
Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu!

HPV-rokotus
sekä pojille että tytöille!

Suonikohjujen hoito tänään

Kuumaa vai kylmää
kipeään selkään?

Kokemuksia yläluomileikkauksesta

Kuiva 
vai atooppinen iho?

Foolihappoa
ajoissa ennen raskautta

Vinkit liikunnan
aloittamiseen kevyesti

Tilaa
Uuman terveyskirje!

Ihosyöpä aiheutuu auringon säteistä
– suojaa ihosi hyvin!
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LIITY UUMAN TYKKÄÄJIIN! 
JAA LEHTEÄ MYÖS MUILLE, 

ARVOMME PALKINTOJA.

 MILLAISTA TYÖTÄ 
TERVEYDENHOITAJA TEKEE
OPISKELIJOIDEN PARISSA?
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Marraskuun pimeyden hiipiessä väsymys 
ja haluttomuus valtasivat olotilan. Kun 
loppiainen saapui ja joulukuusi lensi kaa-
ressa pihalle, alkoi uusi aika.

Valolla on huikea merkitys hyvinvoin-
tiin ja jaksamiseen. Ainakin itse koen, et-
tä vuosi vuodelta tuo pimeys on aina vain 
kurjempaa. Kun tammikuussa päivä on 
jo muutaman minuutin pidempi ja valo 
pilkistelee ikkunoista, on olo kummasti 
pirteämpi.

Ja tuo kevättä kohti -pirteys saa aikaan 
paljon hyvää; naurua, iloa, uusia ideoita, 
halua liikkua, aktiivisuutta kaikin tavoin. 
Joillakin kevät ja sen tuoma kirkkaus 
saattaa olla se raskas aika. Jostakin syystä 
kevään tuoma yhtäkkinen valo voi myös 
väsyttää ja masentaa mielen. Sen voima 
on hurja.

Valo ja sen sisältämä uv-säteily ulko-
na tuo d-vitamiinia, mutta voi vaurioittaa 
ihoa pahastikin vuosien varrella. Kohtuus 
kaikessa tässäkin asiassa. Iholla on muis-
ti, joka ei unohda auringossa palamisia 
pitkänkään ajan kuluessa. Mokoma on 
pitkävihaista tyyppiä… 

Erityisesti lapsena tapahtunut ihon 
toistuva palaminen saattaa altistaa aikui-
sena ihosyövälle. 

Ja vaikka ihosi olisi helposti rusket-
tuva etkä palaisi koskaan, saatat olla 
altistunut liialle uv-säteilylle ja kuulua 
riskiryhmään. On hyvä muistaa, että iho 
saa runsaasti uv-säteitä myös varjossa 
tai puolipilvisenä päivänä. Ja ihanas-
ta kevätauringosta hangilla saa myös 
reippaasti säteilyä. Suojaaminen oikeilla 
voiteilla tai sopivalla vaatetuksella edes-
auttavat ihon säilymistä terveenä ja hy-
vinvoivana.

Muistetaan kuitenkin nauttia kevään 
tulosta ja lisääntyvästä valosta hyvillä 
mielin! 

Lukuiloa!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja

Riitta.rautakoura@doctrina.fi
Twitter: @riittarauta

JOKANAISEN TERVEYSVINKIT

Pääkirjoitus

Hyvä paha valo

Tiesitkö, että saat tarkat UV-indeksitiedot
helposti tekstiviestillä

Vastausviestinä saat uv-indeksin ennus-
teen, joka sisältää ensimmäiselle vuoro-
kaudelle päivän maksimiarvon sekä in-
deksin arvon kolmen tunnin välein (klo 
9,12,15 ja 18 ). Toiselle ja kolmannelle 
päivälle saat päivän maksimiarvon.

Suojautumista vaativat indeksin arvot 
on myös tähditetty. Mitä useampi täh-
ti, sitä voimakkaampaa säteily on ja sitä 
paremmin on suojauduttava liialliselta 
säteilyltä. 

Lähetä tekstiviesti:
uv paikkannimi 
(esimerkiksi uv Rooma) numeroon 16161 

Mikä on UV-indeksi?
Uv-indeksi ilmoittaa auringon haitallisen 
uv-säteilyn määrän yhdellä luvulla. Mitä 
suurempi uv-indeksi on, sitä lyhyemmän 
ajan iho kestää aurinkoa palamatta. 

Suojaudu säteilyltä kun indeksi on 3 
tai suurempi. 6 –7 säteily on voimakasta 
ja 8 –9 hyvin voimakasta. 10 –11 on jo ää-
rimmäisen voimakas säteily.

Parhaimmilla helteillä indeksi voi 
Suomessa nousta seitsemään. Välimeren 
alueella se on päivän kuumimpaan ai-
kaan aina noin 8 –9. Päiväntasaajalla in-
deksi voi olla 11.

(Cancer.fi)

Niskavinkkejä – pidä huolta niskastasi!

• Älä jämähdä samaan asentoon liian 
pitkäksi aikaa. Jos nouset välillä 
liikkumaan vaikka työpöytäsi äärestä, 
et jää liian pitkäksi aikaa samaan 
mahdollisesti huonoon asentoon.

• Tarkista työpisteesi ergonomia.  
Sijoita tietokoneesi silmien tasolle 
niin, että näet ruudun mukavasti. 
Käytä puhelimessasi korvanappeja  
jos puhut paljon. Jos käytät kosketus- 
näyttöistä tablettia sylissäsi tai 
pöydällä, aseta se 45 asteen kulmaan 
vaikka tyynyn tai telineen avulla, älä 
pidä sitä ”makaamassa”.

• Jos käytät silmälaseja, tarkistuta 
näkösi ja päivitä lasit riittävän usein. 
Jos silmälasit eivät vastaa tarpeitasi,  
saatat nojata päätäsi taaksepäin 
nähdäksesi paremmin ja niska joutuu 
koetukselle. 

• Älä käytä liikaa tyynyjä nukkuessasi. 
Tyynykasa voi vaikeuttaa niskasi 
liikkuvuutta.

• Tunne rajasi. Älä nostele liian painavia 
esineitä vaan pyydä apua.

Muistivinkkejä
Miten muistan
paremmin?

• Seuraa rutiineja, jätä avaimet,  
silmälasit tai muut tavarat aina  
samaan loogiseen paikkaan.  
Löydät ne automaattisesti.

• Hidasta tahtia ja kiinnitä huomiota 
siihen, mitä oikeastaan olet tekemässä. 
Aivosi muistikeskus muodostaa pa-
remmin pitkäkestoisen muistikuvan.

• Vältä ”multitaskausta” eli monen 
asian tekemistä yhtäaikaisesti.  
Vältä myös meluisaa tai häiriöitä 
aiheuttavaa työympäristöä.  
Ne vaikeuttavat muistin toimintaa!

• Nuku tarpeeksi ja vähennä stressiä 
esim. liikunnan ja kohtuullisen työ-
määrään avulla!

• Tarkista aiheuttaako joku käyttämäsi 
lääke muistiongelmia, sekin on mah-
dollista.

(Harvard Medical School, 
Health Beat newsletter)

• Nuku kunnolla. Uniongelmat voivat 
aiheuttaa monien muiden vaivojen 
lisäksi lihas- ja niskakipuja.

(Harvard Medical School, 
Health Beat newsletter; Dr. Isaac)
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Asiantuntijoiden esittely
Tätä Uuma-lehteä oli taas kanssamme tekemässä 
lukuisia osaavia asiantuntijoita. 
Suurkiitos teille hienosta työstänne!

• Ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen

• Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, 
 dosentti Pekka Taipale

• Plastiikkakirurgi Antti Koski

• Thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri Henrik Sell

• LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Katja Kero

• Liikuntatieteiden maisteri Sari Palenius

• Koulutuspäällikkö ja allergianeuvoja Anne Vuorenmaa

• Vastaava fysioterapeutti Riina Lusikka

• Proviisori Sari Hämelehto

• Terveydenhoitaja Merja Mertanen

TILAA UUMAN 3 KERTAA VUODESSA ILMESTYVÄ
TERVEYSKIRJE: www.doctrina.fi

Saat sen veloituksetta sähköpostiisi aina lehden ilmestymisen 
aikoihin. Kerromme lyhyesti tuoreista terveysaiheista 
ja saatamme arpoa terveysaiheisia palkintoja…
Tervetuloa mukaan naisten omaan terveyskanavaan!

Pojat ja tytöt
tarvitsevat molemmat
papilloomavirusrokotetta

Papilloomavirukset jaetaan matalan ja 
korkean riskin tyyppeihin sen mukaan, 
mikä niiden yhteys on syövän syntyyn. 
Hpv-tyyppejä on tunnistettu yli 150. 
näistä noin 40 hpv-tyyppiä infektoivat 
limakalvoja suussa ja sukuelinalueella ja 
puolet näistä on korkean riskin tyyppejä. 

Matalan riskin hpv-tyypit ovat yhtey-
dessä hyvänlaatuisiin limakalvomuutok-
siin. Muutokset voivat kuitenkin olla han-
kalahoitoisia ja muutosten uusiutuminen 
on yleistä. Hpv6 ja hpv11 aiheuttavat 
90 % sukuelinalueen kondyloomamuu-
toksista. Kondyloomamuutoksia voidaan 
todeta myös suussa. 

Papilloomavirukset aiheuttavat maa-
ilmanlaajuisesti arviolta 5,2 % kaikista 
syövistä1. Hpv16 ja hpv18 ovat tavalli-
semmat korkean riskin tyypit ja noin 
70 % kohdunkaulan syövistä on niiden 
aiheuttamia.  

Hpv vaikuttaa 
moniin eri syöpiin
Korkean riskin hpv-tulehdus aiheuttaa 
kohdunkaulan syövän lisäksi noin 43 % 
ulkosynnytinten, 70 % emättimen, 50 % 
peniksen ja yli 88 % peräaukon syövistä. 
Yli kolmannes (mahdollisesti yli puolet) 

suunielun alueen syövistä ovat hpv:n ai-
heuttamia. Suusyövistä 10–20 % liitetään 
hpv-infektioon, mutta valtaosa on edel-
leen tupakan ja alkoholin käytön aiheut-
tamia. 

Naisilla sukuelinalueen hpv-tulehduk-
sen esiintyvyys vähenee iän myötä, mikä 
eroaa miesten hpv-tulehduksen esiin-
tyvyydestä, joka säilyy samankaltaisena 
myös vanhemmalla iällä2. Miesten sukue-
linalueen hpv:n riskitekijöitä ovat sek-
suaalipartnerien lukumäärä, tupakointi, 
miesten välinen seksi sekä immuuniva-
jaus. Kondomin käyttö ja ympärileikkaus 
suojaavat jonkin verran tartunnalta. 

Hpv:n ennaltaehkäisy 
rokotteella
Markkinoilla on tällä hetkellä kaksi 
hpv-rokotetta. Kaksivalenttinen rokote 
antaa suojan tavallisimpia korkean ris-
kin tyyppejä hpv16 ja hpv18 vastaan ja 
nelivalenttinen rokote suojaa hpv16- ja 
hpv18-tyyppien lisäksi matalan riskin 
hpv6- ja hpv11-tyypeiltä. 

Rokotteita on annettu maailmalla 
yhteensä jo yli 175 miljoonaa annosta ja 
niiden teho ja turvallisuus on kiistatta 
osoitettu. Uusina uutisina hpv-rokoterin-

Asiantuntijana 
LT, erikoislääkäri 

naistentaudit ja synnytykset, 
Katja Kero

Tunnetuin papilloomaviruksen ai-
heuttama pahanlaatuinen sairaus 
on kohdunkaulan syöpä. Siksi 
hpv-tutkimus onkin aikaisemmin 
suuntautunut lähinnä naisiin. Ny-
kyään tiedetään, että pitkittynyt 
hpv-tulehdus voi aiheuttaa tauti-
taakkaa myös miehille. Tästä syys-
tä pojillekin suositellaan nykyisin 
hpv-rokotetta.
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tamalta voidaan mainita kahden rokoteannoksen rokotesar-
jat nuorissa ikäryhmissä3 ja nelivalenttisen rokotteen uusi 
käyttöaihe peräaukon syövän esiasteiden ja syövän synnyn 
ehkäisyssä. 

Suomen kansalliseen rokoteohjelmaan liitettiin syksyllä 
2013 tyttöjen kaksivalenttinen hpv-rokotus. Nelivalentti-
sella hpv-rokotteella, joka kattaa tavallisimpien korkean 
riskin hpv-tyyppien 16 ja 18 lisäksi matalan riskin hpv6- ja 
hpv11-tyypit, on käyttöaihe tyttöjen ohella pojille. 

Poikien rokottaminen on perusteltua
Koska miesten hpv-liitännäisiä tauteja on vaikea seuloa ja 
itse hpv-tulehdukseen ei ole olemassa hoitoa, poikien ro-
kottamisen voidaan katsoa olevan perusteltua. Tyttöjen 
rokottaminen antaa suojaa pojillekin laumaimmuniteetin 
kautta, mutta edellytyksenä on, että tyttöjen rokotekatta-
vuus olisi riittävän korkea. 

Poikien rokottaminen vähentää hpv-liitännäisiä tauteja 
ja vahvistaa osaltaan laumaimmuniteettia. On hyvä muistaa, 
että tyttöjen rokottaminen ei anna suojaa erityisille riski-
ryhmille. Miesten välisen seksin tiedetään olevan riskitekijä 
Hpv-liitännäisille taudeille ja täten poikien rokottaminen 
takaisi suojan näillekin riskiryhmille. 

Miten muissa maissa?
Australia otti vuonna 2013 ensimmäisenä maana kansalli-
seen rokoteohjelmaansa poikien hpv-rokoteohjelman neli-
valenttisella rokotteella. Australian ohella Itävallassa poikien 
kansallinen rokottaminen aloitettiin vuoden 2014 syksynä. 

Kanadassa, Saksassa, usa:ssa ja Italiassa poikien roko-
tusohjelmaa toteutetaan tietyissä osavaltioissa ja maakun-
nissa. 

Suomessa on käynnissä terveystaloudellinen arviointi 
poikien hpv-rokotuksen ottamisesta kansalliseen rokoteoh-
jelmaan tyttöjen rokottamisen rinnalle. Tällä hetkellä pojat 
voivat ottaa rokotteen omalla kustannuksellaan.

Lähteet: 
1. Parkin DM & Bray F. (2006) Chapter 2: The burden of HPV-re-

lated cancers. Vaccine 24 Suppl 3:S3/11-25.  
2. Giuliano AR, Lazcano-Ponce E, Villa LL, et al. The human 

papillomavirus infection in men study: human papillomavi-
rus prevalence and type distribution among men residing 
in Brazil, Mexico, and the United States. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 2008;17:2036–43.  

3. Dobson SR1, McNeil S, Dionne M, Dawar M, Ogilvie G, Kra-
jden M, Sauvageau C, Scheifele DW, Kollmann TR, Halperin 
SA, Langley JM, Bettinger JA, Singer J, Money D, Miller D, 
Naus M, Marra F, Young E. Immunogenicity of 2 doses of HPV 
vaccine in younger adolescents vs 3 doses in young women: a 
randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 1;309(17):1793-
802. doi: 10.1001/jama.2013.1625.  

Lisätietoa ja kirjallisuutta:
- www.cancer.fi
-  www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/aikui-

set/ongelmia_haasteita_sairauksia/yleisimmat_seksitaudit/hpv/
- Dunne EF, Nielson CM, Stone KM, Markowitz LE, Giuliano AR. 

Prevalence of HPV infection among men: A systematic review 
of the literature. J Infect Dis. 2006 Oct 15;194(8):1044-57. 
Epub 2006 Sep 12. Review.  

Kohdunkaulasyöpä on ehkäistävissä. 

Rochen HPV-DNA-testi tunnistaa syöpäriskin 
ajoissa, kun se on vielä hoidettavissa. Testi 
on tarkempi ja herkempi syövän esiasteiden 
ja syövän havaitsemisessa kuin perinteinen 
papa-testi. Rochen HPV-DNA-testin 
negatiivinen tulos on 99,7-prosenttisen 
luotettava.*

Lue lisää osoitteesta www.hpvdnatesti.fi.

Rochen  
HPV-DNA-testi,
luotettavasti  
negatiivinen.

* Castle PE et al. Lancet Oncol. 2011;12(9):880-890

Pensasmustikat eivät pärjää
suomalaisille metsämustikoille

antosyaaneissa ja terveysvaikutuksissa.

Mustikka vähentää 
rasvan haittoja
Mustikan syöminen vähensi run-
sasrasvaisen ruokavalion haittoja 
Itä-Suomen yliopiston tutkimuk-
sessa. Tutkimuksessa osoitettiin 
ensimmäistä kertaa mustikan hyö-
dylliset vaikutukset samanaikaises-
ti sekä verenpaineeseen että ravit-
semusperäisiin tulehdusvasteisiin.

Matala-asteinen tulehdustila ja kohonnut 
verenpaine ovat usein lihavuuteen liitty-
vien sairauksien taustalla. Tutkimukses-
sa selvitettiin suomalaisen metsämusti-
kan vaikutuksia hiirillä, joille syötettiin 
kolmen kuukauden ajan runsasrasvaista 
rehua. 

Tutkijat tarkastelivat näiden ruokava-
lioiden vaikutuksia tulehdukseen liittyvi-
en solujen määriin ja soluvälittäjäaineina 
toimivien sytokiinien pitoisuuksiin, sys-
toliseen verenpaineeseen, sokerin sieto-
kykyyn, insuliiniherkkyyteen sekä painon 
kertymiseen.

Runsasrasvaista rehua syöneet eläi-
met lihoivat merkittävästi ja niillä ilmeni 
haitallisia muutoksia sokeri- ja rasva-ai-
neenvaihdunnassa, tulehdustekijöissä ja 
verenpaineessa. 

Mustikka vähensi rasvaisen rehun tu-
lehdusta lisäävää vaikutusta. Mustikka 
ehkäisi myös rasvaisen rehun aiheutta-
maa verenpaineen nousua.

Metsämustikka on luonnollinen pro-
sessoimaton elintarvike, joka on tärkeä 
osa pohjoismaista ruokavaliota. Sitä voi-
taisiin hyödyntää enemmän myös muual-
la maailmassa. 

Mustikan terveysvaikutusten on ar-
veltu johtuvan sen sisältämistä polyfe-
noleista, erityisesti antosyaaneista, joita 
metsämustikassa on moninkertaisesti 
kaupallisesti viljeltyihin pensasmustikka-
lajeihin verrattuna.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 
kansainvälisessä plos one -julkaisusarjas-
sa ja vapaasti saatavilla osoitteessa: http://
dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0114790

TERVEYSUUTISIA
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Kuiva ja kutiseva päänahka on yleinen 
vaiva erityisesti talvella. Pakkasilla huo-
neilma on kuivempaa eikä uv-säteilyä 
saada riittävästi. Siten päänahan ihokin 
kuivuu enemmän. Vaatteiden peittämää 
ihoa huoneilma ei kuitenkaan kuivata, 
koska vaatteiden alla pysyy ihon kosteus. 

Päähineiden käyttö voi vaikuttaa pää-
nahan kutinaan hatun materiaalista riip-
puen (keinokuidut voivat ärsyttää). Myös 
liian voimakas shampoo voi kuivattaa pää-
nahkaa. Apteekeissa on tarjolla monipuoli-
nen valikoima herkän päänahan shampoi-
ta ja hoitotuotteita. Myös perusvoiteita voi 
käyttää kuivan päänahan hoitoon. 

Usein hilsettä pidetään kutinan syynä. 
Hilse ei kuitenkaan välttämättä ole hii-
vasienihilsettä vaan johtuu vain kuivasta 
päänahasta. Silloin hilseshampoosta ei ole 
apua.

Kevään kysymykset  
proviisori Sari Hämelehdolle  
(Jämsän apteekki, intiimiapteekki.fi)

Päänahkani tuntuu kuivalta ja 
kutiavalta talvella, mitä voisin 
tehdä?

PROVIISORI VASTAA

Vaihdevuosien aikana emättimen limakal-
vot ohenevat, mistä voi aiheutua kirvelyä 
ja ärsytystä. Nämä oireet saatetaan joskus 
tulkita hiivatulehdukseksi. Emättimen hii-
vatulehduksen oireita ovat kutina, kirvely 
sekä vaalea, paksu ja kokkareinen valko-
vuoto. Vuoto on yleensä melko hajutonta.

Koska hiivatulehduslääke ei ole aut-
tanut, vaivasi syynä ovat todennäköisesti 
intiimialueen kuivat limakalvot. Kuivu-
minen johtuu hormonitoiminnan muu-
toksista. Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla eli-
mistön estrogeenituotanto vähenee, jonka 
seurauksena emättimen limakalvo ohenee 
ja kuivuu. Limakalvojen kuivuuden oireita 
ovat esimerkiksi arkuus, kutina ja polttelu. 
Kuivuuden seurauksena emätin- ja virtsa-
tietulehduksia voi esiintyä useammin.

Emättimen limakalvojen kuivuus on 
yleinen vaiva. Apteekeissa on saatava-
na itsehoitoon soveltuvia tuotteita ku-
ten saippuattomia intiimipesuaineita ja 
paikallisesti käytettäviä hormonittomia 
tuotteita. Esimerkiksi ulkosynnytinten ku-
tinan lievittämiseen on saatavilla helposti 
levittyviä paikallisgeelejä. Mikäli oireesi 
eivät lievity itsehoitovalmisteilla viikossa, 
sinun pitäisi mennä lääkärin vastaanotol-
le. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä myös 
esimerkiksi estrogeeniä sisältäviä lääke-
valmisteita helpottamaan oireita.

Olen 58-vuotias perusterve 
nainen, mutta viimeaikoina 
olen kärsinyt hiivan oireista sekä 
virtsatieinfektioista. Intiimialueella 
on epämiellyttävää kutinaa sekä 
arkuutta, eikä apteekista ostamani 
hiivalääkkeet ole tuoneet helpo-
tusta. Mikä avuksi?

APTEEKISTA
Markkinoija: Oriola Oy, p 010 429 99

www.multi-gyn.fi

Multi-Gyn tuotteet tuovat 
nopean avun 
➽   kutinaan
➽   ärsytykseen
➽   punoitukseen
➽   epämiellyttäviin hajuihin
➽  ylimääräiseen              
 valkovuotoon
➽   ihoarkuuteen
➽   kuumotukseen
➽   kuivuuteen

Naisten vaivoja?
 Kokeile Multi-Gyn -tuotesarjaa, se on kokonais -

valtainen tuoteperhe naisten intiimialueen
 vaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Multi-Gyn-tuotteet  
tuovat nopean avun

 Ð epämiellyttäviin hajuihin
 Ð kuivuuteen
 Ð kutinaan
 Ð ylimääräiseen  
valkovuotoon

 Ð ihoarkuuteen
 Ð kirvelyyn
 Ð kuumotukseen

Multi-Gyn-tuotteet löydät 

vaivattomasti  

wwww.intiimiapteekki.fi

TIESITKÖ TÄMÄN?

Luuntiheys heikkenee
elämäänsä tyytymättömillä

Äskettäin julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mu-
kaan elämäänsä tyytyväisillä 60–70-vuotiailla naisilla on parem-
pi luuntiheys ja vähemmän luukatoa kuin tyytymättömillä.

Osteoporoosi eli luukato on yleinen sairaus, joka johtaa hel-
posti murtumiin. Erityisesti lonkkamurtumalla voi olla vakavat 
seuraukset. Luuntiheys alenee iän myötä kaikilla, mutta vaihde-
vuodet ovat naisilla erityisen merkittävä riskitekijä. 

Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen liikunta, kevyt 
ruumiinrakenne, tupakointi, vähäinen kalsiumin ja d-vitamiinin 
saanti sekä tietyt lääkkeet ja sairaudet. 

Esimerkiksi masennukseen liittyvä pitkäaikainen stressi 
saattaa vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan ja sitä kautta 
luuhun. Myös masentuneen terveyskäyttäytyminen, kuten lii-
kunnan puute tai tupakointi, voi osaltaan lisätä osteoporoosin 
vaaraa.

Tutkimusaineisto on peräisin Kuopion Osteoporoosin vaa-
ratekijät ja ehkäisy (ostpre) -projektista, jossa on selvitetty eri 
riski- ja suojatekijöiden vaikutusta luuntiheyteen ja murtumiin 
vuodesta 1989 alkaen. Tutkittavat vastasivat postikyselyihin sekä 
osallistuivat luuntiheysmittauksiin.

Luuntiheys heikkeni kaikilla kymmenen vuoden aikana kes-
kimäärin neljän prosentin verran, mutta elämäänsä tyytymättö-
millä 52 prosenttia enemmän kuin tyytyväisillä. 

Elämäntyytyväisyyden muutokset kymmenen vuoden aikana 
vaikuttivat osaltaan luun tiheyteen. Henkilöillä, joilla elämäntyy-
tyväisyys heikkeni, luuntiheys heikkeni 85 prosenttia enemmän 
kuin henkilöillä, joiden elämäntyytyväisyys kasvoi.

Tulokset julkaistiin Psychosomatic Medicine -lehdessä.

Lisätietoja:

 Päivi Rauma, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos / Sosiaalifar-

masia & Kliininen tutkimuskeskus / Luu- ja rustotutkimusyksikkö
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Voimakas kuivuminen voi johtaa ihon 
tulehtumiseen. Kuiva iho voi liittyä ym-
päröivien olosuhteiden lisäksi ikään-
tymiseen tai atopiaan. Silloin kerami-
dien tuotanto on liian vähäistä. Myös 
bakteeri-infektio vähentää ihon kera-
mideja. Auringon uv-säteilyn puute, tu-
pakka tai perinnöllinen taipumus voivat 
myös vähentää keramidituotantoa.

Atooppisen ihon tunnusmerkit
Atooppiseen ihottumaan ei kuulu allergi-
aa, vaan se on erillinen sairaus. Allergia 
voi kuitenkin pahentaa atopiaa. Atooppi-
sen ihon tuntee kutinasta ja kuivuudesta, 
joka yleensä pahenee talvella. Ihottuma 
voi olla myös kosketusarkaa. Ihottuma 
keskittyy yleisimmin taipeisiin ja kasvoi-
hin. Keramideja atooppinen iho tuottaa 
vähemmän kuin terve iho. Atopia alkaa 
yleensä jo lapsena.

Stressi, hikoilu, keinokuidut tai kuiva 
ilma voivat pahentaa atooppista ihot-
tumaa. Valohoito ja rasvaus kahdesti 

päivässä ovat suositeltavia hoitoja. Joi-
denkin tutkimusten mukaan kauran-
versouutetta sisältävät voiteet edistävät 
ihon paranemista. Niitä voivat käyttää 
myös kauralle muuten allergiset, sillä 
versouute ei allergisoi.

Atooppisen tai kuivan ihon hoidossa 
on huomioitava pesuveden lämpötila.  
Vesi ei saa olla kuumaa eikä kylmää. Ras-
vaus kannattaa tehdä heti pesun jälkeen. 
Muista, että vesi ei kuivata, vaan kosteut-
taa ihoa. Lian huuhtomien iholta pois on 
tärkeää. 

Iho vettyy noin 15 minuutissa esimer-
kiksi kylvyssä, jolloin se imee itseensä 
vettä. Saippua kannattaa valita niin, että 
sen ph-arvo on lähellä ihon omaa ph-ar-
voa. Jos saippua on emäksistä, kuiva iho 
tulehtuu helpommin. Myös voidetta voi 
käyttää pesuaineena.

Atooppinen iho paksuuntuu helposti. 
Iho suojautuu näin tulehdustilan takia. 
Suomen ilmasto on atooppiselle haasteel-
linen, koska aurinkoa ei saada riittävästi.

Erilaisia hoitokeinoja
Atooppisen ihon hoitoina käytetään perusvoiteita, kortikosteroidi-
voiteita (kun tulehdus), takrolimuusivoiteita ja tarvittaessa valo-
hoitoa. Takrolimuusivoiteet eivät ohenna ihoa ja sopivat siten pit-
käaikaisempaankin käyttöön. Kosteat kääreet ja salvasukat voivat 
auttaa hiukan ihon kutinaan. Kutina on jo oire ihon tulehtumises-
ta, eikä johdu kuivumisesta.

Kaikille on tärkeää osata vaihtaa hoitavampiin rasvoihin kun ikää 
karttuu. Ikääntyvän ihon tuotteissa on oltava runsaampi rasva- tai 
glyseripitoisuus ja keramideja. Keramidit tekevät iholle suojavaipan. 

Parabeenit
Parabeeneistä puhutaan paljon, mutta säilöntäaineita tarvitaan, 
jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti. On todettu, että pa-
rabeenit korvaavista uusista säilöntäaineista tulee allergioita, Pa-
rabeenit ovat hyvin tutkittuja eivätkä aiheuta allergioita.  

Keramidit
Keramidit ovat ihon suojakerroksen rakennuspalikoita. Ne muodos-
tavat ihon pinnalle suojan likaa ja ärsykkeitä vastaan. Atooppiselle 
ne ovat erityisen tärkeitä koska tulehdus syntyy helposti. Suojavaip-
pa on siksi puutteellinen ja keramideja haihtuu pinnalta herkem-
min kuin terveeltä iholta. Ikääntyvällä iholla on sama ongelma.

Vinkkejä:

• Rasvapurkin malli on tärkeä hygieenisistäkin syistä. Aina kun 
laitat purkkiin sormen, menee voiteeseen bakteereja. Suosi siis 
pumppupulloja tai muita annostelijoita, joissa sormia ei tarvit-
se työntää purkkiin. Yleensä rasva säilyy noin 0,5 vuotta. 

• Kylmässä säilytetty voide voi auttaa kutinan hillitsemisessä.

• Kun kädet kuivuvat siivouksessa, laita pesuvatiin ruokaöljyä ja 
kädenlämpöistä vettä. Liota käsiä siinä 15 minuuttia ja rasvaa 
kädet paksusti. Laita käteen sen  jälkeen puuvillahanskat (esim. 
ennen nukkumaanmenoa). 

• Suojaa kädet hanskoilla aina kun lähdet ulos viileässä ja kui-
vassa säässä. 

• Voiteita on erilaisia: lotionit, keskirasvaiset ja rasvaiset. Tämä 
kertoo rasvan vesipitoisuudesta ja rasvapitoisuudesta. Kesäras-
vat pitäisi olla aina erikseen kuin talvirasvat. Samoin yö- ja päi-
vävoiteet. 

• Meikin hyvä puhdistus yöksi on tärkeää. Kevyempi meikki an-
taa hengittää ja on suotuisampaa iholle, mutta toisaalta meikki 
suojaa ulkoisilta ärsykkeiltä. 

• Atooppista ihoa voi meikata sen mukaan, miltä itsestä tuntuu. 
Mitään tiettyjä ohjeita ei ole meikkaukseen, mtta kannattaa 
suosia Allergiatunnuksen omaavia tuotteita. Atooppisessa ihos-
sa suojakerros on heikompi, joten iho ärtyy ja allergisoituu her-
kemmin.

• Allergialiitolta saa kosmetiikkaneuvontaa herkälle iholle: Kos-
metiikkaneuvonnan puhelinnumero on 010 2790991 tai sähkö-
posti kosmetiikka@allergiahelsinki.com

”Kuiva iho on aina ihmisen oma 
subjektiivinen kokemus ihon kui-
vuudesta. Siihen liittyy yleensä 
kutinaa, kiristystä, karheutta, hil-
seilyä, halkeilua ja rypistymistä”, 
Anne Vuorenmaa kuvailee. 

Koulutuspäällikkö 
ja allergianeuvoja
Anne Vuorenmaa, 

Allergia- ja astmaliitto

ATOOPPINEN VAI KUIVA IHO? 

Yleisesti kuvitellaan,
että ihon kuivuminen talvella

johtuu kuivasta huoneilmasta, 
mutta kyseessä on todellisuudessa 

UV-säteilyn puute.  

Kuiva ja herkkä iho reagoi yleensä voimakkaasti kylmään 
ja tuuliseen säähän, stressiin, ilmansaasteisiin tai kuivaan ilmaan. 
Kauranversouute ei sisällä kauraproteiinia, eikä allergisoi,  
mutta ehkäisee tulehdusta ja suojaa ihoa.

Talvi-ilmasto koettelee ihoa – muista vesi, voide ja valo!  

Paras apu kuivalle, ärtyneelle ja
atooppiselle iholle!

1 =suihku-
öljy

  hoito-
voide

tutkitusti 
parempi 

hoitotulos

2+

 � • Kasvoille ja vartalolle 
 � • Vauvoille, lapsille, aikuisille  
 � • Voide: hajusteeton ja parabeeniton 

www.aderma.fi

A-derma EXOMEGA -tuotteet 
sisältävät Rhealba® -kauran-
versouutetta, joka suojaa ja 
rauhoittaa ärtynyttä ja 
kutisevaa ihoa.

Muista myös 
A-Derma Exomega 
-suihkuöljy 200 ml!

A-Derma 

EXOMEGA 
Cream D.E.F.I. 
Steriili hoitovoide 200 ml

VAIN APTEEKISTA
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MIKÄ VAIVAA?

Asiantuntijana 
Thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoislääkäri Henrik Sell, Diacor

Vaivana suonikohjut
Voiko suonikohjuja ennaltaehkäistä 
ja miten niitä hoidetaan?

Suonikohjut on sairaus, joka on merkittä-
vissä määrin perinnöllinen. ”Usein lähi-
sukulaisilla havaitaan olevan sama tauti”, 
verisuonikirurgi Henrik Sell toteaa. 

Henrik Sellin mukaan suonikohjut 
tarkoittavat käytännössä sitä, että laski-
moissa olevat pienet läpät, joiden pitäisi 
kohottaa verta ylös kohti sydäntä, eivät 
toimi. Silloin veri jää ikäänkuin jalkoihin 
ja nostaa siellä laskimopainetta.

Sairaus on yleinen myös miehillä, mut-
ta kynnys hakeutua hoitoon on naisia kor-
keampi. ”Kun oireet ovat vähäisiä, mies ei 
helpolla lähde hoitoon”, Sell sanoo. 

Tavallisia suonikohjujen aiheuttamia 
tuntemuksia ovat mm. turvotus, jalkojen 
iltaa kohti paheneva pakotus, särky, puu-
tuminen ja painontuntu. 

Suonikohjuilla ei ole yhteyttä valtimo-
puolen sairauksiin. ”Raskaus taas saattaa 
aiheuttaa suonikohjuja kohdun kasvaessa, 
jos on taipumusta laskimovikaan”, Sell 
kertoo. 

Henrik Sell muistuttaa, että perimäl-
leen ei voi mitään, mutta jos taipumusta 
on, kannattaa välttää turvotusta ja yli-
painoa sekä liikkua säännöllisesti. Pit-
käaikainen seisominen ei myöskään ole 
hyväksi. ”Käytä tukisukkia ja raskauden 
aikana tukisukkahousuja. Liikunta on 
tärkeää, koska se pumppaa laskimoverta 
eteenpäin”, Sell sanoo.

Apua tukisukista
ja ultraäänestä
Suonikohjut ja niihin liittyvät turvo-
tusoireet havaitaan usein jo silmämää-
räisestikin. ”Laskimoiden Doppler-ult-
raäänitutkimus on kuitenkin paras tapa 
tutkia suonten rakenne ja läppien toimi-
vuus. Taudin tason kirjo on laaja ja vain 
ultra on riittävän tarkka työkalu diagn-
osointiin ja oikean hoidon löytämiseen”, 
Sell kertoo. 

Sosiaali- ja terveysministeriön oh-
jeiden mukaan lievä tauti hoidetaan 
konservatiivisesti, mikä tarkoittaa tuki-
sukkahoitoa. Hyviä tukisukkia käyttä-
mällä saadaan Sellin mukaan apua lieviin 
suonikohjuihin. Oikeanlainen tukisukka 
puristaa jalkaa niin, että pinnallisten las-
kimoiden laajeneminen estyy ja oireet 
pysyvät poissa. Samalla lihasten avulla 
tapahtuva nesteen pumppaaminen ala-
raajoista tehostuu.

”Jos koko rungossa on laajempia suo-
nikohjuja, on harkittava muita vaihtoeh-
toja, kuten vaahtoruiskutushoitoa. Se on 
ultraohjattu toimenpide, joka tehdään 
polikliinisesti. Jos kohjut ovat eden-
neet pidemmälle, saattaa laserleik-
kaus olla tarpeen”, Sell kuvailee. 
Rungolla tarkoitetaan tässä laski-
moveren pinnallista virtausreittiä.

 Hoida 
 suonikohjut 
 ajoissa! 

• Liikkuminen on tärkeää!

• Polvipituisten tukisukkien 
 käyttöä suositellaan, koska se 
 hidastaa oireiden kehittymistä. 

• Jos tukisukat eivät auta, 
 kirurgin on arvioitava 
 suonet ultralla.
 Röntgenillä ei saada 
 yhtä tarkkoja tuloksia 
 hoidon suunnittelua varten.

• Länsimaissa lähes kolmasosalla
  ihmisistä on jonkinasteista 
 vikaa laskimoissa. 
 Tauti vie paljon resursseja 
 ja on kansantaloudellisesti 
 merkittävä kaikissa maissa 
 ympäri maailman.

Tutustu ja tilaa: www.napra-rehab.fi
NAPRA-REHAB Oy 
puh. 06 - 2243 622,   

info@napra-rehab.fi

AMMATTILAISTEN SUOSIMAT  
TERVEYSTUOTTEET JA  
LÄÄKINNÄLLISET TUKISUKAT
– Työhön, harrastuksiin ja matkailuun

Laserista hyviä tuloksia

Aiemmin käytettiin avoleikkausta, mutta 
nykyisin selvitään laserin ansiosta hel-
pommalla. Siinä katetri viedään suoni-
kohjuun ja laserenergia polttaa suonen 
tukkoon. Tämä tehdään yleensä paikal-
lispuudutuksessa. Myös radiofrekvens-
sihoito suonensisäisesti on mahdollinen 
(sen käyttöaiheet vastaavat laserin käyt-
töaiheita). 

Laserhoitoon yhdistetään suonikohju-
jen sivuhaarojen poisto koukkuleikkauk-
sella. Laser soveltuu Sellin mukaan lähin-
nä päärunkojen hoitamiseen. ”Laserista 
on jo hyviä, pitkäaikaisia hoitotuloksia nä-
kyvissä. Operaatio ei vaadi pitkää sairaslo-
maa, noin 1–2 viikon loma riittää yleensä. 
Toipuminen on tietenkin aina yksilöllis-
tä ja riippuu suonikohjujen laajuudesta. 
Diabetes saattaa hidastaa hieman parane-
mista ja altistaa herkemmin tulehduksille.

Harvemmin enää nykyisin turvaudu-
taan avoleikkaukseen. Se tulee kyseeseen 
lähinnä jos potilaalle on tehty leikkaus jo 
aiemmin. 

Tulokset ovat Henrik Sellin mukaan 
yleensä hyviä. Koska kyseessä on läpän 
rakenteen vika, ei kuitenkaan voida olla 
täysin varmoja siitä, uusiutuuko tauti.

Miksi hoito on tärkeää?
Näkyvät suonikohjut eivät Sellin mukaan 
ole aina vaarallisia. Jos iho muuttuu ja 
alkaa punoittaa suonikohjujen kohdalta, 
saattaa syntyä säärihaavoja. Suonikohjuja 
ei pitäisi päästää niin pitkälle, sillä hoito-
tulokset ovat siinä vaiheessa huomatta-
vasti huonompia. 

”Säärihaavapotilailla on turvotusta ja 
ihon hapetus huononee. Tukisukalla voi-
daan korjata tilannetta tilapäisesti, mutta 
haavat uusiutuvat, jollei suonikohjuja lei-
kata”, Sell kuvailee.

Lähde:
 Duodecim, terveyskirjasto.fi
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Saatavilla apteekeista

*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. 

WWW.THERMACARE.FI
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TUNNIN TEHO**

JOPA

16

Kivun poistoa lämmöllä
Onko sinulla kipuja niskan, hartioiden tai selän alueella? ThermaCare® on 
pitkävaikutteiseen syvälämpöön perustuva lämpötyyny erilaisten lihas- ja 
nivelkipujen hoitoon, 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 paranee ja joustavuus sekä  
liikkuvuus lisääntyvät.

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

KOKEILE 
ILMAISEKSI
(postimaksun hinnalla)

Sms SELKÄ 
numeroon 12537

Sms NISKA 
numeroon 12537

SMS:

SELKÄ:

NISKA:

TAI TILAA  
www.thermacare.fi/tilaa

28091 ThermaCare annonce FI 210x144mm.indd   1 12/01/15   11.35

K Ä Y T Ä N N Ö N  V I N K K E J Ä  S E L Ä N  H Y V I N V O I N N I L L E

6	Liikunnasta on aina hyötyä, vaikka istuisit muu-
ten 8 tuntia päivässä. Selkäsi pysyy paremmassa 
kunnossa kun liikut päivän jälkeen.

6	Pyri liikkumaan hieman työpäivän aikana aina-
kin 2 tunnin välein. Ajasta kännykkäsi muistutta-
maan liikkumisesta!

6	Lihaskuntoharjoittelu on hyväksi istuville ajatellen 
myös yläselkää ja hartioita. Kipeä lihas on myös 
heikko lihas! Kaikki liikunta on hyväksi selälle. 

6	Sähköpöytä maksaa itsensä takaisin muutaman 
sairauspoissaolon poistumisella. Älä kuitenkaan 
seiso koko päivää, vaan esim. tunti seisten ja tunti 
istuen.

 
6	Vaikka selkä olisi tosi kipeä vaikka lumen kolaa-

misen jälkeen tai muuten, niin älä makaa! Kävele 
selkäkipusi pois.

6	Selinmakuulla polvet ja lonkat 90 asteessa selkä 
levähtää parhaiten ja lihakset rentoutuvat.

KUN SELKÄ KIPUILEE, MIKÄ AVUKSI?

Miksi alaselkä on usein kipeä?
Välilevyt painuvat vuosien varrella ka-
saan iän mukanaan tuoman kulumisen 
ja painon takia. ”Tämä voi aiheuttaa ala-
selkäkivun rinnalla myös alaraajaoireita; 
mm. puutumista tai kireyttä pakarali-
haksissa”, vastaava fysioterapeutti Riina 
Lusikka kuvailee. 

Selän lihakset tai nikamat voivat ki-
peytyä. Nikamakivun tunnistaa usein 
siitä, että kipu tuntuu myös esimerkiksi 
toisessa jalassa tai reisissä. Lihaskipu taas 
on useimmiten paikallista.

Selän kipeytymisherkkyys on yk-
silöllistä. Välilevyt voivat madaltua jo 

Asiantuntijana: 
Vastaava fysioterapeutti  

Riina Lusikka,  
Auron Oy

Selkäkivut ovat yleisiä sekä mie-
hillä että naisilla nykypäivän ”istu-
vassa yhteiskunnassa”. Pienilläkin 
teoilla voidaan kuitenkin ennalta-
ehkäistä selkäkipuja ja vähentää 
sairauspoissaoloja. Kaikenlainen 
liikunta on hyväksi ja muitakin 
keinoja on.

30–40-vuotiaana tai vasta yli 50-vuotiaa-
na. Tähän vaikuttaa mm. se, miten paljon 
on elämänsä aikana istunut ja ollut liik-
kumattomana. Myös ylipaino altistaa sel-
käkivuille. Hoikkakin ihminen voi saada 
selkäkipuja, jos vaikkapa kantaa paljon 
tavaroita työssään. Silloin välilevyt painu-
vat helpommin. 

”Jos harrastaa liikuntaa ja lihakset 
ovat kunnossa, vähentyy selkäkivun riski 
huomattavasti”, Riina Lusikka sanoo. 

Millä selkäkipuja  
voisi ennaltaehkäistä?
Riina Lusikka kannustaa erityisesti har-
rastamaan kuntosaliharjoittelua lihasten 
kunnon ylläpitoon. Lihakset tukevat sel-
kää. ”Myös kotona voi harjoittaa vaikkapa 
kahvakuulan tai painojen avulla lihas-
kuntoaan”, Lusikka kannustaa.

Aerobiset lajit kuten pyöräily ja lenk-
keily ovat myös hyviä lajeja. Uinti on oi-
vallinen laji, jos esimerkiksi nivelissä on 
kipuja. Vesi antaa mukavasti vastusta liik-
keisiin, mutta on turvallista vaikka nivelet 
vaivaavat. Myös erilaiset pelit ovat hyviä 
vaihtoehtoja, jokaiselle löytyy varmasti 
jokin mieluisa tapa liikkua.

”Sähköpöytä olisi erinomainen tapa 
vähentää istumista työpaikalla. Se on te-
hokas keino vähentää selkävaivojen syn-
tymistä”, Lusikka kannustaa.

Sähköpöytä saattaa kuitenkin olla 
monelle yritykselle kustannuksena kor-
kean tuntuinen. ”Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että kustannukset hyvittyvät jo 
muutaman sairaslomapäivän vähenemi-
sen myötä.” 

Sähköpöytää kannattaa hyödyntää 
niin, että vuorottelee seisomisen ja is-
tumisen välillä päivän aikana. Välilevy-
paine sekä niska- ja hartiaseudun vaivat 
helpottuvat kun istumista ja seisomista 
vuorotellaan. 

Jos sähköpöytää ei ole käytössä, kan-
nattaa työpäivän aikana liikkua useaan 
otteeseen. ”Keksi syitä nousta ja kävellä 
työpaikalla mieluiten parin tunnin vä-
lein edes muutaman minuutin ajan. Laita 
vaikka hälytys kännykkään muistutta-
maan asiasta”, Riina Lusikka neuvoo.

Kylmä- ja lämpöhoidon erot 
Usein kuulee puhuttavan kylmä- ja läm-
pöhoidosta erilaisten selkäkipujen lievit-
tämiseen. 

Lämpöhoitoa voidaan käyttää pitkitty-
neiden, kroonisten vaivojen hoitoon, joi-
hin ei liity akuutissa vaiheessa olevaa tu-
lehdusta. Kylmähoitoa käytetään yleisesti 
äkillisten akuuttien vammojen hoidossa. 
Lämpöhoitoa ja kylmähoitoa voidaan 
käyttää vuorotellen tilanteen mukaan.

Miksi lämpöhoitoa?

• Pienten verisuonien laajeneminen ku-
doksessa lisää kapillaarista virtausta. 

• Hapen, ravinteiden ja valkosolujen 
kulkeutuminen kudokseen kasvaa ja 
imunestekierto vilkastuu. 

• Parantaa kudosvenyvyyttä, rentouttaa 
lihaksia ja edesauttaa lihasjännitysten 
laukeamista jolloin nivelten liikku-
vuus paranee.

• Lämpöhoidon on tutkittu parantavan 
selän liikkuvuutta sivusuuntaisesti, 
kun kyseessä on ollut alaselän kipu. 
(Nadler 2002) 

• Lämpöhoidon on myös todettu olevan 
yhtä tehokasta kuin tulehduskipulääk-
keiden käytön.

Miksi kylmähoitoa?

• Pienten verisuonien supistuminen hi-
dastaa aineenvaihduntaa kudoksessa.

• Vähentää kipureseptorien aktiivisuut-
ta sekä alentaa hermojen johtumisno-
peutta. 

• Vähentää lihaksen supistumista esi-
merkiksi krampatessa.

• Tulehtuneen lihaksen erottaa siitä, että 
särkyä ja kipua tuntuu myös levossa, 
ilman että tekisit mitään. Jopa kuu-
motus ja ihon punoitus voivat kuulua 
asiaan. Silloin käytetään aina kylmää! 

• Jos kipua ja kireyttä tuntuu liikkeen 
aikana, lämpöhoito on sopiva hoito-
keino. Tällainen kipu ei tunnu kun 
makaat sohvalla tai et tee mitään. Ky-
seessä voi olla rasitusvamma eli lievä 
lihaskramppi.

• Kylmägeelistä voi joskus olla apua mo-
lemmissa tapauksissa. 
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Päätä särkee otsan takaa, silmät tuntuvat 
raskailta, näytän väsyneeltä ja vihaiselta. 
Aamuisin on kuin hiekkaa olisi silmissä. 
Mistä on kyse?

Muutaman vuoden yli 40-vuotiaana 
huomasin selkeästi muutoksen yläluo-
missa. Ne olivat alkaneet ”valua” ripsien 
tyveen ja jopa niiden päälle. Huomasin 
varsinkin iltaisin väsyneenä, että luomien 
kannattelu otsan avulla kävi raskaaksi. 
Samoin jos oli syönyt vaikkapa suolaista 
ruokaa, huomasi turvotuksen selkeästi 
yläluomissa. Jos luomia ei kannatellut, oli 
ilme väsynyt ja tyly. Päätä särki usein ja 
aamuisinkin silmät olivat turvonneet ja 
kutiavat.

Plastiikkakirurgi Antti Kosken mu-
kaan yläluomileikkaukset ovat nykyisin 
hyvinkin tavallisia ja niitä tehdään sekä 
miehille että naisille. 

”Teen noin 150 yläluomileikkausta 
vuosittain. Niistä noin 15–20 % tehdään 
miehille. Vielä 10 vuotta sitten vastaava 
luku oli noin 10 %”, Koski kuvailee.

Milloin leikkaukseen?
”Yleensä potilaat tulevat leikkaukseen 
40–70 ikävuoden välissä. Leikkaus teh-
dään tavallisesti vain kerran elämässä. 
Tulokset pysyvät erittäin hyvinä ainakin 
kymmenkunta vuotta. Joskus leikkaus 
uusitaan myöhemmin, jos esimerkiksi 

kulmakarvat ovat löystyneet ja niitä halu-
taan nostaa. Leikkaukseen menoa ei kan-
nata lykätä turhaan, sillä korjaustyö on 
aina hankalampaa, mitä isommat muu-
tokset silmäluomiin ja sen ympäröiviin 
alueisiin on ehtinyt tulla”, Koski kertoo.

Yläluomileikkauksen riskit ovat alle 
prosentin luokkaa. Tulehduksia ei Kos-
ken mukaan nykyisin enää juurikaan 
näe. Haavat paranevat nopeasti. Silmän 
ulkoreunaan voi joskus muodostua pieni 
lippa, joka voidaan korjata kun leikkauk-
sesta on kulunut noin neljä kuukautta. 

Leikkaukseen kannattaa hakeutua, 
kun itse kokee roikkuvista yläluomista 
aiheutuvan päivittäisen haitan. Joskus 
luomi voi Kosken mukaan olla haittaava 
jo nuorena. Yleensä on kuitenkin kyse iän 
tuomista muutoksista ja ihon löystymi-
sestä. Piirre voi olla myös perinnöllinen. 

Koski ei kuitenkaan suosittele luomen 
leikkaamista turhan aikaisin, jos todellis-
ta vaivaa ei ole. Joskus hän joutuukin sa-
nomaan potilaalle, ettei luomea kannata 
vielä leikata.

Kela korvaa osan leikkauksen kuluista 
yksityisellä klinikalla operoitaessa, kun 
silmäluomen reuna on alle 2 mm mus-
tuaisen keskipisteestä. Silloin on kyse 
päivittäistä elämää haittaavan sairauden 
hoidosta ja hoitoa voi saada myös kun-
nallisella puolella.

Mitä haittaa 
roikkuvat luomet aiheuttavat? 
Roikkuvat yläluomet aiheuttavat näkö-
kenttäpuutoksia. Varsinkin kun väsyy, ei-
kä otsa jaksa enää kannatella luomia, al-
kavat luomet häiritä näkökenttää. Ilme on 
väsynyt ja vihainen ja otsaa joutuu kiris-
tämään jatkuvasti, mikä käy rasittavaksi. 

”Meikit eivät pysy silmäluomissa. Joil-
lekin aiheutuu päänsärkyä. Ripset voivat 
myös kääntyä sisäänpäin ja siitä seuraa 
silmien ärsytystä ja kyynelvuotoa”, Koski 
kuvailee.

Miten hoito etenee?
Kun yläluomet vaivaavat sinua, varaa 
vastaanottokäynti plastiikkakirurgille tai 
silmälääkärille, joka katsoo mitä luomille 
kannattaa tehdä. Samalla lääkäri käy läpi 
koko prosessin ja kertoo, miten paranemi-
nen etenee. Hän käy myös läpi asiakkaan 
yleisterveyden ja lääkityksen. On tärkeää 
muistaa, että Omega 3 -valmisteet lisäävät 
verenvuotoa ja näin ollen mustelmia. Ne 
pitääkin Antti Kosken mukaan muistaa 
jättää pois 4–5 viikkoa ennen leikkausta.

Leikkaus on päiväkirurginen toimen-
pide, jota varten ei tarvita ei ennakko-
valmisteluja. Leikkaustuolissa asiakkaan 
kasvot puhdistetaan ja silmäkulmat puu-
dutetaan. Leikkaus kestää noin 45 mi-
nuuttia. Tikkien päälle laitetaan teipit. 

Päivä nro 1

Leikkauksen jälkeisen päivän vietin 
kiltisti makaillen, kuten käsky oli. Vältin 
myös tv:n katselua ja lukemista. Pientä 
päänsäryn tuntuista oli päivän aikana, 
mutta ei mitään suurempaa. Pidin 
kylmiä hernepusseja ohuen puuvilla-
paidan sisällä silmilläni noin tunnin 
parin välein ja aina 15–30 minuuttia 
kerrallaan. Yön nukuin korkean tyynyn 
kanssa selälläni, kuten oli kehotettu. 

Päivä nro 2
Seuraavana aamuna oli turvotus hie-
man lisääntynyt, mutta mitään kipua 
ei ollut. Päivä sujui edelleen leppoisasti 
puoli-istuvassa asennossa lepäillen. 
Illalla alkoi näkyä hauskoja tummia 
valumajälkiä silmäkulmista alaspäin. 
Turvotus oli valahtamassa silmien alle 
ja samoin mukavat mustelmat.

Päivä nro 3
Kolmantena päivänä oli jonkin verran 
mustelmia, mutta ei niin paljon kuin 

olin kuvitellut. Leppoisa oleilu alkoi kyl-
lästyttää ja päätin lähteä vastusteluista 
huolimatta ruokakauppareissulle mu-
kaan. Aurinkolasit silmillä parhaimpaan 
kaamosaikaan, vesisateessa. Ihmiset 
kai miettivät, että naisparka on tainnut 
saada nyrkistä silmäänsä. Ei nyrkistä 
vaan kirurgin veitsestä, eikä sentään 
silmään silläkään!

Päivä nro 4
Tein jo hieman töitä tietokoneella 
ajan kuluksi. Kävin urheiluliikkeessä 
vaihtamassa liian suuret lenkkarit 
pienemmiksi. Taas aurinkolasit silmillä, 
etten pelästyttäisi ihmisiä tikkisilmä-
nä. Selittelin myyjälle olleeni pienessä 
leikkauksessa ja siksi pidin aurinkola-
seja sisällä. Hän sanoi ymmärtävänsä. 
Hmmm…

Päivä nro 5
Mustelmat alkoivat selvästi kadota ja 
samoin turvotus silmien alapuolelta.

Leikkauksen jälkeen asiakas jää vielä 
noin 1–1,5 tunniksi makaamaan kylmä-
pakkaukset silmillään. Kotona on tärkeää 
jatkaa kylmäpussien käyttöä. Kylmäpus-
seina voi käyttää vaikka pakasteherne-
pusseja, jotka täytyy muistaa ostaa kotiin 
ennen leikkaukseen lähtöä. 

”Muista hautoa silmiä kylmällä en-
simmäisenä päivänä ja iltana monta 
kertaa noin 30 minuutin ajan kerrallaan. 
Vielä seuraavana aamunakin on hyvä 
käyttää kylmäpusseja. Tämä vähentää 
turvotusta ja mustelmien syntyä”, Koski 
muistuttaa.

Seuraavana päivänä saa jo käydä suih-
kussa ja toimia melko normaalisti. Haa-
voja on muistettava huuhdella joka päivä 
aamuin illoin. Noin 2 seuraavaa viikkoa 
on kuitenkin otettava rauhallisesti. Hen-
gästyttävä liikunta ei ole sallittua ja sai-
raslomaa kirjoitetaan 2 viikon ajaksi. 

Arven rasvaaminen vaikkapa arpi-
voiteella on hyväksi. Suojaus auringolta 
seuraavien kuukausien ajan on tärkeää, 
sillä arvet palavat helposti. Myös kovia 
pakkasia on syytä varoa ensimmäisten 
päivien aikana. Iho saattaa olla alussa 
hieman tunnoton, joten kylmääkään ei 
välttämättä huomaa. Tunnoton alue on 
tavallista, varsinkin jos kulmakarvaa on 
kohotettu ihon alta. Tämä on kuitenkin 
ohimenevää. Kulmakarvan kohotuksessa 
ihon alle laitetaan tikki, joka sulaa itses-
tään pois.

Hei, minulla on silmäluomet!

Itse huomasin jo heti leikkauksen jälkeen kaiken sen turvotuksenkin keskellä, 
että minulla tosiaan on taas silmäluomet! Vietin ensimmäisen viikon todellisena 
tähtisilmänä – ystävien kesken tikkisilmä vaan. Kuitenkaan leikkauksen jälkeiset 
mustelmat tai muut tuntemukset eivät olleet lainkaan niin näkyviä tai tuntuvia 
kuin olin kuvitellut.

Viikon kuluttua sain poistattaa tikit hoitajan varmoissa käsissä. Kulmiin lisättiin 
vain pienet laastarit, jotka sain itse poistaa muutaman päivän päästä. Oli hienoa 
tuntea se kevennys luomillaan, kun tikit saatiin pois. Aloin näyttää enstistä enem-
män 10 vuotta nuoremmalta itseltäni! 

Viimeisten teippien irrotuksen jälkeen ilme todella näytti uudelta. Ei enää 
väsynyttä ja tylyä ilmettä, vaan pirteät tähtisilmät. Eipä ole päätäkään särkenyt 
eikä aamuisin ole hiekkaa silmissä. Ihmettelin parkkihallin hissin peilistä, kuka tuo 
iloisen näköinen nainen on! 

Jälkitarkastukseen mennään vasta muutaman kuukauden kuluttua, kun ar-
vetkin alkavat parantua. Olen käyttänyt kauraversouutetta sisältävää arpivoidetta 
yläluomille. Luomilla on kuulemma vielä hieman turvotusta arpien vuoksi. Luomia 
kannattaakin lääkärin mukaan hieroa kevyesti, jotta nesteet saa liikkeelle. Loppu- 
tulokseen olen jo tässä vaiheessa erittäin tyytyväinen. 

Asiantuntijana
plastiikkakirurgi Antti Koski,

Aava Kamppi

Potilaskokemukset
Riitta Rautakoura

Dermatologisten toimenpiteiden jälkihoitoon 
ihon paranemista nopeuttava hoitovoide 
A-Derma Epitheliale A.H sisältää Rhealba®-kauranversouutetta,  
hyaluronihappoa, A- ja E-vitamiineja
Markkinoija: Oriola Oy

Kun yläluomet särkevät päätä

ja silmissä
on hiekkaa

Kuvat: Riitta Rautakoura
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Neuraaliputken pitäisi sulkeutua 
raskauden 7. viikkoon mennessä. 
Joskus sikiön hermostoputki ei 
kuitenkaan sulkeudu ajoissa. Sil-
loin seuraukset ovat vaikeita kes-
kushermostossa eikä sikiö kehity 
normaalisti. Tutkimusten mukaan 
folaatin eli foolihapon käytön 
aloitus ajoissa vähentäisi jopa 
70 % vaikeita hermostoputken 
epämuodostumia.

Asiantuntijana: 
Naistentautien ja synnytysten sekä 

perinatologian erikoislääkäri, 
dosentti Pekka Taipale

Terveystalo Kuopio

Foolihappoa naisille
                 - ajoissa ennen raskautta!

Raskauden aikana suositellaan tavallista 
enemmän foolihappoa, vähintään 3 mg, 
erityistapauksissa jopa 5 mg päivässä, 
koska foolihappo edesauttaa nopeasti 
kasvavien solujen lisääntymistä. Ylian-
nostelusta ei ole haittaa eikä sivuvaiku-
tuksia ole tiedossa.

”Folaattia tarvitaan ennen kaikkea pu-
nasolujen muodostumisessa. Sen vaiku-
tusta keskushermoston sulkeutumisessa 
ei tarkalleen tunneta”, naistentautien ja 
synnytysten erikoislääkäri ja perinatologi 
Pekka Taipale kuvailee.

”Tietyt lääkkeet voivat lisätä folaatin 
tarvetta (esimerkiksi tietyt epilepsia-
lääkkeet). Suoliston imeytymishäiriöt, 
joihin voi liittyä keliakia, laktoosi-intole-
rassi tai ohutsuolen tulehdustilat, voivat 
myös lisätä foolihapon tarvetta”, Taipale 
kertoo. 

Samoin runsas tupakan ja alkoholin 
käyttö sekä ylipaino laskevat folaattitaso-
ja elimistössä.

Mistä foolihappoa saa?
Foolihappo on vesiliukoinen b-ryhmän 
vitamiini, jota saadaan mm. maksasta, pi-
naatista, parsakaalista, ruskeista pavuista, 
ruisleivästä ja kananmunan keltuaisesta. 
Sen puute on yleistä ja voi aiheuttaa myös 
anemiaa. 

Maksa sisältää paljon foolihappoa, 
mutta sitä ei voi syödä paljoa raskauden 
aikana runsaan a-vitamiinipitoisuuden 
takia. Ruisleivästä folaattia saa melko 
vähän. Joissakin maissa foolihappoa li-
sätään elintarvikkeisiin. Nykyisten tutki-
musten mukaan kaikille raskautta suun-
nitteleville suositellaan foolihappolisän 
käytön aloitusta viimeistään kolme kuu-
kautta ennen hedelmöitystä. 

Toista lasta suunnittelevat tietävät 
yleensä jo, että foolihapon käyttö pitää 
aloittaa ajoissa neuvolassa saadun infor-
maation perusteella.

Jos ensimmäisellä lapsella on kes-
kushermoston sulkeutumishäiriö, kuten 

selkäydinkohju tai aivojen puuttuminen, 
suositellaan Taipaleen mukaan seuraa-
vaa raskautta suunniteltaessa vahvaa 
foolihappolisää, johon tarvitaan lääkärin 
resepti. Vahvuus on silloin yleensä 5 mg 
päivittäin. 

Mitä foolihapon puute 
voi aiheuttaa sikiölle?
Kun sikiön hermostoputki ei sulkeudu, 
syntyy eriasteisia epämuodostumia. Sul-
keutumishäiriöitä voi olla eritasoisia. 
Selkärangassa voi esiintyä raskauden-
aikaisessa ultraäänitutkimuksessakin 
havaittava kohju tai pelkkä aukko. Seu-
rauksena voi olla vaikea invaliditeetti, 
mm. alaraajojen eriasteiset halvausoireet 
ja virtsan sekä ulosteen pidätysongelmat. 
Myös aivojen puuttuminen on mahdol-
lista, mikä johtaa vastasyntyneen kuole-
maan heti syntymän jälkeen. 

Synnynnäisten epämuodostumien 
esiintyvyys on 3 %, jos kaikki lievem-
mätkin lasketaan mukaan. Yleisimmät ja 
myös vaikeimmat ovat keskushermoston 
ja sydämen rakennepoikkeavuudet, jois-
ta yleisin on hermostoputken sulkeutu-
mishäiriöiden (ntd) kokonaisesiintyvyys 
7,6/10 000 (vuosina 1993–2009) eli vuo-
sittain n. 40 –45 kpl (Epämuodostuma-
rekisterin  viimeisimmät tilastot: http://
www.thl.fi/fi/tilastot/epamuodostumat). 
Ntd-raskauksia oli keskimäärin 45 vuo-
dessa. Näistä syntyi keskimäärin 18 lasta. 
Keskeytysten osuus oli 60 % parantuneen 
sikiödiagnostiikan ansiosta.

Foolihappolisän koko raskauden ai-
kainen käyttö on joidenkin tutkimusten 
mukaan hyödyllistä, koska se saattaa vä-
hentää ennenaikaisen synnytyksen riskiä. 
Tutkimukset ovat Taipaleen mukaan kui-
tenkin vielä alustavia. 

Foolihapon
saantisuositus

Foolihapon
vähimmäistarve on:

• naisilla 240 mikrog/vrk, 
 raskauden aikana 
 400 mikrog/vrk

• miehillä 300 mikrog/vrk

• lapsilla 50 – 300 mikrog/vrk

Jos on jo raskaana, foolihapon aloitus on myöhäistä,
sillä taso ei ehdi nousta riittävästi

ajatellen sikiön hermostoputken sulkeutumisen turvaamista.
”

”
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Työskennellyt vuodesta 2007  
opiskeluterveydenhuollossa Hyvinkää kaupungilla

Asiakkaina: Lähihoitajaopiskelijat sekä merkonomi- ja datanomiopiskelijat

Terveydenhoitaja Merja Mertanen tietää  
miten opiskelijat voivat tänä päivänä. 
Hän työskenteli ennen neuvolassa,  
mutta tapaa nyt Hyvinkään Hyria oppilaitoksen 2. asteen opiskelijoita, 
jotka ovat yli 16-vuotiaita sekä aikuisopiskelijoita.

Miten työsi  
on muuttunut viime vuosina?
– Paljonkin muutoksia on tapahtunut. 
Kun aloitin täällä työskentelyn, oli tämän 
lisäksi kaksi muuta yksikköä, joten kier-
sin kolmessa paikassa tekemässä tervey-
denhoitajan työtä. Nyt resursseja on saatu 
lisää ja pystyn pitämään avovastaanottoa 
päivittäin klo 10.00–13.30.  Silloin opis-
kelijat pääsevät tapaamaan minua ilman 
ajanvarausta.

Valtioneuvoston asetus (380/2009) 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta pa-
ransi opiskelijoiden terveydenhoitoa. Sen 
myötä terveystarkastukset koskevat nyt 
kaikkia opiskeluterveydenhuollon palve-
luihin oikeutettuja opiskelijoita. 1.8.2014 
voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuol-
tolaki on tuonut muutoksia mm.  monia-
laisen yhteistyön toimintatapoihin, joita 
vielä hiotaan Merja Mertasen mukaan. 

Millaisia haasteita 
kohtaat asiakkaittesi kanssa?
– Mielenterveyteen liittyvät asiat ja opis-
keluissa jaksaminen ovat nykyisin iso osa 
työtä. Opiskelijoiden poissaoloihin liitty-
vät asiat vaativat usein monialaista yh-
teistyötä.  On tärkeää hahmottaa opiskeli-
jan kokonaistilanne. Pohdimme mm. sitä, 
miten elämäntilanne saataisiin hallintaan 
niin, että opiskelu voisi jatkua loppuun 

saakka. Pyrimme estämään opiskelijan 
putoamisen opiskelusta pois, sillä se on 
tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ajatellen 
syrjäytymistä ja muita ongelmia. Näissä 
haasteissa tarvitaan koko oppilaitos mu-
kaan tukemaan opiskelijaa.

– Opiskelijan itsetuhoisuuteen liittyvät 
asiat ovat haasteellisia. Mielenterveyteen 
liittyvistä asioista mm. nuorisopsykiatria 
on järjestänyt  koulutusta, johon voimme 
osallistua mahdollisuuksien mukaan. 

Mikä on parasta työssäsi?
– Parasta on työn vaihtelevuus! Päivä on 
aina erilainen, opiskelijat tulevat hyvin-
kin erilaisissa asioissa tapaamaan minua. 
Tietynlainen itsenäisyys on myös työn 
mukava puoli, pystyn suunnittelemaan 
työtä itse. Pääosin se mitä ovesta tulee, 
määrittää kuitenkin työpäivän.

Tyypillisiä tehtäviä
– Ensimmäisen vuoden opiskelijat käy-
vät kaikki terveydenhoitajalla terveystar-
kastuksessa opintojensa alussa. Lisäksi 
opiskeluterveydenhuollossa tehdään kut-
suntojen ennakkoterveystarkastuksia. Työ 
sisältää myös paljon seksuaaliterveysneu-
vontaa, mm. raskauden ehkäisy, rokotuk-
sia ja sairausvastaanoton pitämistä. 

– Avovastaanotolla eniten kysytään 
infektiosairauksista ja niiden oireista, 
päänsärystä, mielialasta, jaksamisesta. 
Naiset kysyvät sukupuolitaudeista, eh-

käisystä tai virtsavaivoista. Opiskeluterve-
ydenhuollossa ehkäisynseurantakäynnit 
ovat keskitetty  minulle. Ehkäisyn seu-
rantakäynnit tehdään joka toinen vuosi 
terveydenhoitajalla ja joka toinen vuosi 
lääkärillä. 

– Klamydia on opiskelijoilla yleisin 
sukupuolitauti. Kondyloomaa on myös 
jonkin verran. Nuoret naiset pyytävät ny-
kyisin reippaasti testejä. Samoin pojatkin 
uskaltavat tulla. Osa nuorista tulee uuden 
seurustelusuhteen alussa pyytämään lä-
hetteen sukupuolitautitesteihin. 8-luok-
kalaiset saavat jo peruskoulussa tietoa 
seksiin, sukupuolitauteihin ja ehkäisyyn 
liittyvistä asioista kouluterveydenhuollon 
järjestämillä Young Love -päivillä.

– Minulle tulevat myös ne, jotka epäi-
levät olevansa raskaana. Raskaustestejä 
tehdään paljon. Pari vuotta sitten kesällä 
tuli mediassa paljon uutisointia ehkäisy-
pillerien turvallisuudesta ja sivuvaiku-
tuksista. Silloin jotkut lopettivat kesän 
aikana pillerit, mutta tulivat syksyllä 
kyselemään asiasta ja aloittivat ehkäisyn 
uudestaan. 

Millaiset asiat 
vaikuttavat ehkäisyn valintaan?
– Nuorten kohdalla useimmat aloittavat 
ensimmäisenä ehkäisymenetelmänä pille-
rin. Vaihtoehtoja käydään kuitenkin läpi ja 
tarkistetaan myös terveydelliset seikat, jot-
ka voisivat olla esteenä pillerien käytölle.

TERVEYDENHOITAJA TYÖSSÄÄN

Miten tietoisia 
nuoret ovat ehkäisystä?
– Nuoret ovat melko hyvin tietoisia. 
Käymme yhdessä vaihtoehdot läpi, joskus 
myös kaverien suositukset vaikuttavat va-
lintaan. Opiskelijoiden kohdalla ehkäisy-
valmisteen valintaan vaikuttaa myös raha. 

– Aloitustilanteessa ei vielä niinkään 
mietitä rahaa, koska kolmen kuukauden 
aloituspakkaus saadaan maksutta. Aloi-
tuspakkauksen pillerit eivät kuitenkaan 
ole edullisimpia, joten niiden loputtua 
kontrollikäynnillä saatetaan vaihtaa 
merkkiä. Jotkut myös lopettavat pillerit 

kokonaan 3 kuukauden jälkeen rahan ta-
kia ja aloittavat mahdollisesti esimerkiksi 
terveystarkastuksen yhteydessä uudes-
taan halvemmat pillerit. 

– Ehkäisyjä aloitetaan eniten 1-2 opis-
keluvuoden aikana. Yläkoulussa ehkäisyn 
aloittaminen on vähäisempää. Keväällä 
tulee enemmän ehkäisypyyntöjä kuin 
muina vuodenaikoina, halutaan kai va-
rautua kesään. Vuodesta 2008 olemme 
saaneet pitää myös kesävastaanottoa 
yhden hoitajan voimin kerrallaan Hyvin-
kään alueella. Tämä on osoittautunut tar-
peelliseksi opiskelijoille.

Mistä asioista 
pitäisi puhua enemmän? 
– Tupakka ja terveellinen ruokavalio 
ovat aiheita, joista olisi hyvä puhua vielä 
enemmän.

Yleensä nuoret kuvittelevat jo tietä-
vänsä kaiken näistä aiheista, mutta todel-
lisuudessa esimerkiksi ravinnon osalta 
saatetaan mennä myös liikaa ääripäihin. 
On myös havaittu, että tupakoivilla ja vä-
hän liikkuvilla on usein haasteita perus-
elämänhallinnassa.
– Huumeisiin liittyvät asiat huolestutta-
vat myös. Nykyisin tulee jatkuvasti uu-
denlaisia huumeita, joista ei ole valmista 
tietoa olemassa. On vaikeaa saada hyvää 
ja herättävää tietoa kaikista huumeista. 

Merja Mertanen pitää haasteita elä-
mänhallinnassa tämän päivän tyypillise-
nä ongelmana. Haasteet näkyvät uniryt-
missä ja epäsäännöllisessä syömisessä. 
On myös tavallista, että nuori ei käytä 
alkoholia, mutta juo runsaasti energiajuo-
maa ja valvoo koko yön viikonloppu-
na. Rytmi on sen jälkeen sekaisin ja on 
hankalaa saada takaisin arjen normaali 
päivärytmi. Vanhemmat eivät enää vält-
tämättä pysty vahtimaan tämänikäisiä ja 
opiskelu kärsii. Tällaisissa tilanteissa tar-
vitaan monialaista yhteistyötä mm. opin-
tojenohjaajan ja kuraattorin kanssa.

Terveydenhoitaja 
Merja Mertanen
Kuva: Toni Joronen
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Pienestä se lähtee!
Kynnys liikkumisen lisäämiseen 

ei saa olla liian korkea

”Kun ei ole liikkunut lainkaan, onkin 
helppoa lähteä kehittämään kuntoa, jo 
pienelläkin saadaan aikaiseksi paljon”, 
liikuntatieteen maisteri Sari Palenius 
kannustaa. Sari työskentelee Aavan hy-
vinvointi- ja urheiluklinikan johtajana.  

Palenius suosittelee aloittamaan pie-
nellä panostuksella, niin kynnys ei tun-
nu kohtuuttomalta ylittää. Hän kehottaa 
miettimään mihin käyttää aikaansa, jos 
tuntuu, ettei urheiluun löydy aikaa. Kan-
nattaa pitää aikapäiväkirjaa. 

 ”Pienet liikuntatuokiot kannattaa 
ottaa rutiiniksi: Esimerkiksi kolme ker-
taa viikossa 10 minuutin kävely tai muu 
liikunta auttaa alkuun. Saadaan aikai-
seksi hyvän olon tunne ja rutiini. Sen 
jälkeen liikuntaa on helppo lisätä vähän 
kerrallaan.” 

Positiivinen
oravanpyörä käyntiin
Sari Palenius ei suosittele paasaamaan 
virallisista liikuntasuosituksista, ettei lii-
kunta ala ahdistamaan. Terveydestä pu-
huminen ei myöskään motivoi ihmisiä. 
On tarkoitus tehdä asiasta helppoa. 

”Viikko viikolta pidennetään vaikka 
5 minuuttia kerrallaan liikunta-aikaa. 

Näin saadaan positiivinen oravanpyörä 
liikkeelle ja arjen esteet eivät tunnu vai-
vaavan. Jo kevyt liikunta kolminkertais-
taa energia-aineenvaihdunnan”, Palenius 
kuvailee.

Kannattaa pohtia sitä, mikä on mielei-
nen tapa liikkua. Liikunta voi olla osittain 
myös tavallista arkiliikuntaa. Siivouksen 
jälkeen voi vaikka vielä tehdä vatsalihas-
liikkeitä, kun lihakset ovat jo sopivasti 
lämmenneet. Julkisilla kulkemiseen voi 
yhdistää osan matkasta kävelynä. Kan-
nattaa myös miettiä, käyttääkö hissiä vai 
käveleekö portaat ylös. 

Erityisesti tasapainoharjoituksissa ke-
hitys näkyy Paleniuksen mukaan hyvin. 
Tasapaino alkaa huonontumaan jo 25 ikä-
vuoden jälkeen, joten sen harjoittaminen 
on tärkeää.

”Tärkeintä on liikkua hyvällä mielellä. 
Edistys tekee liikkumisen vielä sujuvam-
maksi ja mukavammaksi, se kannustaa. 
Jo muutaman liikuntaviikon jälkeen hyvä 
olo alkaa tuntua ja liikuntaan jää kouk-
kuun”, Palenius lupaa.  Säännöllinen lii-
kunta vaikuttavat hyvällä tavalla myös 
ruokarytmiin, uneen, rauhallisuuteen ja 
oman kehon kunnioitukseen. 

Sarin helpot vinkit 
liikkumisen edistämiseen:

• Mieti mielessäsi mahdolliset  
 hyödyt, mitä liikunnasta saa. 

• Tee tilanne helpoksi.  
 Ota aika itsellesi, saat rentoutua. 

• Älä jätä syömättä päivällä 
 tai tee liian pitkää päivää. 

• Muista myös juoda riittävästi 
 nestettä pitkin päivää. 

• Ota kaveri tai musiikkia 
 mukaan liikkumaan. 

• Panosta hyviin kenkiin! 
 Muuta ei välttämättä tarvita. 

• Luo pienestä liikunnasta 
 rutiini viikkoosi. 

• Pidä realistiset tavoitteet 
 ja kiitä itseäsi!

• Ei pidä noudattaa 
 yhtä ja samaa orjallisesti.

Sari Palenius auttaa sekä kuluttajia että 
työyhteisöjä liikkumaan oikein. Hänen 
luonaan käy sekä aktiivisia liikkujia että 
täysin liikkumattomia ihmisiä. Työka-
luina voidaan käyttää esimerkiksi viikon 
huoltosuunnitelmaa tai vuosihuoltosuun-
nitelmaa. Tarkoituksena on optimoida 
viikko- tai vuositasolla liikunnan mah-
dollisuudet. Kun liikunnalle on suun-
niteltu sopivat hetket, se myös toteutuu 
helpommin. 

Joskus tehdään myös henkilökohtai-
nen hyvinvointikartta. Siinä tutkitaan 
mm., mitkä asiat edistävät hyvää oloa, 
millaiset asiat voivat uhata liikkumista ja 
kunnon ylläpitämistä ja mitkä ulkoiset te-
kijät vaikuttavat urheiluun.

Palenius kehottaa myös palkitsemaan 
itseään hyvistä suorituksista joka kuu-
kausi. Lajeja on myös hyvä vaihtaa vuo-
denaikojen mukaan. Samaa lajia ei tarvit-
se jaksaa jatkuvasti. 

Miksi liikkuminen 
kannattaa?

• Liikunta vaikuttaa hyvään oloon. 
 Kyseessä ei ole pelkästään 
 endorfiinin vaikutus. Sitä erittyy  
 vasta kovan urheilusuorituksen 
 jälkeen. Hyvää oloa lisäävät 
 myös kehon lämmönnousu 
 ja tunne siitä, että pystyy 
 ylittämään itsensä. 

• Stressinhallinta paranee 
 ja -sietokyky kasvaa. 
 Masentuneisuus vähenee 
 ja ajatus selkenee. 
 Jo matalasykkeinen kävely 
 auttaa näihin asioihin. 

• Liikkuvuus ja lihasvoima  
 sekä tasapaino ovat tärkeitä 
 ikääntyessä. Ne heijastelevat 
 sitä, miten ihminen pärjää 
 kotona vanhana, lihasvoimaa 
 kannattaa siis kehittää! 
 Ravinto on tärkeä osa-alue 
 lihasten kannalta.

• Nollaus ja fyysinen rasitus 
 parantavat nukahtamista 
 ja unen laatua. 

• Kokonaisuus muuttu, kun alat 
 liikkua. Samalla huolehdit 
 muustakin hyvinvoinnista.

Sari Palenius, Liikuntatieteiden maisteri
Hyvinvointipalveluiden johtaja Aava

Hyvinvointi- ja urheiluklinikka

Monelle liikkumisen aloitus saattaa tuntua mahdottoman 
vaikealta. Ei ole aikaa, ei tiedä mikä laji sopisi, ei osata mi-
tään lajia tai ei haluta sitoutua kuntosalien pitkiin sopimuk-
siin. Mutta todellisuudessa mitään näistä asioista ei tarvit-
se miettiä, sillä jo pieni kävelylenkki säännöllisesti tehtynä 
edesauttaa liikunnallisuutta ja terveyttä.
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TERVEYSUUTISIA

Kofeiini aktivoi hiustenkasvua 
(Tiedelehti British Journal of Dermatology)

Mielenterveystaitoja opetellaan jo varhain

Tutkimuksen mukaan kofeiinista voi ol-
la apua hiusten kasvun edistämiseksi ja 
hiustenlähdön ehkäisemiseksi. British 
Journal of Dermatology -lehdessä mar-
raskuussa 2014 julkaistussa artikkelissa 
kerrotaan, että tutkimuksessa hiusten-
lähdöstä kärsiviltä koehenkilöiltä otettiin 
biopsia, ja hiusjuuret altistettiin kofeiinipi-
toiselle nesteelle. Osa hiusjuurista käsitel-
tiin myös dihydrotestosteronilla, joka on 
hiusten harvenemista aiheuttava hormoni. 

Kahdeksan päivän kuluttua myös ne 
hiusjuuret, jotka oli altistettu DHT:lle, oli-
vat kasvaneet. Tutkimustulosten mukaan 
hiusjuurten kasvu aktivoitui kofeiinin 
vaikutuksesta.

Naisille suunnattu Hiusprofessori-testi 
antaa arvion hiusjuurten elinvoimasta ja 
ohjaa hoitamaan hiuksia oikein. Hiusten-
lähtöä tutkinut tutkimusryhmä on saanut 

”Lapsen mieli -kirja on yksi vuoden tär-
keimmistä. Toivon jokaisen varhaiskasva-
tuksen ja neuvolan työntekijän löytävän 
sen ja saavan siitä ymmärrystä ja apua 
omaan äärimmäisen tärkeään ja syvästi 
inhimilliseen työhönsä”, kirjoittaa lasten-
psykiatrian erikoislääkäri Jukka Mäkelä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kir-
jan esipuheessa.

Pienen lapsen mielenterveyttä voi tu-
kea ja mielenterveystaitoja voi opettaa 
monin eri tavoin. Varhaiskasvatuksen 
ammattilaisilla on monia mahdollisuuk-
sia vahvistaa lapsen mielenterveyttä ja 
vaikuttaa perheiden hyvinvointiin. 

Puheeksi ottaminen, kohtaaminen, 
läsnäolo ja rakkaus ovat tärkeitä. Pienen 
lapsen mielenterveyttä tukevat muun 
muassa tunne- ja kaveritaitojen opettelu, 
turvallisten aikuisten läsnäolo sekä sään-
nöllinen arjen rytmi.

selville, että kofeiini stimuloi hiustenkas-
vua ja voi auttaa ehkäisemään naisten 
hiustenlähtöä.

Lähes joka toinen suomalaisnainen on 
kärsinyt tai kärsii hiustenlähdöstä. Nai-
set kärsivät hiustenlähdöstä erityisesti 
50 ikävuoden jälkeen, mutta lisääntyvä 
hiustenlähtö on nähtävissä jo selvästi 
nuoremmillakin ikäryhmillä, erityisesti 
40–49-vuotiailla, ja jo alle nelikymp-
pisillä. Tiedot käyvät ilmi Dr. Wolffin 
kehittämän, verkossa toimivan Hiuspro-
fessori-testin tuloksista. Testin on tehnyt 
yhteensä 1 435 suomalaisnaista. Testi 
löytyy verkosta, ja se auttaa edelleen yhä 
useampia naisia selvittämään omien 
hiusten kunnon.

Dr. Wolff / Plantur, 
Suomessa tuotetta edustaa Sirowa

Lapsen mieli -kirja rohkaisee ja in-
nostaa pienten lasten kanssa toimivia 
ammattilaisia tiedostamaan mielenter-
veyden edistämisen merkityksen hyvin-
voinnille. Kirjaan on koottu keskeisiä 
mielenterveyden tietoja ja taitoja lapsen 
näkökulmasta. Kirjan leikki-, liikunta-, 
musiikki- ja kuvataideharjoitukset anta-
vat mahdollisuuksia sukeltaa mielenter-
veyden teemoihin yhdessä lasten kanssa.

”Kirja on käytännöllinen opas taitoi-
hin, joita me aikuiset tarvitsemme tukeak-
semme lapsiamme kasvamaan hyvinvoi-
viksi ja tasapainoisiksi”, Mäkelä sanoo.

Kirja julkistetaan myöhemmin osana 
Turvallisin mielin -hankkeessa kehitettyä 
materiaalikokonaisuutta. 

Elina Marjamäki, Susanna Kosonen, 
Soile Törrönen ja Marjo Hannukkala: 
Lapsen mieli – Mielenterveystaitoja 
varhaiskasvatukseen ja neuvolaan. 
Suomen Mielenterveysseura. 2015. 125 s.

Yleistyvä ihosyöpä voi kroonistua
– Suojaa ihosi vaatteilla ja reilulla kädellä rasvaa

Ihon keratinosyyttisoluista kehittyvät 
syövät leviävät harvoin muihin elimiin 
tai imusolmukkeisiin. Tällaisia ovat mm. 
tyvisolusyöpä ja okasolusyöpä. 

”Tyvisolusyöpiä joudutaan usein hoi-
tamaan moneen kertaan vuosien varrella. 
Siksi voidaan ajatella tällaisen ihosyövän 
olevan tavallaan kroonista. Se ei lähetä 
etäpesäkkeitä eikä leviä kuten melanoo-
ma, mutta yleensä sitä esiintyy pitkäkes-
toisen uv-säteilylle altistumisen takia 
monessa paikassa”, ihotautien erikoislää-
käri Kari Saarinen kuvailee.

Lääkärin sanoin tyvisolusyöpä ei ta-
pa, mutta kiduttaa. Tauti vaatii jatkuvaa 
seurantaa, koska kasvaimet on kuitenkin 
hoidettava pois ennen kuin ne kasvavat 
hallitsemattomasti. 

”Hoitamattomana tyvisolusyövän kas-
vain tuhoaa kudosta kasvaen vaikka luun 
läpi. Tämän syövän hoito työllistääkin 
lääkäreitä tällä hetkellä eniten”, Saarinen 
kertoo.

Mistä 
tyvisolusyövän tunnistaa?
Saarisen mukaan tyvisolusyöpää (ba-
salioma) on eniten eläkeikäisillä, mutta 

se lisääntyy myös keski-ikäisillä ja nuo-
remmilla. Syöpää esiintyy tavallisimmin 
alueilla, jotka altistuvat eniten auringolle. 
Eniten näitä kasvaimia löytyy kasvoilta, 
poskista, nenästä, ohimoilta ja (erityi-
sesti) miehillä selästä. Tyvisolusyöpää on 
tilastojen mukaan ainakin 10 000 tapa-
usta vuodessa. Lääkäri arvelee todellisen 
luvun olevan tuplasti enemmän.

”Ihosyöpä kasvaa hitaasti vuosien 
mittaan. Potilaalla on saattanut olla hie-
man kasvava kyhmy jo vuosikausia. Kun 
pinta menee rikki eikä umpeudu millään, 
tullaan yleensä lääkäriin. Pinta saattaa 
arpeutua ja aueta taas helposti verta vuo-
taen”, Kari Saarinen kuvailee.

Vartalolla pinnallinen tyvisolusyöpä 
voi olla Saarisen mukaan psorin näköis-
tä ihottumaa, joka on saattanut kasvaa 
10 –15 vuotta. Jos voidehoidot tai hydro-
kortisoni eivät auta, niin kyseessä ei ole 
paikallishoitoon reagoiva ihottuma vaan 
pinnallinen kasvain. Koepalan avulla saa-
daan selville onko kyseessä syöpä.

Muita tyyppejä 
Okasolusyöpä on astetta vaarallisempi. 
Se voi esiintyä esimerkiksi limakalvol-
la ja huulessa, josta se voi levitä kaulan 
imu solmukkeisiin. Sen tunnistaa rumem-
masta haavautuvasta kyhmystä, joka on 
syylämäinen, karstoittuva ja vuotaa verta.

Asiantuntijana: 
Ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen, Plus Terveys Oy

Ihosyöpätyyppejä on erilaisia. Monia tyyppejä voidaan kuitenkin pyrkiä 
ehkäisemään tai löytämään varhaisessa vaiheessa, jolloin hoito yleensä 
onnistuu. Etenkin tavallisin tyyppi, tyvisolusyöpä, yleistyy jatkuvasti. 
Syynä on UV-säteilyn liika saanti.
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Aurinkokeratoosi on okasolusyövän 
esiaste. Keratoosia tavataan Saarisen mu-
kaan yli 100 000 tapausta vuosittain.  

”Esiaste on kavala, ihon aurinkoalu-
eilla esiintyvä ihottumamainen karkea 
läiskä, joka ei reagoi voiteisiin. Vuosien 
saatossa siitä voi kehittyä okasolusyöpä. 
Jos esiaste alkaa kehittyä, kyseessä on nk. 
Bowenin tauti. Silloin syöpä ei ole vielä 
kasvanut ihon läpi, vaan on ihonsisäinen 
okasolusyöpä”, Saarinen summaa.

Pahanlaatuinen melanooma on har-
vinaisempi kuin keratinosyyttisyövät. Se 
on kuitenkin vaarallinen, koska voi levitä 
iholta muualle elimistöön, jollei sitä huo-
mata ajoissa. Uusi luomi tai olemassa ole-
van luomen muutokset voivat olla merk-
kejä melanoomasta. Puolet sairastuneista 
on alle 65-vuotiaita.

Myös helposti ruskettuvat  
voivat olla riskiryhmässä
”Niin kutsuttu 1-tyypin iho, johon liittyy 
punainen tukka ja vaalea pisamainen iho, 
on suurimmassa riskissä saada ihosyöpä. 
Myös jos lapsena palaa auringossa toistu-
vasti, ihoon jää muistijälki ja vaurio jää 
pysyväksi”, Saarinen kuvailee. 

Ulkotöissä vuosia olleilla on myös 
muita suurempi riski sairastua, vaik-
kei iho olisi koskaan palanut. Silloin on 
Saarisen mukaan saanut niin runsaasti 
ultraviolettisäteilyä, että kokonaismäärä 
sinänsä alkaa vaikuttaa riskiin. Myös niil-
lä, joilla iho ruskettuu helposti, on paljon 
tyvisolu- ja okasolusyöpää.  Aurinkoa on 
otettu runsaasti vuosien varrella. 

Lisäksi riskiä lisäävät tietyt lääkkeet. 
Autoimmuunitauteihin, esimerkiksi reu-
maan tarkoitetut lääkkeet altistavat, kos-

ka niillä lamautetaan immuunipuolustus-
ta. Ihon korjausmekanismit eivät silloin 
toimi. Samoin käy elinsiirtopotilaille, 
joilla on jopa 100-kertainen riski saada 
okasolusyöpä. 

Aurinkovoiteen määrä 
ratkaisee tehon
”Vaatteet ja korkeakertoiminen aurinko-
suoja, jossa on sekä uva että uvb-suoja ja 
vähintään 30 suojakerroin, ovat parhaita 
suojautumismuotoja. Pienimpiä lapsia voi 
suojata vain vaatteilla.

Voiteissa voi olla kemiallinen tai fysi-
kaalinen suoja (sinkki- tai  titaanioksidi). 

Fysikaalinen suoja sopii paremmin lapsil-
le (ihon pinnalla värillisenä näkyvä paksu 
voide). Aikuisille taas kemiallinen suoja 
on usein miellyttävämpi. Aurinkovoide 
pitäisi levittää iholle heti aamulla ennen 
ulosmenoa.

Tutkimuksissa on havaittu, että 
useimmat ihmiset käyttävät niin pieniä 
määriä aurinkorasvaa, että todellinen 
suojakerroin voi jäädä jopa kahteen, kol-
meen, vaikka tuotteesta muuten saisi 30:n 
suojakertoimen. Pullossa lukeva kerroin 
ei siis toteudu, jollei rasvaa käytä oikeaa 
määrää. Voiteen määrää lisättäessä suoja-
kertoimen taso nousee jyrkästi.

Aurinkokeratoosi näyttää tältä. 
Olisi tärkeää havaita aurinkokeratoosi 
ennen sen kehittymistä okasolusyöväksi.
(Kuva: Kari Saarinen)

Liiallisen UV-altistuksen lisäksi on myös muita ihosyövälle altistavia  
tekijöitä, kuten esim. sairauden tai lääkityksen takia heikentynyt   
immuunipuolustus.  

Actinica® Lotion suojaa erittäin tehokkaasti sekä UVB- (SPF50+) että 
UVA-säteilyltä. Actinica Lotion on ensimmäinen ja ainoa aurinkosuoja-
aine, jonka on kliinisessä tutkimuksessa1 osoitettu ehkäisevän aktiinisen 
keratoosin ja okasolusyövän syntyä riskipotilailla.  Actinica Lotion on 
käytännöllisessä pumppupullossa, mikä helpottaa annostelua. 

Actinica Lotion on saatavilla apteekista.  

1. Ulrich C et al. Br J Derm. 2009; 161:78-84.
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ACTINICA® LOTION  
AUTTAA EHKÄISEMÄÄN IHOSYÖPÄÄ!1

Lue lisää: www.actinica.fi

SPF50+
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Puh. +46 18 444 03 30. E-mail: info.nordic@galderma.com
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Nykyisin mm. Galderma valmistaa 
standardoidulla annostelulaitteella varus-
tettua Actinica Lotionia, josta saa yhdellä 
painalluksella oikean määrän voidetta. 

Miten ihosyöpiä hoidetaan?
Leikkaushoito on yleensä okasolusyövän 
hoitomuoto. Esiasteissa käytetään myös 
jäädytyshoitoa ja kotona voidaan käyttää 
voidehoitoa. 

Fotodynaaminen hoito (pdt) on 
vaihtoehto leikkaushoidolle. Siinä ihon 
kasvainkudosalue käsitellään valolle 
herkistävällä aineella (esim. aminolevu-
liinihappo tai metyyliaminolevulinaatti) 

ja iho altistetaan tietyn aallonpituuden 
omaavalle valolle. Valo saa aikaan reak-
tion, joka johtaa kasvainsolujen tuhoutu-
miseen.

Tyvisolusyövässä voidaan leikata tai 
käyttää muita hoitomuotoja kasvaimen 
tyypin mukaan. Vuoden sisällä selviää 
yleensä, tarvitaanko lisähoitoa. 

Melanoomassa leikkaushoito on ainoa 
vaihtoehto.

Lähteet: 
- Finohta, thl.fi: Fotodynaaminen hoito 

ei-melanosyyttisen ihosyövän hoidossa
- www.terve.fi/ihosyopa/

Haasteena on, että ihmiset käyttävät liian vähän  
aurinkovoidetta. Liian pieni määrä voidetta  

ei saavuta lähellekään luvattua suojakerrointa.  
Voidetta on laitettava niin, että se näkyy ja tuntuu  

ennen imeytymistään.

”
”
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Nainen, pidä huolta itsestäsi – ajoissa!
 Liv® on naisten omatoimista rintojen tutkimista 
 edistävä apuväline. Rintasyövän varhainen toteaminen 
 on tärkeä tekijä sairauden selättämiseksi. Tutki rintasi 
 säännöllisesti, tee siitä rutiinia. 
 
 Liv®-pakkauksessa on mukana sydämenmuotoinen tutkimista 
 helpottava Duraflex-muovista valmistettu kalvo ja selkeät ohjeet 
 rintojen tutkimiseen. Kalvo on täytetty luonnollisella öljyllä 
 tutkimisen helpottamiseksi.
 
 Tuotteen ja kampanjan on alunperin kehittänyt Olivia Newton-John
 amerikkalaisten lääkärien kanssa. Päämääränä oli rintasyövän 
 varhainen toteaminen ja tehokkaan hoidon edistäminen. 

 Liity tiedostavien ja itsestään huolehtivien naisten joukkoon! 
 Tilaa Liv®-pakkaus itsellesi tai ystävällesi hintaan 26 eur (sis. 
 postikulut). Tee tilaus sähköpostitse osoitteella info@doctrina.fi. 

 Lisätietoa tuotteesta löydät: www.doctrina.fi


