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Tavoitteemme Uumassa on tehdä mo-
nipuolista yhteistyötä laajasti erilaisten 
tahojen ja osaajien kanssa. Vain siten 
voimme tarjota naisille tärkeää terveys-
tietoutta eri aihepiireistä. Kaikissa aiheis-
sa pyrimme tuomaan esiin sen näkökul-
man, joka koskettaa naisen elämää. 

Jos sinulla on aihetoiveita, vinkkejä, 
hyviä haastateltavia tai muuta palautetta, 
niin otamme ne aina mielellämme vas-
taan. Ole siis aktiivinen ja osallistu lehden 
tekoon!

Monen naisen elämää voi koskettaa 
jossakin vaiheessa oma tai läheisen al-
koholiriippuvuus, miehen erektiohäiriöt, 
raskaus, oma sairastuminen. Muun muas-
sa näitä asioita käsittelemme tällä kertaa 
tässä lehdessä. Ei pidä myöskään unohtaa 
pientä itsensä hemmottelua, eli ihanien, 
kauniiden ja mukavien rintaliivien valin-
taa. Tästäkin aiheesta löytyy vinkkejä ja 
yllättävääkin tietoa jokaiselle naiselle.

Mikäpä olisi tässä pimenevässä syk-
syssä piristävämpää, kuin hyvien ystävien 
seura! Tapasin juuri muutamia uusia ja 
vanhoja ystäviä. He olivat sinä iltana kuin 
elämän pirteät pihlajanmarjat. Eivät kui-

tenkaan happamia, vaan täynnä sopivaa 
elämän kypsyyttä, raikkautta, väriä, mie-
lenkiintoa, makua. Miten sulostuttavaa 
onkaan saada purkaa sydäntään ja kuulla 
muiden tarinoita elämästä. Arkea jaksaa 
taas.

Meillä suomalaisilla on joskus tapa-
na sulkeutua koteihimme syksyn tullen. 
Laitamme ikäänkuin luukut kiinni kesää 
odotellessa. Mitä jos tällä kertaa aktivoi-
tuisimmekin muistamaan uusia ja van-
hoja ystäviä? Avaisimme kotimme ovet tai 
kutsuisimme ystäviä kävelylle, elokuviin, 
urheilemaan tai kahvilaan. Tarjoaisimme 
palan sydäntämme lämmittämään toisen 
mieltä.

Ehkä talven taivalluskin tuntuisi ke-
peämmältä, tuulen tuiverrus tai kostea 
pisara vain elämältä. Keltainen vaahte-
ranlehti leijumassa ikkunan takana saisi 
minut hymyilemään. Kun jakaa toiselle, 
saa itse vielä enemmän. 

Innostavaa ja tervettä syksyä!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
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KYSYTÄÄN LÄÄKÄRILTÄ!

Asiantuntijana
yleislääketieteen

erikoislääkäri
Jaakko Halonen,

Terveystalo Jyväskylä

Milloin käytetään tulehdus- 
kipulääkettä ja miten se eroaa 
särkylääkkeestä?
Tulehduskipulääkkeet ovat suuri lääke-
ryhmä, jotka vaikuttavat paikallisesti ki-
pualueella vähentäen tulehdusreaktiota 
ja tätä kautta myös kipua (esimerkiksi 
nivel-, jänne- ja lihaskudoksen ärtyessä). 

Ulkoisen taudinaiheuttajan aiheutta-
maan tulehdukseen eli infektioon ei näil-
lä lääkkeillä ole vaikutusta, mutta niiden 
oireita (kipu ja kuume) voidaan vähentää. 
Tulehdusta vähentävän reaktion estämi-
nen selittää myös tulehduskipulääkkei-
den kuumetta alentavan vaikutuksen. 

Parasetamolin kipua lievittävä vai-
kutusmekanismi ei ole täysin selvillä. 
Kuumetta alentava vaikutus perustuu 
suoraan vaikutukseen aivojen lämmön-
säätelykeskuksessa. Parasetamoli on var-
sinkin lievässä äkillisessä tai kroonisessa 
kivussa ensisijainen vaihtoehto.

Millaisia haittavaikutuksia 
voi esiintyä?

Tulehduskipulääkkeiden tavallisimmat 
haittavaikutukset ovat ruoansulatuska-

navan ärsytysoireet. Esimerkiksi kortiso-
nivalmisten käyttö voi pahentaa vaivoja. 
Pahimmillaan varsinkin pitkäaikaiskäy-
tössä tulehduskipulääkkeet voivat aiheut-
taa vaarallisen vuotavan mahahaavan. 

Tulehduskipulääkkeillä on myös veren 
hyytymistä ehkäisevä vaikutus, joka on 
syytä muistaa verenvuotoriskin vuoksi, 
jos käytössä on veren hyytymistä estävä 
muu hoito. Tulehduskipulääkkeiden käyt-
tö voi olla haitallista myös munuaisten 
vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä. Tu-
lehduskipulääkkeiden käyttö heikentää 
verenpainelääkkeiden tehoa. 

Parasetamoli on verraten turvallinen 
lääke, joka voi kuitenkin suurina annok-
sina ärsyttää maksaa varsinkin, jos sa-
manaikaisesti maksa kuormittuu josta-
kin muusta syystä. 

Mitä käytössä on huomioitava?
Tulehduskipulääkkeitä on hyvä käyttää 
mahdollisimman lyhyitä jaksoja kerral-
laan ja ainoastaan tarpeeseen. Pitkittynyt 
kipulääkkeen tarve on selvitettävä lääkä-
rillä. Kroonisen kivun hoito täytyy myös 
suunnitella erikseen. 

Turvallisin vaihtoehto on parasetamo-
li. Se sopii hyvin myös lapsille ja on ras-
kauden ja imetyksen aikana ensi sijainen 
kipu- tai kuumelääke äidille.

Mitä valmisteita on olemassa?

Tavallisimpia tulehduskipulääkkeitä ovat 
esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni ja 
asetosalisyylihappo. Tulehduskipulääk-
keet eroavat toisistaan jonkin verran 
vaikutuksen alkamisajassa, kestossa ja 
tehossa.  

Flunssalääkkeissä on usein myös tu-
lehduskipulääke mukana. 

Tulehduskipulääke ja särkylääke

Kiinnostavia 
terveysvinkkejä Sinulle!

Jatkossa kokoamme muutamia kiinnosta-
via terveysvinkkejä ja juttuja sähköiseen 
terveyskirjeeseen, joka ilmestyy muuta-
man kerran vuodessa. Kirjettä voi myös 
jakaa ystäville, kun kiinnostava aihe sat-
tuu kohdalle. 

Käytä tilaisuus hyväksesi ja 
tilaa Uuman veloitukseton terve- 
yskirje sähköpostiisi nettisivuil- 
tamme: http://www.doctrina.fi/ 
etusivu/terveyskirjeen-tilaus/

Ja muista myös FB-sivumme!

Tämän Uuma-lehden sisältöä on 
ollut tekemässä useita terveyden 
ammattilaisia. 

Kiitokset teille, että saimme taas 
lukijoillemme monipuolisen ja asia-
pitoisen julkaisun!

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Esti Laaksonen, 
päihdelääketieteen erityispätevyys, 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
ja Mehiläinen Turku

Naistentautien, synnytysten 
ja perinatologian erikoislääkäri, 
dosentti Vedran Stefanovic, 
HUS, Naistenklinikka 
ja Lääkärikeskus Aava, Helsinki

Proviisori Sari Hämelehto, 
Jämsän apteekki

Yleislääketieteen erikoislääkäri 
Jaakko Halonen, 
Terveystalo Jyväskylä

Iho- ja sukupuolitautien erikoislää-
käri Ari Karppinen, 
Koskiklinikka Tampere / Epilaser

Terveydenhoitaja Pirkko Hautala, 
Rauman neuvola 

Projektipäällikkö Johanna Kujala, 
Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry

Toiminnanjohtaja Ansa Holm, 
Luustoliitto

Hyvät lukijat 
ja terveydenhuollon ammattilaiset
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        Oletko
     riskirajoilla nainen? 
   – Alkoholiriippuvuus hiipii huomaamatta

Riskikäyttäjiä maassamme on arvioiden 
mukaan ainakin 500 000. Riskikäyttäjä 
kuuluu ryhmään, joka saattaa saada jon-
kin alkoholin aiheuttaman haitan. Tällai-
nen käyttäjä pystyy välillä vähentämään 
juomista, toisinaan alkoholia kuluu liikaa. 
Humalassa vahinkoa itselleen tai muille ai-
heuttava on todennäköisesti riskikäyttäjä. 

”Kaatuilu tai sosiaalisissa tilanteissa 
häiriköinti ovat usein merkkejä siitä, että 
alkoholinkäyttö ei ole oikeassa mittasuh-
teessa. Silloin on myös vaara tulla pikku-
hiljaa riippuvaiseksi”, erikoislääkäri Esti 
Laaksonen varoittaa.

Laaksonen korostaa, että riskikäyt-
täjä voisi vielä itse pelastaa itsensä, hän 
ei välttämättä tarvitse hoitoa, vain luon-
teenlujuutta vähentää alkoholinkäyt-
töään. 

Kuka voi tulla riippuvaksi 
alkoholista?
Kaikki voivat Laaksosen mukaan tul-
la riippuvaiseksi alkoholista. Ympäristö 
vaikuttaa 50 % ja geenit 50 % riippuvuu-
teen. Sietokyvyllä on myös osansa asiaan. 
Jotkut pystyvät juomaan paljon ja tulevat 
helpommin riippuvaiseksi alkoholista. Jos 

elimistö ei kestä alkoholia, on vaikeaa tul-
la alkoholistiksi. 

Määrät alkavat kasvamaan salakava-
lasti, jos juo päivittäin vaikka lasillisen.  
”Jos joka viikonloppu juo itsensä huma-
laan ja ottaa vielä seuraavana päivänä 
lisää tasoittavia, pitäisi pohtia alkoholin-
käyttöään. Kun vanha alkoholi ei ole edes 
poistunut verestä mutta otetaan jo uutta, 
lisääntyy riski riippuvuuteen”, Esti Laak-
sonen summaa. 

Laaksonen ei suosittele joka viikon-
loppuista humalatilaa. Hän neuvoo har-
rastamaan liikuntaa ja syömään hyvin, 
niin alkoholi ei pyöri mielessä liikaa. 

Alkoholiriippuvuus 
on aivosairaus
Alkoholiriippuvuus oirehtii monella ta-
voin.  ”Riippuvaisilla voi olla uniongelmia 
ja mielialanvaihteluita (joita saatetaan 
lisälääkitä alkoholilla) sekä verenpaineen 
nousua, paino-ongelmia ja pidemmän 
ajan kuluessa jo  rasvamaksaa ja kirroo-
sia”, Laaksonen toteaa.

Alkoholi on mestari ylläpitämään ja 
aiheuttamaan monia sairauksia.  ”Alko-
holiriippuvuus on kroonistunut aivosai-
raus, jossa potilaan mielihyväjärjestelmä 

Asiantuntijana yleislääketieteen erikoislääkäri Esti Laaksonen, 
päihdelääketieteen erityispätevyys, 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Mehiläinen Turku

Alkoholiriippuvuus on Suomessa yleistä.  
Meillä on noin 200 000 alkoholiriippuvaista,  

joista 70 % on työelämässä.  
Riippuvainen ihminen haluaisi juoda vähemmän  

mutta ei pysty vähentämään omin neuvoin.  
Juominen lähtee muutenkin helposti käsistä,  

vain yhden ottaminen ei yleensä onnistu. 
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on epätasapainossa. Alkoholi on tavallaan 
kaapannut järjestelmän”, Laaksonen sel-
vittää. 

Alkoholi vaikuttaa aivoihin. Sen käy-
töstä tulee aluksi mielihyvän tunne.  ”Mi-
tä enemmän juo, sitä enemmän täytyy 
juoda, jotta humala tuntuisi. Aivot sairas-
tuvat alkoholinkäytön myrkkyvaikutuk-
siin”, Laaksonen kuvailee. 

Lisääntyneen ja toistuvan käytön 
myötä alkoholi lamaannuttaa aivoja ja 
muisti pätkii, tulee saamaton olo ja on 
vaikeaa keskittyä. Hermosolut ovat muut-
tuneet ja aivot eivät pysty enää säätele-
mään alkoholinkäyttöä. Kun alkoholiriip-
puvainen näkee viinimainoksen, voi se 
altistaa hankkimaan juomaa. 

Mitä alkoholi tekee naiselle?
Esti Laaksosen mukaan heikomman itse-
tunnon omaavat naiset juovat helpommin 
runsaasti. ”Juomista edesauttaa myös 
se, jos perheessä on masennusta tai lap-
suudessa vanhemmilla on ollut alkoho-
liongelma. Lapsena koettu seksuaalinen 
hyväksikäyttö altistaa masennukselle ja 
alkoholinkäytölle”, Laaksonen kertoo. 

Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa naisilla 
miehiä nopeammin sosiaalisten tilantei-
den pelkoa ja ahdistusta, nainen saattaa 
syrjäytyä. Agressiivisuus ja tuurijuop-
pous taas seuraavat myöhemmin kuin 
miehillä. ”Naisilla syyllisyydentunto on 
voimakkaampaa. On tavallista juoda sa-
laa”, Laaksonen toteaa.

Naisilla alkoholin aiheuttamat sai-
raudet kehittyvät paljon nopeammin 
kuin miehillä. Silti naiset juovat nykyisin 
usein saman verran kuin miehet. Alko-
holi liittyy tilastojen mukaan noin 60 eri 
sairauteen ja alkoholiriippuvuus lyhentää 
naisen elinikää jopa 20 vuotta. Lisäksi 
raskaana olevat alkoholia runsaasti käyt-
tävät aiheuttavat lapselleen parantumat-
tomia keskushermosto-ongelmia.

Hormonaaliset vaikutukset 
voivat olla kohtalokkaita
Eläkeläisnaiset juovat enemmän kuin en-
nen. Naisten alkoholinkäyttö yleensäkin 
lisääntyy. Laaksonen toteaa yleistyneiden 
viinitonkkien lisäävän naisten alkoholin-
kulutusta. 

Alkoholilla on naiselle hormonaalisia 
vaikutuksia. Rintasyöpäriski kasvaa eri-
tyisesti, jos paljon alkoholia käyttävä nai-
nen on myös estrogeenihoidossa. Myös 
testosteronimäärät nousevat ja tuovat 
mukanaan aggressiota. 

”Mitä vanhempi nainen, sitä maskulii-
nisemmaksi hän runsaan alkoholinkäy-
tön myötä muuttuu”, Laaksonen sanoo.

Riskirajat
 annosta päivässä annosta kerralla  annosta viikossa 
Nainen   0 – 2  5  0 – 16
Mies  0 – 3  7  0 – 24
Yli 65-vuotiaat  0 – 1  2  0 – 7

Onko

juominen 

hallinnassa?
Alkoholiriippuvuus on sairaus,  
johon on olemassa myös lääkehoitoja.

 

Unenlaatu

Mieliala

Ihmissuhteet

Työssä jaksaminen

Verenpaine

Mahavaivat

Painonhallinta

Tapaturmat

www.vähemmän.fi

Tiesitkö, että alkoholinkäytön 

vähentämisellä on suotuisia 

vaikutuksia?

                       

           

               

                   

                 

          

                     

       

                

               

                 

          

           

             

                   

             

                 

            

                  

               

                     

            

                  

           

                 

               

                      

            

                   

Lataa juomalaskija -mobiilisovellus
juomanlaskija.vahemman.fi
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 Tupakka, liikkumattomuus ja huono 
ravinto lisäävät alkoholin huonoja vaiku-
tuksia. 

Hoitoon kannattaa  
hakeutua ajoissa
Nykyisin on erilaisia lääkkeitä alkoho-
linkäytön vähentämistä tai lopettamista 
varten. Lääkehoidon voi Laaksosen mu-
kaan aloittaa vaikka työterveyslääkärin 
kautta. Myös a-klinikalle tai terveyskes-
kuslääkärille voi varata ajan. 

”Lääkäri ei aina kysy alkoholin käy-
töstä, mutta potilaan ei pidä hävetä asiaa 
vaan ottaa se tarvittaessa avoimesti esille. 
On parempi hakeutua hoitoon jo riski-
ryhmään kuuluvana kuin vasta riippu-
vaisena. 65 prosenttia hyötyy lääkkeistä ja 
seurannasta”, Laaksonen kannustaa.

Alkoholiin liittyvien ongelmien hoi-
toon hakeuduttaessa kysytään tavoitteet 
juomisen suhteen. Seuraava käynti on 
vajaan kuukauden kuluttua ja noin kuu-
kauden välein käydään aluksi seuranta-
käynneillä, joita myöhemmin harvenne-
taan. Käynneillä keskustellaan mm. siitä, 
miten lääkehoito toimii, miten motivoitua 
muutokseen, miten voisi toimia toisin ris-

kitilanteessa ja miten voisi estää juomaan 
retkahduksen.

Millaista lääkehoitoa tarjolla?
Opiaatin salpaajat ovat moderni tapa vä-
hentää alkoholinkäyttöä. Salpaajat estävät 
alkoholista saatavan mielihyvän vapautu-
misen. Endorfiini ei pääse reseptoreihin 
kiinni ja seurauksena on väsynyt humala, 
ei hauskaa nousutunnelmaa. 

”Nalmefeeni-valmisteen (Selincro) 
käyttäjä voi ottaa vaikka saunaoluen, mut-
ta enempää ei tee mieli. Lääkettä voidaan 
käyttää tarvittaessa, aina kun tuntuu siltä 
että on riskissä juoda enemmän kuin on 
tarkoitus”, Esti Laaksonen kuvailee.

Naltreksoni (Revia) on myös kehitetty 
estämään relapseja eli retkahduksia.

Lisäksi on kolmaskin lääke, joka vä-
hentää alkoholin himoa. Akamprosaat-
ti-valmistetta käytetään raittiuden tuke-
miseen joka päivä 9–12 kuukauden ajan. 

Antabus-lääkkeen (disulfiraami) 
kanssa ei voi juoda alkoholia sen ikä-
vien yhteisvaikutusten takia. Antabus ei 
tähtää kohtuukäyttöön vaan täydelliseen 
raittiuteen. Antabusta suositellaan käy-
tettäväksi vähintään 6 kuukauden ajan. 

Liikunnasta samaa mielihyvää 
kuin alkoholista

On hyvä muistaa, että riippuvuus syntyy 
yleensä pitkän ajan kuluessa, jolloin myös 
paraneminen vaatii pitkäkestoista hoitoa. 
Oma motivaatio vähentää tai lopettaa al-
koholinkäyttö on avainasemassa hoitoon 
sitoutumisessa.

Juomisen ongelmaa ei aina osaa itse 
havaita, jos ystävätkin juovat samalla ta-
valla. Haittaa ei huomata, kunnes sairas-
tuu tai joku muu puuttuu asiaan. 

Laaksonen on havainnut, että lasten 
ja äidin välit lähenevät selkeästi äidin vä-
hennettyä liiallista alkoholinkäyttöä. Lap-
silla jopa koulumenestys paranee. 

”Alkoholi ei tuo elämänlaatua. Liikun-
ta tuottaa hyvää endorfiinia ja serotonii-
nia (joka poistaa masennusta). Endorfiini 
on samaa kuin nousuhumalan tuoma, 
mutta krapulasta ja muista seuraamuk-
sista ei ole tietoa, kun liikunnasta on ky-
se”, Laaksonen kannustaa.

Lähde: 
 www.paihdelinkki.fi/
 alkoholineuvonnan-opas/mika-on-annos
Lisätietoa: 
 www.lasinenlapsuus.fi/, www.vähemmän.fi
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PROVIISORIN VINKIT:
Iloa parisuhteeseen
ja seksuaaliterveyteen

Jokaisella on halu tulla hyväksytyksi ja 
rakastetuksi. Jokainen kaipaa kosketusta, 
nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Ihmiset 
kokevat seksuaalisuuden eri tavoin ja sii-
hen vaikuttavat monet eri asiat. Parisuhde-
tilanne, ikä, elämäntilanne, työ, oma tausta 
ja kokemukset sekä sairaudet ja lääkkeet 
voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen. 

Seksuaaliterveys on osa parisuhdetta, 
toisille tärkeämpää kuin toisille. Seksu-
aalisuus merkitsee usein erilaisia asioita 
parisuhteen eri vaiheissa. Esimerkiksi 
ikääntymisellä on vaikutusta seksuaali-
suuteen. 

Elämän eri vaiheet muuttavat 
seksuaalisuutta
Kehossa tapahtuu fyysisiä muutoksia 
ikääntymisen myötä, sairaudet ja lääki-
tykset kuuluvat elämään. Lisäksi seksu-
aaliterveyteen vaikuttavat myös lima-
kalvojen kuivuminen, erektiohäiriöt ja 
psyykkiset tekijät. Toisaalta missä iässä ta-
hansa voi ilmaantua kiihottumisen hidas-
tumista, orgasmin voimakkuus voi muut-
tua tai orgasmin saaminen voi vaikeutua. 

Psyykkisillä tekijöillä on myös suuri 
vaikutus seksuaalisuuteen parisuhteessa. 
Toisella voi olla halukkuutta seksiin ja 
toisella taas haluttomuutta. 

Huumori auttaa erityisesti pitkässä 
parisuhteessa, jolloin toisen tuntee hyvin. 
Tällöin esimerkiksi epäonnistuminen 
seksissä ei ole katastrofi. Pitkässä pari-
suhteessa ei myöskään tarvitse kilpailla 
kenenkään kanssa. Parisuhteessa on aina 
tärkeää puhua avoimesti siitä, mikä tuo 
seksuaalista nautintoa ja millaisia asioita 
kumppani toivoo. 

Seksuaalisen nautinnon apuna voi 
olla esimerkiksi avoin keskustelu, seksu-
aaliterveystuotteet, apuvälineet, hieron-
taöljyt, liukuvoiteet, eroottinen peli tai 
läheisyys ja koskettelu. 

Seksuaalisuuden apuvälineet
Toisinaan saattaa ilmetä tarpeita apuväli-
neille oman seksuaalisuuden ilmentämi-
seksi. Mikä onkaan luontevampi paikka 
hakea apua intiimeihin haasteisiin kuin 
luotettava ja turvallinen apteekki.

Seksivälineellä tarkoitetaan yleensä 
sellaisia välineitä, joita käytetään huvin 
vuoksi ja rikastuttamaan parin yhteistä 
tai omaa seksielämää. 

Seksin apuvälineillä tarkoitetaan vä-
lineitä, jotka auttavat jossakin seksiin 
liittyvässä haasteessa. Seksin apuvälineet 
auttavat myös silloin, jos oman seksu-
aalisuuden toteuttaminen on estynyt 
esimerkiksi jonkin toimintakyvyn ra-
joitteen tai sairauden vuoksi. Useinkaan 
seksivälineellä ja seksin apuvälineellä ei 
ole käytännössä eroa vaan kyse on sa-
moista tuotteista, vain käyttötarkoitus 
vaihtelee.

Useista apteekeista löytyy nykyisin 
kattava valikoima seksuaaliterveystuot-
teita ja seksin apuvälineitä. Vibraattorit, 
hieromasauvat, dilatointisauvat, liuku- 
ja hierontavoiteet sekä kiihottumista 
edistävät voiteet ja geelit voivat auttaa 
seksuaaliterveysasioissa. Naisille voi löy-
tyä apua myös lantionpohjan lihasten 
harjoittamiseen tarkoitetuista välineistä. 
Miehille tarkoitettuja apuvälineitä ovat 
esimerkiksi erektiorengas, erektiotuki tai 
erektiopumppu.

Seksuaaliterveyteen liittyvien kysy-
mysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. 
Seksuaalisuuden asenneilmasto on ny-
kyisin aiempaa avoimempi. Seksuaali-
terveyteen liittyvistä asioista voi puhua 
esimerkiksi lääkärille, hoitajalle, seksu-
aaliterapeutille tai apteekissa farmaseu-
tille. Terve seksuaalisuus kuuluu meille 
kaikille!

Sari Hämelehto, proviisori, Jämsän apteekki / www.intiimiapteekki.fi 
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Mitä näet, kun katsot peiliin? Näetkö itsesi 
vai vain punaiset kasvot?
Tietysti näet itsesi peilistä, mutta monet jotka kärsivät 
kasvojen punoituksesta keskittyvät vain PUNOITUK-
SEEN. Punoitus voi olla merkki ruusufinnistä.

Joskus voi tuntua siltä, että PUNOITUKSELLA on 
oma persoonansa ja vielä aika huomattava   
sellainen.

Lue lisää punoituksesta ja 
ruusufinnistä osoitteessa

www.actonred.FI/UUMA

”Olen niin väsynyt olemaan 
aina punainen kasvoiltani”

”Se on ensimmäinen mitä 
näen aamulla”

Sinä vai PUNOITUS?

www.actonred.FI/uuma

AOR annons FI_UUMA_updated.indd   1 2014-10-01   14:19:21

Seksuaaliterveys on  
Maailman terveysjärjestön, 
WHO:n lanseeraama käsite,  
joka tarkoittaa seksuaalisuuteen 
liittyvää fyysisen, emotionaalisen,  
psyykkisen ja sosiaalisen  
hyvinvoinnin tilaa.  
Hyvän seksuaaliterveyden  
edellytyksiä ovat positiivinen  
ja kunnioittava asenne seksuaali-
suuteen sekä seksuaalioikeuksien 
kunnioittaminen.
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Ruusuista rusotusta
kasvoilla 

– vai elämää vaikeuttava vaiva? 

Syytä taudin ilmenemiseen ei tiedetä. 
Hoitamattomasta ruusufinnistä kärsivä 
saattaa kokea elämänlaadun huononevan. 
Tauti voi myös vaikuttaa jopa työelämään 
ja ihmissuhteisiin. Ensivaikutelma on tär-
keä, joten punoittava iho saattaa antaa ih-
misestä vääränlaisen kuvan.

Moninaiset oireet 
koetaan hankalina
Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri 
Ari Karppinen tietää rosacean vaikutta-
van potilaan elämänlaatuun jopa enem-
män kuin sydänsairaus. ”Tauti vaikuttaa 
monilla niin, että itsetunto joutuu kovil-
le ja potilas saattaa ryhtyä välttelemään 
tiettyjä sosiaalisia tilanteita ja uusien ih-
misten kohtaamisia”, Karppinen kuvailee.

Ruusufinnin oireiluun liittyy pysyvää 
punotusta sekä lehahtelua, joihin vai-
kuttavat ulkoiset laukaisutekijät. Aurin-
ko, tuuli, voimakkaat mausteet, kuumat 
juomat, ärsyttävä kosmetiikka, sauna, 
liikunta, stressi tai alkoholi voivat olla pu-
noituksen laukaisevia tekijöitä. Kasvojen 
turvotus ja kihelmöinti on myös tavallista.

Aurinkoisen jakson jälkeen rosacea 
saattaa oireilla voimakkaasti. Siksi kor-
kean suojakertoimen sisältävien voitei-
den käyttö on suositeltavaa.

Karppisen mukaan ruusufinniä sai-
rastaa tuhansia ihmisiä tietämättään sitä. 
Tauti on helppo sekoittaa esim. allergisiin 
reaktioihin tai couperosaan. Couperosan 
tunnistaa siitä, että kasvojen verisuonet 
ovat aina selvästi laajat eikä lehahtelua 
esiinny. Ruusufinni on siis tavallinen, 
mutta alidiagnosoitu tauti. ”Varsinkaan 
miehet eivät menen helpolla lääkäriin 
iho-oireiden vuoksi”, Karppinen sanoo.

Ruusufinnin neljä päätyyppiä
Rosacea voidaan jakaa neljään eri altyyp-
piin oireiden mukaan. Yleisin tyyppi oirei-
lee silloin tällöin ilmestyvinä punoittavina 
näppylöinä tai märkänäppylöinä sekä pu-
naisena ihottumana tai näiden kombinaa-
tiona. Näppylän ympärillä on karppisen 
mukaan tyypillisesti punainen rengas.

Tähän ruusufinnin muotoon on erilai-
sia lääkkeitä, joita voidaan käyttää myös 
pitkäaikaisesti. On olemassa suun kautta 
tai paikallisesti käytettäviä lääkkeitä.

Toinen rosacean muoto on hankalam-
pi diagnosoida. Oireisiin kuuluvat laajen-
neet hiussuonet, punoitusta ja lehahtelua. 
Oireet voivat toistua päivittäin usemman 
kerran tai pysyä myös poissa pidempiä 
aikoja. Hiussuonilaajentumia voidaan 
hoitaa laserilla tai valohoidolla. Pitkään 

hoitamattomana jatkunut punoitus saat-
taa muuttua ajan myötä pysyväksi tilaksi.

Kolmas ilmenemismuoto keskittyy 
nenän alueelle. Siinä iho paksuuntuu ja 
talikeräytymät voivat aiheuttaa nenän 
ihoon epäsäännöllisiä kyhmyjä, nenän 
rauhasrakenteet suurenevat. Näitä oireita 
voi ilmetä myös otsassa.

Neljäs muoto keskittyy silmiin, sitä 
kutsutaan okulaariseksi ja se on vaikein 
tunnistaa. Tähän muotoon liittyy luomi-
reunan tulehdusta sekä silmien kuivuutta 
ja ärsytystä. Luomirauhaset tulehtuvat ja 
turpoavat.

Samalla potilaalla voi Karppisen mu-
kaan olla myös kaikki yllä kuvaillut ruu-
sufinnin tyypit. 

Ari Karppisen mukaan rosacean to-
teamiseen ei ole mitään testiä, se voidaan 
diagnosoida ainoastaan kliinisesti oirei-
den perusteella. ”Ruusufinnin puhkea-
miseen on havaittu hieman geneettistä 
alttiutta eli perinnöllisyystaipumusta. 
Talipunkin vaikutusta epäillään myös oi-
reilun aiheuttajaksi etenkin okulaarisessa 
rosaceassa”, Karppinen toteaa.

Paikallishoidon uusia tuulia 
Jos laserhoito ei auta, on olemassa eri-
laisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää 

pitkiäkin aikoja jatkuvan punoituksen 
taltuttamiseen. Kaikki eivät voi peitellä 
punoitusta kosmetiikalla, sillä se saattaa 
vain pahentaa oireita.

Uusimpana valmisteena on markki-
noilla geeli, joka vie punaisuuden pois. 
Geelin vaikuttava aine on brimonidiini 
(kauppanimeltään Mirvaso) ja se alkaa 
vaikuttaa puolen tunnin kuluessa. 

Staattinen pysyvä peruspunoitus ei 
yleensä lähde helpolla muilla lääkkeillä. 
Brimonidiini vie punotuksen pois noin 
6–12 tunniksi. Teho ei kokemusten mu-
kaan hiivu yleensä pitkässäkään käytös-
sä. Sitä suositellaan käyttämään päivit-
täin tai tilanteiden mukaan. Brimonidiini 
on resptivalmiste.

Joskus potilaalla on väärän diagnoo-
sin vuoksi hoitona kortisonivoide, joka 
kuitenkin vain pahentaa rosacea-ihon 
vointia. Oikea diagnoosi ja hoitotavan va-
litseminen asiantuntevan lääkärin kanssa 
on tärkeää. Joskus toimivan hoidon löytä-
minen vie aikaa. 

Lievissä tapauksissa usein paikal-
lishoito riittää. Paikallishoitoon on ole-
massa sekä reseptivapaita että resepti-
lääkkeitä geelin tai voiteen muodossa. 
Perinteisten paikallishoitovalmisteiden 
teho alkaa näkymään vasta viikkojen 

käytön jälkeen. Yleisimmin käytetään 
metronidatsolipitoisia paikallishoitoval-
misteita. Toissijaisesti käytettävät A-vi-
tamiinin sukuiset valmisteet ovat viral-
lisesti finnitaudin hoitoon hyväksyttyjä, 
mutta niitä on käytetty jo pitkään myös 
rosacean hoidossa.

Antibiootit pienenä annoksena 
toimivat hyvin
Tetrasykliiniryhmän antibiootteja käy-
tetään sisäisesti tablettihoitona. Niiden 
käytöstä on vasta viime vuosina alkanut 
tulla virallisia suosituksia, vaikka lääkärit 
ovatkin käyttäneet antibiootteja vuosi-
kausia ruusufinnin hoitoon. 

Noin 5 vuotta sitten markkinoille tuli 
pieniannoksinen doksisykliini, joka on 
pitkävaikutteinen. Kyseessä on kahdessa 
vaiheessa imeytyvä kapseli, joten vereen ei 
pääse muodostumaan korkeaa antibiootti-
pitoisuutta, joka tappaisi terveet bakteerit 
suolistossa. Tällä matalalla annoksella saa-
daan kuitenkin ruusufinni rauhoittumaan.  

Suun kautta otettava a-vitamiinin su-
kuinen lääke isotretinoiini on alunperin 
akne-lääke. Se ei paranna ruusufinniä 
pysyvästi, mutta pieni annos pitkään käy-
tettynä on Ari Karppisen mukaan tehokas 
ja turvallinen. 

Asiantuntijana:
Iho- ja sukupuolitautien

erikoislääkäri Ari Karppinen,  
Koskiklinikka Tampere 

/ Epilaser   

Rosacea, suomeksi ruusufinni, saattaa iskeä neljänkympin molemmin 
puolin miehille tai naisille. Kyseessä on krooninen, kasvojen tulehduk-
sellinen ja verisuoniin kohdistuva häiriö, jonka huomattavin oire on 
kasvojen eryteema (verisuonten laajenemisesta johtuva ihon punoitus). 
Tauti puhkeaa vain harvoin nuorille, tavallisin se on keski-ikäisellä nai-
sella. Tästä tunnettuna esimerkkinä amerikkalainen näyttelijä Cynthia 
Nixon, jonka kertomuksen voit katsoa You Tubesta (linkki jutun lopussa).

Hoito ajoissa kannatta
Monet kärsivät ruusufinnistä tietämättään 
tai tiedostaen vuosia. Mitta täyttyy kuiten-
kin yleensä kaikilla jossakin vaiheessa. 

”Esimerkiksi toisen ihmisen huomau-
tus punoittavasta ihosta voi laukaista tar-
peen aloittaa oireiden hoito. Hoito olisi 
hyvä aloittaa ajoissa jo siksi, että se estää 
pahenevat oireet ja pysyvä punoitus saa-
daan ehkä vältettyä. Kroonistunutta pu-
noitusta on vaikeampi hoitaa”, Karppinen 
neuvoo.

”On tärkeää, että potilas on itse sitou-
tunut ja motivoitunut hoitoon. Tauti ei 
yleensä hiivu iän myötä, mutta hoito on 
toimivaa kun siihen sitoudutaan ihotauti-
lääkärin opastuksella.”

Katso myös:
amerikkalaisen näyttelijän Cynthia 
Nixonin terveiset rosaceaa poteville 
oheisen linkin kautta. Cynthia on 
tuttu mm. tv-sarjasta Sinkkuelämää. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=REkzGcVLTAs&feature=youtu.be
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NEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN 
TYÖNKUVA MUUTOKSESSA

Ja miksipä ei, terveydenhoitajan toimen-
kuvaan istuu luontevasti seurata synnyt-
tävää äitiä ja hänen terveydentilaansa 
myös jälkitarkastuksen tullessa ajankoh-
taiseksi. Pirkko Hautala kokee muutoksen 
positiivisena ja luonnollisena muutok-
sena. Siirtoa suunniteltiin vuosia ennen 
toteutusta.

”Lääkärimme ovat olleet meille hie-
nosti tukena ja opastaneet hyvin alkuun. 
Asiakkaamme ovat myös suhtautuneet 
positiivisesti muutokseen”, Hautala kertoo.

Jälkitarkastukseen 
koulutettiin perusteellisesti
Hoitajat ovat ennenkin osallistuneet jäl-
kitarkastuksen tekoon, mutta nyt heidän 
vastuullaan on myös sisätutkimuksen te-
ko äideille. Jos äidillä ei kuitenkaan ole ol-
lut normaalia alatiesynnytystä tai raskau-
den aikana on ilmennyt komplikaatioita, 
hoitaa lääkäri jälkitarkastuksen.

”Meiltä kävi viisi terveydenhoitajaa 
Tampereen ammattikorkeakoulussa kol-
men opintopisteen koulutuksen liittyen 
säännöllisen synnytyksen jälkitarkas-
tukseen. Terveydenhoitajille ja kätilöille 
suunnattu koulutus piti sisällään mm. 
lääkärinluentoja ja simulaatio-opetusta”, 
Hautala kuvailee. 

Koulutukseen kuului omassa työyksi-
kössä  tehtävät 25 jälkitarkastusta lääkä-
rin ohjauksessa.

Miten terveydenhoitajat 
ehtivät ottaa uusia tehtäviä?
”Äitiysneuvolakäyntejä tarkistettiin uu-
sien suositusten mukaisiksi, joten työsar-
kaan mahtui uusia toimenpiteitä”, Hauta-
la sanoo. Pääosin jälkitarkastus onkin jo 
ollut hoitajille tuttua työtä.

”Päädyimme antamaan tunnin aiko-
ja, jotta äitien kanssa ehtisi keskustella 
tutkimuksen lisäksi läpi kaikki tärkeim-

mät kysymykset seksuaaliterveydestä eh-
käisyyn”, Pirkko Hautala kertoo.

Tarkastuksen lähtökohtana on äidin 
ja perheen kokonaistilanteen arviointi. 
Käynnin yhteydessä selvitetään äidin fyy-
sinen ja psyykkinen toipuminen, tarkis-
tetaan paino, hemoglobiini, verenpaine ja 
virtsa. Keskustellaan mielialaan liittyvistä 
asioista. Käydään läpi raskaus- ja synny-
tyskokemus, kartoitetaan imetystilanne 
ja tuetaan varhaista vuorovaikutusta. 
Keskustellaan synnytyksen jälkeisestä eh-
käisystä ja seksuaaliterveyteen liittyvistä 
asioista. Tarkastuksen jälkeen äiti saa to-
distuksen vanhempainrahaa varten.

Pirkko Hautala muistuttaa, että jos 
asiakas halua lääkärin tekevän jälkitar-
kastuksen, se onnistuu. Asiakkaat ovat 
kuitenkin ottaneet terveydenhoitajan uu-
den osaamisalueen hyvin vastaan.

Raskauden aikainen diabetes 
on tavallinen vaiva
Gestaatiodiabeetikot eli raskausdiabe-
testä potevat ovat myös pitkälti neuvolan 
terveydenhoitajien vastuulla. 

”Opastamme verensokerimittarin 
käytön, annamme ravitsemus- ja liikun-
taohjausta. On tärkeää, että äidillä on 
oikea motivaatio raskausdiabeteksen hoi-
toon. Kun tiedostaa kuuluvansa riskiryh-
mään, voi terveyteensä vaikuttaa omilla 
elintavoillaan”, Hautala kannustaa.

Jos neuvolaseurannassa verensokerit 
eivät pysy viitearvoissa, asiakas lähete-
tään erikoissairaanhoitoon. 

Sokerirasitustesti tehdään yleensä 
raskauden 24–28 viikoilla. Jos äidillä on 
kohonnut riski saada gestaatiodiabetes, 
(esim. BMI on yli 35 tai edellisen ras-
kauden aikana on ollut raskausdiabetes) 
tehdään rasitus jo viikoilla 8 –12 ja tarvit-
taessa uudestaan viikoilla 24–28. 

Raskausdiabetes on ilmetessään koko 
raskauden ajan ja häviää yleensä synny-
tyksen jälkeen. Vuoden päästä synnytyk-
sestä käydään vielä kontrollissa labora-
toriokokeissa.  Dietti- ja tablettihoitoiset 
raskausdiabeetikot käyvät sokerirasituk-

sessa vuoden kuluttua synnytyksestä, sa-
malla tutkitaan myös kolesteroli ja ras-
va-arvoja. Jos tulokset ovat patologiset, 
asiakas ohjataan dehko-hoitajalle.

Seksuaaliterveys 
kiinnostaa äitejä
Jo synnytyksen jälkeisellä kotikäynnillä 
annetaan lehtinen liittyen ehkäisyasioihin.

Seksuaaliterveyteen liittyviä yleisiä 
kysymyksiä hoitajan vastaanotolla ovat 
Hautalan mukaan mm. yhdynnän aloi-
tukset, ehkäisy, mahdollisten ompeleiden 
vaikutus yhdyntöihin sekä parisuhteeseen 
liittyvät muutokset raskauden myötä. 

”Raskauden aikana neuvolassa pu-
hutaan siitä, miten toista voi huomioida 
eri tavoin parisuhteessa. Seksuaalisuus 
on muutakin kuin yhdyntä”, Hautala ko-
rostaa. Pirkko Hautala on itse suorittanut 
myös seksuaaliterveyden opintoja, joista 
saa apua keskusteluun. 

Synnytyksen jälkitarkastuksen jälkeen 
asiakas ohjataan ehkäisyneuvolaan, jossa 
voi käydä 2 vuoden sisällä synnytyksestä. 
Jälkitarkastuksessa saa tarvittaessa mini-
pillerit puoleksi vuodeksi. Hormonikie-
rukkaa tai -kapselia varten kirjoitetaan 
lääkärille reseptipyyntö ja potilas varaa 
itse ajan ehkäisyneuvolaan asennusta 
varten. 

”Potilaat sanovat usein, että seksuaali-
suuteen liittyvistä asioista puhutaan liian 
vähän neuvolassa. He joutuvat usein itse 
käynnistämään keskustelun aiheesta”, 
Hautala kertoo. 

Raskauden alussa jaetaan materiaalia 
siitä, mitä seksuaalisuus on raskauden 
aikana. Hautala kokee sen erityisen an-
toisaksi, jos isäkin on mukana käynneillä, 
jolloin voidaan yhdessä avata keskustelua 
raskauden aikaisesta seksuaalisuudesta. 

Kehon muutokset 
vaikuttavat suhteeseen
Raskauden aikana voi joskus olla vaikeaa 
hyväksyä oman kehon muutoksia. Hauta-
la muistuttaa, että silloin puolison kan-
nustus on erityisen tärkeää. 

”Raskaana olevan muistuttaminen sii-
tä, että hän on edelleen seksikäs ja kaunis, 
on tärkeää”, Hautala kannustaa. 

Itsensä hyväksyminen on tärkeää, eri-
tyisesti raskaana ollessa näkyy, millaisek-
si nainen kokee itsensä. 

”Raskausaikana ihmiset kommentoi-
vat paljon naisen vatsaa ja ulkonäköä. Se 
voi toisinaan aiheuttaa jopa pahaa mieltä 
tai ongelmia itsensä hyväksymiseen liit-
tyen. Kaikki eivät myöskään pidä esimer-
kiksi vatsan taputtelusta”, Pirkko Hautala 
toteaa. 

Kehon uusista tuntemuksista ja al-
kuraskauden vuodoista kysytään paljon 
vastaanotolla. Muutokset elimistössä 
nostavat esille kysymyksiä siitä, mikä on 
normaalia ja mikä ei. 

”Toiset tuntevat kovin herkästi erilai-
sia tuntemuksia. Vauvan kasvu vie väki-
sin tilaa ja aiheuttaa uudenlaisia tunte-
muksia kehossa”, Hautala sanoo

Isät jäävät helposti vähemmälle ras-
kauden seurannassa ja osa tiedosta jää 
kuulematta, jos äiti käy useimmiten yksin 
neuvolassa. Joskus vaikeista asioista on 
helpompi puhua kahdenkesken. Esimer-
kiksi lähisuhdeväkivaltaa kartoitettaessa 
äiti on yksin vastaanotolla. 

”Oman kehon kuunteleminen ja tun-
temaan oppiminen raskauden aikana on 
tärkeää”, Hautala toteaa. Hän myös kan-
nustaa kysymään kaikesta, mikä askar-
ruttaa mieltä. 

”Hyvän ja luottamuksellisen suhteen 
syntyminen terveydenhoitajan kanssa 
olisi ihanteellista. Silloin voi soittaa ja ky-
syä mistä vain. Rauman äitiysneuvolassa 
terveydenhoitajille voi soittaa ilman eri-
tyistä puhelinaikaa. Soitamme aina takai-
sin, jos olemme sillä hetkellä varattuja”, 
Pirkko Hautala summaa. 

Rauman äitiysneuvolassa aloitet-
tiin säännöllisten synnytysten jäl-
kitarkastusten siirtäminen tervey-
denhoitajien tehtäväksi syyskuun 
alussa. Terveydenhoitaja Pirkko 
Hautala on yksi viidestä hoitajasta, 
jotka ovat saaneet uusiin tehtäviin 
koulutuksen Tampereen ammatti-
korkeakoulussa.

Terveydenhoitajien työnkuva 
on muuttunut valtavasti viime vuosina. 
Hoitaja on monen alueen osaava konsultti ja ammattilainen, 
joka tukee vahvasti lääkärin työsarkaa.
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Luustoterveys - kaikkien asia
Lue uusimmat suositukset

Osteoporoosi aiheuttaa vuosittain 36 000 murtumaa. 
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman luustonsa kuntoon, 

sillä luustoterveyden ylläpito ja edistäminen eivät vaadi ihmeitä, 
vaan kyse on hyvin pienistä, mutta tärkeistä asioista. 

Myös osteoporoosia sairastavien on tärkeää hoitaa omaa luustoaan,  
sillä pelkkä lääkehoito ei riitä.  

Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu 
läpi elämän. Monipuolinen ruokavalio, jo-
ka turvaa riittävän kalsiumin, D-vitamii-
nin ja proteiinin saannin, sekä liikunta ja 
tupakoimattomuus ovat välttämättömiä 
lujan luuston rakentumiselle niin pituus-
kasvun aikana kuin sen jälkeenkin. 

Ravintoa 
luuston rakennusaineeksi
Monipuolinen kalsiumia, D-vitamiinia ja 
riittävästi proteiinia sisältävä ruokavalio 
auttaa vahvan luuston rakentamisessa ja 
ylläpitämisessä. Kalsiumin avulla raken-
netaan ja ylläpidetään luuston lujuutta. 
D-vitamiinia tarvitaan muun muassa jot-
ta kalsium imeytyy elimistöön. Proteiini 
taas toimii luukudoksessa rakennusma-
teriaalina.

Suomalaiset saavat lähes 80 % kalsiu-
mista maitovalmisteista. Erityisesti sellai-
set ihmiset, jotka eivät käytä maitotuot-
teita, saavat ravinnostaan todennäköisesti 
liian vähän kalsiumia. Kala on myös mel-
ko hyvä kalsiumin lähde ruotoineen syö-
tynä. Kasviksissa, hedelmissä, marjoissa 
ja pähkinöissä on myös kalsiumia, mutta 
niitä tarvitaan suuremmat annokset päi-
vittäisen kalsiumin tarpeen täyttämiseksi 
kuin maitotuotteita ja kalaa. 

Miten paljon 
D-vitamiinia tarvitaankaan?
Kesäaikaan Suomessa D-vitamiinia syn-
tyy iholla auringon valon avulla. Ravin-
nosta parhaita D-vitamiinin saantilähteitä 
ovat kalaruoat sekä D-vitamiinilla täy-
dennetyt maitovalmisteet, margariinit ja 
levitteet. Matalaan D-vitamiinin (kalsidio-

li) pitoisuuteen veressä liittyy lisääntynyt 
luunmurtumien ja kaatumisten vaara. 

Aikuisten D-vitamiinin saantisuositus 
on 10 µg/vrk; raskaana oleville ja imettä-
ville suositellaan 10 µg/vrk lisänä ympäri 
vuoden. Lisäksi jokaisen 60 vuotta täyttä-
neen suomalaisen tulisi ottaa D-vitamiini-
lisää vähintään 20 µg/vrk ympäri vuoden. 

Osteoporoosia sairastavilta ja kaikilta 
murtumapotilailta tulisi määrittää veren 
D-vitamiinipitoisuus aina ennen D-vita-
miinin korvaushoidon aloittamista.  Näin 
voidaan määrittää luustokuntoutujan 
yksilöllinen D-vitamiinin tarve. Luuston 
kannalta suositeltava D-vitamiinin taso 
veressä vaihtelee 75–120 nmol/l välillä. 

Älä unohda proteiinia
Lihaskuntoa vahvistamalla voi vähentää 
kaatumisia. Lihaskuntoon liittyy myös 
painon ja ravitsemuksen tarkkailu. Mo-
net iäkkäämmät osteoporootikot ovat 
alipainoisia.

Ravinnon proteiini on elimistön ra-
kennusaine, jota tarvitaan mm. lihaksis-
toon ja luustoon. Proteiini ylläpitää lihas-
massaa sekä toiminta- ja vastustuskykyä 
ja edistää kalsiumin ja fosfaatin imeyty-
mistä. Se edistää luiden ja lihasten kasvua 
sekä D-vitamiinin muuntumista aktiivi-
seen muotoon. 

Hyviä proteiinin lähteitä ovat liha, 
kala, kana, kananmuna, maitovalmisteet 
sekä herneet, pavut ja linssit. Proteiinin 
tarve lisääntyy ikääntyessä. 

Liikettä luille
Liikunta on välttämätöntä luustolle. 
Luustoa vahvistava liikunta kasvattaa 

luun massaa lapsuudessa ja nuoruudes-
sa, ylläpitää luun vahvuutta aikuisiässä 
ja hidastaa luun menetystä ikääntyvil-
lä. Luuliikunnan avulla voidaan lisäksi 
kehittää lihasvoimaa, tasapainoa, kette-
ryyttä sekä liikkumisvarmuutta ja siten 
ehkäistä kaatumisia ja niistä seuraavia 
luunmurtumia. 

Lasten ja kasvavien nuorten luulii-
kunta on hyppyjä ja nopeita suunnan-
muutoksia sisältävää liikuntaa. Aikuisille 
soveltuvia luuliikuntamuotoja ovat mm. 
monet pallopelit, tanssi, kuntosaliharjoit-
telu, reipas kävely sekä juoksu.

Ikääntyvien luuston kuntoa ja liik-
kumisvarmuutta voidaan ylläpitää esim. 
kuntosaliharjoittelulla, tanssilla, voimis-
telulla, kävelyllä, sauvakävelyllä ja porras-
kävelyllä.

Osteoporoosi
Osteoporoosi on yleinen kansansairaus, 
sillä sitä sairastaa 300 000 suomalaista. 
Se aiheuttaa vuosittain noin 36 000 mur-
tumaa. Osteoporoosi ilmenee tavallisesti 
siten, että ihminen saa murtuman kaa-
tuessaan tai jossain muussa tilanteessa, 
jossa yleensä luu ei murru. Osteoporoo-
sin diagnoosi tehdään luuntiheysmit-
tauksen (DEXA) perusteella. Toisinaan 
pelkkä selkärangasta otettu röntgenkuva 
voi riittää. 

Luuston kunto tulisi selvittää, mikäli 
on käyttänyt runsaasti kortisonitabletteja 
tai sairastaa jotakin imeytymissairautta 
(esim. keliakiaa), tulehduksellista reuma-
sairautta, diabetesta tai munuaissairautta. 
Luuston kuntoon vaikuttaa myös mikäli 
hormonitoiminnassa on ollut poikkea-

vuutta (esimerkiksi varhainen, ennen 45 
ikävuotta alkanut menopaussi tai sään-
nölliset kuukautiset ovat poissa yli 6 kuu-
kauden ajan). 

Osteoporoosia sairastavan omahoito 
perustuu samoihin asioihin kuin luusto-
terveys: monipuolinen ruokavalio, joka 
turvaa riittävän kalsiumin, D-vitamiinin 
ja proteiinin saannin, sekä liikunta ja tu-
pakoimattomuus. Lisäksi tärkeää on kiin-
nittää huomio kaatumisen ehkäisyyn.

Varsinainen osteoporoosilääke mää-
rätään iäkkäille ja niille, joilla on korkea 

murtumariski. Varsinaisen osteoporoo-
silääkkeen tarve ja kesto ovat yksilöllisiä. 
Tarjolla on monenlaisia lääkehoitoja, joi-
den annostelu voi olla suun kautta tabletti-
na tai injektiona. Annostelutiheys vaihtelee 
päivittäisestä vuosittain otettavaan. Uu-
simpana lääkkeenä on kahdesti vuodessa 
ihon alle annosteltava lääke. Myös hormo-
nikorvaushoito vaihdevuosi-iässä ylläpitää 
luuntiheyttä ja ehkäisee murtumia. Nyky-
suosituksen mukaan hormonikorvaushoi-
toa voidaan käyttää myös osteoporoosin 
hoitoon.

Lähteet: 
- Duodecim, Osteoporoosin käypä hoito 

-suositus: www.kaypahoito.fi/web/kh/ 
suositukset/suositus;jsessionid=9DC75E9E 
FA269CF0AB79BC1ED2D9427?id= 
hoi24065

- Luustoliitto, Löytöretki luustoterveyteen 
2014

- Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010
- www.fineli.fi
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PROTEESILIIVEISSÄ 
LÖYTYY!

Proteesiliivin valinta voi olla nykyi-
sin jopa vaikeaa, koska valinnan-
varaa on niin paljon. Liivit eivät 
enää ole ihonvärisiä, tylsiä perus-
liivejä. Nainen saa hemmotella it-
seään toinen toistaan kauniimmilla 
ja mukavimmilla liiveillä. Tuoteke-
hitykseen on todella panostettu.

Rintaleikkauksen jälkeen voi aluksi käyt-
tää edestä avattavia ns. ensiliivejä. Näin 
pukeminen on helpompaa. Ensiliiveissä 
panostetaan pehmeyteen ja mukavuu-
teen, samalla ne antavat kevyttä tukea. 
Sen jälkeen on olemassa monia erilaisia 
rinnanpoiston tai säästävän leikkauksen 
jälkeiseen tilanteeseen sopivia malleja. 

Kompressioliivit antavat painetta ja 
edesauttavat paranemisprosessia korjaus-

leikkauksen jälkeen. Liivin päällä voi 
tarvittaessa käyttää kompressiovyötä, jos 
rintaan on asennettu implantti.  

Miten proteesiliivit 
eroavat tavallisista?
Proteesiliivien kupit on muotoiltu seu-
raamaan proteesin muotoa ja antamaan 
täydellisen istuvuuden. Reunojen elasti-
set kanttaukset varmistavat istuvuuden. 
Liivien olkaimet ovat pehmeät ja niitä voi 
säätää sopiviksi. Joissakin malleissa on 
erityisen leveät olkaimet.

Liivien taskut on tehty niin, etteivät 
ne erotu ja proteesit pysyvät varmasti 
paikallaan. Liivejä voi käyttää yhden tai 
kahden proteesin kanssa. Liivien alla on 
yleensä vielä reunanauha, joka takaa pai-
kallaanpysymisen. Uimapuvut ja bikinit 
on suunniteltu samalla periaatteella.

Tyttöjen ympärileikkauksia 
tehdään yhä maailmalla

Rintaproteesin
käyttäjä
Tiedäthän että
Sinulla on oikeus
uusia rintaproteesi 
aina tarvittaessa.
Hygieniasyistäkin
vähintään kahden 
vuoden välein.

Seuraavalla kerralla muista valita paras!

09-649839 ! www.amoena.fi

Rintaproteesi linjaa  
vartaloa luonnollisesti
Kun rintaleikkaukssta on kulunut noin 6 
viikkoa, on aika varata sovitus rintapro-
teesin valintaa varten. Hoitava sairaala 
tai klinikka antaa maksusitoumuksen ja 
lisätietoa proteesin hankintapaikoista. 
Proteesin sovituksessa ja valinnassa aut-
taa siihen koulutettu hoitaja. 

Silikonista valmistettu rintaproteesi 
antaa vartalolle sen luonnollisen linjan ja 
tasapainon. Proteeseissa löytyy kevyem-
piä malleja ja normaalin rinnan painoisia 
malleja. 

Nykyisin proteesit ovat luonnollisen 
pehmeitä ja vartalon mukaan liikkuvia. 
Niiden kanssa voi myös harrastaa lii-
kuntaa tai uida. Uimista varten on omia 
uimaproteeseja. Proteesi kannattaa uusia 
1–2 vuoden välein.

Muista varata aikaa itsellesi ja toipu-
misellesi. Tee asioita joista nautit ja etene 
omaan tahtiisi kohti normaalia arkea. 

Lähde ja kuva: 
 Amoenan oppaat

Lisätietoa aiheesta:
 www.cancer.fi
 www.thebreastcaresite.com

Sukuelinten silpominen on julmimpia tyttöjen ja naisten ihmisoikeuk-
sien rikkomuksia. Noin 130 miljoonaa naista eri puolilla maailmaa kär-
sii tälläkin hetkellä silpomisen seurauksista. Yksi heistä on somalimaa-
lainen Hinda Abdi Raalib, joka on saanut hyväntekeväisyysjärjestöiltä 
apua ja rohkeutta kieltäytyä tyttärensä leikkauttamisesta.

Silpominen on syvään juurtunut haitalli-
nen perinne, jossa tytön ulkoisia sukueli-
miä vahingoitetaan tai poistetaan. Nämä 
silpomiset rikkovat kansainvälisiä ihmis-
oikeussopimuksia ja Suomen rikoslakia. 

Monet järjestöt ovat puuttuneet asiaan 
ja tekevät pitkäjänteistä työtä tyttöjen 
hyväksi. Mm. suomalainen kehitysyh-
teistyöjärjestö Solidaarisuus, Plan ja 
Ihmisoikeusliitto edesauttavat tyttöjen 
oikeuksien toteutumista eri maissa, mm. 
Afrikassa ja Egyptissä. 

Tyttöjen ja naisten seksuaali- ja li-
sääntymisterveysoikeudet toteutuvat 
kyseisissä maissa hyvin heikosti. Arvi-
oiden mukaan 90–98 prosenttia tytöistä 
Somaliassa joutuu silpomisen uhriksi 
6–12-vuotiaana. Planin mukaan tyttöjen 
ympärileikkaukset ovat yhteydessä nais-
ten ja tyttöjen heikkoon taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja poliittiseen asemaan. 

Somalimaassa silpomista ei juurikaan 
enää rinnasteta uskonnolliseksi velvoit-
teeksi, vaan se tehdään kulttuuriperintei-
siin syihin vedoten. Äidit uskovat silpo-
misen auttavan tyttäriensä avioitumista 
ja suojaavan heidän neitsyyttään. 

Tietoa täytyy levittää
Tiedon levittäminen silpomisen haitta-
vaikutuksista on yksi tärkeimpiä tapoja 
saada eri maiden naiset ymmärtämään 
millaisesta julmuudesta on kyse. Sukupol-
velta toiselle periytyvä haitallinen perinne 
on mahdollista kitkeä tietoa lisäämällä. 

Monet naiset ovat saaneet järjestöjen 
järjestämien koulutusten kautta tietoa sil-
pomisen haittavaikutuksista ensimmäistä 
kertaa elämässään. 

”Pitkäjänteinen työmme perustuu 
asenteiden muutoksiin. Tieto vähentää 
ihmisten pelkoja silpomisperinteen kat-
kaisemisesta ja auttaa ymmärtämään 
operaation vaikutuksia terveyteen”, So-
lidaarisuuden tasa-arvokoordinaattori 
Milla Mäkinen kertoo.

Koulutus rohkaisee äitejä
Elävä esimerkki tiedon mullistavasta voi-
masta on Hinda Abdi Raalib. Rohkea äiti 
osallistui viime keväänä koulutukseen, 
jossa hän kuuli silpomisen haitoista ja 
ymmärsi, mistä vuosikausia kestäneet ki-
vut ja vaivat johtuvat. Hinda Abdi Raalib 
sai rohkeutta katkaista julman ketjun ja 

päätti, ettei hänen Huda-tytärtään silvota.
”Äitini suuttui minulle, kun kerroin 

etten aio silpoa tytärtäni, mutta lopulta 
hän ymmärsi minua. Myös mieheni tukee 
päätöstä”, Hinda Abdi Raalib kertoo huo-
jentuneena.

Koulutus antoi hänelle voimaa välittää 
tärkeää viestiä eteenpäin.

”Nyt puhun silpomisen haitoista yh-
teisömme äideille, ja moni heistä on päät-
tänyt säästää omat tyttärensä.”

Ihmisoikeusliitto järjestää maahan-
muuttajille Suomessa keskusteluryhmiä, 
jossa jaetaan tietoa ympärileikkausten 
raakuudesta ja terveydellisistä haitoista. 
Heidän työnsä ansiosta Suomessa asuvat 
maahanmuuttajat ovat jo pitkälti tietoisia 
asiasta ja luopuvat leikkauksista. Lisäksi 
he jakavat tietoaan myös kotimaahansa.

On myös tärkeää tukea vaikuttamis-
työtä, jotta kaikkiin maihin saataisiin 
silpomisen kieltävä laki. Tavoitteena on 
yhteiskunta, jossa jokainen tyttö saa elää 
ehjän elämän.

• Maailman terveysjärjestö WHO jakaa 
silpomisen neljään yleiseen muotoon, 
joista vakavimmassa eli infibulaatiossa 
tytön ulkoiset sukuelimet poistetaan. Lie-
vinkin silpomisen muoto, sunna, altistaa 
elinikäisille fyysisille ja psyykkisille terve-
yshaitoille. 
• Silpominen aiheuttaa muun muassa 
toistuvia tulehduksia, tekee virtsaami-
sesta ja sukupuoliyhdynnästä tuskallista 
sekä lapsen synnyttämisestä hengenvaa-
rallista. Myös altistuminen hiv/aidsille 
kasvaa, jos silpominen suoritetaan likai-
silla välineillä. Operaatiossa tyttö saattaa 
jopa kuolla verenvuotoon.
• Tyttöjä silvotaan eniten Länsi-Afri-
kasta Somaliaan ulottuvalla alueella sekä 
osissa Lähi-itää. 
• Maahanmuuton myötä sukuelin-
ten silpomistapauksia ilmenee myös 
Euroopassa. Suomella on muiden Poh-
joismaiden tavoin kansallinen toimin-
tasuunnitelma silpomista vastaan. Laki 
määrittelee kaikki silpomisen muodot 
rangaistaviksi teoiksi. 

Lähteet: 
 www.ihmisoikeusliitto.fi/toiminta/
 kokonainen/
 www.solidaarisuus.fi, Anna-Sofia Joro
 www.plan.fi

Ku
va

: J
en

ni
 G

äs
tg

iv
ar



1918

Suurin osa naisista käyttää 
väärän kokoisia rintaliivejä
Alusvaatteet ovat kaiken perusta, niiden 
päälle puetaan se kaikki muu. Alusvaat-
teilla voi suoristaa ryhtiä ja muokata 
vartaloa. Niiden tärkein tehtävä on antaa 
mukava olo  ja tukea naisellisia muotoja 
oikealla tavalla.

Lara´s Secretin Merja Valtosella on 
pitkä historia vaatetusalalla ja erityises-
ti alusvaaterintamalla, joten rintaliivien 
valintaan löytyy erinomaista asiantunte-
musta. Kysyimme Merjalta tärkeimmät 
vinkit jokaiselle naiselle.

”Jopa 80 prosenttia naisista käyttää 
vääränkokoisia rintaliivejä. Vääränmal-
liset ja huonosti tukevat rintaliivit voivat 
aiheuttaa niska-, hartia- ja selkäkipuja”, 
Merja Valtonen kuvailee.

Vaali upeita rintojasi
kaikkina aikoina
Rintaliivien tärkeä tehtävä on tukea rin-
toja oikealla tavalla. Rintaliivien valintaa 
voisi verrata kenkien ostoon. 

”Ethän voisi ostaa kaksi numeroa liian 
pieniä kenkiä vain siksi, että ne näyttivät 
hauskemmilta. Kuitenkin moni sortuu 
ostamaan liian pienet rintaliivit ja kärsii 
niiden epämukavuudesta”, ihmettelee 
Merja Valtonen. 

Urheilua harrastaville on erityisen tär-
keää miettiä millaiset liivit sopivat har-
rastukseen. Harrastuksessa ei voi käyttää 
juhla- tai arkiliivejä, eri lajeihin löytyy 
sopivat liivit ja jopa esim. saumattomat 
alushousut. 

Liivien valinnassa täytyy miettiä oi-
keaa tukitasoa. Urheilurintaliivit voivat 
olla tukitasoltaan kevyt, medium tai ext-

reme-tasoisia. Ilman kunnollista tukea 
rintojen kudokset venyvät. 

”Esimerkiksi golfin ja joogan harras-
tajille sopivat kevyemmin tukevat liivit, 
kun taas ratsastajat ja juoksijat ovat sen 
verran höykyttävässä liikkeessä, että tar-
vitsevat kunnon tukea urheiluliiveiltään”, 
Merja toteaa. 

Merjan mukaan urheiluliivien tehtävä 
ei kuitenkaan ole litistää rintoja vaan pi-
tää ne erillään ja tukea napakasti.

Arkiliivit ovat tärkeimmät
Liivien valinnassa kokoa kannattaa poh-
tia. Oikean kokoiset rintaliivit saattavat 
ehkäistä niska- ja selkävaivojen synty-
mistä. Koska arkiliivejä käytetään eniten, 
niihin kannattaa todella panostaa. Kun 
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LARA´S SECRET
Tunnelitie 6
02700 Kauniainen 
!!!"#$%$&&'(%')"*+

Alusasut ja uima-asut
kodikkaasta liikkeestä

 
Esittely-

tilaisuuksia
sopimuksen

 mukaan
050 357 9335

Pieni alusasujen hoito-opas
! Rintaliivit tulisi pestä lähes 

jokaisen käyttökerran jälkeen, 
sillä hiki syövyttää kuituja.

! Käsipesu nestemäisellä pesu- 
aineella ja huolellinen huuhtelu 
on suositeltavaa.

! Topatut liivit tulevat koneessa 
helposti muhkuraisiksi.

! Rintaliivejä ei saisi kuivattaa 
patterilla, suorassa auringon- 
valossa eikä kuivaajassa.

! Koneessa pestessä kannattaa 
sulkea liivien hakaset ja käyttää 
pesupussia. Suositeltava ohjelma 
on kolmenkymmenen asteen 
hienopesu, ilman linkousta ja 
huuhteluainetta.Lará s Secretin  vinkit rintaliivien valintaan

hankkii laadukkaat liivit, pitää niiden olla 
myös kauniit.

Itse on vaikeaa huomata kaikki rin-
taliivien sopivuuteen vaikuttavat tekijät. 
On hyvä muistaa, että rinnat muuttuvat 
elämän myötä. Niiden kokoon ja koostu-
mukseen vaikuttavat raskaudet, imetys, 
painonvaihtelut, hormonaaliset muutok-
set ja ikä. Myös eri valmistajien koot voi-
vat olla hyvin erilaisia, joten kunnollinen 
sovitus on aina tarpeen. 

Olkaimet eivät Merjan mukaan tue, 
vaan tuki tulee napakasta ympäryksestä 
ja hyvin istuvista kupeista. Ympärys ei 
saa olla liian löysä, muuten olkaimetkaan 
eivät pysy paikallaan. Rintaliivien kuuluu 
istua kuin korsetti. Silloin ne pysyvät hy-
vin paikallaan.

Joka vaiheessa rinnat kertovat naisen 
elämästä ja ovat aina kauniit. Rinnat an-
saitsevat huolenpitoa siinä missä vaikka-
pa hiukset!

Kunnon liivit löytyvät 
asiantuntijan opastuksella
Hyvillä alusvaatteilla varustautuneena 
ryhti paranee, vaatteet istuvat ja mieli-
kin virkistyy. Muut voivat vain ihmetel-
lä, miksi säteilet niin erityisesti. Kauniit 
alusvaatteet vahvistavat naiseuttasi ja it-
setuntoasi.

Merjan mielestä liiviostosten onni on 
palvelu, rauhassa sovittaminen ja erilais-
ten liivien vertailu. Ammattilaisen kanssa 
löytyy taatusti oikeanlaiset liivit. Myyjä 
osaa kertoa, miten eri mallien on tarkoi-

tus istua ja mihin tilanteisiin ja tarpeisiin 
ne sopivat. Osaava myyjä tietää, millaiset 
liivit sinulle sopivat.

Merjan liikkeestä löytyy myös protee-
si- ja imetysrintaliivejä sekä upea valikoi-
ma uima-asuja. Rintaleikkauksen jälkeen 
voi yhtä hyvin pukeutua mukavien lisäksi 
kauniisiin alusvaatteisiin – ja kannattaa-
kin erityisesti hemmotella itseään. 

”Autan myös kompressioliivien ja -hi-
hojen valinnassa ja mittaamisessa”, Merja 
muistuttaa.

Merjan vinkki kaikille 
itseään arvostaville naisille:
”Valitse juhliin ihanaa pitsiä, se tuo juhla-
mieltä ja kauniit pitsit saavat myös näkyä. 
Arkiliivitkin saavat olla räiskyvän värisiä 
ja piristäviä.”

Lisätietoa rinnoista:
http://www.rinnat.fi/
fi/tietoa-rintojen-terveydesta
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Raskaus on ikkuna
naisen terveyteen
Gestaatiodiabetes kielii diabetestaipumuksesta

Suomalaisilla on taipumusta ylipainoi-
suuteen. Raskauden aikana se on mer-
kittävä riskitekijä gestaatio- eli raskaus-
diabeteksen syntyyn. Jos painoindeksi 
(BMI) on vähintään 25, tehdään äidille 
rutiininomaisesti sokerirasituskoe ras-
kauden alkutaipaleella. Naistentautien 
erikoislääkäri Vedran Stefanovic toteaa 
osuvasti, että raskaus on ikkuna naisen 
terveyteen.

Raskauden aikana naisen kehossa 
tapahtuu suuria muutoksia. Kehon ras-
vamäärä nousee ja raskaushormonien 
määrä veressä lisääntyy. Suurin osa muu-
toksista on luonnollisia ja kuuluvat nor-
maaliin raskauteen. 

Joillakin ilmenee myös vaivoja, jotka 
viittaavat alttiuteen sairastua johonkin 
sairauteen ehkä myöhemmässä vaihees-
sa elämää. Vedran Stefanovicin mukaan 
hyvää raskauden aikaisten vaivojen to-
teamisessa on, että osataan ennakoida, 
tutkia ja tarvittaessa muuttaa elintapoja 
ajoissa parempaan suuntaan.

Raskausdiabetes  
on kasvava tauti
Yleensä raskausdiabetes todetaan jo en-
simmäisen raskauden aikana. Toisen ras-
kauskolmanneksen aikana insuliinin teho 
saattaa alkaa heiketä kertyvän rasvamää-
rän ja hormonien vaikutuksesta.

Tautiin sairastuu nykyisin noin 13 % 
raskaana olevista naisista vuosittain. Lu-
ku on ollut kasvamaan päin. Yhdysval-
loissa noin joka viides sairastaa raskaus-
diabetestä. Heistä osa sairastuu tyypin 2 
diabetekseen pian raskauden jälkeen.

”Jos naisella on yhden kerran sokeria 
aamuvirtsassa raskauden aikana, tehdään 
kahden tunnin sokerirasituskoe, jonka 
perusteella todetaan raskausdiabetes. 
Tämän jälkeen neuvolasta saa opastuk-
sen verensokerin omatoimiseen mittaa-
miseen ja ruokavaliohoitoon. Suuri osa 
näistä raskauksista hoidetaan dieettihoi-
dolla. Osa kuitenkin tarvitsee lääkitystä 
sokerivuorokausikäyrän tulosten perus-
teella (metformiini tai insuliini tai mo-
lemmat)”. Stefanovic kertoo.

Suomessa lääkitystä vaativaa raska-
usdiabetestä hoidetaan yleensä insu-
liinipistoksilla. Metformiinitabletit on 
toinen lääkevaihtoehto. Metformiini on 
insuliiniherkistäjä. On tärkeää, että tautia 
hoidetaan kunnolla, sillä kohollaan oleva 
verensokeri saattaa mm. kasvattaa sikiön 
tavallista kookkaammaksi. Kookas sikiö 
voi kärsiä hapenpuutteesta kohdussa.

Asiantuntijana: 
Naistentautien, synnytysten 

ja perinatologian erikoislääkäri, 
dosentti Vedran Stefanovic, 

HUS, Naistenklinikka 
ja Lääkärikeskus Aava, Helsinki

Raskausdiabeteksen
riskejä lisäävät siis: 

• Ylipaino, BMI ! 25

• Äiti on synnyttänyt aiemmin
 yli 4,5 kiloisen lapsen

• Äidin ikä on yli 40 vuotta

• Sikiön makrosomia 
 (poikkeavan kookas sikiö)

• Aikaisemmin todettu raskausdiabetes

• Lähisuvussa esiintyy 
 tyypin 2 diabetestä

• Myös tupakointi, verenpaine 
 ja vähäinen liikunta 
 ovat selviä riskitekijöitä.

Raskauden jälkeen tauti yleensä häviää noin 2–6 kuukau-
den kuluessa, jollei entuudestaan ole ollut tyypin 2 diabetes. 

”Raskausdiabeteksestä jää merkintä tietoihin, jotta seu-
raavan raskauden alkaessa osataan seurata tilannetta. Myö-
hemmässä vaiheessa elämää saattaa puhjeta tyypin 2 diabe-
tes, jollei elintapoja muuteta. Terveydenhuollossa on siksi 
hyvä tietää, että potilas on sairastanut raskausdiabetestä”, 
Stefanovic muistuttaa.

Joskus myös hoikka nainen voi olla taipuvainen sairas-
tumaan diabetekseen ja saa raskausdiabeteksen. Kilot eivät 
siis aina kerro koko totuutta.

Maahanmuuttajien raskausdiabetes  
voi olla vaikeaa diagnosoida
Maahanmuuttajat eivät ole tottuneet käymään säännölli-
sesti lääkärissä, koska kotimaassa on todennäköisesti ollut 
huono terveydenhuoltojärjestelmä. 

”Kun maahanmuuttajanainen on raskaana ja sokerirasi-
tuksessa arvot poikkeavia, ei tiedetä onko kyseessä raskaus-
diabetes vai jokin muu diabeteksen tyypi. On ongelmallista, 
kun emme tunne naisen sairaushistoriaa. Saattaa olla, että 
hän on sairastanut tyypin 2 diabetestä jo aiemmin, mut-
ta sairautta ei ole koskaan diagnosoitu”, Vedran Stefanovic 
kertoo.

Stefanovicin mukaan tällaisilla potilailla on huonom-
pi raskausennuste kuin esimerkiksi tyypin 1 diabeetikolla. 
”Tyypin 1 diabeetikot käyvät yleensä säännöllisesti kontrol-
lissa ja pitävät itsestään hyvää huolta. He ovat usein myös 
hoikkia. Maahanmuuttajilla on usein ylipainotaipumusta. 
Ylipaino on aina raskauden riskitekijä”, Stefanovic kuvailee.

”Kun gestaatiodiabetes todetaan ja hoidetaan ajoissa, 
niin kaikki menee yleensä hyvin. Elintapaneuvonta on tär-
keää. Raskauden aikana on oltava varovainen laihdutuksen 
kanssa, mutta terveelliset ruokatavat ovat tärkeitä, painoa 
ei saa nostaa. Äitiä ei kuitenkaan ole tarkoitus pitää nälässä. 
Kohtuus kaikessa!”, lääkäri muistuttaa.

APTEEKISTA

INTIMINA – NAISTEN  
HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJA

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, 2 erikokoista kuukautiskuppia, 

kosteuttava liukuvoide sekä intiimituotteiden puhdistusaine.

www.oriola.!/Tuotteet/Intimina

www.intiimiapteekki.!
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Jos et ole vakituisessa suhteessa, olisi li-
säksi käytettävä kondomia seksitautien 
ehkäisyyn. Mikäli seksitautien mahdolli-
suus on poissuljettu ja suhde on kestänyt 
jo pidempään, hormonaalinen ehkäisy on 
varma ja yksistään riittävä ehkäisymuoto.

Ehkäisyn tarve voi muuttua 
eri elämäntilanteissa
Muutaman vuoden välein on hyvä tarkis-
taa, vastaako käytössä oleva ehkäisyme-
netelmä tarpeitasi. Elämäntilanteet muut-
tuvat ja esimerkiksi ikä, paino, tupakointi, 
yleinen terveydentila ja elämäntavat sekä 
käytössä oleva säännöllinen lääkehoito 
vaikuttavat siihen, mitä ehkäisyä kannat-
taa ja voi milloinkin käyttää. Myös kuu-
kautisvuotojen kesto ja määrä sekä kuu-
kautiskivut ohjaavat menetelmän valintaa.

Hormonaaliset ja  
ei-hormonaaliset menetelmät
Ehkäisymenetelmät voidaan jakaa hor-
monaaliseen ja ei-hormonaaliseen eh-
käisyyn. Lisäksi hormonaalinen ehkäisy 
on jaettavissa progestiiniehkäisyyn 
(sisältää vain keltarauhashormonia eli 
progestiinia, ei estrogeenia) sekä yhdis-
telmäehkäisyyn (sisältää estrogeenia ja 
progestiinia).

Ehkäisy voidaan jakaa myös vaikutus-
tavan mukaisesti paikallisiin, systeemi-
siin, estemenetelmiin ja pysyviin.

Jälkiehkäisy
Muistathan, että jälkiehkäisy on vain hä-
tävara! Jälkiehkäisypilleriä eli “katumus-
pilleriä” voit käyttää silloin, kun esim. 
kondomi on repeytynyt tai ehkäisy muu-
ten pettänyt tai unohtunut. Saat sen ap-
teekista ilman reseptiä (yli 15-vuotiaat) 
ja se on käytettävä mahdollisimman no-
peasti epäonnistuneen ehkäisyn jälkeen.

Suuri osa meistä naisista käyttää jonkinlaista ehkäisyä vaihdevuosiinsa saakka. 
Hormonaalisia ja muitakin ehkäisyvaihtoehtoja on tarjolla runsaasti, 

mutta niihin liittyy paljon ennakkoluuloja. 
Asiantuntijoiden mukaan ne ovat kuitenkin useimmiten turhia. 

Kokosimme kattavan infopaketin eri ehkäisymenetelmistä suomalaiselle naiselle.

Annostelu ja kesto
Pitkäaikaisten menetelmien ehkäisyteho 
kestää 3–5 vuotta. Näitä ovat kierukat 
sekä ehkäisykapselit. Ehkäisypillereitä, 
-laastaria ja -rengasta käytetään päivit-
täin, viikoittain tai kuukausittain. Kun 
hormonaalinen ehkäisy lopetetaan, he-
delmällisyys palautuu nopeasti ennal-
leen. 

Kierukat estävät hedelmöittymisen 
paikallisesti, yhdistelmäehkäisyllä on sys-
teemivaikutus eli ne säätelevät verenkier-
ron kautta aivolisäkehormonien eritystä, 
jolloin ovulaatio estyy. Kapselit vaikuttavat 
systeemisesti sekä aivolisäkkeen että koh-
tuvaikutuksen kautta.

Ainoa täysin pysyvä ja lopullinen me-
netelmä on sterilisaatio eli miehen tai 
naisen hedelmöittämis-/hedelmöittymis-
kyvyn poistaminen.

Hormonaaliset  
ehkäisymenetelmät
Kaikki hormonaaliset ehkäisymenetelmät 
eivät ole identtisiä keskenään, vaan ne 
eroavat toisistaan hormonipitoisuuden, 
vaikuttavien aineiden, vaikutustavan ja 
annostelutavan perusteella.  Jos jokin val-
miste ei sovi sinulle, jokin muu valmiste 
voi olla silti sinulle sopiva.

Menetelmien  
luotettavuus vaihtelee
Luotettavimman ehkäisytehon tarjoavat 
pitkäaikaiset menetelmät. Kun annoste-
lua ei tarvitse muistaa päivittäin, viikoit-
tain tai kuukausittain, luotettavuus ei rii-
pu käyttäjästä itsestään. Myös päivittäin, 
viikoittain tai kuukausittain käytettävät 
menetelmät ovat luotettavia, jos niitä 
käytetään täysin käyttöohjeiden mukaan. 
Jos käytössä kuitenkin tapahtuu inhimil-
lisiä unohteluja, ehkäisyteho heikkenee.

SINULLE SOPIVIN
EHKÄISY

Varmat päivät on hyvin epäluotettava 
tapa yrittää ehkäistä raskaus. Naisen kuu-
kautiskierto voi vaihdella hyvinkin paljon 
eri kuukausina, samoin kehon lämpötilan 
muutokset. 

Kondomi suojaa seksitaudeilta
Ei-hormonaalisten ehkäisymenetelmien  
luotettavuus on heikompi kuin hormonaa-
listen. Kuitenkin kondomi on ainoa mene-
telmä, joka suojaa ei-toivotun raskauden 
lisäksi seksitaudeilta. Siksi kondomin 
käyttö on suositeltavaa vaikka käyttäisikin 
hormonaalista ehkäisyä, jos seksisuhde on 
uusi tai on useita seksisuhteita.

Rajoitukset ehkäisyn käytölle
Hormonaalisen ehkäisyn käytössä on 
joitain rajoituksia eli tiloja jolloin tiettyjä 
menetelmiä ei voi käyttää. Lääkäri arvioi 
ehkäisyä määrätessään nämä riskit. Tär-
keimmät ja yleisimmät vasta-aiheet, joi-
den vuoksi yhdistelmähormoniehkäisyä 
eli e-pillereitä, ehkäisylaastaria ja -ren-

gasta ei pidä käyttää, ovat mm. aurallinen 
migreeni, aiemmin sairastettu laskimo- 
tai valtimoveritulppa, verenpainetauti se-
kä tupakoivalla naisella yli 35 vuoden ikä.

Ehkäisyn muut vaikutukset
Hormonaalista ehkäisyä käytetään myös 
terveyshyötyjen takia. Niistä merkittä-
vimmät ovat vuotojen niukkeneminen tai 
kuukautisten ajoittamisen mahdollisuus, 
kuukautiskipujen vähentyminen ja po-
sitiivinen vaikutus ihoon. Jos kärsit run-
saista kuukautisista, hormonikierukka 
auttaa tehokkaimmin, mutta myös e-pil-
lereistä saa apua vaivaan. 

Hormonaalinen ehkäisy voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia. Nämä vaihtelevat val-
misteittain, haittavaikutusten esiintymi-
nen on myös yksilöllistä. Hormonaalisen 
ehkäisyn haittavaikutuksista yleisimmät 
ovat päänsärky, ylimääräiset vuodot, pa-
hoinvointi ja mielialan vaihtelut. Yleensä 
nämä lievittyvät tai häviävät muutaman 
käyttökuukauden jälkeen. Laskimoveri-

tulppa on harvinainen haittavaikutus, jo-
ka liittyy vain yhdistelmäehkäisyyn (e-pil-
lerit, -laastari tai -rengas).

Aloittaessasi ehkäisyn tai vaihtaessasi 
ehkäisymenetelmää kannattaa omaa voin-
tiaan seurata ainakin muutaman kuukau-
den ajan, ennen kuin tekee lievien sivuvai-
kutusten takia lopullisia johtopäätöksiä.

Onko hinnalla väliä?
Hinta ja saatavuus saattavat myös vaikut-
taa ehkäisymenetelmän valintaan. Kan-
nattaa siis keskustella näistäkin lääkärin 
kanssa, joka auttaa valitsemaan oikean 
menetelmän myös hinnan suhteen. Pitkä-
aikaiset menetelmät ovat käytössä edul-
lisimpia. Toisaalta jos tarvitset ehkäisyä 
vain jonkin aikaa, lyhytaikaiset menetel-
mät ovat ehkä kukkarolle sopivammat.

Lisätietoa ehkäisystä ja ehkäisymenetelmistä:
www.ehkaisynetti.fi
Teksti perustuu Sinulle sopivin ehkäisy 
-oppaaseen, Bayer Oy
L.FI.10.2014.2770

Ehkäisymenetelmää valitessa eri 
vaihtoehtoja ja menetelmiä kan-
nattaa arvioida eri näkökulmista:

• Annostelu ja kesto
• Hormonit ja niiden määrät
• Luotettavuus
• Rajoitukset ja riskit
• Hinta ja saatavuus

HORMONAALISET
Systeeminen ehkäisyvaikutus

Yhdistelmäehkäisy: e-pillerit, 
ehkäisyrengas ja ehkäisylaastari
Progestiiniehkäisy: minipillerit,
3 vuoden ehkäisykapseli (1 kpl),
5 vuoden ehkäisykapseli (2 kpl)
ja ehkäisyruiske (vähän käytetty)

Paikallinen ehkäisyvaikutus

• 3 vuoden minikierukka
• 5 vuoden hormonikierukka

EI-HORMONAALISET
Estemenetelmä

• Kondomi

Paikallinen ehkäisyvaikutus

• Kuparikierukka

Pysyvä

• Sterilisaatio
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Selkävaivojen aiheuttajat
Selkävaivoja aiheuttavat ainakin runsas istuminen ja liian vä-
häinen liikunta, ylipaino ja tupakointi. Fyysinen työ, joka kuor-
mittaa selkää, saattaa aiheuttaa esimerkiksi iskiasvaivoja. Myös 
psyykkisillä seikoilla on vaikutusta selän kipuiluun. Stressi ja 
huono työilmapiiri ovat yhteydessä selkävaivoihin.

Niska- ja hartiaseutu kipuilee
Niska- ja hartiaseudun vaivat ovat erityisesti iäkkäiden naisten 
vaiva. Tähän on usein syynä heikko lihaskunto. Muita syitä voi-
vat olla ryhti- tai välilevymuutokset, kulumat tai muut raken-
teelliset seikat. 

Väärät asennot ja liikeradat sekä yksipuolinen kuormitus 
(esim. laukun kantaminen aina samalla puolella) aiheuttavat 
myöskin niskakipuja. Näissäkin vaivoissa ylipaino, tupakointi, 
stressi tai tapaturmat lisäävät riskiä vaivoihin.

Kuuntele kipua!
Kipu on aina merkki siitä, että jotakin pitäisi tehdä toisin. Äkil-
listä kipua on syytä hoitaa heti, sillä se jättää aivoihin muisti-
jäljen. Kipua ei pidä kärsiä. Liikunta on tärkeä lääke kipuun, 
mutta siinäkin pitää aloittaa varovasti ja kehoaan kuunnellen. 
Yleensä akuutti vaiva pitää ensin hoitaa kuntoon. Siksi kipulää-
kitys on paikallaan. 

Lihasperäisiä vaivoja on helpompi kuntouttaa, kuin vaik-
kapa rakenteellisia. Akuutteihin vaivoihin kannattaa käyttää 
tulehduskipulääkkeitä, voiteita tai kylmä- ja lämpöpakkauksia. 
Lämpöpakkausten käyttöä suositellaan etenkin myöhemmin 
pitkittyneisiin vaivoihin. Ne voivat myös korvata kipulääkkei-
den pitkän käytön. Kipulääkkeitä kannattaakin käyttää harki-
ten ja pienintä tehoavaa määrää. Fysioterapia on myös osa sel-
kä-, niska- ja hartiavaivojen kuntouttamista. 

Seuraavassa Uumassa helmikuussa annamme lisää 
erilaisia vinkkejä selän hyvinvoinnille!  

Lähteet: 
Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry
www.vastaiskuvaivoille.fi

ÄLÄ LANNISTU SELKÄKIVULLE!
Suurimmalla osalla meistä on erilaisia selkä-, niska- 
tai hartiavaivoja jossakin elämäntilanteessa. Vaivoil-
le löytyy selkeästi moniakin syitä. Kun syy pystytään 
paikallistamaan, voidaan vaivoja parantaa tai vähin-
tään helpottaa.

Miten nikamavälilevyt  
ja selkä toimivat?

• Välilevyt erottavat nikamat toisistaan 
ja vaimentavat liikkuessa selkään kohdis-
tuvia kuormituksia.
• Jokaisessa välilevyssä on hyytelömäi-
nen keskusosa ja sen ulkopuolella kiinteä 
rengas kipuhermojen päätteillä
• Hyytelömäinen keskus sallii nikamien 
liikkeen antaen selälle joustoa taipua ja 
liikkua
• Välilevyjen koko, muoto ja joustavuus 
muuttuvat päivän mittaan sen mukaan, 
miten liikut.
• Jos et liiku paljoa, välilevyn kiinteä 
rengas joustaa huonosti. Liikkuessa 
välilevyn neste puristuu ulos ja sisään 
raviten ja ”voidellen” näin välilevyä. 
Liikkumaton selkä siis ikäänkuin ”kuivuu 
ja jäykistyy”. Silloin voi myös tapahtua 
helpommin välilevyjen luiskahduksia.

Dextra  
Lapsettomuusklinikka  
– huipputason  
lapsettomuushoitoa  
yksilöllisesti 
Klinikalla on käytettävissä alan johtavat ja  
tunnustusta saaneet asiantuntijat sekä uusin tekniikka,  
jolla saadaan parempia hoitotuloksia.
Dextra Lapsettomuusklinikalle voi hakeutua kuka  
tahansa, joka tuntee huolta hedelmällisyydestään.  
Lähetettä ei tarvita. Soita ja kysy lisää  
uusista hoitomuodoista.

Dextra Lapsettomuusklinikka, Saukonpaadenranta 2, Jätkäsaari, 00180 Helsinki, 
   045 7733 9997 • (09) 560 16300 • ivf@dextra.fi

www.dextralapsettomuusklinikka.fi
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JOPA

16

T
E

R
V

E
Y

D
E

N
H

U
O

LL
O

N
 L

A
IT

E

Kivun poistoa lämmöllä
Onko sinulla kipuja niskan, hartioiden tai selän alueella? 
ThermaCare® on pitkävaikutteiseen syvälämpöön pe-
rustuva lämpötyyny erilaisten lihas- ja nivelkipujen hoi-
toon, ja jonka teho on kliinisesti todistettu*.

ThermaCare® vähentää lihasjännitystä ja lievittää kipua. 
Lämpö siirtyy syvälle lihakseen ja lievittää kipua siellä, 
missä kipu on. Lihakset rentoutuvat, verenkierto para-
nee ja joustavuus sekä liikkuvuus lisääntyvät.

ThermaCare® tuotteilla saat jopa 16 tunnin** tehokkaan 
kivunlievityksen – ilman lääkeaineita.

*Kliinisesti osoitettu selkäkipuun tarkoitetulla ThermaCare® tuotteella.
**ThermaCare® voi lievittää selkäkipua jopa 16 tunnin ajan. Ensin 8 tunnin 
ajan sitä käytettäessä, ja vielä 8 tunnin ajan sen poistamisen jälkeen. 
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KI V UN POISTOA L Ä M MÖLL Ä

®

KOKEILE ILMAISEKSI 
SMS NISKA tai SMS SELKÄ   

123537 

Tai tilaa 
www.thermacare.fi/tilaa 
(postimaksun hinnalla)

Saatavilla apteekeista
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Miehen erektiohäiriö
saa myös naisen
syyttämään itseään

Tuntuvaa erektiohäiriötä potee 
noin 200 000 suomalaista mies-
tä. Erektiohäiriö voi vaikeuttaa 
seksuaalista kanssakäymistä jat-
kuvasti tai satunnaisesti. Vaivasta 
on yhä vaikea keskustella, vaikka 
se koskee myös kumppania. Nai-
nen alkaa usein etsiä syytä itses-
tään, kertoo kliinisen fysiologian 
erikoislääkäri, kliininen seksologi 
Juhana Piha.

Erektiohäiriö voi johtua sairaudesta, 
vaikkapa diabeteksestä tai verenpaine-
taudista. Tupakka, alkoholi ja muutamat 
lääkkeet (verenpaineen tai masennuksen 
hoitoon) saattavat aiheuttaa erektio-on-
gelmia. Ikääntyminen ja hormonitoimin-
nan muutokset vaikuttavat myös useim-
milla erektioon. 

Lisäksi henkiset syyt, kuten stressi, 
masennus, suorituspaineet tai jännitys 
voivat vaikuttaa epäsuotuisasti erektioon. 
Kiire ja mieltä vaivaavat asiat eivät ne-
kään edistä seksuaalista elämänlaatua.

Joskus jo elämäntapojen muuttami-
nen terveellisemmiksi auttaa asiaa. Tupa-
koinnin lopettaminen, alkoholin vähentä-
minen, säännöllinen liikuntaharrastus ja 
terveellinen ruokavalio ovat kaikille hyö-
dyksi, mutta voivat saada erektiohäiriöstä 
kärsivän miehen ja hänen kumppaninsa 
elämän uusille urille.

Elämäntapojen lisäksi on olemas-
sa lääkkeitä, kirurgisia hoitokeinoja ja 
apuvälineitä erektion parantamiseen. 

Parisuhdeterapia seksuaaliterapeutin vas-
taanotolla olisi hyväksi kenelle tahansa 
pitkän parisuhteen hyvinvoinnin edisä-
miseksi. Puhuminen on kuitenkin usein 
myös avain parempaan seksiin ja erektio-
häiriöiden poistamiseen.

Nainen hakee itsestään vikoja 
Heikko erektio aiheuttaa myös naiselle 
seksuaalisia häiriöitä, kuten haluttomuut-
ta ja vaikeuksia saada orgasmia. Vastaa-
vasti jos erektiohäiriö korjaantuu, nais-
tenkin seksuaaliset häiriöt lievenevät tai 
häviävät. Nainen saattaa syytellä itseään 
ongelmasta.

”Ensin nainen ajattelee, ettei ole enää 
viehättävä. Hän alkaa soimata itseään esi-
merkiksi lihomisesta. Siinä eivät miehen 
selitykset auta. Seuraa noidankehä, jossa 
mieskin alkaa pian syytellä itseään”, Piha 
toteaa. 

Painonnousu on keski-iässä yleistä. 
Syyt ja seuraukset menevät kuitenkin hel-
posti sekaisin, sillä keski-iässä myös ve-

renkiertohäiriöt yleistyvät ja heikentävät 
erektiota. Toki kumppanin ulkomuoto voi 
joskus vaikuttaa seksuaaliseen haluun. 

Usein nainen myös ajattelee erektio-
vaikeuksien johtuvan siitä, että mies käy 
vieraissa. Uskottomuus on Pihan mukaan 
kuitenkin hyvin harvoin syy. 

”Tiedän tämän, koska miehet puhuvat 
asioistaan lääkärille hyvin rehellisesti ja 
kertovat esimerkiksi huumausaineiden 
ja laittomien steroidien käytöstä. Jos mie-
hellä on fyysisestä syystä johtuva erek-
tio-ongelma omassa suhteessa, se olisi 
myös sivusuhteessa.”  

Pihan mukaan usein helpoin keino 
hoitaa naisen seksuaaliset häiriöt onkin 
hoitaa miehen erektio kuntoon. Vahva 
erektio on myös naiselle miellyttävä, 
vaikka ei takaakaan orgasmia. Pelkässä 
yhdynnässä orgasmin kykenee saamaan 
vain 15 prosenttia naisista.  

”Jos erektio ei toimi, molemmilla on 
kauhea stressi. Kun nainen näkee, ettei 
miehellä seiso, se vähentää haluja.”

Paniikkiin ei kummallakaan osapuo-
lella kuitenkaan ole syytä, sillä kyseessä 
on hoidettava vaiva. Lääkärin tai seksu-
aaliterapeutin kanssa aiheesta avattava 
keskustelu helpottaa varmasti tilannetta.

Keskustelkaa avoimesti!
Pihan mukaan makuuhuoneen ongel-
mien purkaminen lähtee siitä perintei-
sestä: avoimesta keskustelusta. Jos kes-
kusteluyhteyttä ei ole, kannattaa mennä 
pariterapiaan.

”Ihmiset tietävät seksistä uskomatto-
man vähän. Vaikka elämme 2010-lukua, 
moni aikuinen mies ei tiedä naisesta mi-
tään. Ihmiset tarvitsevat lisää tietoa.” 

Sekä miehillä että naisilla esiintyy 
ajoittain haluttomuutta, mutta pitkitty-
neenä syitä olisi hyvä selvittää. Nykyisin 
naisetkin saattavat kysyä erektiohäiriö-
lääkkeitä miehelleen käydessään gyneko-
logilla. Vaiva on selkästi molempien asia. 
Joskus seksuaalisten tarpeiden määrä-
kään ei kohtaa. Jollekin kerran viikossa 

seksiä haluava kumppani voi olla haluton, 
kun itse haluaisi päivittäin.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, et-
tä kaikkien terveydellisten syiden ohella 
tunnepuolella olevat haasteet vaikeuttavat 
seksuaalista kanssakäymistä sekä miehen 
että naisen osalta. Toista kannattaa kuun-
nella aidosti. Jollei solmuja avata ja kissaa 
nosteta pöydälle, ei seksikään voi toimia, 
kuten sen rakastavassa suhteessa pitäisi. 

Lähteet:
 www.studio55.fi (Miehen terveys)
 www.miesinfo.fi



28

Tietoa miesten vaivoista

Miesinfo.fi 
Erektiohäiriöistä ja virtsaamisvaivoista kärsii puolet yli 50vuotiaista miehistä.
Vaivat liittyvät toisiinsa, ja niillä voi olla yhteys muihin sairauksiin. Patista 

kumppanisi lääkäriin, mikäli miesten vaivat häiritsevät. Tarjolla on useita 
eri hoitovaihtoehtoja. Runsaasti lisätietoja aiheesta löydät osoitteesta !"#$"%&'()*(
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Tutustu erektiohäiriötä ja eturauhasen hyvänlaatuista 
liikakasvua käsittelevään itseopiskelusovellukseen! 
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