli 65 vuotta, ei 
hormonihoitoa enää aloiteta uudelleen.

Limakalvojen kuivuudesta
Osalle naisista tulee limakalvojen kuivuut-
ta. Yleensä kuivuus tulee vasta jälkeenpäin, 
kun estrogeenin tuotanto on loppunut 
muutamaa vuotta aikaisemmin. Rantala 
toteaa, että jos potilaalla on suun tai ihon 
kautta annettava riittävä hormonihoito, ei 
paikallista hormonihoitoa välttämättä tar-

asiaa postmenopausaalisen naisen
      vaihde vuosie n hoidosta
           Hoidon kulmakivet ja milloin paikallishoito on tarpeen?

Kuva: Elina N
uortie
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Ikääntyvällä naisella, kuten toki 
myös miehilläkin on edessään 
erilaisia näköön liittyviä haasteita. 
Naiset miettivät silmälasien 
hankintaa ja muita näköön liitty-
viä asioita hieman eri tavalla.

Optikko ja myymäläpäällikkö Reija Kur-
jenniemi kertoo, että optikon työnkuvaan 
kuuluvat mm. näöntarkastukset, kau-
ko- ja lähivoimakkuuksien mittaaminen, 
silmän suuntautumisvirheiden korjauk-
set sekä lähilukumukavuuden mittaus. 
Optikko tekee terveisiin silmiin näöntut-
kimuksen, ja jos hän havaitsee siinä poik-
keavuuksia, ohjaa hän asiakkaan silmä-
lääkärille tarkempaan tutkimukseen.

silmälasien tai piilolinssien  
valintaan vaikuttaa moni seikka
Optikko tutkii myös sen, mihin asti työ-
laseilla pystyy lukemaan, millainen piilo-
lasien voimakkuuden pitäisi olla tai mil-
lainen on silmän kunto, kun piilolaseja 
ryhdytään hankkimaan.  Piilolaseja han-
kittaessa katsotaan ensin optikon kanssa 
piilolasin silmälle sopiva voimakkuus, 
muoto ja koko. Piilolasejakin on lukuisia 
erilaisia. Toimivuus ja voimakkuus ovat 
tietenkin tärkeimpiä tekijöitä.

Jotta asiakas saisi optimaalisen linssin 
silmälaseihinsa, optikko selvittää mm. 
millainen linssi korjaa näkökykyä parhai-
ten. Seuraavaksi selvitetään mihin saakka 
pitää nähdä ja minkä malliset linssit ha-
lutaan”, Reija Kurjenniemi selostaa. Lins-
sivaihtoehtoja on todella paljon.

 
optikko ja silmälääkäri  
toimivat yhteistyössä
Optikon tehtävä on määrittää terveisiin 
silmiin sopivat lasit. Silmälääkärille asia-
kas ohjataan silloin, jos näön tarkkuus on 
normaalista alentunut tai jos havaitaan 
poikkeavia silmä- tai näköoireita. Optik-
ko tarkistaa myös silmänpaineen, jonka 
tarkoituksena on löytää mahdollinen al-
kava silmänpainetauti eli glaukooma. 

Mitä aikaisemmin mahdolliset sil-
mäsairaudet todetaan, sitä paremmin ne 
voidaan hoitaa. Silmälääkärin vastaan-
otolla silmälääkäri haastattelee potilaan, 
selvittää perussairaudet ja lääkitykset, 
tekee lasinmäärityksen, tutkii silmien ja 

silmäluomien toiminnan, mittaa silmän-
paineet ja tekee potilaalle mikroskooppi-
tutkimuksen. Lisätutkimuksina voidaan 
tarvittaessa tehdä esim. näkökenttätutki-
mus tai silmänpohjan kuvantamistutki-
muksia.

Missä iässä alkaa tulla  
eniten näköongelmia?
Ensimmäiset muutokset näössä tapah-
tuvat yleensä aikuisella naisella 40-45 
vuoden iässä. Silmä ei  enää mukaudu 
niin hyvin lähelle. Silloin tarvitaan silmän 
mukautumisen korjaamista lasien avulla. 

Tässä tilanteessa määritetään myös 
kaukonäkö, jos ei ennen ollut laseja. Sa-
malla voidaan korjata mahdolliset mo-
lemmat näköongelmat laseilla”, Reija 
Kurjenniemi toteaa. 

Yleisin hankinta on ensin lähityös-
kentelylasit ja sitten moniteholasit. Arjen 
tarpeet ja näkövaatimukset määrittävät 
parhaat vaihtoehdot.

Yli 60-vuotiaana on riski monen sil-
mäsairauden suhteen jo lisääntynyt. 
Tavallisin ja hyvänlaatuisin iän myötä il-
maantuva silmäsairaus on harmaakaihi, 
jossa silmän linssi alkaa samentumaan 
huonontaen näöntarkkuutta. Kaihi voi-
daan tänä päivänä hoitaa nopeasti ja tur-
vallisesti leikkauksella.  

Silmänpohjan ikärappeuma on vaka-
vampi muutos silmissä. Ikärappeumaa on 
kahta eri muotoa, kuivaa ja kosteaa. Kui-
va muoto on huomattavasti yleisempää 
kattaen n. 80% ikärappeumista. Kuiva 
ikärappeuma on yleensä hitaasti vuosien 
kuluessa lähinäköä huonontava. Kostea 
muoto on huomattavasti aggressiivisempi 
sairaus, joka voi aiheuttaa näkövammai-
suutta. Se voi edetä nopeasti, viikkojen tai 
kuukausien kuluessa.

Kun silmät kuivuvat
Tunne kuivista silmistä johtuu usein 
todellisesta kyynelnesteen vähyydestä, 
joskus silmien ärtymisestä allergian, in-

fektion, tali-ihottuman, ruusufinnin tai 
muun ulkoisen syyn takia. Myös lääkitys 
voi aiheuttaa silmien kuivumista.

Kuivasilmäisyyttä valittava henkilö 
on tavallisesti vaihdevuosi-ikäinen tai 
vanhempi nainen, mutta oireita on myös 
miehillä ja toisinaan jo nuorilla. Silmät 
kirvelevät, punoittavat ja niissä on roskan 
tunne. Toisinaan kuiviin silmiin liittyy 
silmien rähmiminen tai vetistys.

Oireet korostuvat tupakansavussa, te-
hokkaassa koneellisessa ilmastoinnissa 
sekä ulkona tuulessa ja pakkasella. Oireita 
tulee helposti myös televisiota katselles-
sa, näyttöpäätetyössä ja lukiessa. Silloin 
syynä lienee se, ettei muisteta räpyttää 
tarpeeksi usein. Taittovirheleikkauksen 
jälkeen silmät ovat tavallista kuivemmat 
kuukausien ajan.

Mikä auttaa?
Kirjaa lukiessa, näyttöpäätetyössä ja te-
levisiota katsellessa on räpyteltävä riittä-
vän usein. Myös silmien kiinni pitäminen 
helpottaa oloa. Näyttöpäätteen tulisi olla 
hieman alaviistossa. Apteekista reseptit-
tä saatavia kostutustippoja ja -geelejä voi 
kokeilla omin päin muutaman päivän. Jos 
ne selvästi helpottavat tilannetta, niitä voi 
jatkaa pitempäänkin.

Silmälääkäriin olisi mentävä, jos kui-
vasilmäisyys johtuu mahdollisesti jos-
takin yleissairaudesta tai lääkkeestä tai 
jolleivat kostutustipat tai kromoglikaatti-
tipat eivät helpota riittävästi. 

Silmien kunnon seurantaa on syytä 
tehdä säännöllisesti etenkin ikääntymi-
sen myötä. 

Yli 45-vuotiaiden pitäisi käydä joka 
toinen kerta optikolla ja joka kerta vuosi 
silmälääkärillä. 1-2 vuoden tarkastusväli 
takaa sen, että mahdolliset silmien muu-
tokset voidaan ajoissa havaita ja siten 
hoito määrittää.  Kyllä gynekologillakin 
käydään vuosittain, miksi ei siis silmis-
täkin pidettäisi yhtä hyvää huolta?”, Kur-
jenniemi kysyy.

Miten valitset  
oikeanlaiset kehykset?
Kun resepti on tehty ja tiedetään lasien 
käyttötarkoitus, voidaan lähteä valitse-
maan kehyksiä. 

Kurjenniemi on sitä mieltä, että ke-
hyksen pitää näyttää hyvältä, sillä se vai-
kuttaa omaan identiteettiin ja on tärkeä 
asuste. 

Lisäksi kehysten pitää olla miellyttä-
vät ja mukavat käyttää. Istuvuus kasvoilla 
oikeassa suhteessa kasvoihin on ehdo-
ton asia. Kehyksen malli versus kasvojen 
muoto pitää Kurjenniemen mukaan tar-
kistaa aina yksilöllisesti.

Sopivuuteen vaikuttavat mm. hiustyy-
li, millaiset silmät ovat ja mitä piirteitä 
halutaan korostaa”, Kurjenniemi sanoo. 

Jotkut haluavat korostaa silmiään ja 
toiset kauniita huuliaan. Oma tyyli ratkai-
see paljon. Muoti on nykyään moninais-
ta - kaikilla ei tarvitse olla samantyylisiä 
kehyksiä. Asiantuntijamme neuvoo, että 
värin pitäisi istua iholle ja omaan väris-
kaalaan. Vaatteisiin ei kehysten väriä kan-
nata verrata. 

Jos laseja hankkii parin vuoden välein, 
niin vanhojakin laseja voi pitää vielä, sillä 
näkö ei välttämättä muutu niin nopeasti. 
Siten laseihin saa vaihtelua. 

Materiaalivalintaan  
vaikuttavia asioita:
• Mukavuus, keveys, miten tuntuu iholla.
• Vanhemmalla iällä iho ohenee esim. 

nenän varrelta ja korvien takaa, jossa 
lasit juuri ovat (tai sangat), silloin 
arkuus tulee esille ja raskaat lasit eivät 
tunnu hyviltä.

• Nenätyynyt esim. muovikehyksissä 
pitäisi vaihtaa säännöllisesti, ne imevät 
ihon rasvaa ja muuttuvat nuhruisiksi.

Meille suomalaisille ei ole lainkaan harvi-
naista, että yläluomet alkavat ikään kuin 
roikkua iän myötä. Silmäluomileikkauk-
sia tekevä silmätautien erikoislääkäri 
Outi Hautalahti kertoo, että ikääntyessä 
yläluomen iho ja ihonalaiskudokset veny-
vät. Sen johdosta yläluomelle muodostuu 
ylimääräinen ihopoimu, joka laskeutuu 
ensin luomipoimun, sitten luomireunan 
ja hankalimmillaan koko ripsirivistön 
päälle. Yläluomen toiminta tulee raskaak-
si ja näkeminen vaikeutuu. Myös kul-
makarvojen taso laskee iän myötä, mikä 
painaa yläluomea edelleen alemmaksi. 
Seurauksena on väsynyt katse ja jatkuva 
kulmakaarien nostelu. 

Koska muutokset tapahtuvat hitaasti 
vuosien kuluessa, emme niitä välttämättä 
tiedosta. Raskaat yläluomet voivat aiheut-
taa monenlaisia silmien rasitusvaivoja, 
joita emme aina osaa yhdistää silmäluo-
mista johtuviksi. 

oireet
Näköoireet 
Näkökenttä kaventuu eri katsesuunnissa. 
Silmäluomien muodosta riippuen näkö-
kenttä kaventuu yleensä aluksi sivukat-
sesuunnissa, mutta myöhemmin myös 
suorassa katsesuunnassa.

yläluomen ihon  
ärtyminen tai haavauma 
Ylimääräinen ihopoimu hautoo ihoa ja 
voi aiheuttaa pitkäaikaisen ihottuman tai 
haavauman.

roskantunne 
Silmäluomien tehtävä on suojata silmää 
ulkoisilta ärsykkeiltä räpytysrefleksin 
avulla. Jos ylimääräinen ihopoimu las-
keutuu koskettamaan ripsiä tai luomireu-
naa, se aiheuttaa toistuvan roskantunteen 
ja räpytysrefleksin.

silmän vetistys 
Laskeutunut yläluomen ihopoimu voi 
johtaa kyynelnestettä silmän ulkonurkan 
iholle, jolloin silmän ulkonurkkaa joutuu 
jatkuvasti pyyhkimään ja sen iho ärtyy.

ikääntyvän naisen
NäKöoNGeLMAT 
optikko ja silmälääkäri auttavat
Asiantuntijana optikko, myymäläpäällikkö Reija Kurjenniemi

Päänsärky 
Kun yläluomet alkavat varjostaa nä-
kökenttää, nostelemme vaistomaisesti 
kulmakarvojamme nähdäksemme pa-
remmin. Jatkuva nostelu voi aiheuttaa 
päänsärkyä, koska otsan rypistäjälihas 
joutuu jännitystilaan.

silmien rasitusoireet 
Jos näkeminen vaatii pinnistelyä raskai-
den yläluomien aiheuttaman näkökenttä-
rajoitteen vuoksi, ovat iltaa kohti lisäänty-
vät silmien rasitusoireet tavallisia. Otsan 
alueen lihakset ovat väsyneet jatkuvasta 
jännityksestä, minkä vuoksi tarkkaa nä-
kemistä vaativat toimet, kuten lukeminen, 
ovat iltaisin erityisen hankalia.

yläluomileikkaus
Outi Hautalahti kertoo, että yläluomi-
leikkauksella voidaan tehokkaasti korja-
ta raskaista yläluomista johtuvat haitat. 
Leikkaus tehdään yleensä polikliinisesti 
paikallispuudutuksessa. 

Toimenpiteessä poistetaan molem-
milta yläluomilta ylimääräiset ”raskaat” 
ihopoimut. Samalla voidaan poistaa myös 
ihonalaiskudoksen rasvaa sekä nostaa 
laskeutunutta kulmakaaren tasoa ylem-
mäs”, Hautalahti kuvailee.

Leikkauksessa käytän radiofrekvens-
siveistä, jotta leikkauksen aiheuttama ku-
dosvaurio on mahdollisimman vähäinen 
ja leikkauksesta toipuminen nopeaa. Ylä-
luomileikkaukseen varataan aikaa noin 
kaksi tuntia. 

Ompeleet poistetaan 5 –7 päivän ku-
luttua. Sairausloman tarve on 1 –2 viik-
koa. Jälkitarkastus on 1 –2 kuukauden 
kuluttua leikkauksesta, jolloin Hautalahti 
toivoo näkevänsä jokaisen potilaansa jäl-
kitarkastuksessa.

Lähteet:
Duodecim, Terveysportti
Kari O. Kuivasilmäisyys – lisääntyvä 
vaiva. Duodecim 2009; 125: 845–54

TuNNisTA 
raskaiden yläluomien aiheuttamat oireet
Asiantuntijana silmätautien erikoislääkäri Outi Hautalahti 

Kuva: iStockphoto
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Lauttasaaren Liikuntakeskuksessa on 
seitsemän Personal Traineria, kertoo kun-
tokeskuksen omistaja Keijo Mikkonen. 
”Kun asiakas liittyy kanta-asiakkaaksi, 
hintaan sisältyy yksi Personal Trainerin 
tapaaminen. Tämän tapaamisen aikana 
käydään läpi kuntosalin laitteet, omat ta-
voitteet ja tehdään yksilöllinen liikunta-
suunnitelma. Vaihtoehtoisesti tapaamisen 
voi käyttää myös kuntotestauksiin, ravin-
tovalmennukseen tai ryhmäliikuntasuun-
nitelman laatimiseen”, Mikkonen kuvailee.

”Kun asiakas kokee tarvitsevansa lisä-
apua elämänmuutoksessaan, voidaan hä-
nelle räätälöidä tarpeisiin sopiva Personal 
Training -paketti. Jatkuvasti otsikoissa 
olevat trendiruokavaliot ja uusimmat lii-
kuntavillitykset saattavat aiheuttaa häm-
mennystä. Personal Trainer eli pt auttaa 
asiakastaan löytämään juuri hänelle sopi-
van ruokavalion ja liikuntamuodon, sillä 
kaikki ei sovi kaikille”, kertoo Lauttasaa-
ren Liikuntakeskuksen Personal Trainer 
Ulrika Lillsunde.

Mitä Personal Trainerin  
kanssa tehdään?
Yhteiset treenihetket voivat Personal Trai-
ner Ulrika Lillsunden mukaan olla hiih-
toa, uintia, sauvakävelyä tai jotakin uutta 
lajia, jota asiakas haluaa kokeilla. ”Suurin 
osa asiakkaistamme haluaa harjoitella 
kuntosalilla. Lajin valinta on kuitenkin 
kiinni asiakkaan omasta kiinnostukses-
ta”, Ulrika Lillsunde kertoo.

Ravitsemukseen liittyvän tietouden 
hakeminen Personal Trainerilta on myös 

nousussa.  ”Asiakas hakee PT:ltä motivaa-
tiota, terveystietoutta ja elämänhallintaa 
eli life coachingia. Halutaan kokonaisval-
tainen paketti, jotta terveys ja hyvinvointi 
olisivat kohdallaan”, Lillsunde huomaut-
taa. ”Monet tulevat myös hakemaan pai-
nonhallintaa, parempaa ryhtiä, lihas-
voimaa tai piristystä vanhojen lajien 
harrastamiseen.”

”Jotkut tulevat Personal Trainerille 
kuntouttamaan vammaa tai hoitamaan 
sairautta. Fysioterapeutilta pitäisi tulla 
suoraan pt:lle ja jatkaa liikuntaa asi-
antuntijan opastuksella. Esimerkiksi 
Asahiin on helppo tulla mukaan”, Mik-
konen muistuttaa. Lääkärin vetämiin 
Asahi-ryhmiin tulee myös liikuntara-
joitteisia ihmisiä, koska laji on helppoa ja 
hauskaa.

Keijo Mikkonen kertoo, että Ruotsissa 
käytetään paljon pt-palveluita. Joissakin 
keskuksissa jopa puolet liikevaihdos-
ta voi muodostua Personal Training- 
toiminnasta.

Mitä eri ikäiset  
yleensä hakevat?
20-vuotiaat naiset hakevat enemmän fit-
nes-tyyppistä liikuntaa, sillä he haluavat 
kasvattaa lihasmassaa. Nykyään halutaan 
näyttää urheilulliselta ja terveeltä, ei lai-
halta huippumallilta.  Nuoret naiset ha-
kevat kovempaa liikuntaa. On kuitenkin 
myös ylipainoisia ja erilaisissa elämänti-
lanteissa eläviä nuoria naisia. Painonpu-
dotukseen liittyvät tavoitteet ovat yleisiä 
kaikissa ikäryhmissä. 

30–40-vuotiaat naiset miettivät miten 
yhdistää arki, perhe ja liikuntaharrastus. 
Heillä ei löydy aikaa liikunnalle, koska 
arjen pyöritys vie liikaa aikaa, haetaan 
treenikaveria ja tsempparia. Liikunnan 
pitää tuottaa hyvää oloa, ei pelkkää rääk-
kitreeniä verenmaku suussa. Työikäinen 
ylipainoinen tulee herkemmin kuin nuori 
ylipainoinen.

50–60-vuotiaat naiset hakevat alaraa-
jojen lihasvoiman harjoittamiseen apua. 
Polvien kanssa voi olla ongelmia, kuten 
nivelrikkoa. Ongelmia voidaan hoitaa ja 
ennaltaehkäistä ohjatun liikunnan avulla. 
Lihasvoiman säilyttäminen ja kasvatta-
minen on myös tärkeää tällä ikäryhmällä. 
Samoin tasapainon edistäminen ja har-
joittaminen. Myös aivojen toiminnalle on 
tärkeää saada lihasharjoitusta. Päivittäi-
sen jaksamisen merkitys on eläkeläisillä 
suuri motiivi urheiluun. 

Personal trainerit muistuttavat, ettei-
vät osaa taikoa, mutta henkinen valmen-
nus ja motivointi on tärkeää. Niiden avul-
la saadaan ihmeitä aikaan!

PT:n neuvo:
Mieti etukäteen mitä toimintatapoja on jo 
kokeiltu? Miksi et onnistunut painonhal-
linnassa aikaisemmin?

Onko konkreettisia tavoitteita, mihin 
pyrit? Usein tavoitteet myös tarkentuvat 
tai muuttuvat valmennuksen aikana. 

Ole rehellinen valmentajalle ja itselle-
si, tee lupaukset itsellesi!

uuman liikunta-asiantuntijana: 

Lauttasaaren Liikuntakeskus
Lauttasaaren  

Liikuntakeskuksen  

asiantuntijat ke
rtoivat, 

mitä Personal Trainer  

eli PT tekee ja miksi  

hänen palvelujaan

 kannattaisi käyttää.

Kuva: Lauttasaaren Liikuntakeskus

Lauttasaaren Liikuntakeskuksessa 
toimii 7 personal traineria. 
Personal trainerille voi tulla 
kuka tahansa. 
Asiakas voi olla täysin liikuntaa 
harrastamaton henkilö tai 
aktiiviliikkuja, joka kaipaa 
vaihtelua harrastukseensa.

Miksi ja miten  
personal trainer auttaa?

• Kunnonkohotukseen 
 ja painonhallintaan
• Terveemmän elämän saavuttamiseksi
• Motivaation löytämiseksi
• Tavoitteiden saavuttamisen tueksi
• Monipuolistamaan harjoittelua
• Treenikaveri

Näissä 
saat apua:

• Kuntotestaus ja saliohjaus
• Ravintovalmennus
• Harjoitusohjelmien laadinta
• Tulosten seuranta
• Kannustus

Jotkut eivät ole lainkaan harrastaneet liikuntaa aikaisemmin. 
pt:lle tuloa ei siis kannata pelätä. Tulijoita yhdistää halu pitää huolta itsestään!



Qr-koodi nyt uumassa!

Qr-koodit yleistyvät kovaa vauhtia ja niitä käyttämällä on helppo antaa palautetta tai saada lisätietoja! 
Tarjoamme Uuman lukijoille mahdollisuuden tutustua palveluun antamalla palautetta lehdestä koodin kautta. 
Vaikuta seuraavien lehtien sisältöön ja kerro mielipiteesi lyhyessä kyselyssä.
Voit myös halutessasi antaa UUMAsta palautetta omalta tietokoneeltasi seuraavasta linkistä: 
https://www.opinator.net/opi/UUMA1

Arvomme kaikkien osallistujien kesken 2 naisten terveyspakkausta (arvo 60 eur/pakkaus). Osallistu ja voita! 
Kokeile Opinatorin qr-koodin käyttöä kännykälläsi, ohjeet alla!

Riippuen puhelimestasi hae ja asenna joko ilmainen sovellus tai käytä puhelimeesi valmiiksi asennettua ohjelmaa:
Windows puhelin (esim. Nokia Lumia): Paina puhelimen oikeassa alalaidassa olevaa suurennuslasia. 
Tämän jälkeen keskellä ruutua alhaalla näkyy silmän kuvake. Paina kuvaketta ja qr-koodin lukija käynnistyy. 
Lue qr-koodi, valitse löytynyt koodi ja siirryt koodin alta löytyvään osoitteeseen.
iOS (Apple iPhone): Avaa Apple Store. Etsi hakusanalla ”QR Reader”. Asenna ilmainen sovellus ja käynnistä se. 
Lue qr-koodi. Valitse löytynyt koodi ja siirryt koodin alta löytyvään osoitteeseen.
Android (esim. Samsung Galaxy S III): Avaa Android Market. Etsi Hakusanalla ”QR” ja asenna ilmainen sovellus 
”QR Barcode Scanner” ja käynnistä se. Lue qr-koodi. Valitse löytynyt koodi ja siirryt koodin alta löytyvään osoitteeseen.

seuraava uuma ilmestyy 5.6.2013.
Yllätä esim. työyhteisösi naiset tai lähipiirisi ja tilaa Uuma-lehteä 50 kpl hintaan 40 euroa.
Uumaa voi tilata lisää myös lääkäriasemille tai naisten kuntokeskuksiin osoitteesta info@doctrina.fi
Tilaajat osallistuvat Kosketus-pakkauksen arvontaan.  
Pakkaus sisältää naisen seksuaaliterveyteen liittyviä tuotteita noin 60 euron arvosta.

Tulevia aiheitamme mm:
• Ehkäisy eri ikäisillä
• Naisen hampaat - iän vaikutukset
• Gynekologiset laskeumat
• Miten tupakanpolton voi lopettaa?
• HPV-virus
• Hormonaalinen hiustenlähtö
• Parisuhde

Lue myös edelliset uuma-lehdet 
osoitteesta: www.uumalehti.fi

 Käy tykkäämässä FaceBookissa 
 Naisten terveysopas uuma 
 ja osallistu Kosketus-pakkauksen arvontaan!

MIELIPITEESI MUUTTAA MAAILMAA
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