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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    

Hyvät lukijat,

Kädessäsi on tämän vuoden toinen Uu-
ma-lehti. Olemme kirjoittaneet erilaisista 
aiheista, joista löytyy jotakin kiinnosta-
vaa kaikenikäisille. 

Erityisen kiinnostavana pidän itse 
uudenlaisista tuotekeksinnöistä, kuten 
vitamiinisuihkeista kertovia juttuja. Toi-
nen tärkeä aihe on kohdunkaulasyöpä ja 
hpv-dna-testi, joka yleistyy käytössä. On 
ilahduttavaa, että saamme terveyttämme 
tukemaan uusia innovaatioita! Ja kun uu-
sista asioista tietää, niitä osaa myös pyytää 
lääkärillä käydessään, kuten tuo hpv-testi.

Naisten hyvinvointi mietityttää. Meillä 
naisilla on paljon paineita työssä ja kotona. 
Helposti tulee olo, ettei riitä ja potee huo-
noa omatuntoa tekemättömistä asioista. 
Tai siitä, ettei ehdi olla läheistensä kanssa 
ja osallistua tarpeeksi heidän elämäänsä. 

Olisi hyvä muistaa olla itselleen ar-
mollinen. Välillä voi antaa itselleen va-
pauden pitää lomaa kaikista velvollisuuk-
sistaan! Varsinkin nyt kesällä ja lomien 
koittaessa voi harjoitella tuota taitoa. Tä-
hän liittyen lue myös Naistenkartanon 

kiinnostava juttu, jossa käsitellään mm. 
riittämättömyyden tunnetta.

Irtautuminen ja oman ajan ottaminen 
maksaa itsensä takaisin. Panosta siis it-
seesi nainen! Lähipiirisi pääsee nautti-
maan tuloksista, kun voit kokonaisvaltai-
sesti hyvin. 

Lämmintä kesätunnelmaa toivottaen!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
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Kohdunkaulasyöpä on rintasyövän 
jälkeen naisten toiseksi yleisin 
syöpä maailmassa. Suomessa sai-
rastuu joka vuosi 140 –180 naista 
kohdunkaulasyöpään ja heistä 
50 –70 menehtyy.  
Tämä on turhaa ja liikaa, sillä 
nykytiedolla kohdunkaulasyöpä 
on lähes hävitettävissä. 

Syövän aiheuttaa papilloomavirusinfek-
tio, joka voidaan osoittaa hpv-testillä. 
Riski sairastua kohdunkaulasyöpään on 
suuri hedelmällisessä iässä olevilla naisil-
la ja kasvaa yhä iän myötä. 

Papa- ja HPV-testien erot
Papa-kokeella etsitään epänormaaleja 
soluja, mutta HPV-testi etsii hpv-dna:n. 
Nykyisin tiedetään ettei papa-koe ole ko-
vin herkkä eikä löydä kaikkia syövän esi-
asteita. Suomalaisnaisten kohdunkaulan 
syövistä adenokarsinoomia on 30–40 % 
maan alueesta riippuen. Adenokarsinoo-
ma ja sen esiasteet näkyvät heikosti, jos 
ollenkaan perinteisessä papa-kokeessa.

hpv-dna-testi on papaa herkempi ja 
tunnistaa ns. suuren riskin papillooma-
virustyypit, jotka ovat 98 prosenttisesti 
kohdunkaulasyövän aiheuttajia.

Uuden sukupolven hpv-dna-testi on 
myös perinteistä tarkempi. Lisäksi on 
mahdollista tunnistaa ne naiset, joilla on 
kaikkein suurin kohdunkaulasyövän ke-
hittymisen riski.

Hpv-tyyppien 16 ja 18 genotyypitys 
tuo riittävästi lisää tarkkuutta, jotta suu-
rimmassa riskissä olevat naiset voidaan 
tunnistaa ja säästää muut mahdollisesti 
tarpeettomilta toimenpiteiltä. Nämä kak-
si hpv-genotyyppiä, 16 ja 18, aiheuttavat 
yhdessä 70 % kohdunkaulasyöpätapa-
uksista. hpv-dna-testausta on pitkään 
käytetty jatkotutkimuksena epänormaa-
lille tai epävarmalle papa-tulokselle ja nyt 
testi on hyväksytty myös organisoituun 
kohdunkaulasyövän seulontaan ensim-
mäiseksi testiksi.

Normaali papa-tulos ei siis aina tar-
koita, ettei kohdunkaulasyöpää ole. Jos 
solumuutokset havaitaan ja hoidetaan 
ajoissa, voidaan ehkäistä noin 95–99 % 
kohdunkaulasyöpätapauksista.

HPV-testiä ja rokotetta 
tarvitaan molempia 

Hpv-infektio on yleinen ja etenkin nuo-
rilla paranee itsestään. Tämän vuoksi on 

siis tärkeää tunnistaa ne naiset, joilla on 
suurin kohdunkaulasyövän kehittymisen 
riski. Ellei hpv-testiä ole vielä joukkoseu-
lonnassa omassa kunnassa, sen voi pyytää 
omalta gynekologiltaan. Testausväliksi 
riittää 5 vuotta, jos testitulos on negatiivi-
nen eikä naisella ole muita riskitekijöitä.

hpv-infektion torjuntaan tarkoite-
tut rokotteet tulevat tänä vuonna mu-
kaan osaksi kansallista rokoteohjelmaa 
ja ne annetaan tytöille tulevan vuoden 
syksystä lähtien. Väliinputoajiksi jäävät 
nyt aikuiset naiset, joita ei rokoteta eikä 
hpv-testata automaattisesti. 

Rokotussuosituksen läpimentyä thL 
haluaa painottaa sitä, että rokotus ei kui-
tenkaan korvaa seulonnan tarvetta. ”Ro-
kote on erittäin hyvä asia, mutta sen vai-
kutusta pitää odottaa kymmeniä vuosia 
ennen kuin se näkyy väestötasolla koh-
dunkaulan syöpien vähenemisenä. Syövän 
esiasteiden määrä vähenee nopeammin 
rokotettujen ikäluokkien tullessa seulon-
taikään”, kertoo thL asettaman papilloo-
mavirustautien torjuntatyöryhmän pu-
heenjohtaja, dosentti Pekka Nieminen.   

 

Lähteet:                                                          
THL, Raportti 28/2011.  

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/94d6f45d-
22e1-4b53-b615-2eea48d90e1c 

Duodecim http://www.kaypahoito.fi/ 
web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/
kht00051 

Dr. P.Davies, Rooma 21.4.2012,  
ks.www.hpv2012.it 

Harald zur Hausen,  
Lääketieteen Nobel 2008 http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008 

Anttila A et al BMJ 2010; 340:c1804  
Lönnberg S. et al. Int. J. Cancer 2012;  

doi: 10.1002/ijc.27844 
Kalliala I ym. BMJ 2005;331:1183-5.  

Risk of cervical and other cancers after 
treatment of cervical intraepithelial neoplasia: 
retrospective cohort study. 

Miten kohdunkaulasyöpää 
voidaan ennaltaehkäistä?
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Naistentautien erikoissairaanhoitaja, käti-
lö, erityistason seksuaaliterapeutti (nacs) 
sekä psykoterapeutti Päivi Luukkainen 
on työskennellyt naistentautien ja syn-
nytysten klinikalla yli 20 vuotta. Siellä 
hän kohtasi myös kohdunkaulan syöpään 
sairastuneita naisia. Nykyisin Päivi Luuk-
kainen tekee itsenäisesti terapiatyötä 
Joensuussa. Hänen seksuaaliterapeutin 
vastaanotollaan käy mm. naisia, jotka 
ovat kokeneet kohdunkaulan syövän tai 
ainakin solumuutoksia.

”Naiset ovat nykyään valveutuneita, 
ottavat asioista selvää ja hakevat myös 
vertaistukea. Ammattilaisten apuakin 
osataan hakea kun tarve on”, Päivi Luuk-
kainen kuvailee suomalaisia naisia. Vas-
taanotollaan hän tapaa kaikenikäisiä nai-
sia. On 20-vuotiaita, joilla on ollut lieviä 
solumuutoksia ja 40-vuotiaita, joilla on 
todettu syöpä. 

Luukkainen pitää erityisen tärkeänä 
sitä, että kontrollikäyntien yhteydessä voi 
kysyä ja keskustella myös seksuaalisuu-
teen liittyvistä asioista. Ammattilaisen 
tehtävä on avata keskustelu ja antaa asi-
akkaalle tietoa sekä mahdollisuus kysyä 
häntä askarruttavista asioista.

Luukkainen kertoo naisen tulevan hä-
nen vastaanotolleen usein syyllisyyden-
tuntoisena. Hän saattaa esimerkiksi poh-
tia, laiminlöikö tarkastuksia, eikö pitänyt 
itsestään riittävästi huolta tai lähtikö liian 
myöhään lääkäriin. 

”Kun tauti on todettu, on hyvä pääs-
tää syyllisyyden taakasta irti. Parasta on 
keskittyä siihen, miten tästä eteenpäin”, 
Luukkainen kertoo.

Naisella on usein huoli tulevaisuudes-
ta ja siitä, mitä hänelle tapahtuu naisena. 
Luukkainen haluaa kuunnella asiakas-
taan avoimesti, nostaa hänen toiveikkuut-
taan esiin ja vaihtaa valoisaan näkökul-
maan.

”Syyllisyys vie energiaa. Sen sijaan 
voimavarat kannattaa kohdentaa hyvään 
tulevaan. Mietitään mm. sitä, miten ny-
kyhetkessä on mahdollisuus ottaa vas-
tuu itsestään ja tukeutua ammattilaisiin. 
Energiaa vapautuu kun ei tarvitse yksin 
kantaa koko taakkaa. Ammattilaiset aut-
tavat hoidon tukemisessa”, Luukkainen 
muistuttaa.

Kehon muutokset  
ja uuden kuvan rakentaminen
Kun pariskunta tulee vastaanotolle yh-
dessä, nousee keskusteluissa usein seksi-
elämä esiin. Kumppani voi olla hämmen-
tynyt, jopa hädissään, jos hänellä ei ole 
riittävästi tietoa. Yhdessäolo tällaisessa 
tilanteessa on tärkeää ja vahvistavaa.

Syöpä vaikuttaa naisen omaan minä-
kuvaan ja elämän kaikkiin osa-alueisiin. 
Mahdollisesti pohditaan, pystytäänkö 
harrastamaan seksiä. Seksuaalitoimin-
nalliset häiriöt ovat melko tavallisia syö-
vän yhteydessä. 

Esimerkiksi kohdun poisto muuttaa 
naisen elimistön toimintaa ja jotkut syö-
pälääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuk-
sia. Emättimen limakalvon kuivuminen, 
vaginan tuntopuutokset ja seksuaalinen 
haluttomuus ovat yleisiä oireita hoitovai-
heessa. 

Myös vaikutukset sisäiseen minäku-
vaan ovat nähtävissä, kun nainen sairas-
taa kohdunkaulan syöpää. Sisäinen ke-
honkuva muuttuu. Seksin apuvälineitä on 
kuitenkin runsaasti tarjolla. Niistä on hy-
vä myös puhua vastaanotolla. Tavallisesti 
käytetään liukasteita tai esimerkiksi laa-
jennuspuikkoja jos on ahdas vagina. Uu-

denlaiset asennot saattavat myös auttaa. 
”Paljon riippuu siitä, miten sinut 

nainen on ennen ollut oman seksuaa-
lisuutensa kanssa. Suru ja haikeus ovat 
tavallisia tuntemuksia esimerkiksi koh-
dunpoiston jälkeen. Eheytyminen lähtee 
kuitenkin käyntiin suurimmalla osalla 
hyvin. Naiselle muodostuu uusiutunut 
kehon kuva”, Luukkainen kertoo.

Parisuhde voi myös parantua
Luukkainen korostaa myös, että on tär-
keää puhua ääneen siitä, miltä tuntuu ja 
mitä ajatuksia syöpä herättää. Muutos on 
myös mahdollisuus! Sairastuminen avaa 
uusia ovia. Saattaa olla, että nainen oppii 
puhumaan tunteistaan uudella tavalla ja 
saa seksuaalisuuteensa kokonaisvaltai-
semman suhteen. Kun esimerkiksi sek-
sielämä muuttuu, voi aueta uusia mah-
dollisuuksia, joita ei olisi ennen osannut 
ajatella. Nainen voi elää täysipainoista 
elämää parannuttuaan.

Vastuu on kuitenkin yhteinen, jos nai-
nen elää parisuhteessa. Kumppani ei eh-
kä osaa tukea jos hänellä ei ole riittävästi 
tietoa asioista. Siksi onkin tärkeää, että 
pareilla on mahdollisuus käydä halutes-
saan yhdessä asiantuntijan vastaanotolla. 
Luukkainen pitää sitä erityisen rikastut-
tavana suhteelle, kun puhutaan yhdessä 
omista tunteistaan ja nostetaan esiin mie-
lessä olevia asioita. 

”Oma puoliso on tärkein ja läheisin. 
Kannattaa antaa toisilleen lupa kertoa 
huolista ja peloista, miettiä miten yhdessä 
selvitään.” 

On tärkeää, että miehetkin tulevat vas-
taanotolle jos kyse on heterosuhteesta.
Tietämättömyys voi Luukkaisen mukaan 
aiheuttaa seksuaalisia toimintahäiriöitä 
myös miehelle. Avoimen ja luottamuksel-
lisen keskustelun avulla poistuu parisuh-
detta rasittavia turhia pelkoja.

”On erityisen palkitsevaa, että parit 
opettelevat puhumaan tunteistaan vas-
taanotolla. Kun mukana on neutraali 
henkilö, on helpompaa puhua avoimesti 
keskenään”, Luukkainen muistuttaa. 

Syöpä
koettelee naiseutta

Kuva: ?
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Mitä PCO aiheuttaa?

”Ei välttämättä ole mitään muita oireita, 
kuin pitkä ja epätasainen kierto”, Kimmo 
Vihko kuvailee. Silloin on vaikeaa tul-
la raskaaksi. Monet tulevatkin lääkäriin 
siksi, että raskaus ei ota onnistuakseen. 
”Noin puolella näistä potilaista on lapset-
tomuusongelma”, Vihko kertoo.

Mikä on 
monirakkulainen munasarja?
Kookkaat munasarjat, jopa 4 –5 cm hal-
kaisijaltaan. Strooma on korostunut (osa 
joka ei tee munarakkuloita), molemmilla 
puolilla munasarjoissa pitää olla samat 
oireet, muuten ei ole kyse pco:sta. 

Harha todellisesta 
kuukautiskierrosta
Jos nainen on aloittanut jo nuorena yh-
distelmäehkäisyn käytön, ei ole tietoa 
hänen todellisesta kuukautiskierrostaan. 
Kimmo Vihko muistuttaa, että monet ku-
vittelevat ehkäisypillerien avulla tehdyn 
kierron olevan normaali kierto, mikä ei 
pidä paikkaansa. Kyseessä on ehkäisypil-
lereillä keinotekoisesti aikaansaatu kierto, 

Oireet voivat myös vaihdella naisen 
hedelmällisen iän aikana: kuukautiskier-
rot ovat nuorena kovin epäsäännölliset, 
mutta toisaalta 40-vuoden iässä monella 
kierto säännöllistyy. Eli pcos:n oireista 
vain epäsaannölliset kuukautiset kuulu-
vat pco:n oireisiin.

Miten PCO todetaan?
pco todetaan Kimmo Vihkon mukaan 
varmimmin utraäänitutkimuksella. En-
nen käytettiin myös testosteronimää-
ritystä. Nykyisin sitä käytetään enää 
harvemmin. Joskus sillä halutaan vielä 
varmistaa diagnoosi.

Pco voidaan nähdään tytöillä vasta 
puberteetin jälkeen. Se liittyy selkeästi 
naisen hedelmälliseen ikään, sillä pco 
häviää yleensä 40 –50-vuotiaana ennen 
menopaussia.

Vihko muistuttaa, että jos jo nuorena 
on ollut pitkät kierrot, voimakas aknetai-
pumus, karvoitusta ja keskivartaloliha-
vuutta, kannattaa ajoissa käydä gyneko-
logilla tarkistuttamassa asia. 

”Kun lapsia aletaan nykyään hankki-
maan vasta 30 ikävuoden tienoilla, saattaa 
pco tulla ikävänä yllätyksenä. Olisi hyvä 
tietää se jo ajoissa, koska silloin osataan 
varautua lapsettomuusongelmaan tai sii-
hen, että lasten hankintaa ei kannata jättää 
kovin myöhäiseen ikään”, Vihko kertoo. 

Kimmo Vihko muistuttaa myös, että 
nainen on hedelmällisimmillään noin 
20-vuotiaana. Hän suositteleekin lasten 
hankkimista ajoissa. Elämän ei tarvitse 
olla täydellisen valmista lapsen tulolle.

Miten PCO:ta hoidetaan?
Hoitona Kimmo Vihko suosittelee e-pil-
leriä, jossa on antiandrogeeni. Silloin hoi-
dosta saa myös keLa-korvauksen. Vaihto-
ehtoja löytyy niin geneerisistä pillereistä 
kuin alkuperäisvalmisteistä. Tämä kan-
nattaa huomioida, jos hinta on tärkeä asia.

PCO ja raskaus 
Pco-potilaiden haaste raskaaksi tulossa on 
löytää ovulaatiovaihe. Varmimmin se näh-
dään ultrassa. On olemassa erilaisia ovu-
laatiotestejä, mutta Kimmo Vihko ei pidä 
niitä täysin luotettavina pco:n kohdalla.

Jotkut potilaista tulevat kuitenkin 
ongelmitta raskaaksi. Raskaudenaikai-
nen diabetesriski on hieman korkeampi 
kuin muilla. Myös keskenmenoriski on 
korkeampi.

jolla saadaan tyhjennysvuoto, kun kelta-
rauhashoidossa on tauko. Oma kierto voi 
todellisuudessa olla jotakin aivan muuta.

Tytöllä siis saattaa olla pco, mutta se 
tulee ilmi vasta kun pillerit jätetään pois. 
”Monet myös luulevat, että e-pillerit ovat 
aiheuttaneet kierron epäsäännöllisyyden, 
vaikka siitä ei ole kyse”, Vihko huomauttaa.

PCO:n ja PCOS:n ero
On olemassa myös munasarjojen mo-
nirakkulaoireyhtymä (polycystic ovary 
syndrome, pcos). Se on tavallisin naisten 
hormonihäiriö, jota esiintyy 5 –10 %:lla 
naisista. Häiriön perussyytä ei toistaisek-
si tunneta. Perimällä ja ympäristötekijöil-
lä arvellaan olevan yhteyttä asiaan. 

Monirakkulaoireyhtymän tunnus-
merkkejä ovat androgeenisivuvaikutukset 
eli liiallinen karvojen kasvu ja epäsään-
nölliset kuukautiset. Yli puolet potilaista 
on ylipainoisia, ja heillä on taipumus eri-
tyisesti ns keskivartalokorostuneisuuteen. 
Insuliiniresistenssi liittyy myös pcos:ään 
johtuen hormonaalisista muutoksista. Sa-
moin verenpainetaudin lisääntynyt riski. 
Metformiinilla hoidetaan insuliiniresis-
tenssioiretta. Sillä saadaan joskus myös 
kierto kohdalleen.

Mikä se on?

PCO eli polykystiset munasarjat on gynekologi Kimmo Vihkon mukaan 
hyvinkin tavallinen tapaus vastaanotolla. Hän kohtaa vastaanotollaan 
tällaisia potilaita viikottain. Monirakkulaista munasarjarakennetta näh-
dään ultratutkimuksella usein nuorilla naisilla, joiden kuukautiskierto 
on epätavallisen pitkä.

Asiantuntijana gynekologi, synnytys- ja naistentautiopin dosentti 
Kimmo Vihko Terveystalo Turku Pulssi 

tavallinen tapaus – PCo 
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ApteekistA

intiminA huolehtii nAisen 
intiimeistä tArpeistA

Intimina tuotteiden tarkoituksena on auttaa naisia tuntemaan 
olonsa ja kehonsa mukavammaksi ja herättää itseluottamusta  

– tästähän naiseudessa on ennen kaikkea kyse. 

Intimina sarjaan kuuluu samettisen pehmeästä silikonista 
valmistetut henkilökohtaiset hieromasauvat Celesse ja Kiri, 
3 eri painoista Laselle emätinkuulaa, kosteuttava liukuvoide 

sekä intiimituotteiden puhdistusaine. 

www.intimina.com

Maailman naiset ja terveys

Naisen
terveys
Meksikossa
Gynekologin työn haasteita Meksikossa ovat mm. liian nuor-
ten äitien suuri määrä ja se, että kaikista naisten terveysasi-
oista ei puhuta avoimesti. Esimerkiksi vaihdevuosien oireisiin 
suhtaudutaan eri tavalla kuin meillä. Asiaa on vaikeampi käsi-
tellä. Meksiko on kuitenkin varsinkin amerikkalaisille suosittu 
terveysmatkailukohde. Mukava ilmasto, kauniit maisemat ja 
tasokkaat hotellit houkuttelevat. Tärkein seikka on huomatta-
vasti edullisemmat mutta laadukkaat terveyspalvelut yksityi-
sillä klinikoilla.

terveysmatkailu tuo omaa väriään
Tanskalainen Susanne Hedegaard työskentelee myyntipääl-
likkönä Costamed-klinikalla, joka tarjoaa terveysmatkailu-
palveluita. Klinikka on Susannen mukaan tarjonnut järjes-
telmällisesti palveluitaan muutaman vuoden ajan, vaikka 
terveysmatkailua onkin ollut jo noin 15 vuotta.

Susannen vastuulla on ollut kehittää toimiva konsepti, jos-
sa huomioidaan potilaan tarpeet ja turvallisuus kaikin tavoin. 
”Meille tulee potilaita niin plastiikkakirurgisiin toimenpitei-
siin kuin vaikkapa sydänleikkauksiin tai lapsettomuushoitoi-
hin. Olemme myös erikoistuneet MS-taudin hoitoihin”, Susan-
ne Hedegaard kertoo.

Costamed järjestää potilaalleen ja tämän matkaseuralai-
sille sopivan hotellin lähellä klinikkaa. Asiakas noudetaan 
lentokentältä ja hänestä pidetään kaikin puolin hyvää huolta. 
”Potilaamme voivat nähdä klinikkamme netin kautta kanssa-
ni puhuessaan ja tavata myös lääkärinsä esim. Skypen kautta 
etukäteen. Toki hän saa myös tavata lääkärinsä pari päivää 
ennen leikkausta Meksikoon tullessaan”, Susanne kuvailee.

Gynekologin työtä Meksikossa
Naistentautien erikoislääkäri Ivan K. Hernandez hoitaa 
Costamedin klinikalla mm. naisturisteja, joille tehdään gyne-
kologinen leikkaus tai kun kysessä on akuutti sairastuminen. 
Lisäksi hän pitää meksikolaisille vastaanottoa muilla paikalli-
silla lääkäriasemilla ja sairaalassa. Hänen erikoisalaansa ovat 
vaikeat synnytykset, joissa on riskitekijöitä.

Uuman seuraavassa numerossa  
kerromme lisää meksikolaisten  
naisten terveydenhoidosta  
ja sen haasteista, raskauden hoidosta  
ja siitä, miten lääkäri kohtaa  
vaihdevuosioireista kärsivän naisen. 

Kuva: ?
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Ehkäisy naisen eri vaiheissa
Tiesitkö, että jos seksuaalisesti aktiivinen nainen ei hedelmällisessä iäs-
sä käytä ehkäisyä, hän alkaa 85 prosentin todennäköisyydellä odottaa 
vuoden sisällä? Gynekologien mukaan ”en uskonut, että voisin tulla 
raskaaksi” on hämmästyttävän yleinen kommentti. Alle kolmikymppi-
nen nainen on hedelmällisin, mutta ehkäisyä tarvitaan vaihdevuosi-iäs-
sä tapahtuvaan kuukautisten loppumiseen asti.

Toissa vuonna 10 491 raskautta päättyi 
Suomessa keskeytykseen. Reilu kolman-
nes aborttiin päätyneistä kertoi, ettei 
ehkäisyä ollut. 47 prosenttia sanoi kon-
domin, 12 prosenttia e-pillerin pettäneen. 
Hormoni- tai kuparikierukkaehkäisy epä-
onnistui vain 0,5– 0,6 prosentilla.

Jos vauvaelämä ei tunnu omalta, luotet-
tava ehkäisy on siis hedelmällisessä iässä 
tarpeen. Menetelmää valitessa kannattaa 
miettiä omaa elämäntilannetta ja -tapoja, 
sillä ehkäisyn teho voi riippua käyttäjästä. 
Ohjeita noudattaen kondomi estää ras-
kautta 95-prosenttisesti, mutta tosielä-
mässä 15 naista vuodessa alkaa odottaa. 
Yhdistelmähormonien teho heikkenee 
unohduksista niin, että kahdeksan käyttä-
jää sadasta vuodessa voi saada raskausuu-
tisen. Kierukka ja etenkin hormonikieruk-
ka ja -implantaatti ovat erittäin tehokkaita, 
koska niiden käyttöä ei voi unohtaa.

Mieti siis, mikä toimii sinulla. Tutki-
muksen mukaan suomalaisnaiset arvos-
tavat ehkäisyssä etenkin tehoa, käytön 
helppoutta sekä vähiä haittoja.

Kondomista se alkaa
Nuoren naisen ehkäisy alkaa yleensä kon-
domilla. Se on suositeltavin vakiintumat-
tomille, koska  suojaa sukupuolitaudeilta. 
Kondomia kannattaa käyttää tilapäissuh-
teissa myös muun ehkäisyn ohella.

Kun ikää karttuu tai seurustelu va-
kiintuu, ehkäisyksi vaihtuu usein yhdis-
telmäehkäisypilleri. Se on estrogeenia ja 
keltarauhashormonia sisältävä yhdistel-
mähormonivalmiste. Perinteisesti kolmen 
viikon käyttöä seuraa viikon tauko. Ras-
kausriski on suurin, mikäli taukoviikko 
venyy. Joissakin valmisteissa tauko on ly-
hyt tai sen aikana otetaan lumepillereitä, 
mikä voi vähentää unohtelua.

Pillereitä on mahdollista käyttää myös 
pitkään tauotta, jolloin vuodot harvene-
vat ja mahdollinen kuukautisiin liittyvä 

oireilu, kuten mielialavaihtelut ja pääsär-
ky vähenevät. Endometrioosikin saattaa 
helpottua. Pillerit voivat auttaa myös ak-
nessa ja runsaissa kuukautisissa.

Yhdistelmäehkäisyä voi käyttää myös 
laastarina tai emättimeen asetettavana 
ehkäisyrenkaana. Laastari vaihdetaan 
viikoittain, ja kolmen viikon jälkeen pide-
tään tauko. Ehkäisyrengasta pidetään kol-
men viikon ajan ja sitten pidetään viikon 
tauko. Taukoja voi harventaa vaihtamalla 
laastarin tai renkaan tauotta uuteen. 

Monia vaihtoehtoja
Estrogeeni ei sovi kaikille, kuten laskimo-
tukosvaarassa, yli 35-vuotiaille tupakoi-
ville tai aurallista migreeniä poteville.

Ehkäisy onnistuu myös ilman estro-
geenia pelkällä keltarauhashormonilla. 
Vaihtoehtoina ovat kohtuun asetettavat 
hormonikierukat, olkavarren ihon alle 
asetettavat kapselit eli implantaatit, mini-
pillerit ja ehkäisypistos.

Maailmanlaajuisessa kyselyssä 81 
prosenttia naisista sanoi voivansa harki-
ta menetelmää, jonka käyttöä ei tarvitse 
muistaa joka päivä tai edes joka kuukausi. 
Hormonikierukat ja ehkäisyimplantaatit 
antavat pitkäaikaisen ehkäisysuojan. Hor-
monikierukan käyttöaika on jopa 5 vuotta, 
ehkäisyimplantaatin 3 tai 5 vuotta. Käytön 
voi halutessaan lopettaa aiemminkin, ja 
hedelmällisyys palautuu nopeasti ehkäisi-
men poiston jälkeen. Minipillerin kohdalla 
on muistettava tehon heikkenevän, jollei 
pilleriä oteta samaan aikaan joka päivä.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa naiset 
yli- tai aliarvioivat usein eri ehkäisymene-
telmien tehoa. Kun he saivat menetelmistä 
tietoa, pitkäkestoinen ehkäisy kiinnosti: 
45 prosenttia naisista valitsi käyttöönsä 
hormonikierukan ja 13 prosenttia hormo-
ni-implantaatin. Kymmenys otti kupari-
kierukan. Kun ehkäisy on pitkäaikaisesti 
kunnossa, nainen saa rauhassa keskittyä 
elämänsä tärkeisiin asioihin.
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Herkkä
• Havaitsee kohdunkaulasyövän esiasteet ajoissa.
• Mahdollistaa syövän tehokkaan estämisen ja hoidon.
• Sallii HPV-negatiivisten pitkän seulontavälin.

Edistyksellinen
• Yhdellä testillä tieto agressiivisimmista suuren riskin 

HPV-tyypeistä 16, 18 ja muista suuren riskin HPV-tyy-
peistä, mahdollistaen aiempaa tarkemman riskiarvion.

Turvallinen
• Kliinisesti validoitu uuden sukupolven HPV-DNA -testi, 

joka on CE-IVD hyväksytty kohdunkaulasyövän  
diagnostiikkaan ja primääriseulontaan.

cobas® HPV-testi
Uuden sukupolven HPV-DNA -testi kohdun-
kaulasyövän seulontaan ja diagnostiikkaan

The cobas® HPV test
KNOW THE RISK

Asiantuntijoille:  
www.hpv16ja18.fi

www.minätiedän.fi

Keltarauhashormonin tavallisin hait-
ta ovat ylimääräiset vuodot ja tiputtelu, 
jotka helpottuvat usein 3 – 6 kuukauden 
aikana. Monilla vuodot vähenevät heti tai 
jäävät pois. 

Joillakin yhdistelmä- tai keltarauhas-
hormoniehkäisy voi aiheuttaa esimerkik-
si aknea, päänsärkyä, turvotusta ja mie-
lialavaihteluja. Valmisteen vaihto saattaa 
auttaa. Normaaliin kuukautiskiertoonkin 
liittyy usein vaivoja.

Hormoniton vaihtoehto on viisi vuotta 
tepsivä kuparikierukka. Se voi joillakin li-
sätä kuukautisvuotoja ja -kipuja. Kaikkiin 
kierukoihin liittyy pieni kohdunulkoisen 
raskauden riski.

Ennen ja jälkeen vauvan
Abortteja tehdään Suomessa eniten 
20–24-vuotiaille: toissa vuonna liki 
3 000:lle. Moni nuori nainen voisi siis 
miettiä, käyttääkö itselleen sopivaa eh-
käisyä. Yhdysvaltalaistutkimuksessa yh-
distelmäehkäisy petti alle 21-vuotiailla 
miltei kaksi kertaa useammin kuin tätä 
vanhemmilla naisilla. Pitkäkestoisten 
kierukoiden ja implanttien tehoon ikä 
ei sen sijaan vaikuttanut ja vain alle 
prosentti käyttäjistä tuli raskaaksi. Teho 

oli 20 kertaa parempi kuin yhdistelmä- 
ehkäisyllä.

Tutkimus sai amerikkalaisen synny-
tys- ja naistentautilääkärien järjestön 
suosittamaan kierukka- ja implantaat-
tiehkäisyä jopa nuorten ensisijaiseksi 
ehkäisymenetelmäksi. Meillä kierukoita 
ei suositella synnyttämättömien naisten 
ykkösvaihtoehtona, koska käyttökokemus 
on ryhmällä vielä rajallista. Mitään estet-
tä käytölle ei kuitenkaan ole.

Myös synnytyksen jälkeen ehkäisyssä 
on parannettavaa, sillä abortteja tehdään 
ensimmäisenä synnytyksen jälkeisenä 
vuonna paljon. Moni luottaa ehkä lii-
kaa imetykseen. Täysimetys voi ehkäistä 
puolen vuoden ajan kondomin veroisesti, 
kunhan kuukautisia ei ole ja vauva syö 
säännöllisesti eikä saa muuta ruokaa Tä-
mä toteutuu vain harvalla, joten ehkäisy 
kannattaa aloittaa jo imetyksen aikana.

Imetys ei estä hormonien käyttöä. Kel-
tarauhashormoniehkäisy voidaan aloittaa 
jo synnytyksen jälkitarkastuksen yhtey-
dessä. Mikäli nainen imettää, yhdistel-
mäehkäisy aloitetaan yleensä vasta, kun 
vauva on täyttänyt kuusi kuukautta. Kie-
rukan tai hormonikierukan voi asettaa 
kuuden viikon kuluttua synnytyksestä.

Jos ehkäisy unohtuu tai pettää, on mah-
dollista käyttää jälkiehkäisyä. Huolehdi 
ehkäisystäsi hyvin! Kun lapset on varmasti 
tehty, myös sterilisaatiota voi harkita. Pa-
lautumattoman sterilisaation suosio on 
viime vuosina kääntynyt muiden tehok-
kaiden ehkäisykeinojen ansiosta laskuun.

Ehkäisyvalikoimasta löytyy jokaiselle 
sopiva menetelmä, olipa elämäntilanne 
mikä hyvänsä. Tärkeintä on huolehtia, et-
tä se toimii varmasti juuri sinulla.

Lähteet: 

Suomen virallinen tilasto:  
Tilastoraportti 21/2012.  
Raskaudenkeskeytykset (THL),  
Taloustutkimuksen Raskauden  
ehkäisytutkimus 2011),  
NEJM, 

American Journal of Obstetrics and Gynecology,  
Obstetrics and Gynecology,  
Clinical Drug Investigation, 
naistentautien ja synnytysten  
erikoislääkäri Leena Väisälä (Bayer),  
ylilääkäri Dan Apter (Väestöliitto)                           
L.FI.05.2013.1702
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Uuman toimitus kävi tutustumas-
sa Helsingissä Naistenkartano 
ry:hyn. Toiminnanjohtaja Helena 
Palojärvi (VTL) on luotsannut 
naisten hyvinvointiin tähtäävää 
yhdistystä sisukkaalla otteella 15 
vuotta. Palojärvi nostaa myös 
naisten omat voimavarat tärkeäksi 
tekijäksi, kun tuetaan naisia ja eh-
käistään heidän riippuvuuksiaan. 
Naisen pahan olon tarkastelu 
pelkästään psykologisina ongel-
mina ei riitä, vaan tarvitaan uusia 
näkökulmia.

Naistenkartanossa halutaan ennaltaeh-
käistä naisten riippuvuuksia jo varhaises-
sa vaiheessa. Halutaan antaa naisille eväi-
tä hyvään arkeen jo ennen kuin ongelmat 
pahenevat ja kriisiytyvät. Nykynaiset 
paikkaavat tyytymättömyyttä itseensä 
esimerkiksi lohtusyömisellä, pakonomai-
sella huolehtimisella, lääkkeillä tai tissut-
telulla. Myös masennus ja uupuminen on 
tavallista. Nämä kaikki voivat muuntua 
myös riippuvuuksiksi.   

Palojärvi muistuttaa, että naiset pitäisi 
saada pysähtymään itseensä ja elämäänsä. 
Pitäisi opetella myötätuntoista suhdetta 
itseensä syyllistämisen sijaan. Haitallisista 
tavoista ja pakonomaisista käyttäytymis-
malleista on turhaa syyllistää.  

Kulttuurissamme on aina ollut vaati-
muksia naisia kohtaan. Naiset ovat Palo-
järven mielestä pääosin huolehtineet ja 
kantaneet vastuun arjen pyörittämisestä 
kodeissa sekä huolehtineet läheisistään. 
Tämä on näkynyt ja on edelleen havaitta-
vissa työmarkkinoilla. 

Naistenkartano ry:n järjestämissä no-
vat-vertaisryhmissä naiset voivat huoma-
ta, että samat riittämättömyyden tunteet 
rassaavat myös muita suomalaisia naisia. 
Uupuminen ja jaksamisen ongelmat eivät 
ole seurausta vain heidän huonosta stres-
sinsietokyvystään.  

NOVAt-ryhmä  
voimauttaa naisia 
novat-ryhmissä naiset voivat jakaa koke-
muksia muiden naisten kanssa ja pohtia 
suhdettaan itsensä tavoitteellisen ohjel-
man avulla. novat on lyhenne sanoista 
”naisen omat vaatteet”. Sillä tarkoitetaan 
erottumista niistä kiltin tytön vaatteista, 
joihin kulttuuri, oma tausta ja muiden 
odotukset ovat naisen aiemmin pukeneet. 
Niissä ”vaatteissa” nainen on voinut huo-
nosti, koska ei ole itse valinnut niitä. 

Mm. muiden asettamat roolit ja pai-
neet saattavat estää naista arvostamasta 

itseään ja määrittelemästä itseään omista 
lähtökohdistaan. Moni nainen hakee hy-
väksyntää toisilta ohittaen samalla omat 
tunteensa ja tarpeensa.  

Kaikki voi näyttää ulospäin hyvältä. 
Naisilla on usein kyky hoitaa arkea moit-
teettomasti, vaikka sisällä jyllää paha olo 
ja erilaiset jaksamisen ongelmat painavat. 
novat-ohjelman avulla nainen voi löytää 
ja saada käyttöön omat voimavaransa.
 
Otetta arkeen
Jos naisella ei ole työkaluja käsitellä pa-
haa oloaan ja vaikeuksiaan, novat-ver-
taistukiryhmä voi auttaa löytämään niitä. 
Ryhmiin kootaan noin 10 –15 naista, jotka 
tapaavat säännöllisesti 1,5 vuoden ajan.

”Ryhmän tarkoitus on rakentaa nai-
selle omaa tilaa arkeen. Naisilla on paljon 
yhteiskunnasta johtuvia sosiaalisia ongel-
mia, joiden kanssa on opittava elämään. 
Vieläpä niin, että ne muuttuvat ongel-
mista itsensä hyväksymiseksi ja rikkaaksi 
elämäksi”, Palojärvi kuvailee.  

Epätasapaino työn ja kodin työmää-
rissä sekä naisiin kohdistuvat vaati-
mukset aiheuttavat ongelmia ja riittä-
mättömyyden tunnetta parisuhteisiin. 
Keikutaan uupumuksen äärirajoilla. Li- 
säksi taustalla voi olla lapsuudessa tai 
nuoruudessa selvittämättä jääneitä on-
gelmia, jotka yhä vaikuttavat. Vaikea per-
hetausta voi periytyä omille lapsille, jos 
sitä ei ole koskaan käyty läpi.

Kuka voi tulla ryhmään?
Kynnys Naistenkartanon toimintaan 
lähtemiselle on pyritty laskemaan mah-
dollisimman matalalle. Kuka tahansa yli 
18-vuotias nainen on tervetullut mukaan.  

Ryhmiin pääsee mukaan osallistumal-
la novat-infoon, joita pidetään Naisten-
kartano ry:n keväisin ja syksyisin järjes-
tämien luentotilaisuuksien yhteydessä. 

Aluksi Naistenkartanon henkilöstö 
kertoo naisille novat-menetelmästä ja 

Kun arki ahdistaa
 
 Naistenkartanon NOVAt-vertaisryhmät 
 tukevat naisia jaksamaan ja ehkäisevät riippuvuuksia
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ryhmässä työskentelystä. Ryhmä kokoontuu viikoittain. 
Jokainen käsittelee novat-käsikirjan tehtäviä omalla taval-
laan, omien haasteidensa kautta. Kotona tehdään erilaisia 
tehtäviä, jotka käydään yhdessä läpi, kun ryhmä kokoon-
tuu.

Ryhmiin tulee kaikenikäisiä, erilaisissa tilanteissa elä-
viä naisia, mutta keskimäärin naiset ovat 35–45 -vuotiaita. 
”Sitoutuminen ryhmään on uskomattoman korkealla. Se 
kertoo myös menetelmän toimivuudesta”, Palojärvi sanoo. 

novat-ohjelmasta on tehty myös 14 viikon mittainen 
verkkokurssi, johon kuka tahansa nainen eri puolilta Suo-
mea voi osallistua.

”Ryhmän kautta sain rohkaisua luopua kaikesta itselleni 
väärästä. Pääsin eroon vanhoista taakoistani. En osannut 
asettaa mitään ennakko-odotuksia novat-ryhmälle. En ole 
ennen puhunut muille ihmisille elämästäni tai tunteistani. 
Toiminta ylitti odotukset. Se todella antoi jotakin suurta.”

”Ryhmässä parasta oli tukiverkosto. Työskentelytavassa 
toimivaa oli se, että ei neuvottu vaan oltiin korvina. Ryhmä 
tarjosi tuen oman todellisen itsensä löytämiseen.”

Lisäksi Saija koki saaneensa rohkaisua aitoon olemi-
seen ihmisten kanssa ja rajojen asettamiseen.

 ”Kun jakaa itsensä rehellisesti muille, se pakottaa koh-
taamaan totuuden ja totuus vapauttaa.” Saija arvostaa sitä, 
että sai puhua kipeimmät asiat muille ilman tuomituksi 
tulemista. Kun on jakanut omia asioitaan muille, on hel-
pompi kuulla omaa sisäistä ääntään. ”novat vapautti elä-
mään tässä hetkessä.”

Saijan mielestä novat-ryhmä sopii kaikille itsestään 
kiinnostuneille. Eniten hän suosittelisi sitä kuitenkin nä-
kymättömille lapsille, jollaisena on itseään pitänyt. 

”Sain ryhmän kautta rohkaisua oman itseni näköiseen 
elämään. Pidämme ryhmäläisten kesken edelleen jonkin 
verran yhteyttä. Vertaistuessa on parantava voima.”

(Saijan nimi on muutettu)

Saija oli mukana 
NOVAt-ryhmässä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helsinki, Tampere, Turku 

www.naistenkartano.com 
p. 045 138 5110 info@naistenkartano.com 

Nainen, kaipaatko 

muutosta elämääsi? 
 

NOVAT-vertaisryhmiä naisille, 

jotka haluavat pohtia suhdetta 

itseensä ja oppia elämään 

nykyhetkessä. Lisäksi yleisöluentoja 

ja työskentelyä internetissä. 
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Hei. 

On tavallista, että seksuaalinen haluk-
kuus muuttuu ja vaihtelee elämän aikana. 
Osaatko itse kertoa jotakin syytä miksi 
seksuaalinen halukkuutesi on vähen-
tynyt? Tapahtuiko jotain erityistä, kun 
huomasit seksuaalisen halusi vähenevän?  
Muutos elämäntilanteessa, jokin erityi-
nen tapahtuma elämässä tai parisuhtees-
sa voi muuttaa seksuaalista halua. 

Seksuaaliseen haluun voivat vaikuttaa 
mm. parisuhteen kommunikaatio-ongel-
mat, läheisyyden puute, tyydyttämätön 
seksi kumppanin kanssa, ristiriitaisuus 
kumppanin kanssa, orgasmi- ja kiihot-
tumisongelmat, kivulias yhdyntä yms. 
Myös mm. erilaiset lääkkeet, stressi, vä-
symys, masennus tai hormonitasapainon 
muutokset vaikuttavat seksuaaliseen ha-
lukkuuteen. Pohtimalla ja tunnistamalla 
omia tunteitaan ja toiveitaan voi löytää 

syyn siihen, miksi seksi ei enää maistu.
Vaihdevuosien hormonaaliset muu-

tokset voivat vaikuttaa mielialaan, lima-
kalvojen kosteuteen yms., jotka voivat 
puolestaan vaikuttaa seksuaaliseen ha-
lukkuuteen. Sinun kannattaa käydä kes-
kustelemassa gynekologin vastaanotolla 
asiasta, jotta vaihdevuosien hormonaalis-
ten muutosten mahdollisesti aiheuttamat 
syyt voidaan sulkea pois ja hoitaa.

Kun biologiset syyt on suljettu pois 
eikä tilanne muutu, voi seksuaalisen ha-
lun löytymistä edistää esimerkiksi omia 
toiveita ja haluja pohtimalla. Parisuhteen 
seksielämä on molempien vastuulla. Mo-
lempien tulisi panostaa seksuaalisuhteen 
toimivuuteen, ilmaista sen tärkeyttä ja 
omia toiveitaan. Rohkaisen sinua kes-
kustelemaan miehesi kanssa omista toi-
veistasi ja kannustamaan myös häntä 

Hei annu! 

Olen 56-vuotias nainen ja ongelmani on haluttomuuteni seksiin. Olemme ol-
leet mieheni kanssa parisuhteessa yli 30 vuotta. Rakastan miestäni ja hän sanoo 
myös rakastavansa minua. 

Aikaisemmin ei ollut mitään ongelmaa seksin suhteen, mutta nyt pidemmän 
ajan olen ollut haluton. En muista milloin viimeksi olen saanut orgasmin niinä 
harvoina kertoina, kun olemme harrastaneet seksiä. 

Olen käyttänyt mielialalääkkeitä reilu 20 vuotta, muuta lääkitystä minulla ei 
ole. Sanotaan että ko. Lääkkeet voivat viedä seksuaalisen halun, mutta kohdal-
lani tämä ei nähtävästi pidä paikkaansa, sillä kuten edellä kerroin, aikaisemmin 
ei ollut ongelmia. Onko kyse vaihdevuosista? Mitä teen? En halua menettää 
miestäni. Mieheni on ottanut ongelmani puheeksi ja sanonut, ettei halua elää 
loppuelämäänsä seksittömässä suhteessa!

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavi-
kainen käsittelee Uumassa seksu-
aalisuuteen liittyviä kysymyksiä, 
joihin on törmännyt työssään. Li-
sää hänelle esitettyjä kysymyksiä 
ja vastauksia voit käydä lukemassa 
osoitteessa klubi.kaalimato.com/
annunpalsta.

puhumaan omista haluistaan seksin suh-
teen. Parisuhteen seksissä on usein kyse 
kompromisseista ja siitä kuinka hyvin 
niitä kyetään tekemään. Miettikää yhdes-
sä mitkä asiat kumpaakin kiihottavat ja 
mikä saa seksuaalisen halun syttymään. 
Vahvistakaa ja huomioikaa toisissanne 
näitä asioita. 

Parisuhteen seksissä on myös hyvä 
muistaa, että rakastelu on paljon muu-
takin kuin yhdyntää. Voisitteko kokeilla 
jotakin toista tapaa rakastella? Voisiko 
pelkkä läheisyys tai hyväily ilman pak-
koa orgasmin saamisesta auttaa asiassa 
eteenpäin? Voisitteko kokeilla miehesi 
kanssa esimerkiksi käsin tai suulla hyväi-
lyä jos yhdyntää ei sillä kertaa tee mieli. 
Seksuaalista halua voidaan herätellä 
myös sanoilla, katseilla ja kosketuksilla 
ihan arkipäiväisissä tilanteissa. Kumppa-
neiden täytyy usein tehdä töitä seksuaa-
lisen halun ylläpitoon ja sen herättelyyn.  
On myös hyvä muistaa, että toinen voi 
huolehtia omista seksuaalisista tarpeis-
taan sooloseksin avulla, kun kumppanin 
seksuaalinen halu on suvantovaiheessa. 

Jos tilanne ei yrityksistä huolimatta 
korjaannu, suosittelen varaamaan aikaa 
seksuaaliterapeutin vastaanotolta. 

Ystävällisin terveisin 
Annukka Lavikainen 
Seksuaaliterapeutti
Kaalimato.com
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Planin tyttöuutisia maailmalta

Ei ViElä VAlMiS äiDiKSi
Teksti: Bernice Wong

Moni tyttö Bangladeshissä tulee äidiksi, 
kun on vielä itse lapsi. Kaksi kolmesta ty-
töstä avioituu ennen täysi-ikäisyyttä, moni 
alle 16-vuotiaana. Oletuksena on, että tyttö 
tulee raskaaksi heti kuukautisten alettua. 

Teiniraskaus tuo mukanaan vakavia 
terveysriskejä. Se aiheuttaa tyttöjen kehit-
tymättömissä vartaloissa muun muassa 
kohdun laskeumia, fisteleitä ja kroonisia 
vatsa- ja selkäkipuja. Usein komplikaatiot 
ja verenvuoto yltyvät niin pahoiksi, että 
nuori äiti ja vauva menehtyvät. Raskaus 
ja synnytyskomplikaatiot ovatkin kehitys-
maissa 15 –19 -vuotiaiden tyttöjen ylei-
sin kuolinsyy. 

Lisäksi varhainen äidiksi tulo estää 
tyttöä käymästä koulua ja hankkimasta 
ammattia – ja siten kaivattuja lisätienes-
tejä perheelleen.

Bangladeshin laki on edellyttänyt 
vuodesta 2004, että jokainen vauva saa 

syntymätodistuksen. Lain on tarkoitus 
mm. ehkäistä varhaisavioliittoja. Käytän-
nössä laki on jäänyt voimattomaksi. Moni 
köyhä perhe väärentää tyttärensä synty-
mätodistuksen. Vanhemmilla on monia 
syitä naittaa tyttärensä aikaisin: Nämä 
nähdään taloudellisina taakkoina, myötä-
jäiset ovat sitä pienemmät, mitä nuorem-
pi morsian on ja vaimoksi tulo suojelee 
tyttöjä vieraiden miesten seksuaaliselta 
häirinnältä ja maineen menetykseltä. 

Plan Bangladesh ponnistelee, jotta 
syntymärekisteröintiä saataisiin tehos-
tettua ja perheet ymmärtäisivät liian var-
haisen avioliiton ja raskauden haitat. Plan 
painottaa erityisesti tyttöjen koulutuksen 
tärkeyttä, sillä koulua käyneet tytöt avioi-
tuvat ja tulevat äideiksi myöhemmin. He 
ovat myös terveempiä ja tienaavat parem-
min kuin koulua käymättömät tytöt. 
 

Rajbanun (21 v.) tarina

Rajbanu kärsii kohdun laskeumasta. Kun 
hän synnytti esikoisensa hädin tuskin 
14 -vuotiaana, kohtua suojaavat lihakset 
vaurioituivat ja osa kohdusta valahti syn-
nytyskanavaan. Vaiva heikentää Rajba-
nun elämänlaatua. 

– Kun teen kovaa työtä tai kannan jo-
takin raskasta, tuntuu kuin kohtuni valuisi 
ulos. Se on todella epämukavaa. 

Rajbunilla on neljä tytärtä, joista hän 
huolehtii käytännössä yksin. Aviomies 
työskentelee kaupungissa ja käy kotona 
vain muutaman kuukauden välein. 

– Herään joka aamu kuudelta ja teen 
töitä puoleenyöhön. Nyt minulla on niin 
monia velvollisuuksia, etten voi edes käy-
dä ulkona. Se on raskasta, mutta nämä 
ovat minun lapsiani.  

Teiniraskaudet ovat  
Bangladeshissa yleinen ongelma.  
Ne aiheuttavat tytöille vakavia 
terveyshaittoja, keskeyttävät  
koulunkäynnin ja vievät  
pahimmassa tapauksessa hengen.

Kuva: Bernice W
ong
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Ehkäisyssä laitteen käyttövarmuuden 
uhkana on se, muistaako tai viitsiikö sitä 
käyttää riittävän säännöllisesti. Siksi laite 
sopiikin parhaiten jo vakiintunutta elä-
mää parisuhteessa viettäville. Hyvä puoli 
tuntuu olevan sen ekologisuus ja hormo-
nittomuus niille, joille hormoneja sisältä-
vät e-pillerit eivät syystä tai toisesta sovi. 

Puolan gynekologiseura on julkaissut 
tutkimuksen, jossa 510 naista käytti 3 
erilaista Valley Electronicsin hedelmälli-
syystietokonetta. Tutkimuksen tarkoitus 
oli selvittää tuotteiden luotettavuutta 
Pearl-indeksin avulla. Tutkimukseen osal-
listuneet naiset olivat käyttäneet tietoko-
netta yli vuoden tai vähintään 13 kierron 
ajan. Oikein täytettyjen tutkimuslomak-
keiden perusteella saatiin tulokset 2 040 
kierrosta, joissa havaittiin yksi suunnitte-
lematon raskaus. Sen perusteella Pearl-in-
deksi oli 0,64 %. Se merkitsee, että alle 7 
naista tuhannesta käyttäjästä saattaa tulla 
raskaaksi vuoden aikana. Vastaava luku 
naisilla, jotka käyttävät hedelmällisyys-
tietokoneen lisäksi ehkäisyyn kondomia 
hedelmällisinä päivinään, on 1,035 %. Se 
tarkoittaa, että yksi sadasta naisesta voi 
tulla raskaaksi vuoden aikana.  

(Trial of contraceptive effectiveness  
of Lady-Comp® / BABY-COMP®

Polish Gynaecology Society, 2010;11, 801-880 
Krzysztof Michaluk,  
Aleksandra Demiań Under direction of Prof. 
Ewa Markwitz, 2010)

   hEdElMällisyys- 
tiEtokonEisiin 

Perehdyimme saksalaisiin LADY-COMP® ja BABY-COMP®  
-nimisiin laitteisiin, joita on kehitetty noin 15 vuoden ajan  

raskaaksi tulon helpottamiseksi tai ehkäisyyn.  
Laitteet perustuvat naisen luontaiseen kiertoon ja siihen,  
että raskaaksi voi tulla keskimäärin kuutena kiertopäivänä  

– 5 päivää ennen ovulaatiota ja itse ovulaatiopäivänä. 

Ovulaation jälkeen munasolu voi hedel-
möittyä noin 18 tunnin ajan. Yhdynnän 
jälkeen siittiöt säilyvät liikkuvina ja he-
delmöityskykyisinä naisen elimistössä 
noin 120 tuntia. 

Baby-Comp -tietokonetta suositellaan 
pariskunnille, jotka suunnittelevat ras-
kautta. Lady-Comp taas on suunniteltu 
lähinnä ehkäisyyn. 

Miten laite toimii?
Laitteiden toiminta perustuu ruumiin 
lämpötilan mittaukseen. Tietokoneet on 
ohjelmoitu niin, että ne tunnistavat ovu-
laatiohetken käyttäjän kierrossa aamui-
sin mitatun lämpötilan avulla. Laitteen 
vihreä valo tarkoittaa, että olet sillä het-
kellä hedelmätön ja punainen merkitsee 
hedelmällistä aikaa. Ovulaation ollessa 
myöhässä laite näyttää keltaista valoa. 
Tämä voi olla myös merkki vaihdevuosis-
ta, jos niitä halutaan tarkkailla.

Tuote on ympäristöystävällinen, koska 
se ei kuormita ympäristöä keinotekoisilla 
hormoneilla eikä kertakäyttöisten valmis-
teiden tai pilleripakkausten materiaaleilla. 
Hedelmällisyystietokoneen etuja on myös 
se, että se ei rasita naisen elimistöä, koska 
perustuu vain lämmön mittaukseen.

Valmistajan teettämien tutkimusten 
mukaan laitteiden luotettavuus on 99,3 
% ja Pearl-indeksi 0,7. Pearl-indeksi on 
arvo, jonka perusteella arvioidaan eh-
käisymenetelmien luotettavuutta lääke-
tieteellisesti. Jos 100 naista käyttää eh-
käisymenetelmää yhden vuoden ajan ja 
yksi heistä tulee raskaaksi, tämä vastaa 

Pearl-indeksin arvoa 1,0. Ehkäisymene-
telmän Pearl-indeksin selvittämiseksi 
luotettavasti on seurattava ja arvioitava 
noin 10 000 kiertoa.   

Frauenklinik des Städtischen Kran-
kenhauses Düsseldorf-Benrath -klinikan 
johtajan Günther Freundlin valvonnassa 
suoritetussa tutkimuksessa haastateltiin 
686 käyttäjää Saksassa, Sveitsissä ja Mek-
sikossa yli kahden vuoden ajan. Tämä 
vahvisti laitteen Pearl-indeksiksi eli lait-
teen turvallisuusluokitukseksi 0,7.

Herätyskello ja kiertotilastot
Käytännössä laite toimii samalla herätys-
kellona. Se herättää käyttäjän ohjelmoi-
tuun aikaan aamulla mittaamaan ruu-
miinlämpöä kielen alta makuuasennossa. 
On tärkeää muistaa, että ylösnoustessa 
lämpötila muuttuu nopeasti. Jos on kuu-
meessa, juhlinut tai elimistössä on muuta 
poikkeavaa, kannattaa mittaus valmista-
jan mukaan jättää väliin. Kone osaa huo-
mioida sen ja laskea käyttäjän normaalit 
keskiarvolukemat.

Kiertotilastot antavat naiselle tietoa 
henkilökohtaisesta kierrosta silloinkin, 
kun on epäselvää mikä oma kierto todel-
lisuudessa on.

Baby-Compin avulla selviää mihin 
päiviin yhdyntä kannattaa ajoittaa, jos 
haluaa tulla raskaaksi. Tallennettujen tie-
tojen tulosteesta selviää mm. seuraavia 
tietoja: ovulaatio, keltarauhasen toiminta, 
hedelmöitysja todennäköinen syntymä-
päivä. Tuloste on hyödyllinen noin neljän 
kierron seuraamisen jälkeen. 

Uuman toimitus tutustui

Psykologi ja ravintovalmentaja
Hanna Markuksela
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”Teen psykologin työtä, olen erikoistunut syömishäiriöiden hoi-
toon ja kuntoutukseen elämäntapamuutoksissa. Lisäksi olen 
fLt-ravintovalmentaja, ravitsemusasiat ovat lähellä sydäntäni. 
Työssäni oen salapoliisi, joka kartottaa mistä syistä vastaanotol-
leni hakeutuneen terveys on alkanut pettää. Sen jälkeen etsin 
monipuolisia ja käytännönläheisiä ratkaisukeinoja”, Markukse-
la kuvailee. 

Hanna Markuksela kertoo, kuinka tärkeää esim. raskauden 
yrittämisen aikana on pitää stressitaso matalalla ja huomioida 
myös ruokavalion ja liikunnan merkitys hormonitasapainoon. 
Verensokeriarvot ja rasvahapot vaikuttavat hormonaaliseen toi-
mintaan. Jos stressihormonit ovat koko ajan korkealla, oireilee 
naisen elimistö muillakin tavoilla. Esimerkiksi raskaaksi tule-
minen voi olla vaikeaa tai vaihdevuosioireet hankalia. Myös ali- 
ja ylipaino sekoittavat naisen hormonaalisen toiminnan.

Jos hormonikierrossa näkyy ongelmia, tietokone ilmoittaa 
siitä. Silloin on hyvä hakeutua lääkärille.  ”Haluan hakea vaih-
toehtoja hormonaaliselle ehkäisylle. Kaikki naiset eivät pysty 
käyttämään e-pillereitä. Mielialan vaihtelut tai esim. halutto-
muus voivat olla ongelmana”, Markuksela toteaa. 

Voi olla myös muita terveydellisiä syitä, jolloin e-pillerien 
käyttö saattaa olla poissuljettua. ”Lapsettomuusongelman hoi-
dossa laite auttaa myös henkisesti vähentämällä stressiä. Kun 
kaikki tutkimukset on tehty, kannattaa kokeilla teknologiaa 
apuna”, Markuksela summaa.

Pareja yhdistävää ehkäisyä
Hanna Markukselan mielestä tietokone on paljon luotettavampi 
ehkäisymenetelmä Pearl-indeksin (lääketieteellisen ehkäisyvar-
muutta mittaavan luokitusjärjestelmän perusteella). Kondomia  
tulee toki käyttää laitteen ilmoittamina punaisina eli hedelmäl-
lisinä päivinä. Hän on ennen käytön aloitusta lukenut erilaisia 
tutkimuksia ja käyttäjien kommentteja. Joku tuttukin oli joskus 
aiemmin käyttänyt hedelmällisyystietokoneita, jotka olivat tosin 
silloin vielä melko kehitysvaiheessa.

Hanna Markukselan mielestä tietokoneen käyttöliittymää 
voisi vielä hieman parannella ja lisätä kuvia ohjeisiin. Pääpiir-

Psykologi ja ravintovalmentaja
Hanna Markuksela

teissään Markuksela pitää laitteen käyttöä kuitenkin helppona.
Pariskunnille laite saattaa olla yhdistävä asia. Ehkäisystä huo-

lehditaan yhdessä, jos mieskin perehtyy laitteen toimintaan ja 
auttaa sen käytössä. Lisäksi laite voi Hanna Markukselan mieles-
tä lisätä elämänhallintaa. Sen käytön myötä kiinnittää enemmän 
huomiota elämänrytmiinsä.

”Kyseessä on fiksun naisen ehkäisymenetelmä. Elämänhal-
linta ja parisuhde pitää olla kunnossa”, Markuksela neuvoo.

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

on käyttänyt hedelmällisyystietokonetta  
yli puoli vuotta. Markuksela on halunnut  
tutustua laitteeseen työnsäkin puolesta.
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Seksuaalisen halun puute on ylei-
nen ongelma, joka vaivaa Väes-
töliiton vuonna 2012 tekemän 
tutkimuksen mukaan ainakin 
ajoittain joka toista suomalaista 
parisuhdetta. Haluttomuus koskee 
tutkimuksen mukaan yhtä lailla 
alle kuin yli 30-vuotiaita naisia. 
Tutkimuksessa oli haastateltu noin 
100 suomalaista naista. Halujen 
katoamista voidaan kuitenkin en-
naltaehkäistä. Seksihaluja voidaan 
myös hakea ja tukea erilaisin pari-
suhdetta lähentävin keinoin.

”Läheisyys, intiimiys ja seksuaalinen ha-
lu kuuluvat yhteen ja ne tukevat toinen 
toisiaan. Haluttomuus vaikuttaa parisuh-
teen hyvinvointiin. Se aiheuttaa väistä-
mättä ongelmia parin vuorovaikutukses-
sa ja heikentää parisuhteen seksuaalista 
tyytyväisyyttä ja voi johtaa jopa eroon”, 
kertoo Halut jäissä? -julkaisun toinen kir-
joittaja, tutkimusprofessori Osmo Kon-
tula Väestöliitosta.

Parisuhteen  
toimimattomuus vie halut
Yleisiä halun puutetta aiheuttavia ongel-
mia ovat tutkimuksen mukaan parisuh-
teen toimivuuteen liittyvät merkittävät 
ongelmat. Näitä olivat esimerkiksi arvos-
tuksen ja myönteisen palautteen puute, 
yhteisen ajan ja romantiikan puute, stres-
saava parisuhde tai uusperhe, miehen 
haluttomuus, miehen liian nopea laukea-
minen ja miehen epäilty uskottomuus. 
Naisen huono seksuaalinen itsetunto 
osoittautui tyypilliseksi vaikuttimeksi. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että ei tunne it-
seään haluttavaksi. 

”Miehet voisivat helpottaa tätä tilan-
netta suurestikin, jos he suostuisivat ke-
humaan naiselliselta tenholtaan epävar-
maa kumppaniaan”, neuvoo Kontula.

Reilussa kymmenesosassa halutto-
muuden syy löytyi miehestä, esimerkkejä 
näistä olivat miehen väkivaltaisuus, al-
koholismi, masennus, korostunut musta-
sukkaisuus, uskottomuus, tietyt sairaudet 
ja miehen erektio-ongelmat.

Parisuhteen ongelmallinen arki ja 
sen jakaminen puolison kanssa selittivät 
myös haluttomuutta. Väsymyksen vaiku-
tus haluun ja seksiin on merkittävä. 

Seksin voi löytää uudestaan
Halua voi lisätä monilla eri tavoilla; kos-
kettelulla, keskustelemalla kumppanin 
kanssa siitä, mitä hän haluaa ja toivoo, 
eroottisella materiaalilla, kiihottavalla lei-
kittelyllä ja niin edelleen. Kannattaa myös 
muistaa fantasiat, jotka ovat hyvä apu ja 
seksin pääomaa. 

”Seksuaalisen halun syntymiseen tar-
vitaan hyvä kumppani, niin sanottu terve 
itsekkyys seksin aikana, hyvä seksuaali-
nen itsetunto ja hyvät seksitaidot”, kiteyt-
tää kliininen seksologi Tarja Sandberg 
Väestöliiton tutkimuksessa.

Jos muu ei auta, seksuaaliterapiaan 
tai -neuvontaan hakeutuminen saattaa 
muuttaa elämän suunnan nautinnolli-
sempaan seksuaalisuuteen ja hyviin sek-
suaalikokemuksiin. 

”Riittävä tavoite on nautinnon saavut-
taminen sellaisena, kun se kunakin hetke-
nä ja ajanjaksona elämässä on mahdollis-
ta”, Sandberg muistuttaa tutkimuksessa.

Seksin apuvälineet
Seksilelujen ja apuvälineiden myynti 
on kasvanut ja käyttö yleistynyt vuo-
si vuodelta. Verkkokaupat ovat tuoneet 
seksilelut kaikkien ulottuville helpolla 
tavalla. Nykyisin tuotteita saa jo tavalli-
sista marketeistakin. Lisäksi on alkanut 
tulla kokonaisia tuotesarjoja, jotka ovat 
hyvinkin laadukkaita. Valikoimaa on 
runsaasti.

Seksuaaliterapeutti Annukka La-
vikainen kertoo, että eniten käytetään 
vibraattoreita eli hieromasauvoja. Kaa-
limato-sauva on luultavasti tunnetuin 
seksilelu Suomen markkinoilla. ”Tuottei-
siin on tullut huumoriakin mukaan. Se 
helpottaa ostamista. Myös tekniikka on 
kehittynyt huimasti. Esimerkiksi hiero-
masauvojen moottorit ovat nykyisin erit-
täin hyvin toimivia, niissä voi säätää eri 

Kuvat: Riitta Rautakoura

Seksuaalinen halu ja parisuhde 

Parisuhteen piristäjät
    – Mistä nautintoa pitkäänkin parisuhteeseen?
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Seksuaalinen halu ja parisuhde 

Parisuhteen piristäjät
    – Mistä nautintoa pitkäänkin parisuhteeseen?

rytmejä ja on monipuolisia ominaisuuk-
sia”, Lavikainen kuvailee. 

Tuotteet ovat nykyisin yleensä ladat-
tavia ja materiaalit ovat kehittyneet hui-
masti. Nyt käytetään silikonia ja jäljitel-
lään aitoa ihoa. Tuotteet myös näyttävät 
erilaisilta kuin ennen. Keski-Euroopasta 
tulee paljon leluja. Tehtaat sijaitsevat kui-
tenkin enimmäkseen Kiinassa ja muissa 
Aasian maissa. Myös usa:sta ja Ruotsista 
tulee tuotteita.

Design tullut myös seksileluihin
Design, pakkaukset ja ulkonäkö ovat ny-
kyään hienoja ja niihin panostetaan. Hin-
nakkaammat tuotteet ovat lisääntyneet. 
Näissä tuotteissa on paljon ominaisuuk-
sia ja niiden ulkonäköön on panostettu. 

”Halutaan tyylikkäitä ja elegantteja 
tuotteita. Kallimmat ja tyylikkäät tuotteet 
vetoavat ehkä enemmän keski-ikäisiin ja 
siitä ylöspäin. Edullisemmat, huumoripi-
toiset, hauskannäköiset ja värikkäät tuot-
teet vetoavat yleensä nuoriin kuluttajiin”, 
Annukka Lavikainen arvelee. 

Seksivälineistä Lavikainen mainitsee 
myös geisha-kuulat, joista naiset kysyvät 
paljon. Jo nuoretkin tiedostavat lantio-
pohjanlihasten harjoittamisen tärkeyden 
myös ennen synnytystä. Vaikka lantiopoh-
janlihaksia voidaan harjoittaa myös ilman 
apuvälineitä, auttavat kuulat muistamaan 
harjoittelun ja tuovat siihen selkeyttä.

Myös muuta  
rekvisiittaa tarvitaan
Seksuaaliterapeutti Lavikainen muistut-
taa myös seksikkäiden alusasujen mer-
kityksestä parisuhteen virkistäjänä. Voi-
daan käyttää joko rooliasuja tai eroottisia 
asuja, kuten korsetteja. 

Roolileikit kuvastavat Annukka La-
vikaisen mielestä ihmisen tarvetta fan-
tasioiden toteuttamiseen ja mielikuvien 

hyödyntämiseen seksuaalisuudessa. 
Mielikuvien käyttäminen on yksi keino 
kiihottua. 

”On tärkeää että mielikuvia on, sillä 
se on myös sooloseksissä tärkeä apu. Ei 
ole myöskään lainkaan kiellettyä käyttää 
omia fantasioitaan kumppanin kans-
sa rakastellessa”, Annukka muistuttaa. 
Kaikkia fantasioita ei kuitenkaan tarvitse 
tuoda kumppanin tietoon, ne voi pitää 
omana tietonaan.

Elokuvat ovat nykyään kehittyneet 
opettavaan suuntaan. Valikoimissa on 
enemmän pariskunnille suunnattuja 
elokuvia, joissa esim. opetetaan erilaisia 
seksiin liittyviä asioita tai vaikkapa eroot-
tisen hieronnan ja rakastelun opetusvide-
oita. On myös elokuvia, joissa on enem-
män todellista juonta erotiikan lisäksi. 

Mitä lelut tai apuvälineet 
tuovat parisuhteeseen?
Parisuhteessa seksileluilla voidaan pi-
ristää suhdetta ja löytää uutta. Lelut hel-
pottavat myös omaan seksuaalisuuteen 
tutustumista. Osa seksileluista on tarkoi-
tettu helpottamaan erilaisia vaikeuksia, 
kuten erektio-ongelmia. Nämä apuväli-
neet mahdollistavat yhdynnän, jos se ei 
muuten onnistuisi. Esim. penispumppu 
ja erektiotuki auttavat monia. Apuväli-
neet toimivat myös sooloseksissä. 

”On tutkittu, että pienitaajuuksinen 
värinä vibraattorilla kohdistettuna kli-
torikseen voi auttaa orgasmin saamista 
naisella. Eli myös orgasmiongelmiin voi 
löytyä apua seksileluista.  Jos parisuhde 
ei kuitenkaan ole kunnossa, ei sitä pelkil-
lä seksileluilla kuntoon saada”, Lavikai-
nen  muistuttaa.

Kumppania pitää opastaa kädestä pi-
täen siihen, mistä itse pitää. Kun vire on 
valmiiksi oikeanlainen, voi seksileluilla 
vielä lisätä nautintoa ja edistää esileikkiä. 

Hieromasauva on ensisijaisesti tarkoitet-
tu naisen kiihottamiseen, mutta toisaalta 
sillä voi myös stimuloida miehen penistä 
tai kiveksiä. Miehille myydään mm. kei-
novaginoita, joita voi käyttää myös yh-
dessä esileikin aikana. 

Yhdynnän aikana käytettäviä kiiho-
tuksen edistäjiä ovat mm. penisrenkaat ja 
pienet vibraattorit. Penisrenkaissa voi olla 
myös mukana värisevä kiihotin, jota on 
tarkoitus käyttää yhdynnän aikana. Kii-
hotus- tai liukuvoidetta voidaan käyttää 
naisella edistämään seksin onnistumista.

Nuoremmilla ihmisillä seksileluista 
voi olla apua tekniikan hiomisessa, eli 
omaan kehoon tutustumisessa, esileikissä 
ja siinä, millaiset asiat kiihottavat ja saa-
vat seksin tuntumaan hyvältä. 

Annukka Lavikainen muistuttaa kui-
tenkin, että rakastelu ei ole pelkkää yh-
dyntää. Kokonaisuus ja hyvä olo on tär-
keintä. Vain mielikuvitus on rajana sille, 
miten erilaisia seksileluja voidaan hyödyn-
tää parisuhteen piristämiseen ja seksielä-
män innoittamiseen. Pidemmässäkin pa-
risuhteessa seksilelut voivat tuoda iloa ja 
uutta intoa, jos perusasiat ovat kunnossa.

Sairauksista toipuessa ja esim. leikka-
usten jälkeen saattaa olla tarve seksiapu-
välineille. Joskus lääkärikin voi suositella 
joillekin potilaille erilaisten apuvälinei-
den käyttöä parantumisen edistämiseksi. 

Lähteet:

Seksuaaliterapeutti  
Annukka Lavikaisen haastattelu  
4/2013 (Kaalimato.com)

Halut jäissä?  
Naisten seksuaalisen halun puute.  
Osmo Kontula ja Tarja Sandberg. 
Väestöliitto 2012.



18

nien käyttö suihkeina toimii paremmin”, 
Lähteenmäki kuvailee.

D-vitamiinitasot saatava 
paremmalle tasolle
Yleis- ja verisuonikirurgi Taija Somp-
pi pitää suihkeiden käyttömukavuutta 
imeytymistehon lisäksi merkittävänä te-
kijänä. Somppi on huolissaan suomalais-
ten D-vitamiinitasoista. Hänen mukaansa 
viranomaisten antamat viitearvot eivät 
ole parhaat mahdolliset. 

Kun ihmiset käyvät mittauttamassa 
D-vitamiinitasonsa esim. terveyskeskuk-
sessa, väitetään arvon 50 jo olevan hyvä, 
kun alaraja on 25 nanomoolia litraa kohti. 
Se on kuitenkin kaikkea muuta kuin hyvä. 
50 on Sompin mukaan vielä huono arvo. 
Lukemien pitäisi olla vähintään 115, mie-
luiten 120 –130 tai vielä senkin yli. 

Taija Sompin mukaan on hyvinkin 
yksilöllistä, miten paljon vitamiinia pi-
täisi käyttää, jotta taso nousisi riittävästi.  
Olen tavannut potilaita, jotka ovat käyt-
täneet apteekin vahvoiksi luultuja tablet-
timuotoisia tuotteita vuosikaudet, mutta 
kun on katsottu verestä D-vitamiinitasot, 
ne ovat olleet ihan surkeat. Suihkeilla 
tasot on kuitenkin poikkeuksetta saatu 
nousemaan”, Somppi toteaa.

B12-vitamiinisuihketta tutkittiin Car-
diffin yliopistossa. Lääkäri Charles Heard 
oli hämmästynyt vitamiinin nopeasta 
imeytymisestä suun kautta: “Yleensä ai-
kuiset saavat ravinnosta päivittäin noin 
2 –3 mikrogrammaa B12-vitamiinia. 

suihkEtta suuhun 
tai lihaksiin 

Monia mietityttää vitamiinitablettien imeytyminen 
ja todelliset vaikutukset ihmisen elimistöön. 

Saammeko tarpeeksi vitamiineja ja mineraaleja,  
kun elämme muutenkin pitkää, pimeää talvea ja esim. 

D-vitamiinia tarvitaan riittävästi. Uudenlaisista vitamiinisuihkeista 
on saatu jo paljon hyviä tuloksia ja tutkimuksia tehdään jatkuvasti lisää.

Ihmisillä voi olla hyvinkin erilainen vi-
tamiinien imeytyvyyskyky, joten kyse ei 
aina ole tuotteen tehosta. Esimerkiksi 
suoliston kunto vaikuttaa siihen, kuinka 
erilaiset mineraalit, vitamiinit ja ravin-
toaineet imeytyvät. Suolistoleikkaus-
potilaat, suolistosairauksista tai happo-
vaivoista  kärsivät saattavat saada liian 
vähän vitamiinejä ja mineraaleja, koska 
imeytyminen suoliston kautta on häi-
riintynyt.  

Magnesiumin saaminen suoraan ihon 
kautta saattaa auttaa esim. nivelkivuista 
kärsiviä nopeastikin.

Helpotusta  
tablettien nielemiseen
Lkt Pertti Lähteenmäki Antioksidanttik-
linikalta on kliinisen testailun perusteella 
erittäin tyytyväinen uusiin vaihtoehtoi-
hin vitamiinimarkkinoilla.  Noin puolen 
vuoden käytön jälkeen olen saanut hy-
vän käsityksen tuotteiden imeytymises-
tä. B12-vitamiinisuihkeet ovat ylittäneet 
odotukset imeytymisen suhteen. Näin on 
myös saatu uudenlainen helppo ja  teho-
kas tapa annostella vitamiiniä”, Lähteen-
mäki kertoo.

Lähteenmäki suosittelee suihkei-
ta erityisesti niille, joilla on käytössä jo 
muutenkin suuri määrä erilaisia tabletti-
valmisteita. Näin saa helpotusta suurten 
pillerimäärien nielemiseen. Suihkeita an-
nostellaan yksi tai useampi kerta päivässä 
suun limakalvolle. Nieleminen voi aiheut-
taa joillekin vaikeuksia. Silloin vitamii-

vitamiinien ja mineraalien uusi aika
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B12-vitamiinisuihke alkaa imeytymään 
verenkiertoon heti. Veren vitamiinipi-
toisuusarvojen havaittiin tutkimuksissa 
nousevan tunnissa kymmenkertaisiksi 
(30 µg).”

B12-vitamiini auttaa ihmisen kehoa 
ylläpitämään neurologisia ja psykologisia 
toimintoja. Se vaikuttaa erityisesti aivojen 
ja hermojen niihin osiin, jotka edesautta-
vat keskittymiskykyä, oppimista, päätte-
lykykyä ja muistin toimintaa.

Vitamiini- ja mineraalisuihkeita voi 
käyttää myös raskauden ja imetyksen ai-
kana. 

Myös magnesiumsuihkeista ja D-vita-
miinisuihkeista löytyy imeytymistutki-
mukset Cardiffin yliopistosta sekä mag-
nesiumsuihkeilla on alkanut Englannissa 
kliininen potilastutkimus.

Lähteet:
Yleislääkäri Pertti Lähteenmäen haastattelu
Nordic Health Sprays -materiaalit
B12-vitamiinisuihkeen tutkimus:  

Cardiff School of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences 
Cardiff University 2012,  
DM Houston, CM Heard

        DLUX3000 
D3-VITAMIINISUIHKE

LISÄTIETOJA: PUH. 0400 323 592, 
INFO@NORDICHEALTHSPRAYS.FI, 
WWW.NORDICHEALTHSPRAYS.FI

         Yritin nostaa tyttäreni D-vitamiintasoja 
3 vuotta tuloksetta, kunnes löysin DLux3000 
D3-vitamiinisuihkeen, joka nosti jo yhdellä 
suihkaisulla päivässä  tasot lukemiin 109 nmol/l.

SINIKKA KAUPPI, RAVINTOTEKNIKKO

VALITSE SINÄKIN VALMISTE, 
JOKA IMEYTYY!

MYYNTI JA MAAHANTUONTI

        DLUX3000 
D3-VITAMIINISUIHKE

LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: PUH. 0400 323 592, 
INFO@NORDICHEALTHSPRAYS.FI, 
WWW.NORDICHEALTHSPRAYS.FI

suihkaisulla päivässä  tasot lukemiin 109 nmol/l.

VALITSE SINÄKIN VALMISTE, 
JOKA 

D-vitamiini on hyväksi vastustus-
kyvylle sekä luiden ja hampaiden 
terveydelle

• Huippuvahva ja 
 huippuimeytyvä
• Imeytyy suoraan suun 
 limakalvoilta
• 3000 iu=75 µg=75 mcg
• Miellyttävän makuinen,  
 makeutettu xylitolilla
• Ei keinotekoisia 
 lisäaineita
• Helppo käyttää,
 1 suihkaisu/pvä riittää
• Sopii myös vegetaristeille

Puutuvatko jäsenet?

        BOOST 
B12-VITAMIINISUIHKE
• B12-vitamiini vähentää väsymystä ja  
 edesauttaa hermoston sekä aivojen 
 normaalia toimintaa.
• Kromi auttaa pitämään yllä kehon 
 normaalia verensokeripitoisuutta.
• Makeutettu xylitolilla
• Ei keinotekoisia lisäaineita
• 1-4 suihkaisua/pvä 
• Imeytyy suoraan suun limakalvoilta
• Sopii myös vegetaristeille

       JOINT MAGNESIUM KIPUSUIHKE
• Avuksi jalkojen, polvien, lonkan,  olkapäiden ja 
 nivellien kolotuksiin, hiiriranteeseen, golf- ja 
 tenniskyynärpäähän. 
• Suihkuta suoraan iholle, sinne missä vaivasi on!
• 5-10 suihkausta 2 kertaa päivässä. 
• Hyvin imeytyvää luonnon magnesiumia. 

Kipu-magnesium on todella hyvä apu 
myös issiasvaivaan ja hermosärkyyn.

SAATAVANA: APTEEKEISTA, LIFE-, LUONTAIS-
TUNTIJAT JA TERVEYSTIETOKETJUISTA, 
EKOKAUPOISTA SEKÄ HYVIN VARUSTETUISTA 
TERVEYS- JA LUONTAISTUOTEKAUPOISTA.

VARMISTA RAVINTEIDEN
TEHOKAS IMEYTYMINEN

Lääkeyritys Novo Nordisk Farman 
teettämässä kansainvälisessä verkko-
kyselyssä cLoser (CLarifying vaginal 
atrophy’s impact On SEx and Rela-
tionships) selvitettiin emättimen li-
makalvojen ohenemisen ja kuivuuden 
(atrofia) vaikutuksia vaihdevuosi-iän 
ylittäneiden naisten ja heidän kumppa-
neidensa elämään. Kyselyyn osallistui 
yli 8 000 naista ja miestä, joilla oli ko-
kemuksia vaivasta. Tutkimusmaita oli 
yhteensä yhdeksän ja suomalaisia oli 
mukana tutkimuksessa 800.  

Kyselyn mukaan yli puolet (58%) 
vaihdevuosi-iän ylittäneistä naisista 
sekä heidän kumppaneistaan (61%) 
harrastavat vähemmän seksiä emätti-
men kuivuudesta johtuen1. Emättimen 
kuivuus eli atrofia on yleinen vaiva, joka 
koskee jopa 45 prosenttia kaikista vaih-
devuosi-iän ylittäneistä naisista2. Atrofi-
aa voidaan kuitenkin hoitaa paikallises-
ti estrogeenihoidolla tai liukasteilla. 

Yli 1/3 naisista sanoi oireiden johta-
neen seksin loppumiseen täysin. 15 % 
miehistä ja 10 % naisista oli huolissaan 
yhteisen seksielämän tulevaisuudesta.

Emättimen kuivuus on pitkäkestoi-
nen, jatkuva vaihdevuosien jälkeiseen 
aikaan ajoittuva vaiva, joka johtuu estro-
geenimäärän vähenemisestä3. Oireisiin 
lukeutuu emättimen kuivuutta, kutinaa 
ja yhdyntäkipuja4. Emättimen atrofialla 
voi olla huomattava vaikutus elämän-
laatuun ja hoitamattomana se voi johtaa 
vakaviin, pitkäaikaisiin urogenitaalisiin 
ongelmiin, kuten virtsankarkailuun3,4.

Lähdeviitteet:
1. CLarifying vaginal atrophy’s  

impact On SEx and Relationships 
(CLOSER) -survey. Poster presented 
at the 9th European Menopause and 
Andropause Society (EMAS)  
Annual Congress, March 2012. 

2. Nappi RE, Kokot-Kierepa M.  
Vaginal health: Insights, Views and  
Attitudes (VIVA) – results from  
an international survey. Climacteric. 
February 2012;15:36–44. 

3. Sturdee DW, Panay N.  
Recommendations for the management  
of postmenopausal vaginal atrophy. 
Climacteric. 2010;13:509–522. 

4. Simon J, et al. Effective Treat- 
ment of Vaginal Athrophy with an 
ultra-Low-Dose Estradiol Vaginal Tablet. 
Obstetrics & Gynecology. 2008;  
112(5):1053–1060. 

Yli puolet naisista välttää seksiä 
kumppaninsa kanssa vaihdevuosioireen vuoksi
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Asiantuntijana Gynekologi Hannu Vierola, Iisalmi

Gynekologi Hannu Vierola on perehtynyt syvällisesti tupa-
kan aikaansaannoksiin naisen kehossa. Hän on kirjoittanut 
aiheesta kirjoja ja tietää myös, miten polttamisen voi lo-
pettaa. Vierolan neuvo naisille on: Lopeta tupakanpoltto 
viimeistään 30-vuotiaana tai älä aloita ollenkaan!

Arvostetun lääketieteellisen julkaisun 
Lancetin mukaan nainen saa 10 elinvuot-
ta lisää, jos lopettaa ajoissa tupakoinnin. 
Lancetin teettämässä tutkimuksessa 
seurattiin 12 vuoden ajan 1,3 miljoonaa 
tupakoivaa naista. 75 % yli 50-vuotiaina 
tupakoivista naisista kuolee tupakan ai-
heuttamiin sairauksiin, kuten keuhkosyö-
pään tai sydäntauteihin. Vierola oudok-
suukin sitä, että tupakkaa myydään silti 
niin vapaasti kaupoissa.

Tämän päivän Suomessa 15 % nai-
sista polttaa tupakkaa thL:n tilastojen 
mukaan. Eläkeikäisistä naisista kuitenkin 
vain 6 % polttaa, kun taas nuorista tytöis-
tä ja pojista jopa 19 % sauhuttelee. 

Akateemisista enää harvat polttavat, 
tupakointi on enemmän kouluttamatto-
mien harrastus.

 
lääkärin ja työnantajan
tehtävänä auttaa
Hannu Vierola pitää pitkälti lääkärin ja 
työnantajien tehtävänä motivoida ihmiset 
lopettamaan tupakointi.

”Nuoret lääkärit tietävät tupakoinnin 
haitat, mutta eivät panosta tarpeeksi lo-
pettamiseen. Gynekologien tärkeä tehtävä 
on antaa tukea tupakoinnin lopettami-
seen. Lopetusvinkki voi kuitenkin lähteä 
myös työnantajalta”, Vierola summaa. 

Vierolan mukaan työnantaja säästää 
vuosittain noin 2 000 euroa työntekijänsä 
sairaskuluissa, jos tupakanpoltto saadaan 
loppumaan. Siksi useat yritykset ovatkin 
ryhtyneet kustantamaan henkilöstön vie-
roituslääkkeet. 

Vieroituslääkkeet ovat joidenkin mie-
lestä kalliita, vaikka ne maksavat suunnil-
leen saman verran kuin tupakointi keski-
määrin (noin 5 euroa päivässä). 

Miksi lopettaa?
Tärkein motivaatio tupakoinnin lopetta-
miseen on hengissä pysyminen ja tervey-
den säilyminen. Jos tupakoinnin lopet-
taa viimeistään 30-vuotiaana, vähentyy 

tUPAKOiNNiN lOPEtUS ON MAHDOlliStA

  – MURRA tAPA!
Kyse on oikeista apuvälineistä ja tahdonvoimasta
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ennenaikainen kuolemanriski Vierolan 
mukaan 97 %. Vielä 40-vuotiaana riski 
pienenee huomattavasti. Ja kääntäen, jos 
ei lopeta, on n. 10-kertainen riski kuolla 
ennenaikaisesti. Tupakka tappaa nyt jo 
enemmän kuin rintasyöpä maailmalla.

Lisäksi tupakoivien naisten keuhkosyö-
päriski on noin 20-kertainen tupakoimat-
tomaan verrattuna. Miehillä riski on puolta 
pienempi. Naisen keho kestää gynekologi 
Vierolan mukaan tupakkaa huomattavasti 
miestä heikommin. Siksi nuorten tyttöjen 
tupakointi onkin huolestuttavaa.  

Naisen kehoon tupakalla on lukuisia 
ikäviä vaikutuksia, kuten aikaistuneet 
vaihdevuodet, syöpäriskit ja hedelmälli-
syysongelmat.

Miksi tupakointia
ei voisi lopettaa?
Vierolan mukaan monet tupakoivat ovat 
tavallaan aivopestyjä, he kuvittelevat et-
teivät pysty lopettamaan ja pelkäävät 
vieroitusoireita. Kuvitellaan, että tupakka 
on jokin palkinto, jota ilman elämä ei oli-
si samaa. Kaikki haluavat lopettaa, mutta 
tarvitaan jokin pieni asia, joka saa aikaan 
suuren muutoksen.

Joskus pelko painonnoususta vaikeut-
taa lopettamista. Lopettamista edesautta-
vat vahva motivaatio sekä hyvä itsetunto. 
Syyttely ei auta, kannustus auttaa!

Nikotiiniriippuvuuden taso vaihtelee 
ihmisillä. Kuitenkin sosiaalisella taval-
la saattaa olla yhtä suuri merkitys kuin 
nikotiiniriippuvuudella. Tupakointi on 
tunteen eikä järjen asia tupakoitsijalle, 
kuten Hannu Vierola sanoo. Jotkut naiset 

Kati lopetti 7 vuotta sitten

Poltettuaan tupakka lähes 20 vuotta, lo-
pettaminen onnistui lopulta. Sauhuttelu 
alkoi joskus yläkouluiässä, jolloin moni 
muukin halusi kokeilla tupakkaa. Viime 
vuosina Kati poltti noin askin päivässä. 

Kati oli lopettanut jo noin 3– 4 
kertaa aikaisemminkin. Kaksi kertaa 
raskauksien ajaksi ja sitten vielä pari 
muuta yritystä. Kati ajatteli aina, että 
voi polttaa yhden tai kaksi, mutta siitä 
se sitten lähti uudelleen. Lisäksi hän 
kokeili joskus nikotiinipurkkaa tai laas-
tareita, mutta lopetti ne aina pian.

”Purkka sopi lopulta minulle 
parhaiten. Siitä jäi suuhun sopivan 
tupakkamainen maku ja purkan jau-
haminen helpotti”, Kati kertoo.

Purkkaa Kati pureskelikin sitten 
tällä kertaa pidempään – noin kaksi 
vuotta.

”Lopulta olin varma, ettei enää 
tee mieli tupakkaa. Pääsin siitä irti 
ajatustasolla ja samoin tapariippu-
vuudesta. Silloin uskalsin lopettaa 
nikotiinipurkan”, Kati muistelee. 

Tärkeää on Katin mielestä kui-
tenkin muistaa apuvälineiden (kuten 

purkan) riittävän pitkäaikainen käyt-
tö, ettei sorru uudelleen.

Itse Kati kokee kypsyneensä vii-
meiseen lopetuspäätökseen iän myötä. 
Myös lapset ja esimerkki heille mer-
kitsivät. Lisäksi huoli omasta tervey-
destä alkoi painaa.

Enää ei halunnut olla niin riippu-
vainen jostakin, että piti vaikka myö-
hään illalla hakea tupakkaa pitkältä-
kin, jos se pääsi loppumaan.

polttavat saadakseen lohtua epävarmaan 
tai muuten vaikeaan elämäntilanteeseen.

Vierolan mukaan jotkut tarvitsevat 
3– 4 yritystä lopettamiseen, eli periksi 
ei kannata antaa. Purukumit, laastarit ja 
vieroituslääkkeet kaksinkertaistavat lo-
pettamisen todennäköisyyden onnistua.

Nouseeko paino?
Painon muutoksista tupakoinnin lopet-
tamisen jälkeen on tehty lukuisia tutki-
muksia. Hannu Vierola kertoo, että ensim-
mäisen kuukauden aikana paino nousee 
keskimäärin kilon, toisen kuukauden aika-
na 2 kg, puolen vuoden aikana 4 kg ja vuo-
den aikana 5 kg, johon se yleensä pysähtyy.

Tämä on hyvä tunnistaa ja panostaa 
erityisesti ensimmäisten kuukausien aika-
na liikuntaan ja ruokavalion miettimiseen. 

Samalla on hyvä aloittaa elämänta-
pamuutos. Eli säännöllinen liikkuminen 
ja terveellinen ruokavalio. Vierola kertoo 
neuvovansa yleensä naisia syömään vain 
yhden palan leipää ja yhden perunan pe-
rusaterian ohella, ei siis liikaa hiilihydraat-
teja! Lisäksi kovat rasvat pitäisi jättää pois.

Osa tupakanpolton lopettaneista myös 
laihtuu. Käytännössä 16 % laihtuu ja 13 
% lihoo enemmän kuin 10 kg. Tutkimus-
ten mukaan raskaana olevan tupakointi 
saattaa altistaa lapsen ylipainolle.

Miksi naiset polttavat?
Vierola on todennut tyylikkäiden, hyvän 
itsetunnon omaavien nuorten naisten 
harvoin polttavan. 

Nuoretkin pitävät nykyisin poltta-
jia ”luusereina”. Joidenkin tupakoinnin 

aloittamiseen saattaa liittyä halu olla 
aikuinen. Myös vanhempien mallilla ja 
asenteella on paljon merkitystä.

Nikotiiniriippuvuus syntyy joillekin jo 
muutamasta savukkeesta. On hankalam-
paa lopettaa, jos molemmat vanhemmat 
ovat polttaneet. Jos äiti on polttanut ras-
kauden aikana, päihdemuistiin on jäänyt 
jälki nikotiinista. 

Jos tytön kaveripiirissä on paljon mui-
ta tupakoivia, vaikuttaa sekin osaltaan. 
Erilaiset ongelmat kotona tai ympäris-
tössä (huono koulumenestys, alkoholion-
gelmat, väkivalta) edistävät myös tupa-
kointia. Tytöillä voi olla myös harhaluulo 
siitä, että tupakan avulla voisi laihduttaa. 
Kun elimistö tottuu nikotiiniin, ei sillä ole 
enää ruokahalua hillitsevää vaikutusta.

Ennen 10 ikävuotta aloitetut kokemuk-
set johtavat Vierolan mukaan suurempaan 
riippuvuuteen. Jopa 1–2 aikaisin maistet-
tua savuketta saattavat olla turmiollisia.

Luettavaa:

Carr A:  
Vihdoinkin savuton,  
Stumppaa tähän. Bazar-kustannus.

Vierola Hannu,  
Tyttöjen ja naisten  
tupakkatietokirja,  
Tietosanoma Oy 2010

Vierola, Muhonen:  
Hapekasta odotusta,  
Arktinen banaani 2010

Smoking time machine:  
http://www.cumbriapartnership.nhs.uk/rol-
lercoaster-smoking-time-machine-app.htm 
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Nicorette®

Icemint
-imeskelytabletti

tai vähentämiseen
tupakoinnin lopettamiseenTehokas apu

Nopea liukenevuus

Kätevä lifestyle-pakkaus

Viilentävän raikas makuelämys

✔

✔

✔

Tutustu uusittuihin

nettisivuihin  

osoitteessa

www.nicorette.fi

NICORETTE®-nikotiinivalmisteet ovat avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin.  
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. 
Jos sinulla on vakava sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa.  
Alle 18-vuotiaille lääkärin suosituksesta. www.nicorette.fi & www.activestop.fi

FI-NIC-2012-05-034  04/2013 © Johnson & Johnson Consumer Nordic 2013

• Aloita hammaslääkäriltä – valkaisuta 
hampaasi! Sen jälkeen on hyvä jät-
tää tupakka pois ja hampaat pysyvät 
kauniina. Parin kuukauden tupakka-
rahoilla saa turvallisen hampaiden 
valkaisun. 

• Kokeile älypuhelimiin tullutta The 
smoking time machine machine -so-
vellusta! (Linkki lähdeviitteissä)

• Käytä nikotiinikorvikkeita, jos lo-
petus tuntuu vaikealta. Reseptilääk-
keistä Vierola mainitsee varenikliinin 
(kauppanimeltään Champix), joka on 
tehokas valmiste. Sitä on kuitenkin 
lääkärin mukaan syytä käyttää riittä-
vän kauan, yleensä noin 3 kuukautta. 
Jotkut lopettavat Vierolan mukaan jo 
kuukauden päästä valmisteen käytön 
ja saattavat sitten aloittaa polttamisen 
uudelleen. Tällaiset valmisteet eivät 
kuitenkaan sovi masennusta sairasta-
ville tai alkoholiongelmaisille. 

• Lisäksi helposti kaupasta saatavilla on 
inhalaattoreita, laastareita ja nikotii-
nipurkkaa. Varsinkin yli 10 savuketta 
päivässä polttaneille Vierola suosittaa 
vieroitusapua. Alle 18-vuotiaat eivät 
saa ostaa tupakanvieroitustuotteita. 
Vierolan mielestä vanhempien kan-
nattaa auttaa, jos nuori on polttanut 
runsaasti.  

• Sähkötupakkaa ei voi virallisesti suo-
sitella (ei tarpeeksi tutkimustietoa 
terveysriskeistä), mutta se auttaa run-
saasti tupakoivia vähentämään.

• Osa Vierolan potilaista on päässyt 
akupunktion tai hypnoosin avulla irti 
tupakasta. Niiden tehoa ei ole viralli-
sesti todistettu, mutta joidenkin koh-
dalla apu on saatu.

• Työnantaja apuun!
• Kun ulkonäkö on tärkeää, kannttaa 

muistaa, että tupakka pilaa ihon. 
• Helpointa on lopettaa ennen raskau-

den alkua, niin voi rauhassa käyttää 
vieroituslääkkeitä.

Vierolan vinkit naisille lopettamista varten:
• Leikkaukseen meno on hyvä ajankoh-

ta lopettaa, samoin vaikkapa lapsen 
ripille pääsy, lapsenlapsen syntymä, 
mikä tahansa tapahtuma. 

• Jokainen päivä on hyvä päivä lopettaa 
tupakointi! 

• Spirometriassa käynti motivoi lopetta-
maan tupakoinnin

• Vaihdevuosi-iässä on helpompi lopet-
taa kun on hikoiluoireita. Estrogeeni-
hoidosta saa paremman hyödyn kun 
ei polta. Hannu Vierola muistuttaa, et-
tä vain tupakoimaton saa täyden hyö-
dyn hormonikorvaushoidosta vaihde-
vuosien aikana.

• Myöskään ehkäisypillerien käyttö ei 
sovi tupakan kanssa yhteen, terveys-
riskit ovat suuret.

• Perheen tuki on tärkeää; muutkaan 
eivät polta autossa tai kotona kun sinä 
yrität lopettaa.

• Liikunta edesauttaa tupakoinnin lo-
pettamista.
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Todellisia ihmisiä – todellisia tuloksia
Muutama poiminta elexir pharman tuotteista ja tyytyväisistä asiakkaista

Iho

“Fantastinen tuote iholle ja 
hormoneille, jota todella voin 
suositella kaikille naisille.” 

                  Annelie Arrefelt 
52 vuotta, juontaja, SOS familj TV3
                                                         

Rusto

“Todella paras kokeilemani 
luonnollinen tuote rustolle.”             

Folke 
79 vuotta, eläkkeellä oleva rehtori

Limakalvot

“Buckthorn on tuote, jota olen 
käyttänyt vuosia ja jota olisi 
vaikea olla ilman.” 

Karina Johansson  
51 vuotta, vauvauintiohjaaja. 

Biotiini normalisoi ihon toim-
intaa. B6-vitamiini vaikuttaa 
hormonitoiminnan säätelyyn.

• Ekologinen kylmäpuristettu 
    kurkkuyrttiöljy, jossa on GLA:ta 

• Jamssijuuriuute, lesitiini, 
    E-vitamiini. 

• 72 kapselia  

C-vitamiini vaikuttaa kollageenin 
tuotantoon, jolla on merkitystä 
ruston normaalille toiminnalle.

• Ekologinen kurkumauute

• Omega-3 kylmäpuristetusta 
    lohiöljystä

• 60 kapselia

Tyrniuute vaikuttaa kuiviin 
limakalvoihin silmissä, intiimi-
alueella ja suussa.

• Ekologinen kylmäpuristettu   
    tyrniöljy

• Quersetiiniä ja rutiinia 
    luonnollisesta tattarista

• Pakkaus riittää kahden 
    kuukauden käyttöön, 
    60 kapselia, 1000 mg

Malin Berghagen on aina 
pitänyt huolta terveydestään, joten 
hänelle Cran Cure on luonnollinen 
osa arkipäivää. 

Nykyaikaisia ravintolisiä nykyaikaisille ihmisille 

Ekologinen karpalo ja puoluka-
uute. Peltokorte- ja kultapiisku-
uute.

• 2 miljardia maitohappobakteeria 
    ja D3-vitamiini

• 4 tablettia päivässä 5 päivän 
    kuurina,

• tämän jälkeen ylläpitoannoksena
   2 tablettia päivässä.

• 48 tablettia

Tietoa Elexir pharmasta
Tuotteitamme voi ostaa terveyskaupoista ja joistakin apteekeista sekä tilata rahtivapaasti numerosta 
06 34 36506 tai osoitteesta www.elexironline.fi  suoraan kotiin kannettuna 3-4 arkipäivässä.
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Uuma – naisten terveysopas
 Muista käydä Face Bookissa jakamassa Uumaa!  
 Olemme saaneet uuden hienon sähköisen lehden,  
 josta pääset helposti jakamaan haluamaasi juttua muillekin.
 Jakajien kesken arvomme naisten terveyttä tukevia mukavia palkintoja. 
 laitetaan asia kiertämään!

 
 Ja palautteita otamme taas myös mielellämme vastaan Opinatorin QR-koodin kautta.  
 Skannaa kannesta! 
 Palautetta tms. voi myös lähettää suoraan osoitteeseen info@uuma.fi

Viimekertaisesta Uuma-lehdestä tuli paljon palautetta QR-koodin kautta:
lehden keskiarvo oli asteikolla 1–5 (5 paras) 4,5.
Jakelupisteistä lehdet ovat kadonneet lukijoille vauhdilla kyselyidemme mukaan. 
lisääkin niitä on tilattu moniin paikkoihin.

lukijoiden kommentteja:
- Kiva uusi lehti!
- Hyvää tietoa 
 naisen hyvinvoinnista
- Mielenkiintoinen 
 ja ytimekäs lehti
- Uusi, kiva, kohdennettu
 ja tarpeellinen

Hyvää Kesää!Hyvää Kesää!

Uuma aloittaa liv-kampanjan Suomessa!
Saamme syksyllä Suomeen uuden rintojen tutkimiseen suunnitellun apuvälineen  
– liv rintojen omatarkkailusetin.

 Liv-kampanja on maailmalla käynnissä ja sen on kehittänyt 
 Olivia Newton-John amerikkalaisten lääkärien kanssa. 
 Olivia on itse sairastanut rintasyövän.

 Kampanjan tarkoituksena on edistää varhaista toteamista ja 
 sitä kautta rintasyövän nopeaa selättämistä! Liv muistuttaa sinua siitä,
 että rinnat on syytä tutkia säännöllisesti. Liv tekee tutkimisesta helppoa
  ja tehokasta rutiinia. Pakkauksen päällä on tutkimisohjeet. 
 Duraflex-kalvon läpi tunnistat hyvin rinnan muodot ja muutokset. 
 Tuotetta valmistaa Bayer ja se on CE-merkitty.

 Nyt voit tehdä ennakkotilauksen alennushintaan.
 toimitamme tuotteen sinulle syyskuussa niiden saavuttua
 Suomeen. Hinta nyt 16 euroa, 1.9. jälkeen hinta on 21 euroa 
 (Sis. postikulut). tee tilaus sähköpostilla info@doctrina.fi 

 Pidä huolta itsestäsi!


