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

Istu oikein  
– lantionpohja kiittää!

 Mistä naisen
väkivalta kumpuaa?

Miten valitset
AURINKOLASIT?

Vatsan hyvinvointia 
raskauden aikana

Tunnistatko
emätintulehdukset?

Hiuksia kannattaa
suojata UV:lta

Tilaa
Uuman terveyskirje!

Hoitaja  
– ilmoittaudu uuteen 

hyvänolon
tapahtumaan!
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LIITY UUMAN TYKKÄÄJIIN! 
JAA LEHTEÄ MYÖS MUILLE.

 SILMÄT SIELUN PEILINÄ
– JA TERVEYDEN!
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Käsissäsi on 10. Uuma-lehden numero. 
Lehteä on nyt tehty tasan kolmen vuo-
den ajan.

Edelleen haluamme tarjota naisten ter-
veydestä kiinnostavaa, ajankohtaista ja laa-
dukasta sisältöä. Lukijoinamme on palaut-
teiden perusteella sekä terveydenhuollon 
ammattilaisia että terveydestä kiinnostu-
neita naisia ja varmasti jokunen mieskin.

Syksyllä järjestämme myös hoitajille 
uuden tapahtuman, jonka teemana on 
hyvinvointi sekä potilaan että hoitajan 
näkökulmasta. Hyvinvointia tuotetaan 
nykyisin hyvin monin erilaisin keinoin, 
kukapa sitä ei tavoittelisi? Terveystekno-
logian innovaatiot tekevät omaa, mielen-
kiintoista hyvinvoinnin vallankumous-
taan. Syksyn numerossa haluamme tuoda 
myös siihen liittyviä uusia teemoja esiin.

Kesästä pitää nauttia unohtamatta 
itsestään huolehtimista. Jokaisella meil-
lä on oikeus omaan hyvinvointiin, jota 
pitäisi vaalia. Hyvinvoiva ihminen on ko-
konaisuus, joka jaksaa paremmin myös 
huomioida muita. Hyvinvointiin liittyvät 
sekä fyysiset että henkiset asiat.

Saimme tähän numeroon mukaan 
myös Maria Akatemian jutun naisen vi-
hasta. Tärkeä, mutta edelleen hieman 
vaiettu asia. Otsikko ”Väkivaltaisessa nai-
sessa asuu haavoitettu pikkutyttö”, herät-
ti pohtimaan tytön elämää ja sen herk-
kyyttä. Vihaa sisällään pitävä nainen voi 
saada paljon vahinkoa aikaiseksi, myös 
itselleen. Vihan käsittely on osa hyvin-
voinnin edistämistä. Onneksi siihenkin 
on tarjolla erilaisia apuvälineitä, joihin 
kannattaa tarttua. 

Hyvinvoivaa  
ja eheää kesää kaikille!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
Puh. 040 7541673

Pääkirjoitus

Kesäinen tervehdys!  
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Asiantuntijoiden esittely
Tätä Uuma-lehteä oli taas kanssamme tekemässä 
lukuisia osaavia asiantuntijoita. 
Suurkiitos teille hienosta työstänne!

• Optikko Taru Korja

• Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Henriikka Henttu

• Optometristi Erkki Tala

• Fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Heidi Lonka

• Hiustutkija LuK Annikki Hagros-Koski

• Demeter-työn koordinaattori, työnohjaaja Hanna Kommeri
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Liikunta
vähentää
vakavia
kaatumisvammoja

UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuk-
sessa monipuolinen liikuntaharjoittelu 
osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähen-
tää kaatumisvammoja. Kotona asuvien 
iäkkäiden naisten kaatumisvammojen 
määrä väheni puoleen säännöllisen lihas-
voimaa ja tasapainoa harjoittaneen lii-
kunnan ansioista. Liikunta paransi myös 
toimintakykyä. D-vitamiini puolestaan 
paransi luuntiheyttä, mutta ei toiminta-
kykyä eikä liikunnan tehoa.

Tutkimukseen osallistui  
yli 400 iäkästä naista
UKK-instituutin kaksivuotisessa tutki-
muksessa selvitettiin, voidaanko progres-
siivisesti etenevän, ohjatun liikunnan ja 
d-vitamiinilisän avulla vähentää kotona 
asuvien 70–80-vuotiaiden naisten kaatu-
misia ja parantaa toimintakykyä ja luus-
ton terveyttä. Tutkimukseen osallistui 
409 iäkästä tamperelaisnaista, joilla oli 
kohonnut kaatumisriski (kaatunut vä-
hintään kerran edellisen vuoden aikana), 
mutta ei estettä osallistua ohjattuun lii-
kuntaan. 

Tutkittavat satunnaistettiin neljään 
ryhmään liikunnan ja d-vitamiinilisän 
mukaan. Liikuntaryhmät harjoittelivat 
ensimmäisen vuoden ajan kahdesti vii-
kossa ja toisen vuoden kerran viikossa. 
Puolet tutkittavista sai päivittäin d-vita-
miinipillerin (20 µg) ja puolet lumeval-
misteen.

Monipuolista
liikuntaharjoittelua
Liikuntaharjoittelu sisälsi kuntosalihar-
joittelua ja salivoimistelua. Ohjelma to-
teutui hyvin. 

Lähtötilanteessa seerumin d-vitamii-
nitaso oli suosituksiin nähden riittävä, 
keskimäärin 68 nmol/L, ja pysyi samalla 
tasolla lumetta saavissa ryhmissä, mutta 
nousi yli 90 nmol/l d-vitamiinia saavissa 
ryhmissä.

Liikuntaharjoittelu paransi alaraajo-
jen isometristä lihasvoimaa yli 15 % ja 
voimantuottoa noin 6 %. Liikuntaharjoit-
telu paransi myös tasapainoa ja ylläpiti 
kävelynopeutta ja liikkumiskykyä. Kaa-
tumisten määrässä ei kuitenkaan ollut 

TERVEYSUUTISIA

eroa ryhmien välillä, mutta liikuntahar-
joittelu vähensi hoitoa vaativia kaatumis-
vammoja. Liikuntaryhmissä niitä sattui 
yli puolet vähemmän kuin vertailuryh-
mässä.

Kaatumisvammojen 
hoito on kallista
Kaatuminen on iäkkäiden yleisin louk-
kaantumisen syy. Vakavimmat kaatumis-
ten aiheuttamat vammat ovat luunmur-
tumia ja päävammoja. Vaikka suurin osa 
kaatumisista on harmittomia, joka viides 
kaatuminen johtaa terveydenhuollon vas-
taanotolle. Yhden kaatumistapaturman 
hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 
6000 euroa, joten kaatumisten ehkäisyyn 
on järkevää panostaa.

Lähde
 Kirsti Uusi-Rasi, Radhika Patil, Saija Karin-

kanta, Pekka Kannus, Kari Tokola, Christel 
Lamberg-Allardt, Harri Sievänen: Exercise 
and vitamin D in falls prevention among 
older women: A randomized clinical trial. 
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamain-
ternamed.2015.0225. Published online 
March 23, 2015
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Laseja valitessa optikko Taru Korja kehot-
taa kiinnittämään huomiota aurinkolasi-
en optisiin ja anatomisiin ominaisuuksiin 
sekä linssin materiaaliin.

Huomioi aurinkolaseissa
nämä asiat:

• UV-merkinnät

• Lasien suodatusominaisuudet 

• Linssin pintakäsittelyt; 
 heijastamattomuuskäsittely pitäisi olla 
 lasien sekä etu- että takapinnassa

• Kovapinnoite vastustaa linssipinnan 
 naarmuuntumista

• Myös omilla voimakkuuksilla olevia 
 aurinkolaseja sekä moniteholaseja 
 on saatavilla

• Älä unohda aurinkolaseja auton 
 kojelaudalle, liika lämpö saattaa 
 vaurioittaa linssin pinnoitteita

• Aurinkolasien pitää tuntua hyviltä 
 ja niillä katselun olla miellyttävää

“Huomaa, ettei lasien tummuus aina kerro 
kaikkea, sillä kirkaskin lasi voi suodattaa 
uv-säteilyn täysin”, Taru Korja muistuttaa.

Anatomiset ominaisuudet ovat Kor-
jan mukaan tärkeitä ja optikon kanssa 
kannattaa tarkistaa, miten lasit istuvat 

Aurinkolasit
  silmien parhaaksi
 – valitse lasit käyttötarkoituksen mukaan 

Aurinkolasit pitäisi valita käyttötarkoitusta ajatellen samoin kuin esimer-
kiksi kengät tai vaatteet. Urheilua, autolla ajoa tai auringossa oleilua 
varten on erilaisia laseja erityisominaisuuksilla. Silmien suojaaminen 
turvallisesti auringolta on kuitenkin tärkeintä.

Asiantuntijana 
optikko Taru Korja, 

Fenno Optiikka

kasvoilla. Oikein istuvat lasit eivät paina 
poskipäitä, eivätkä jätä painaumia kas-
voille. Väärän malliset lasit voivat poskille 
laskeutuessaan myös venyttää ihoa, eikä 
ilma pääse kiertämään lasien ja silmän 
välissä; linssit huurtuvat. 

Lasien pitää myös istua nenällä mu-
kavasti. Hyvät lasit suojaavat herkkää 
silmän ympärysihoa auringolta. Autoili-
jalle eivät sovi leveäsankaiset lasit, jotka 
estävät näkyvyyden sivuille.  

Miksi silmiä
pitää suojata auringolta?
Taru Korja muistuttaa, että aurinkola-
seilla on myös mekaanisen suojauksen 
merkitys, eli ne estävät ilmassa lentävän 
roskan ja vaikkapa hyönteisten silmiin 
joutumista. Lisäksi valo ja siristely lisää-
vät ryppyjä silmien ympärille. Vaikka 
uv-säteet ovat kohtuullisina määrinä ih-
miselle monella tapaa hyväksi, on silmien 

suojaus kuitenkin järkevää.
Silmälääkäri Jaana Penna Oulun 

yliopistollisesta sairaalasta kertoo, että 
keväthanget ja heijastavat vesistöt ovat 
silmille auringon kannalta rankimmat. 
Kirkas auringonvalo voi aiheuttaa sar-

veiskalvon tulehduksen eli ns. lumisokeu-
den, jossa silmän pintaosat tilapäisesti 
ärtyvät, silmät ovat punoittavat, valonarat 
ja kipeät. Näissä tilanteissa silmät siis 
kannattaa suojata aurinkolaseilla.

 ”Häikäistymiseltä suojaaminen on 
tärkeää myös autoa ajaessa, jolloin kyse 
on sekä turvallisuudesta että ajomuka-
vuudesta. Aurinkolasien avulla näkökyky 
on parempi kirkkaassa valossa”, Penna 
toteaa.

Silmien runsas auringolle altistumi-
nen saattaa aiheuttaa myös harmaakaihia 
pitkällä aikajänteellä. Lasten silmien suo-
jaamista ei myöskään pidä unohtaa. Esi-
merkiksi rattaissa istuvan silmiin aurinko 

”Älä nosta laseja otsalle,  
sillä niiden istuvuus löystyy  

ja lasit likaantuvat.”
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saattaa paistaa suoraan, eikä lapsi osaa 
aina varoa aurinkoon päin katsomista.

Laatulasien ja halpojen
aurinkolasien erot
”Linssin materiaali on hyvässä lasissa 
kova, eikä se naarmuunnu helposti. Hal-
voissa laseissa saattaa olla käytetty präs-
sättyä muovia optisen muovin sijaan. Sen 
optiset ominaisuudet ovat huonot. Linssi 
naarmuuntuu helposti ja sen uv-ominai-
suudet saattavat olla heikot. Siitä aiheutuu 
kuvautumisharhoja ja vääristymiä, jotka 
voivat aiheuttaa näkemisen epämuka-
vuutta ja jopa päänsärkyä”, Korja kertoo. 

Halvoissa aurinkolaseissa kehyksen 
materiaali ei pidä muotoaan käytössä. 
Lasit löystyvät helposti eivätkä ne pysy 
kasvoilla hyvin. Saranat saattavat olla hal-
voissa laseissa muovia, eli ne rikkoutuvat 
helposti. Niissä ei myöskään ole säätö-
ominaisuuksia, eikä niitä voi taivutella 
anatomisesti kasvoille sopiviksi.

Minkä väriset lasit ostaisin?
Linssien väreistä käydään paljon kes-
kustelua. Vain kokeilemalla erisävyisiä ja 
värisiä linssejä löytää itselleen parhaiten 
sopivan linssivärin.

Ruskea on hyvä väri, koska se terävöit-
tää kontrasteja. Tämä perustuu sinisen va-
lon suodattumiseen; sininen valo taittuu 
verkkokalvon eteen ja siroaa. Nämä omi-
naisuudet heikentävät kuvan tarkkuutta. 

Harmaan lasin läpi värit toistuvat 
enemmän samankaltaisina. Vihreässä 
linssissä esimerkiksi mittariston värit 
lentokoneissa näkyvät hyvin, joten lentä-
jät suosivat niitä.

Golfin pelaajat taas valitsevat lilan vä-
rin, sillä sen avulla näkee greenin leikka-
ussuunnan paremmin. 

Valon heijastumat kuriin
polarisoivilla linsseillä
Polarisoiva linssi poistaa vaakasuuntaisen 
valon heijastumisen. Tällaisista laseista 
on Taru Korjan mukaan hyötyä vesillä 
ja lumilla, koska ne vähentävät märästä 
pinnasta heijastuvan valon määrää. Ne 
toimivat hyvin myös kaupunkiliikentees-
sä, jossa kirkkaita heijastuksia tulee mm. 
auton konepellistä, näyteikkunoista ja 
monista muista pinnoista. 

Moottoripyöräilijät eivät kuitenkaan 
ole mieltyneitä polarisoivien linssien 
käyttöön, sillä niillä ei näe märkää tien-
pintaa hyvin.

Älykkäitä laseja
Älykkäät fotokromaattiset linssit ovat 
tummia jo perusväriltään mutta tummu-
vat auringonvalossa vielä tummemmiksi. 
Ne muuttuvat ruskeaksi tai harmaaksi. 
Tällaisia laseja on suunniteltu myös au-
toilijoille. Sisätiloihin tultaessa fotokro-
maattisten lasien vaaleneminen kestää 
hieman. Kylmällä ilmalla lasit vaalenevat 
hitaasti ja tummuvat nopeasti, lämpimäs-
sä päinvastoin. Aurinkorannoilla tällaiset 
lasit eivät siksi ole niin hyviä.

Laseissa voi myös olla liukuväri, joka 
on yläreunasta tumma ja vaalenee alas-
päin. Ulkona tällainen linssi on riittävän 
tumma, mutta alareunan kautta näkee 
kuitenkin hyvin lähietäisyydelle vaikkapa 
lukea tekstiviestin.

Pidä laseistasi hyvää huolta!
Lasit eivät kestä kovaa lämpöä, joten älä 
jätä niitä autossa esille aurinkoon toistu-
vasti. Lasien säännöllinen puhdistaminen 
ja säilytys kotelossa ovat tärkeitä.

Aurinkolasit lisäävät katselemisen 
miellyttävyyttä ja ne voivat lisäksi olla 
muodikkaat ja tärkeä osa pukeutumista.
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Naisen kyky nähdä itsessään hyvää ei 
ole aina itsestään selvää. Kuormittava 
elämäntilanne voi nostaa pintaan naisen 
sisäisen pikkutytön haavoitettua puolta. 
Tilanteet, joissa naisen sisäinen pahoin-
vointi ilmenee väkivaltana aiheuttavat 
naiselle häpeää ja syyllisyyttä. Puolisoon 
tai lapsiin kohdistuva väkivalta kohdistuu 
myös aina naiseen itseensä ja lisää sisäis-
tä pahoinvointia. Nainen saattaa tuntea 
itsensä huonoksi äidiksi tai puolisoksi 
ja on ihmeissään sisällään korventavista 
tunteista. ”Mitä tämä viha on? Mistä se 
kumpuaa? En minä ole tällainen.” Yksin 
ei ole helppoa muuttaa suuntaa. Tilantee-
seen, jossa omat tunteet purkautuvat ulos 
hallitsemattomana raivona, ei kannata 
jäädä yksin.

Maria Akatemian Demeter-työ tarjoaa 
apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät 
käyttävänsä väkivaltaa. Se on ennaltaeh-
käisevää perhe- ja väkivaltatyötä, jossa on 
erikoistuttu naisen psyykkisen ja fyysisen 
väkivallan dynamiikkaan. Työ käynnistet-
tiin psykoterapeutti Britt-Marie Perheen-
tuvan johdolla vuonna 2003 RAY:n tuke-
mana. Demeter-työssä on haluttu tuoda 
esiin naisen piilotettu aggressiivinen puoli 

Vihan ja väkivallan kysymykset 
ovat jokaisen kysymyksiä. Kenen 
tahansa on hyvä miettiä, miten 
vihan tunteiden kanssa kulloinkin 
itse pärjäilee. Viha on yksi tärkeis-
tä ihmisen perustunteista. Siinä 
on hyvää, rajaavaa ja eteenpäin 
vievää voimaa silloin kun se on 
hallinnassa. Kontrolloimaton, 
tiedostamaton viha voi purkau-
tua ulos yllättävissä tilanteissa.  
Se on tuhovoima, hallitsematon 
raivonpurkaus jolla satuttaa paitsi 
muita, myös itseä.

sekä vastata naisten avuntarpeeseen tä-
män puolen tunnistamisessa ja kohtaami-
sessa. Demeter-asiakastyön lisäksi tavoit-
teena on levittää työssä saatua kokemusta 
ja asiantuntemusta osaksi yhteiskunnan 
rakenteita tarjoamalla palveluita ammat-
tilaisille, jotka kohtaavat väkivallan kysy-
myksiä lähisuhteissa, perheissä, työyhtei-
söissä ja yhteiskunnassa.

Demeter-asiakastyö auttaa naisia otta-
maan vastuuta omista tunteistaan ja käyt-
täytymisestään. Naiset, joilla sisäisestä pa-
hoinvoinnista nousevat väkivaltaimpulssit 
kohdistuvat lähisuhteisiin tai itseen, otta-
vat yhteyttä saadakseen apua. Asiakkaat 
ovat muun muassa pienten lasten äitejä 
ja naisia, joilla on parisuhteessaan omaan 
väkivaltaisuuteen liittyviä ongelmia.

Demeter-työstä saadusta kokemuk-
sesta on luotu teoria naisen väkivallan 
dynamiikasta ja se on julkaistu kirjassa 
Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väki-
valta on ehkäistävissä (Britt-Marie Per-
heentupa, toim. Marjo-Riitta Karhunen, 
2010). Perheentupa kuvaa väkivallan 
syntymekanismia kirjassaan seuraavalla 
tavalla: ”Lapsuuden kokemukset vaikutta-
vat ratkaisevalla tavalla siihen, millainen 

PITKÄ KUUMA KESÄ

JA MÄ AION 
NÄHDÄ SEN...

Teksti: Hanna Kommeri
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aikuinen ihmisestä tulee. Ihminen kasvaa 
ihmiseksi ainoastaan vuorovaikutuksessa 
toisen ihmisen kanssa. Herkässä alkuvai-
heessa vuorovaikutuksen laatu ja sävy vai-
kuttavat meihin kauaskantoisella ja usein 
tiedostamattomalla tavalla värittäen tule-
vien ihmissuhteiden dynamiikkaa, fyysistä 
hyvinvointia ja suhtautumista elämään. 
Lapsuuden ajan ja psykofyysisen kehitys-
dynamiikan merkitys on noussut eri alo-
jen tutkimuksissa vahvasti esille. On osoi-
tettu miten läsnä oleva alkurakkaus on 
olennaista aivojen kehitykselle, hermojär-
jestelmän ja stressivasteen rakentumiselle. 
Psykodynaamiset lähestymistavat, neuro-
tieteen, biokemian ja peilineuroniteorian 
tutkimukset osoittavat kiintymyssuhteen 
merkittävyyttä. Olemassa oleva molem-
minpuolinen kiintymyssuhde tukee kan-
tavaa, ravitsevaa, suojaavaa ja eheyttävää 
kehitystä. Puuttuva alkurakkaudellinen 
yhteys synnyttää häiriytyvää kehitystä. 
Yleislääketieteen professori Kari Mattila 
toteaa Health and Social Support -tutki-
muksessa, että lapsuudessa koetut kiel-
teiset kokemukset altistavat monenlaisille 
sairauksille, esimerkiksi sydän- ja verisuo-

PITKÄ KUUMA KESÄ

JA MÄ AION 
NÄHDÄ SEN...

nisairauksiin, migreeniin ja vatsahaavaan. 
Myös unihäiriöitä ja masennusta kokevat 
enemmän ne, joilla on ollut runsaasti kiel-
teisiä kohtaamattomuuden kokemuksia. 
Riittävän läsnä olevan alkurakkauden 
merkityksen oivaltaminen ja vastuunotto 
siitä on näkökulma väkivallan ennaltaeh-
käisyyn ja kokonaisvaltaisen arvokkaan 
elämän mahdollistamiseen. Fyysisesti 
tai psyykkisesti kaltoin kohdeltu lapsi on 
myös potentiaalinen väkivallan tekijä.”

”Kukaan ei valitse traumatisoitunutta 
vanhemmuutta. Äiti ei välttämättä tie-
dosta omaa sisäistä haavoitettua lastaan, 
eikä siten pysty tunnistamaan millaisen 
vuorovaikutusdynamiikan hän muodos-
taa oman lapsensa kanssa. Mutta nainen 
voi kantaa vastuun muutoksesta ja valita 
työskentelyn, jossa tiedostaminen syvenee 
ja sen myötä sukupolviketjussa katkeaa 
vääristynyt tunneperimä”, Perheentupa 
toteaa. Naisen tiedostamistyöskentelyä tu-
kee Maria Akatemian Demeter-työ, jonka 
kolmivaiheiseen asiakasmalliin kuuluvat 
palveleva puhelin, kartoitusluonteiset yk-
silökeskustelut sekä ohjattu vertaisryhmä. 
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja 

luottamuksellisia. Asiakkaaksi pääsee Ma-
ria Akatemian valtakunnallisen Avoin linja 
-puhelinpäivystyksen kautta, josta ohjau-
dutaan kartoittaviin yksilökeskusteluihin. 
Kartoituskeskustelujen jälkeen asiakkaalla 
on mahdollisuus osallistua ammatillisesti 
ohjattuun vertaisryhmäprosessiin. Tässä 
prosessissa naisella on mahdollisuus saa-
da kosketus omiin tunteisiinsa ja työsken-
nellä niiden kanssa tietoisesti. Oman sisäi-
sen pikkutytön tarinaa tutkimalla löytyvät 
väkivallan juuret, psyykkinen ja fyysinen 
kaltoin kohtelu, josta omat aggressiot nou-
sevat. Itsetuntemustyöskentely, naiseu-
den vahvistaminen, oman arvokkuuden 
ymmärtäminen sekä naisyhteyden löytä-
minen ja kokeminen ovat vahvistavia ele-
menttejä, jotka ohjaavat naista kasvuun ja 
väkivallan kierteen katkaisemiseen.

Valtakunnallinen Avoin linja päivystää
maanantaisin ja torstaisin klo 16-18 
sekä perjantaisin klo 12-14 numerossa 
09 7562 2260. Lisää tietoa:
- www.maria-akatemia.fi

Väkivaltaisessa naisessa asuu

haavoitettu
pikkutyttö

creo
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MIKÄ VAIVAA?

Gynekologinen tulehdus

Se tavallinen naistenvaiva

”Kohtaan vastaanotolla paljon potilaita, 
joita mietityttävät erilaiset hiivatulehduk-
selle tyypilliset vaivat. Jos hiivatulehdus ei 
ole potilaalle entuudestaan tuttu, on syy-
tä sulkea pois muut mahdolliset oireiden 
syyt, kuten esimerkiksi sukupuolitaudit”, 
gynekologi Henriikka Henttu toteaa. 

Klamydia on tavallisin vaivoja aiheut-
tava sukupuolitauti. Harvinaisempia ovat 
esimerkiksi tippuri tai trikomoniaasi.

”On tärkeää, ettei vaivojen anna jatkua 
pitkään. Niihin ei pidä tottua vaan tutki-
tuttaa ja hoitaa ajoissa, jolloin paranemi-
nenkin on nopeampaa ja riskittömäm-
pää”, Henttu muistuttaa. 

Miten erotat 
tulehdukset toisistaan?
Jos hiivatulehdus oireineen on tuttu ja 
diagnosoitu aikaisemmin lääkärin vas-
taanotolla, on Henriikka Hentun mukaan 
järkevää ostaa lääke itse apteekista. 

”Jos oireet eivät katoa muutaman päi-
vän sisällä, täytyy aina tarkistaa lääkärillä 
mistä on kyse. Raskaana olevilla kynnys 
lääkärille menoon on vielä matalampi”, 
Henttu muistuttaa.  

Hiivatulehdukseen ei Hentun mukaan 
liity poikkeavaa hajua eikä vatsakipuja. 
Haju viittaa bakteerien aiheuttamaan tu-
lehdukseen. Jos vatsakipua ilmenee, on 
tulehdus todennäköisesti myös muualla 

kuin emättimessä. Hiivan tavallisia oi-
reita ovat kutina, kirvely ja kokkareinen 
valkovuoto. 

Bakteerivaginoosin erottaa kalamai-
sesta hajusta. Kyseessä ei silloin ole tart-
tuva tauti, vaan emättimen bakteerikanta 
on häiriintynyt. Bakteerivaginoosi hoide-
taan paikallisesti käytettävällä antibioo-
tilla.

Trikomonas-tulehdus on hyvin harvi-
nainen, mutta tarttuva. Se on alkueläimen 
aiheuttama tulehdus. 

Atrofinen emätintulehdus kuuluu 
vaihdevuosien jälkeiseen tilaan. Silloin 
limakalvoilla ei ole enää riittävästi est-
rogeenia ja ne ohenevat. Tämä aiheuttaa 
kuivuutta ja tulehdustilaa. 

Aerobisten bakteerien aiheuttamaan 
tulehdukseen ei liity hajua eikä juuri ku-
tinaa. Hoitona käytetään paikallista anti-
bioottivoidetta. 

Sytolyysi muistuttaa oireiltaan hii-
vatulehdusta. Emättimessä on silloin 
runsaasti maitohappobakteereita, jotka 
hajottavat emättimen pintasolukkoa. Val-
kovuoto on happamampaa, mikä voi ai-
heuttaa kutinaa. 

”Varsinkin nuorilla naisilla on usein sy-
tolyysia. Se ei ole haitallista, vaikka aiheut-
taa lieviä oireita. Sytolyysi on kuitenkin 
normaali tila, jota ei voi tai tarvitse hoitaa 
mitenkään. Kosteuttavaa perusvoidetta voi 

käyttää ja liikaa pesua tai saippuan käyt-
töä kannattaa välttää”, Henttu ohjeistaa. 

Vesipesu on 1–2 kertaa päivässä on 
riittävä, poikkeuksena kuukautiset, joiden 
aikana monet haluavat suihkuttaa ala-
pään wc-käyntien yhteydessä. Pesuaineita 
ei Hentun mukaan tarvita.

Puna- tai valkojäkälää esiintyy joskus 
varsinkin iäkkäillä naisilla. Se voi aiheut-
taa limakalvojen polttelua ja verenvuotoa, 
mutta ei ole tarttuvaa. Myös psoriasis 
saattaa olla syynä kutinaan.

Aktiiviseksi muuttunut seksielämä 
saattaa myös pistää limakalvot koetuksel-
le ja aiheuttaa tulehdusoireita.

Kutina ulkosynnyttimien alueella 
voi Henriikka Hentun mukaan aiheutua 
myös ihon kuivuudesta. Silloin ihon kos-
teutus esimerkiksi öljyllä auttaa.

Mitä Papa-koe kertoo?
Papa eli gynekologinen irtosolukoe antaa 
paljon tietoa. Ensisijaisesti sen avulla et-
sitään kohdunkaulan syövän esiasteita, 
mutta se kertoo myös tulehduksista ja 
valkovuoto-oireiden syistä. 

Se selvittää löytyykö hiivasienen rih-
mastoja, bakteerivaginoosia tai vaikkapa 
sytolyysia. Jos Papassa on paljon valkoso-
luja, voi kyseessä olla aerobisten baktee-
rien tulehdus. Papan lisäksi voidaan ottaa 
myös hiiva- tai bakteeriviljely.

Erilaiset emätintulehdukset ovat 
tavallisia vaivoja. On kuitenkin 
aina tärkeää selvittää, mistä vai-
vasta on todellisuudessa kyse. Ku-
tina on yleinen oire, mutta se voi 
viitata moneenkin aiheuttajaan.

creo
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Asiantuntijana 
Naistentautien ja synnytysten 

erikoislääkäri Henriikka Henttu, 
Lääkärikeskus Aava

Miten häädän hiivan?
Kaikki nykypäivän hiivalääkkeet ovat Hen-
riikka Hentun mielestä teholtaan hyviä. 

”On makuasia, mitä valmistetta ha-
luaa käyttää. Valmisteet vaikuttavat hiiva-
tulehdukseen muutamassa päivässä. Ras-
kauden aikana suosittelisin ennemmin 
emättimeen laitettavaa paikallishoitoa. 
Silloin on kuitenkin hyvä käydä lääkä-
rissä tarkistuttamassa, ettei kyseessä ole 
mitään muuta”, Henttu sanoo.

Hormonitasapainon muutokset lisää-
vät joillakin raskauden aikana hiivatuleh-
dusten määrää.

”Jos potilaalla on diagnosoitu toistuva 
hiiva, saattaa myös yhdistelmäehkäisypil-
lerillä joskus olla vaikutusta asiaan. Pil-
lerien lopettamista täytyy kuitenkin aina 
harkita tarkkaan”, Henttu toteaa.

Joskus toistuvaan hiivaan käytetään 
Hentun mukaan myös pitkää estohoitoa. 
Se sovitaan aina lääkärin kanssa.  

Hiiva ei varsinaisesti tartu, mutta jos-
kus miehelle voi tulla hiivaa esinahan alle. 
On kuitenkin harvinaista, että miehelle 
tulee oireita tai että häntä tarvitsisi hoi-
taa. Esimerkiksi diabetes saattaa altistaa 
miehenkin hiivatulehdukselle, jos veren-
sokeriarvot ovat pitkään korkealla. 

Maitohappobakteerilla on myös to-
dettu olevan hyviä vaikutuksia emätin-
tulehdusten ehkäisemiseen tai hoitoon. 

Varsinkin antibioottien aiheuttaman hii-
vatulehduksen voisi mahdollisesti estää 
maitohappobakteerikuurilla.

Voinko 
ennaltaehkäistä tulehduksia?
Pikkuhousunsuojien käyttö ei ole järke-
vää, jos ei ole vuotoa. Ne hautovat  pitkä-
aikaisessa käytössä ja saattavat aiheuttaa 
kutinaa ja hiivaoireita. Sama vaikutus voi 
olla kireillä ja tekokuituisilla vaatteilla.

Liiallinen hygienia ei myöskään ole 
hyväksi bakteeritasapainon kannalta. 

Henttu suosittelee myös välttämään iho-
karvojen täydellistä ajelua häpyalueella. 
Karvoituksen tehtävä on suojata sukueli-
miä ulkopuolisilta ärsytyksiltä. 

Hiivasyndroomasta keskustellaan pal-
jon. Terveillä ihmisillä ei ole siitä suoraa 
näyttöä. Valkoisen viljan ja sokerin vä-
hentämisen Henttu näkee kuitenkin kai-
kille ja varsinkin diabeetikoille hyväksi. 

Runsas ylipaino aiheuttaa ihopoimu-
jen kautta hautomista ja silloin hiivaa voi 
esiintyä myös muualla kuin sukuelinten 
alueella.
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KUIDUISTA APUA RASKAUSAJAN     UMMETUKSEEN
Ummetus on raskauden aikana 
yleinen vaiva. Raskausajan um-
metus johtuu hormoneista ja vat-
san kasvusta. Keltarauhashormoni 
rentouttaa suolistoa ympäröiviä 
lihaksia, ja ruoka kulkee suolis-
ton läpi tavallista hitaammin. Sil-
loin pääsee myös muodostumaan 
enemmän kaasua, joka aiheuttaa 
ilmavaivoja. 

Raskauden loppupuolella kasvava koh-
tu saattaa painaa suolistoa, jolloin moni 
kokee ainakin tilapäistä ummetusta. 

Kuidut ovat hyvä lääke ummetukseen 
ja niitä voi saada monenlaisista lähteistä. 
Kasvikunnan tuotteissa, kuten viljassa, 
kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa, on 
runsaasti kuituja. Viljan kuitu, jota saa-
daan täysjyväleivistä ja -puuroista, on 
erinomainen kuitulähde. Myös pellavan-
siemenrouheesta saa hyvin lisäkuitua. 

Usein ummetuksen hoitamiseen tarvi-
taan kuituja normaalia määrää enemmän. 
Avuksi voi ottaa apteekista saatavia kuitu-
valmisteita. Valmistetta voi liuottaa veteen 
tai sekoittaa muuhun ruokaan. 

Ärtyvän suolen oireyhtymään liitty-
vässä ummetuksessa (mukana ilmavai-
voja ja mahan turvottelua) kannattaa 
käyttää psylliumin siemeniä tai muita liu-
koisia kuituja sisältäviä valmisteita. 

Nestettä juodaan runsaasti, vähintään 
kaksi litraa päivässä, etenkin jos käyttää 
kuitulisänä leseitä tai apteekkivalmisteita.

Tunnetko liukenevat kuidut ?
Raskausajan ummetukseen tepsivät sa-
mat keinot kuin ummetukseen yleen-
säkin. Liukeneva kuitu, riittävä ve-
denjuonti, stressin hallinta, liikunta ja 
säännölliset elämäntavat pitävät huolta 
vatsan toiminnasta. 

Raskauden aikana kuidun tarve kasvaa 
entisestään ja ruokavalioon on hyvä lisätä 
liukenevaa kuitua syömällä esimerkiksi 
puuroa, kuitupitoista leipää ja vihannek-
sia tai kuituvalmisteita. Jos pahoinvoin-
tioireet ovat hankalia, voi kuitua lisätä 
raikkaaseen smoothieen tai jogurttiin ja 
juoda vesilasillisen kera.

Seuraa meitä sosiaalisessa 

mediassa! Löydät meidät 

hakusanalla “vatsantoiminta”.

Apu 
herkälle 

vatsalle
Sekoita jauhe

ruokaan tai 
juomaan

Tulee 
luonnosta

Siemenet 
rouhitaan 
jauheeksi

Käytä
päivittäin

Vi-Siblin sisältää luonnonmukaisesti vaikuttavaa ispaghula-tehokuitua, joka tasapainottaa vatsan toimintaa. 
Se hoitaa ja ehkäisee tehokkaasti erilaisia vatsaoireita, kuten ummetusta tai löysää vatsaa. 

Pieni päivittäinen Vi-Siblin-tehokuitulisä tekee vatsasta huolettoman – päivästä toiseen.

Vi-Siblin (isphagulasiemenkuori) on lääke toistuvan ummetuksen hoitoon ja päivittäisen kuidun saannin lisäämiseen. Isphagulasiemenkuori sitoo itseensä vettä, jolloin ulosteen 
koostumus normalisoituu. Hoito aloitetaan yhdellä annoksella päivässä, annosta lisätään vähitellen kunnes saavutetaan toivottu vaikutus, tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ota Vi-Siblin 
0.5-1 tuntia ennen muita lääkevalmisteita tai niiden jälkeen. Käytön yhteydessä on aina nautittava riittävästi vettä. Jos ummetus ei häviä 3 päivän kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Vi-Siblin 
sopii yli 12-vuotiaille sekä raskauden ja imetyksen aikana käytettäväksi. Älä käytä Vi-Sibliniä, jos sinulla on yli 2 viikkoa kestänyt suolen toiminnan äkillinen muutos, hankalahoitoinen 

diabetes,  nielemisvaikeuksia tai maha-suolikanavan tukoksia tai vuotoa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. P zer Oy.
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Lähteet:
- Terveyskirjasto.fi / Ummetus
- Vatsantoiminta.fi (Pfizer) /  

Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen /  
Jouni Tuomela
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L I U K E N E V I A  K U I T U J A
(SULUISSA NIIDEN TÄRKEITÄ LÄHTEITÄ): 

6	Arabinoksylaani ja sen variantit
 (vehnä, ruis ja pellavansiemen)
6	Betaglukaani (kaura ja ohra)
6	Inuliini* (sipuli, artisokka, 
 valkosipuli, purjo, tankoparsa, 
 sikurijuuri ja vehnä)
6	Oligofruktoosi* eli frukto-oligo-
 sakkaridi eli FOS (vehnä, ruis, 
 sipulit, teolliset elintarvikkeet)
6	Oligogalaktoosi*eli galakto-oligo-
 sakkaridi eli GOS (pavut, linssit 
 ja cashew-pähkinät)
6	Kasvikumit kuten guarkumi 
 ja arabikumi (makeiset ja muut 
 teolliset elintarvikkeet)
6	Pektiiini (hedelmät ja marjat)
6	Psyllium, joka koostuu pääosin 
 erilaisista arabinoksylaaneista 
 (psylliumjauhe, lääkekuitu 
 Visiblin tms. ja gluteenittomat 
 leivät/leivonnaiset)

KUIDUISTA APUA RASKAUSAJAN     UMMETUKSEEN

Seuraa meitä sosiaalisessa 

mediassa! Löydät meidät 

hakusanalla “vatsantoiminta”.

Apu 
herkälle 

vatsalle
Sekoita jauhe

ruokaan tai 
juomaan

Tulee 
luonnosta

Siemenet 
rouhitaan 
jauheeksi

Käytä
päivittäin

Vi-Siblin sisältää luonnonmukaisesti vaikuttavaa ispaghula-tehokuitua, joka tasapainottaa vatsan toimintaa. 
Se hoitaa ja ehkäisee tehokkaasti erilaisia vatsaoireita, kuten ummetusta tai löysää vatsaa. 

Pieni päivittäinen Vi-Siblin-tehokuitulisä tekee vatsasta huolettoman – päivästä toiseen.

Vi-Siblin (isphagulasiemenkuori) on lääke toistuvan ummetuksen hoitoon ja päivittäisen kuidun saannin lisäämiseen. Isphagulasiemenkuori sitoo itseensä vettä, jolloin ulosteen 
koostumus normalisoituu. Hoito aloitetaan yhdellä annoksella päivässä, annosta lisätään vähitellen kunnes saavutetaan toivottu vaikutus, tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ota Vi-Siblin 
0.5-1 tuntia ennen muita lääkevalmisteita tai niiden jälkeen. Käytön yhteydessä on aina nautittava riittävästi vettä. Jos ummetus ei häviä 3 päivän kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Vi-Siblin 
sopii yli 12-vuotiaille sekä raskauden ja imetyksen aikana käytettäväksi. Älä käytä Vi-Sibliniä, jos sinulla on yli 2 viikkoa kestänyt suolen toiminnan äkillinen muutos, hankalahoitoinen 

diabetes,  nielemisvaikeuksia tai maha-suolikanavan tukoksia tai vuotoa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. P zer Oy.
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Kokki Jouni Tuomelan vinkkejä 
leivontaan ilman vehnäjauhoja

Leivonnassa kuituvalmisteilla ja erilaisilla 
jauhoseoksilla voi korvata monelle herk-
kävatsaiselle huonosti sopivat vehnäjau-
hot. Kuituvalmistetta käytettäessä tulee 
aina nauttia runsaasti vettä, ja leivon-
nassa kuituvalmiste turvotetaan vedessä 
noin 10 minuutin ajan ennen jauhojen 
lisäämistä.

Mitä täytyy ottaa huomioon, 
kun leipoo kuituvalmisteella?

6 Kun leivotaan ilman vehnäjauhoja, ei 
taikinaan saa samanlaista sitkoa. Taiki-
na ei veny, eikä sitä pysty vaivaamaan, 
sillä rakenne on niin erilainen. Siksi 
täytyy keksiä jotain, millä ”huijata”.

Miten kuituvalmisteen käyttö 
vaikuttaa muihin  
käytettäviin ainesosiin?

6 Nestettä ei voi käyttää yhtä paljon. 
Vehnäjauhoilla leivottaessa vettä tar-
vitaan sitkon luomiseen yhdessä jau-
hojen kanssa vaivaten. Silloin veden 
tarve on kohtuullisen iso, mutta sitko 
tekee taikinasta tiiviin. Kun sitkoa ei 
ole, täytyy veden määrää pienentää. 
Kuituvalmisteen turvottaminen ve-
dessä on kuitenkin tärkeää.

Mitkä ovat hyviä vaihtoehtoja 
vehnäjauhoille leivontaan?

6 Maissijauho on hyvä, sillä se sitoo tai-
kinaa. Tattarijauhosta tulee ilmavuut-
ta, ja siksi oiva blinitaikina. Nykyisin 
on tarjolla runsaasti erilaisia jauho-
seoksia, joita voi käyttää vehnäjauho-
jen sijaan.

Esimerkkinä  
vatsaystävällinen sämpyläohje:

 2,5 dl  vettä
 1  mitta kuituvalmistetta
 25 g  tuoretta hiivaa
 2,5 dl  gluteenitonta jauhoseosta
 1 dl  tattarijauhoja
 2 tl  suolaa

Mittaa käden lämpöinen vesi ja lisää sii-
hen kuituvalmiste, suola ja hiiva. Sekoita 
hyvin ja anna seistä n. 15 minuuttia. Lisää 
jauhot, kun kuituvalmiste on suurusta-
nut nesteen, ja sekoita hyvin. Jos taikina 
tuntuu löysältä, lisää rohkeasti jauhoja. 
Taikinaa ei tarvitse vaivata. Anna kohota 
lämpimässä 30 min. Muotoile sämpylät ja 
paista 220 asteessa 20 minuuttia. Voit tar-
kastaa ovatko sämpylät kypsiä koputta-
malla pohjaa. Jos pohja kumisee sämpylä 
on valmis, jos ei, malta vielä hetki.



14

Sarja on kehitetty saksalais-italialais-suo-
malaisessa yhteistyössä. Verkoston suo-
malaisedustuksesta mukana on dosentti 
(biotekniikan tohtori) Kristiina Ylihonko, 
jolla on pitkä tausta mm. lääketeollisuu-
den parissa. Adesson tuotteet valmiste-
taan milanolaisessa lääketehtaassa.

“Suomessa on paljon nivelrikkoisia, 
joten tärkein tuotteemme NivelMix halut-
tiin saada Suomen markkinoille. Nivelten 
toimivuudesta huolehtivan valmisteem-
me vaikuttavien aineiden yhdistelmä on 
uniikki. Emme tuo samanlaisia tuotteita, 
joita muilla jo on, vaan kehitämme uu-
denlaisia, tehokkaita yhdistelmiä”, toimi-
tusjohtaja Merja Heponiemi kertoo.

Adesson sarjaa saa ostaa vain aptee-
keista, näin myös muissa Euroopan mais-
sa. “Päädyimme pelkkään apteekkimyyn-
tiin, koska tuotteidemme tieteellinen 
tausta on vahva”, Heponiemi toteaa.

Adessolla uskotaan vahvasti omiin tuot-
teisiin, vaikka kilpailu alalla onkin ko-
vaa. “Meillä on pienet resurssit, mutta 
tuomme tuote kerrallaan uutta ja erilaista 
markkinoille, laatu puhukoon puolestaan. 
Meille on tärkeää, että tunnemme koko 
tuotantoketjun ja tuotteemme raaka-ai-

neet ovat puhtaita ja eurooppalaisia”, He-
poniemi summaa.

Tällä hetkellä markkinoilla on seitse-
män tuotetta, joita myydään noin sadassa 
apteekissa.

Nivelten terveyden merkitys 
korostuu iän myötä
Kun esimerkiksi yli 50-vuotias harras-
taa urheilua, polvet voivat joutua koville. 
Ikänsä liikuntaa harrastaneiden nivelet 
alkavat väkisinkin olla kuluneet ja äkis-
ti aloittaneilla nivelet eivät ole enää yhtä 
kestävät kuin nuorena. Suomessa on yli 
miljoona nivelrikkoa sairastavaa.

Jääkiekkoilijat, jalkapalloilijat, rat-
sastajat ja monet muut aktiiviharrastajat 
saattavat jo nuorempanakin saada nivel-
vaivoja. Nivelet ja rustot tarvitsevat mm. 
kollageenia, glukosamiinia ja hyaluroni-
happoa, jotta rustot uudistuisivat. Kolla-

geenin tuotanto alkaa iän myötä hiipua, 
joten nivelet eivät ole enää niin kestävät.  
Kondroitiinin on tarkoitus pitää ylimää-
räinen neste poissa nivelistä.

Joskus kuluneisiin niveliin laitetaan 
myös pistoksina hyaluronihappoa. Nivel-
Mix-tuotteessa hyaluronihappo saadaan 

suun kautta ja tutkimusten mukaan 10 % 
siitä kulkeutuu niveliin. 

Jos kyseessä on nivelrikko, on painon-
hallinnalla ja perimällä merkityksensä. 
Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta oirei-
ta voidaan helpottaa. Rustokudoksen kor-
jaamista ja tuottamista voidaan parantaa 
lisäravinteiden avulla. Nivelrikkoisen olisi 
tärkeää liikkua ja syödä terveellisesti. Suo-
siteltavia liikuntalajeja ovat esimerkiksi 
kävely, pyöräily, vesivoimistelu ja hiihto.

Adesso Nutraceuticals Oy on vuoden vanha kaarinalainen yritys, joka 
tuo suomalaisten saataville uuden, pitkään kehitetyn eurooppalaisen 
lisäravintosarjan. Sarjassa halutaan panostaa laadukkaasti valmistettui-
hin tuotteisiin, jollaisia ei ennen ole ollut markkinoilla.

Toimitusjohtaja Merja Heponiemi
pitää Adesson tuotteiden
vahvaa tutkimustaustaa
ja puhtaita raaka-aineita erityisen tärkeänä.

          Hyvinvointia tarjolla 

Puhtia puhtaista
           raaka-aineista 

”Tieteellinen tutkimus, raaka-aineiden puhtaus       
    ja uniikit tuotteet ovat meille sydämen asia.”

YRITYSESITTELY
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Adesson NivelMix-valmiste sisältää 
kollageenin lisäksi hyaluronihappoa, glu-
kosamiinia ja kondroitiinia. Nämä ovat 
Adesson tutkijoiden mukaan kaikki tär-
keitä aineita nivelen hyvinvoinnille.

 
Liikunnasta pitää palautua
Reippaan liikunnan jälkeen lihakset ovat 
usein ns. maitohapoilla, eli kipeytyvät. 
Antioksidantit lievittävät tunnetusti eli-
mistön stressitilaa, palauttavat ja poistavat 

kipua vaikuttamalla energia-aineenvaih-
duntaan. Kipeytyneillä lihaksilla ei suosi-
tella harrastamaan kovaa liikuntaa, vaan  
matalatehoista. Kipeytyneet lihakset lisää-
vät vammariskiä ja heikentävät suoritusta. 

Adesson VitaMix-valmiste pyrkii te-
hostamaan sokerin sisäänottoa soluihin 
ja kiihdyttämään näin energia-aineen-
vaihduntaa. Tuote on tarkoitettu esimer-
kiksi raskaan liikunnan jälkeiseen palau-
tumiseen tai stressitilan helpottamiseen.

Lähteet:
-  http://adesso.fi
-  Suomen Nivelyhdistys ry
-  Terveysportti.fi / nivelrikko (Duodecim)
-  International Journal of Medical Sciences; 

2009; 6(6):312-321 
 Safety and efficacy of undenatured 
 type II collagen in the treatment 
 of osteoarthritis of the knee: 
 a clinical trial, David C. Crowley et al
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Optikkoliikkeet ovat laajentaneet 
palveluitaan asiakkaan kokonais-
valtaisempaan palveluun. Monet 
eivät tule ajatelleeksi, miten tär-
keää näön terveyttä olisi seurata 
erityisesti 40 ikävuoden jälkeen. 
Optikot pystyvät tutkimaan sil-
miä melko syvällisesti, jos heidän 
osaamistaan vain hyödynnetään.

Asiantuntijana
optometristi,  

maajohtaja Erkki Tala,  
Specsavers

Näöntutkimus
       voi paljastaa monia asioita

Pelkkä silmälasien valinta ei riitä, vaan 
silmiä pitäisi seurata kokonaisvaltaisem-
min. 

”Suomessa optikoiden osaaminen on 
vielä rajallisessa käytössä. Silmälääkärit 
tekevät meillä paljon näöntutkimuksia, 
kun vaikkapa muissa pohjoismaissa op-
tikoilla on keskeinen rooli ensisijaisena 
näöntutkijana. Optikot voisivat tuoda 
merkittävää lisäarvoa silmien tervey-
teen”, maajohtaja Erkki Tala toteaa. 

Silmäsairauksia on eniten ikääntyvillä, 
mutta osa silmiin heijastuvista elämänta-
pasairauksista ei katso ikää. Optikoiden 
näöntutkimuksissa käy noin miljoona 
suomalaista vuosittain. Elämänlaadun 
ylläpitäjänä sekä työ- ja toimintakykyyn 
liittyvissä asioissa silmien terveys on tär-
keässä roolissa. 

Silmät  
ovat muun terveyden peili

Silmäterveys ei rajoitu vain perinteisiin 
silmäsairauksiin. Silmät ovat Erkki Talan 
mukaan hyvä indikaattori myös kansan-
sairauksille, kuten diabetes ja verenpaine-
tauti. Nämä sairaudet jättävät hoitamat-
tomina jälkensä silmiin. Jos silmät olisi 
tutkittu säännöllisesti, olisi myös vaik-
kapa löytämätöntä tyypin 2 diabetesta 
päästy hoitamaan aiemmin. 

Osa optikoista tekee nykyisinkin sil-
mien terveyteen liittyviä tutkimuksia.  
”Meillä käytetään digitaalisia silmän-
pohjakameroita, joiden avulla dokumen-
toidaan silmänpohjan tila jokaisessa 
näöntutkimuksessa. Silmien terveyden 
kehitystä voidaan kuvien avulla helposti 
vertailla vuosien varrella. 

creo
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Näöntutkimus
       voi paljastaa monia asioita

Silmänpaineen mittaus on toinen tär-
keä asia optikolla tai silmälääkärillä käy-
dessä. Kohonnut silmänpaine lisää riskiä 
glaukoomaan eli silmänpainetautiin. 

”Teemme tutkimusten yhteydessä 
monenlaisia löydöksiä. Viitteitä diabe-
teksestä, verenpainetaudista, silmän-
pohjarappeumasta, laskimo- ja valtimo-
tukoksista tulee säännöllisesti vastaan. 
Kuvia käytetään myös osittain lääkäreillä 
pohja-aineistona, kun potilasta tutkitaan 
enemmän. Silmälääkäri tekee tarvittaessa 
silmien syvemmän terveystarkastuksen 
ja diagnosoi sairaudet. Voimme myös etä-
konsultoida silmälääkäriä, jos optikko ha-
luaa varmistua löydöksistä”, Tala kertoo. 

Varsinaisten sairauksien lisäksi sil-
mänpohjista löytyy muutakin. Esimer-
kiksi luomia on ihon tavoin myös sil-
mänpohjissa. Niitä olisi hyvä tarkkailla 
samalla lailla kuin ihonkin luomia. Pieni 
osa myös näistä silmänpohjan luomista 
voi kehittyä pahanlaatuisiksi kasvaimiksi.

Mitä silmistä 
voi löytyä?

• Ikä tuo tullessaan kaihia 
• Glaukoomaa
• Silmänpohjan 
 rappeumasairauksia
• Yleissairauksia kuten; sydän- 
 ja verisuonisairaudet, diabetes

Näöntutkimuksen 
suositukset

• Optikon tutkimuksessa suositel-
laan käytävän noin kahden vuoden 
välein. Laseja käyttäville se onkin 
luonteva sykli. 
• Suomessa ei ole julkisen tervey-
denhuollon järjestämää näöntut-
kimusta kouluiän jälkeen, vaan sil-
mätutkimukset ovat jokaisen oman 
aktiivisuuden varassa. 
• Käypä hoito -suositus: Silmälää-
kärin tutkimuksessa on hyvä käydä 
yli 40-vuotiaana viiden vuoden vä-
lein ja 60-ikävuoden jälkeen kolmen 
vuoden välein.

Päänsärky paljasti
kohonneen silmänpaineen

Nina Ekholm kertoo tarinansa

Sisustusalan yrittäjä Nina Ekholm tilasi 
elämänsä ensimmäiset lasit noin 40-vuo-
tiaana ikänäön yllättäessä. Aiemmin sil-
missä ei koskaan ollut mitään ongelmia. 

”Kaksi vuotta sitten sain +1,5-vahvui-
set lasit. Olen melkein 50-vuotias ja huo-
masin näön heikentyneen merkittävästi 
viime talven Aasian matkan jälkeen. Var-
sinkin pimeässä on vaikeaa nähdä. Au-
ringossa pystyin hyvin lukemaan ilman 
laseja ulkomailla, pimeässä Suomessa 
lukeminen olikin vaikeaa” Nina kuvailee. 

Lentokoneessa Ninan vasempaan 
silmään tuli kipua ja paineen tunnetta. 
Lisäksi päätä särki keskeltä. Kotona hän 
meni optikolle näöntutkimukseen, johon 
sisältyi myös silmänpohjakuvaus. 

”Sain uudet lasit, mutta silmäpoh-
jankuvauksissa löytyi muutakin. Toisen 
silmän näköhermon pää vaikutti poik-
keavalta. Optikko lähetti kuvat silmälää-
kärille, joka vahvisti havainnot vasem-
massa silmässä olevista poikkeamista. 
Silmäpaineet olivat myös kasvaneet eri-
tyisesti toisessa silmässä”, Nina kertoo.

Lääkäri epäili alkavaa glaukoomaa eli 

silmänpainetautia. Nina meni vielä omal-
le silmälääkärille tarkempiin testeihin 
ja kuvauksiin. Arvot eivät onneksi vielä 
olleet niin hälyttävät, että silmät olisivat 
vaurioituneet pahasti. Nyt Nina käy vuo-
sittain tarkistuttamassa silmänsä ja mit-
tauttamassa silmänpaineet. Jos paineet 
nousevat liikaa, voidaan käyttää lääkityk-
senä silmätippoja, jotka laskevat paineita. 
Näin suuria tuhoja voidaan välttää. 

”Meillä on suvussa varsinkin naisilla 
ollut silmäsairauksia, jopa näön menetys-
tä. Minulla on nyt tilanne hallussa, koska 
käytän oikeanlaisia laseja ja silmänpai-
neita tarkkaillaan säännöllisesti. Onneksi 
satuin ajoissa tutkimukseen, jossa kuvat-
tiin silmät”, Nina toteaa.

Glaukooma on silmän näköhermon si-
araus, joka hoitamattomana johtaa näkö-
kenttäpuutoksiin ja jopa sokeutumiseen.

Glaukooma on osin periytyvä sairaus. 
Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi ko-
honnut silmänpaine, ikä ja likinäköisyys. 
Hyvällä hoidolla voi hidastaa tai estää vau-
rioiden eteneminen ja näön menetys, mut-
ta jo syntyneitä vaurioita ei voi korjata.
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Tutkimuksen mukaan erityisesti suoma-
laisilla on vaikeuksia hahmottaa omaa pai-
noaan. Vain 4 % piti itseään liikalihavina.

Terveysnäkökulmasta on merkittävää, 
että lähes neljännes kaikista eurooppa-
laisista tutkimukseen vastanneista ei 
tiennyt, että liikalihavuus voi aiheuttaa 
sydänverisuonitauteja, diabetesta sekä 
korkeaa verenpainetta. Alle puolet tunnis-
ti yhteyden aivohalvausten ja ylipainoi-
suuden välillä ja vain 16 % liikalihavuu-
den ja erilaisten syöpien välisen yhteyden.

Suomessa lähes puolet ihmisistä, jotka 
pitävät itseään ylipainoisina, on todel-
lisuudessa liikalihavia. Viimeaikaisten 
tutkimusten mukaan vanhemmat usein 
aliarvioivat lastensa painon.

  

Tiesitkö tämän lihavuudesta?

Optikon Kokonaisvaltainen näöntutkimus, arvo 29€. Silmänpohjakuvaus suoritetaan ensimmäisen käynnin yhteydessä ja myöhemmin tarvittaessa. Saatavana kaikista Specsavers Optikko -liikkeistä. ©2015 Specsavers.

Näöntutkimuksen edelläkävijän 
Kokonaisvaltainen näöntutkimus 29 €

Varaa näöntutkimusaika 
lähimmästä liikkeestämme 
osoitteessa: specsavers.fi

Tutkimus sisältää digitaalisen silmänpohjakuvauksen ja silmänpainemittauksen
Ilmainen näöntutkimus yli  60-vuotiaille

670930_FUNDUS _210x144_FI.indd   2 5/6/15   3:16 PM

Tutkimuksen perusteella listattiin seit-
semän harhakäsitystä liikalihavuudesta, 
joista selviää, että eurooppalaiset:

• Uskovat, että he perheenjäsenineen 
 ovat normaalipainoisia

• Aliarvioivat painonhallinnan 
 merkityksen

• Ajattelevat, että liikalihavuus 
 ei ole sairaus

• Eivät ole tietoisia, että liikalihavuus 
 aiheuttaa monia vakavia sairauksia

• Ajattelevat, että liikalihavuus 
 ei ole yhtä vaarallista kuin tupakointi

• Ajattelevat, että ruokavalio ja liikunta
 ovat lähes aina paras keino parantaa 
 liikalihavuus

• Ajattelevat, että kunnallisen terveyden-
 huollon maksamilla lihavuushoidoilla,
 kuten leikkauksilla, on vähäinen arvo.

Euroopanlaajuinen tutkimus: 
Liikalihavuus on vähätelty uhka 
– Tutkimuksen mukaan suomalai-
sista 24 % on liikalihavia ja 33 % 
ylipainoisia. 

”Liikalihavuus: aliarvioitu uhka” (Obesity, an underestimated threat: Public perceptions of obesity in Europe) -tutkimuksen 
englanninkielinen tutkimusraportti: http://easo.org/obesity-an-underestimated-threat/

creo
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Optikon Kokonaisvaltainen näöntutkimus, arvo 29€. Silmänpohjakuvaus suoritetaan ensimmäisen käynnin yhteydessä ja myöhemmin tarvittaessa. Saatavana kaikista Specsavers Optikko -liikkeistä. ©2015 Specsavers.

Näöntutkimuksen edelläkävijän 
Kokonaisvaltainen näöntutkimus 29 €

Varaa näöntutkimusaika 
lähimmästä liikkeestämme 
osoitteessa: specsavers.fi

Tutkimus sisältää digitaalisen silmänpohjakuvauksen ja silmänpainemittauksen
Ilmainen näöntutkimus yli  60-vuotiaille

670930_FUNDUS _210x144_FI.indd   2 5/6/15   3:16 PM

www.salli.com

Salli. 

Kuuntele kehoasi, 

valitse Salli. 

Hyvinvointisi puolesta jo vuodesta 1990.

Hoitajien suuri hyvinvointipäivä
Torstaina 8.10. 2015 alkaen klo 14
Helsinki, Paasitorni
Hoitajalla on laaja osaaminen ihmisen hyvinvoinnista. 
Tänä päivänä tietoa tarvitaan jatkuvasti lisää. Entä kuka 
pitää huolta hoitajan jaksamisesta? Tässä hyvinvointi-
päivässä saat ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa hyvin-
voinnista eri näkökulmista – sekä hoitajan että potilaan 
näkökulmasta.

Tervetuloa 

kuulemaan huippuasiantuntijoita, tapaamaan kollegoi-
ta sekä tutustumaan hyvinvointia edistäviin yrityksiin! 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomen Työterve-
yshoitajien liiton kanssa, mutta kaikkien alojen hoitajat 
ovat tervetulleita.

Puhujina mm. 
ravitsemusterapeutti Patrik Borg, 

työterveyden dosentti Helena Miranda sekä 
työterveyshoitaja ja työnohjaaja Leena Haakana 

ja muita asiantuntijoita.

Aiheet käsittelevät kokonaisvaltaisesti hyvinvointia:  
ravitsemus, painonhallinta, ravintolisien käyttö, kipu-
oireisen asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus, myö-
tätuntouupumus, etämittaukset ja digivallankumous 
terveydenhuollossa!

Lue lisää osoitteesta www.doctrina.fi/happea
Ilmoittaudu seminaariin puh. 040 7541673 tai info@
doctrina.fi kesäkuun aikana hintaan 170 eur ja sen jäl-
keen hintaan 190 eur (sis alv 24 %). Kysy myös ryhmä-
alennuksia! Vastuullinen järjestäjä: Doctrina Viestintä, 
terveysviestinnän osaaja

HAPPEA!

creo
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Terve aineenvaihdunta edellyttää rentoja lihaksia ja tietyn määrän 
toistuvaa liikettä. Perinteinen istuminen estää liikkumista tehok-
kaasti. Rennot lihakset ja asennon vaihtaminen säännöllisesti (= 
painealue vaihtuu), kuten nukkuessa, takaavat riittävän verenkier-
ron ja aineenvaihdunnan. 

Työkseen seisovat kärsivät suonikohjuista, selluliitista ja turvo-
tuksesta. Lihasten aktiivisuus vaihdettaessa painoa jalalta toiselle 
on aivan liian vähäistä, jotta verenkierto jaloissa olisi riittävää.

Millaista on terveellinen istuminen?
Fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Heidi Lonka muistuttaa, että 
polvet koukussa istuvan lantiota ympäröivien lihasten huolto on 
tärkeää. 

”Pakaralihas on suuri ja jos se kiristää, aiheutuu ongelmia. Sil-
loin on hankalaa istua hyvässä asennossa. Myös lonkankoukistaja 
on istuessa lyhentyneenä. Näiden alueiden venyttelyn merkitys 
siis korostuu.”

Istujan ryhti pysyy hyvänä kun lantio on eteenpäin kääntynee-
nä kuten seistessä, pöytä säädettynä tarpeeksi korkealle ja vaat-
teet ovat mukavat. Silloin hengitys kulkee paremmin, veri kiertää 
hyvin, jalkojen niveliin ei kohdistu painetta ja lihakset ovat lähes 
jännityksettömässä tilassa. 

Satulatuoleja käytetään paljon sekä toimistotyössä että eri am-
mattikuntien, kuten kampaajien työssä. Tuolin ajatus perustuu ih-
misen luontaiseen uniasentoon. Siinä vartalo asettuu automaatti-
sesti hakemaan asentoa, missä lantio koukistuu hieman ja polviin 
tulee lievä kulma. Satulatuolissa haetaan samaa asentoa istuessa.

Satulatuolin etuihin kuuluu myös liikkuvuuden lisääminen 
istuessa. Istuessa tuolia voi keinutella tarkoituksella tai huomaa-
matta. Tuolin avulla on myös helppo rullata ja kurotella tavaroita 
kauempaakin sivuttaisliikkeellä (esim. kampaajan tai terveyden-
huollon työssä). 

Naisten istumavaivat
lantion alueella yleisiä 

 Miten vältät niitä?
Kun istut väärin, suurin vaara terveydelle aiheutuu 
vähentyneestä verenkierrosta. Kaikki verenkiertoa pit-
kään huonontavat tekijät häiritsevät myös aineenvaih-
duntaa ja heikentävät terveyttäsi. Naisella huono istu-
ma-asento vaikuttaa myös lantionpohjan alueeseen ja 
jopa genitaaliterveyteen.

I s t u e s s a  v e r e n k i e r t o  h ä i r i i n t y y,  k o s k a : 

6	selkä-, niska- ja hartialihakset kiristyvät 

6	ylävartalon paino aiheuttaa painetta reisissä ja 
pakaroissa 

6	lysähtänyt asento painaa vatsaontelon kasaan 

6	kireät vaatteet aiheuttavat painetta ja heikentävät 
verenkiertoa lantion alueen verisuonissa ja peh-
mytkudoksissa, tiukat vaatteet kiristyvät istuessa 
entisestään

 
6	jyrkät 90 asteen kulma lonkissa ja polvissa ai-

heuttavat painetta niissä kulkevissa verisuonissa

6	lysähtänyt asento ja kireät lihakset tekevät hengi-
tyksestä pinnallista 

6	liikettä on vähän, vaikka liike on verenkierron 
”moottori”, vain neljännes verestä kiertää sydä-
men pumppausliikkeen ansiosta. 



21

”Päivän aikana olisi hyvä ottaa tavak-
si tehdä lantionpohjan supistumishar-
joituksia istuessaan. 5–10 supistusta ja 
rentoutusta -harjoitus parantaa ainakin 
verenkiertoa lantion alueelle. Jos on epä-
varma oikeasta supistustekniikasta on 
hyvä käydä esim. asiaan perehtyneen fy-
sioterapeutin luona varmistamassa oikea 
tekniikka”, Heidi Lonka toteaa.  

Lonka muistuttaa myös, että ihmisen 
pakaroissa olevat luut eli istuinkyhmyt 
ovat tarkoitettu ohjaamaan lantion oi-
keaan asentoon istuessa. Kun istut oikein 
istuinkyhmyjen päällä, asettuu lantion-
pohjakin oikeaan asentoon ja vältytään 
venymiseltä ja kireydeltä. 

Naisten genitaaliterveys ja 
istuminen 
Huonossa istuma-asennossa myös geni-
taalialueen verisuonet painuvat kasaan ja 
aineenvaihdunta huononee sillä alueella. 
Ei kannattaisi käyttää nivusista tiukkoja 
farkkuja tai muuten materiaaleja, jotka 
eivät hengitä. 

Hengittämättömät vaatteet saavat pit-
kään istuessa aikaan saman ilmiön kuin 
hengittämätön pikkuhousunsuoja. Hauto-
va tila aiheuttaa helposti erilaisia genitaa-
lialueen tulehduksia. 

Istumme yleensä 12–16 tuntia päi-
vässä. Päiväsaikaan naiset joko istuvat tai 

Ihmisen keholle mukava istuma-asento 
löytyy painottomassa tilassa esimerkiksi vedessä.

Kuva: Salli Systems

kävelevät kohti seuraavaa istuinta. Pieniä 
taukoja istumiseen tulee seisten tehdyistä 
askareista ja fyysisestä treenistä. Poikkeus 
ovat pienten lasten äidit.

Istuminen vaikuttaa lantion alueen 
tärkeisiin elimiin, kuten munasarjoihin, 
emättimeen, peräsuoleen, virtsaputkeen 
ja virtsarakkoon. Ne kaikki ovat lantion-
pohjassa, vain muutama sentti ihon alla. 
Istumisella on myös erittäin negatiivinen 
vaikutus emättimen kudoksiin. 

Ylävartalon paino lisää huonossa ryh-
dissä istuessa painetta vatsaontelossa, 
mikä puolestaan on gynekologisen las-
keuman riski. Lantion sisäiset elimet lui-
suvat näin pysyvästi alaspäin. 

”Jalat ristissä ja ylävartalo etukenossa 
on pahin istuma-asento. Niska-hartiaseu-
tu on vapaana kun ergonomia on hyvä, 
silloin ei myöskään tule vatsaontelon pai-
netta”, Heidi Lonka toteaa.

Verenkierron häiriöt lantion alueella 
(esim. suonikohjut, peräpukamat) voi-
vat aiheutua ja pahentua vääränlaisesta 
jatkuvasta istumisesta. Myös lantionpoh-
jalihasten ja peräsuolen ongelmat voivat 
pahentua. Ummetus pahentaa virtsan-
karkailua ja suolisto ei toimi kunnolla jos 
istutaan kasassa.

Kuuntele kehoasi
Yksiosainen satulatuolikaan ei ole ai-
na paras tuoli, jos istuu paljon. Puden-
dal-hermon ja verisuonten toimintahäi-
riöt ja jopa kipu ovat yleisimpiä naisilla, 
jotka pyöräilevät tai ratsastavat paljon. 

Tilanne pahenee entisestään, jos työ 
vaatii nojautumista eteenpäin (esim. 
hammaslääkärit, laborantit). Silloin 
2-osainen satulatuoli toimii paremmin. 
Samalla se päästää ilman virtaamaan 
tuolin keskivälistä ja pitää näin ihonkin 
kuivempana.

Muista siis pitää huolta työpisteesi oi-
keasta ja kehoasi tukevasta ergonomiasta 
sekä säännöllisestä liikkumisesta ja venyt-
telystä työpäivän aikana. Ja muista myös 
luonnon tarjoamat istuinkyhmyt, joiden 
avulla saat asentosi suunnattua oikein!

”Ihmiset eivät nykyisin aina tiedosta 
oman kehonsa tuntemuksia, eivätkä huo-
maa oman kehon ongelmia. Ei ole aikaa 
kuunnella omaa kehoaan. Olisi tärkeää 
pysähtyä välillä miettimään, miltä kehos-
sa tuntuu”, Heidi Lonka kiteyttää.

Lähteet:
 Salli Systems, Salli Satulatuolit
 Fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Heidi 

Lonka, 
 Kunto Werneri, Porvoo 
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Hattu on paras keino suojata hiuksia, 
mutta pitkät hiukset voi myös laittaa 
nutturalle, jolloin latvat ovat suojassa. 
Värikäsitellyt hiukset ovat kaikkein alt-
tiimmat vaurioitumaan auringosta. Hiuk-
set nauttivat kosteudesta kuten ihokin. 
Kosteutta voi antaa hiuksille juomalla 
vettä tai käyttämällä ulkoisesti erilaisia 
kosteuttavia hoitoja. Monissa hiustenhoi-
totuotteissa on myös uv-suoja.

Aurinko tekee hyvää ja huonoa
Hiuksilla on Annikki Hagros-Kosken 
mukaan oma tärkeä tehtävänsä: Hiukset 
suojaavat päätä kuumaa, kylmää, viimaa, 
kolhuja, hankauksia ja likaa vastaan. 
Myös hiusten sosiaalinen ja psyykkinen 
merkitys on huomattava.

”Aurinko on koko elämän kannalta 
välttämätön, mutta pohjoismaiset hiukset 
eivät nauti auringosta. Hiuksessa on väri-
pigmenttiä. Mustissa etelämaisissa hiuk-
sissa on mustaa eumelaniinia, joka suojaa 
kuumalta, lisäksi niiden rasvapitoisuus 
(hyaliini) on suurempi kuin pohjoismais-
ten hiusten. Pohjoismaisissa hiuksissa on 
feomelaniinia, joka ei suojaa auringolta”, 
Hagros-Koski valottaa. 

Evoluution myötä meidän hiuksis-
samme ei ole enää täydellistä tai ei lai-

sinkaan ydinkerrosta, mitä on kaikissa 
paksuissa mustissa hiuksissa. Ydinkerros 
suojaa kuumalta ja kylmältä. Esimerkik-
si jääkarhun karvoissa on hyvin paksu 
ydinkerros, joka on lähes tyhjä ilmaka-
nava. Se suojaa jääkarhua vilustumiselta. 
Niinpä hiuksemme eivät ole enää luon-
nollinen suoja ulkoisia haittoja vastaan.

Aurinko tuottaa ihomme kautta d-vi-
tamiinia, mikä on erittäin tärkeä asia. 
Hiuksiimmekin imeytyy d-vitamiinia, 
mutta se ei päädy kehomme hyväksi, kos-
ka hiuksissa ei ole mitään kuljetusmeka-
nismia eli verenkiertoa. Eläimet nuolevat 
karvojaan ja saavat siten d-vitamiinia. 

Aurinkosuoja estää d-vitamiinin 
imeytymistä, mutta keveät ja huokois-
ta materiaalia olevat vaatteet päästävät 
d-vitamiinin läpi.

”Auringonpalvoja voisi muuttaa ihon 
värin ihannetta rusketuksesta vaaleuteen. 
Rusketus kertoo, ettei iho ole tyytyväi-
nen”, Hagros-Koski muistuttaa.

Öljyä hiusten hyväksi
Moni on huomannut, että hiukset vaalene-
vat auringossa, mikä saattaa tuntua mu-
kavalta, jos muutenkin haluaa vaalentua. 

”Tosiasiassa vaaleneminen kertoo 
hiusten vaurioitumisesta. Hiuksessa ole-

Hiukset ja aurinko
Vaaleneminen kertoo
hiusten vaurioista

Hiukset nauttivat auringosta 
– määrättyyn rajaan saakka. 
Auringon UV-säteistä saadaan 
D-vitamiinia suoraan hiuksiin 
samoin kuin ihoonkin. Ihoa 
muistetaan yleensä suojata 
liialta auringolta, mutta hiukset 
saattavat jäädä huomiotta, sil-
loin voi myös päänahka palaa.

Asiantuntijana
LuK, hiustutkija

Annikki Hagros-Koski, 
Hiusakatemia

Iholle riittää
D-vitamiinin saantiin

15–20 minuuttia
keskipäivällä auringossa

ilman aurinkosuojaa. 
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vaa vettä haihtuu, hiuksen sisältämä rasva ”palaa” osittain tai 
kokonaan pois ja väripigmentti vähenee. Vauriot ovat valmii-
na. Korjaaminen onkin sitten hankalampi juttu”, Annikki Ha-
gros-Koski toteaa.

Hiuksia voi ja pitääkin hoitaa kosteuttavilla tuotteilla, 
mutta vauriot eivät korjaannu niillä. Hagros-Kosken mukaan 
hiukset vain tuntuvat paremmilta. Hyaliinia ei voi imeyttää 
hiuksiin enää lainkaan. Öljyhoidot ovat silti tarpeen, jotta 
edes hiuksen pinta pysyisi kunnossa estäen hiusten murtu-
misen. Hoitoon voi käyttää erilaisia öljyjä hiusten laadun mu-
kaan. Kotona voi tehdä itse luomukookosöljystä vesihauteessa 
sulatettuna hyvän hiushoidon.

Paras neuvo on Hagros-Kosken mukaan suojata hiukset 
auringolta hatulla. Lippalakki, huivi, lierihattu – mikä kenes-
täkin näyttää ja tuntuu kivalta.

Tiesitkö tämän?
Miestyyppisessä kaljuudessa hiuspohja altistuu auringolle, 
jonka vuoksi päälakeen voi kehittyä helpommin Keratosis so-
laris -niminen ihosyövän esiaste. Jos päälaki paistaa miestyy-
pin kaljuuden vuoksi, ei pidä mennä aurinkoon ilman lakkia.

Hiuslakka on erityisen haitallista hiuksille, jos kärsii hius-
tenlähdöstä. Lakka tukkii helposti ne hiustupen suut, josta 
hius on tippunut pois kesken kasvukauden. Uuden hiuksen 
kärki on kuin ruohon latva, hyvin hento ja suippo. Hiuslak-
ka sulkee hiustupen suut ja estää uutta hiusta pääsemästä 
päänahan pintaan. On myös huomattava, että iho on suurin 
hengityselin, joten hiussoluja kehittävä hiusnysty (hiuksen 
”emo”), tarvitsee happea. Hiuslakka estää myös hapensaantia 
ainakin osittain.

Hyvinvointia vatsalle  
ja koko keholle,  
vinkkejä asiantuntijalta
6 Kiinnitä huomiota ruokarytmiin ja tankkaa 3−5 tunnin 

välein. Huono aamupala pilaa koko päivän. Jos ruoka ei 
maistu heti herättyä, ota aamupala mukaan töihin.

6 Lounas katkaisee hyvin työpäivän, mutta älä harrasta ”ko-
korahalla mättämistä”. Se johtaa väsymykseen iltapäivällä. 
Suurin osa meistä tarvitsee iltapäivän välipalan, varsinkin 
pitkinä päivinä. Hyvä iltaruoka suojaa iltanapostelulta ja 
välillä tarvitaan iltapalaakin. Tarkkaile ettet napostele pit-
kin päivää tai iltaa. 

6 Kasviksia, marjoja ja hedelmiä on syytä syödä joka aterial-
la. Aamulla marjoja, lounaalla salaattia, iltapäivällä hedel-
mää pähkinöiden kanssa ja iltaruualle voi vaikka laittaa 
kypsennettyjä kasviksia, iltapalalla marjat ja maustama-
ton jogurtti. 

6 Proteiineja kannattaa syödä joka aterialla: aamulla rahkaa 
tai jogurttia ja vaikka kananmunaa, lounaalla ja päivälli-
sellä kalaa, kanaa, lihaa, palkokasveja tai juustoa. Proteii-
nipitoinen välipala iltapäivällä tukee hyvin syömisen hal-
lintaa myös illalla.

6 Kiinnitä huomiota hiilihydraattien laatuun ja määrään. 
Karsi väsymystä lisäävät turhat sokerit ja valkoiset viljat 
pois. On hyvä miettiä miten paljon syödä täysjyvää. Itselle 
sopiva hiilihydraattimäärä löytyy kokeilemalla. 

6 Rasvaakin tarvitaan ja pähkinöiden lisäksi mantelit, sie-
menet ja kasviöljyt (oliivi, rypsi, pellava, saksanpähkinä) 
kuuluvat päivään. Kalaa kannattaa valita lautaselle 2–3 
kertaa viikossa tai useamminkin.

6 Vesi pitää vireänä. Vettä kannattaa juoda pitkin päivää ja 
kahvin kanssa olisi hyvä pysyä kohtuudessa, 2−3 kupil-
lista päivässä. Yrttijuomat ja vihreä tai valkoinen tee ovat 
todella hyvä juttu. Unohda energiajuomat, limut ja mehut.

Lähde:
 Ravitsemusterapeutti Anette Palssa, Terveystalo 

Mistä hiukset koostuvat? 
 70 – 80 % proteiinia eli valkuaista
 10 – 15 % vettä,   
 0,06 % mineraaleja
 0,1 – 0,5 % hiilihydraatteja
 3 – 6 % hyaliinia eli rasva-ainetta
 1 % pigmenttiä

Parhaita proteiinin lähteitä ovat mm: 
kala, kana, kalkkuna, luomukananmuna ja pähkinät.

Hiuksen kasvuun, vahvuuteen ja kuntoon 
vaikuttavat monet tekijät, mm: 
 perinnöllisyys, elintavat, liikunta, lepo
 ravinnon laatu ja määrä (riittävä veden juonti, 
 hyvät rasvat ja rasvahapot!), terveydentila, 
 sairaudet, lääkkeet, hiuspohjan verenkierto, stressi,
 hormonaaliset tekijät, liialliset tai haitalliset lisä-
 ravinteet, säilöntäaineet, torjunta-aineet, ympäristö-
 myrkyt, hiustuotteet, käyttötavat, hiusten käsittelyt.  
 (Hius kestää värjäämistä, permanenttaamista, 
 kampauksia, jos työt tehdään huolella ja asian-
 mukaisia ohjeita noudattaen.
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