Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu!
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Migreenihoidon monet muodot
Anna vaihdevuosioireille kenkää
Suun terveys ja hyvät mikrobit
Kalium ja natrium
tasapainoon suolassa
Toivoa oheneville hiuksille,
vinkkejä hiustenlähtöön
3D-mammografia tulee!

Testaa itse infektiosi – mitä testejä tarjolla?
Turistiripuli voi laukaista suolistotulehduksen
Terveydenhoitaja neuvoo: Mikä ehkäisykeino?
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Sisältö

Ja miksipä ei, taitaa koskettaa meitä kaikkia. Hyvinvointiin panostetaan ja
terveyttä vaalitaan uudella tavalla. Elämme ja pysymme nuorekkaampina
pidempään. Tietoisuus terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä kasvaa
jatkuvasti. Pian osaamme itse tehdä diagnooseja ja hoitaa vaivojamme.

www.uumalehti.fi

Pääkirjoitus.................................................................. 2

Ehkä hieman kaukaa haettua vielä, mutta terveysteknologian innovaatiot
kannustavat meitä mittaamaan erilaisia arvoja ja omaa kuntoamme jatkuvalla syötöllä. Apteekit myyvät myös erilaisia diagnostisia testejä, joiden avulla
voimme nopeuttaa pienen vaivan toteamista ja hoidon aloitusta.

Tilaa Uuman terveyskirje:

Kun itsehoitovalmisteet lisääntyvät, on tärkeää kehittää uusia välineitä siihen, että osaamme käyttää valmisteita oikein. Tämä asettaa myös apteekkien
henkilökunnalle uusia paineita neuvonnassa.

Doctrina Viestintä
Puh. 040 7541673

Hoitajienkin työnkuva on viime vuosina laajentunut mm. tiettyjen reseptien
kirjoittamiseen.
Uuma-lehti on lähtenyt kehittämään hoitajille omia sekä potilaan että hoitajan itsensä hyvinvointia käsitteleviä ajankohtaistapahtumia.

Riitta Rautakoura
FM

Pääkirjoitus

Terveys kiinnostaa!

Ensimmäinen HAPPEA! hoitajille -tapahtuma sai kiitosta ja erinomaista
palautetta. Aiheet vaihtelivat esimerkiksi seksuaaliterveydestä kipuoireisiin,
ravitsemukseen ja painonhallintaan.
Hoitajat törmäävät työssään moninaisiin sairauksiin, vaivoihin ja muihin
hyvinvointiin vaikuttaviin seikkoihin. Panostamme jatkossakin siihen, että
tarjoamme hoitajille näitä tilaisuuksia edistääksemme omalta osaltamme
heidän työskentelyään meidän kaikkien hyväksemme.
Aurinkoista kevättä kaikille terveydestä kiinnostuneille lukijoille!
Riitta Rautakoura
Päätoimittaja

Facebook:
Naisten terveysopas Uuma
www.doctrina.fi
Toimitus:

Päätoimittaja:
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Kiitämme terveydenhuollon
asiantuntijoita, jotka ovat
jakaneet tässäkin numerossa
korvaamatonta osaamistaan!
Markus Färkkilä, Neurologian
erikoislääkäri, Aava
Leena Väisälä, Naistentautien ja
synnytysten erikoislääkäri, Aava
ja Mehiläinen
Markku Voutilainen, Gastroenterologian erikoislääkäri,
Terveystalo
Henna Lehto, CMT-hoitaja,
fysioterapeutti, Migreeniklinikka
Cranion
Lasse Kiehelä, CMT-hoitaja,
koulutettu hieroja, Migreeniklinikka Cranion
Kati Laine, Laillistettu ravitsemusterapeutti, Ravitsemusterapia Lehmus

Paino:

Ilmoitusmyynti ja lehden
lisätilaukset jakelupisteisiin:
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Asiantuntijoiden esittely................................................

Asiantuntijat
Uuma-lehdessä

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!

Sanna Salmi, Terveydenhoitaja,
YTHS Rauman toimipisteen
vastaava hoitaja
Helena Pahkajärvi, toimitusjohtaja, johtava valmentaja, Valmius Hyvinvointiin Group Oy
Annikki Hagros-Koski, hiustutkija, luonnontieteiden kandidaatti,
Hiusakatemia
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ENERGIAA

Migreenin hoitoon on erilaisia vaihtoehtoja

– luonnollisesti

Älä päästä tautia kroonistumaan

Migreeniä sairastaa yli puoli miljoonaa suomalaista. Suurin osa potilaista on naisia. Migreeni on yleensä aktiivisimmillaan juuri ruuhkavuosina, kun stressiä ja vauhtia riittää. Perinteisten lääkehoitojen lisäksi kannattaa muistaa liikunnan
ja säännöllisen elämän merkitys. Fysioterapiasta ja ubikinonista on myös todettu olevan apua. Joskus migreeni jää pois
vuosiksikin. Esimerkiksi raskaudet saattavat naisilla vaikuttaa migreenin häviämiseen tai lisääntymiseen.

Osalla hormonit vaikuttavat esiintymiseen
”Migreeni on monella hormoniriippuvainen, jolloin
hormonikierto vaikuttaa vaivan esiintymiseen. Vaihdevuosien jälkeen migreeni jää noin puolella pois. Lisäksi
geenit, jotka ovat vaikuttaneet migreenini syntyyn, voivat
iän myötä sammua, jolloin vaiva häviää. Kuitenkin elämän stressitekijöillä ja hormonikierrolla on suuri merkitys”, neurologian erikoislääkäri Markus Färkkilä kertoo.
Tauti olisi Färkkilän mukaan hyvä ennaltaehkäistä ja
lievittää tehokkaasti sen pahenemista. Migreenillä on
hoitamattomana taipumus kroonistua.
Migreeni voidaan luokitella pääpiirteissään kahteen yleisimpään tyyppiin:
• Auraton migreeni (ei esioireita) on 85 %:lla potilaista
• Aurallinen migreeni (näköhäiriöitä ja muita esioireita)
on 15 %:lla potilaista
Lisäksi on joitakin harvinaisempia migreenityyppejä.

Mitä migreenikohtauksen aikana tapahtuu?

Migreenikohtauksia on kuvattu kuvantamismenetelmillä.
Aurallisessa migreenissä tapahtuu solukalvojen muutos
hermosoluissa. Kyse on hermosolutoiminnan häiriöstä,
joka etenee solusta toiseen. Tämä ei Färkkilän mukaan
kuitenkaan liity aivoverenkierron muutoksiin.
Auralliseen migreeniin voi liittyä myös puutumista ja
puheongelmia. Näköhäiriö on yleisin migreeniaura.

Migreenin aiheuttajia
Ruoka-aineista ei ole olemassa tarkempaa tutkimusta
migreenin aiheuttajina.
”Joillakin tietyt ruoka-aineet voivat laukaista kohtauksen.
Tämä on yksilöllistä. Makean himo voi liittyä migreeniin
alkuoireena, silloin voi helposti kuvitella suklaan aiheuttaneen kohtauksen”, Färkkilä toteaa.

Vitamiinien ja hivenaineiden merkityksestä migreenin
hoitoon todetaan Käypä hoito –suosituksessa3 mm.,
että koentsyymi Q10 eli ubikinoni on tehokas migreenikohtauksen estäjä. Lumekontrolloidussa tutkimuksessa1 suurella annoksella 100 mg x 3 sekä avoimessa
tutkimuksessa2 150 mg:n päiväannoksella saatiin
migreenin Käypä hoito –suositukseen kelpaavia hyviä
näyttöjä (vuonna 2008).

Haukottelu ja väsymys sekä aistiyliherkkyys ovat myös
tavallisia ensioireita. Hajuaisti herkistyy, äänet ja valot
tuntuvat voimakkailta.
Färkkilän mukaan ei ole olemassa ”migreenipersoonallisuutta”, mutta jokin herkkyys potilailla on aivoissa. Keskushermostossa aistien herkkyys nousee korkealle tasolle.

Apteekeista ja
luontaistuotekaupoista.

Mikä avuksi?
Lääkehoitovaihtoehtoja ovat Färkkilän mukaan lieviin
kohtauksiin parasetamoli, asperiini ja tulehduskipulääkkeet. Triptaaneja hän suosittelee, jos nämä eivät auta.

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubikinonia sekä C-vitamiinia, joka edistää normaalia
energia-aineenvaihduntaa sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Kehon energia tuotetaan solujen mitokondrioissa, jotka ovat
pieniä, pavun muotoisia rakenteita jokaisen solun sisällä.

Kaikkia kohtauslääkkeitä käytettäessä on muistettava,
että lääke on otettava heti ensioireiden ilmaannuttua. Ennaltaehkäisevänä hoitona Färkkilä suosittaa säännöllistä
liikuntaa ja lihasjumittumien välttämistä tai hoitamista.

Ubikinoni on välttämätön aine solujen toiminnalle, mutta sen
pitoisuudet alkavat laskea jo 20-25 -vuotiaana. Bio-Qinon Q10
voi auttaa palauttamaan normaalit ubikinonitasot.
Bio-Qinon Q10 on yli 20 vuoden tutkimuksen ja tuotekehityksen
tulos. Parhaiten dokumentoidulla ubikinonivalmisteella on tehty
yli 90 tieteellistä tutkimusta, jotka takaavat valmisteen laadun,
hyötyosuuden sekä puhtauden.

Särkylääkkeiden liikakäyttö liittyy usein migreeniin.
Jos lääkkeitä käytetään puolet kuukaudesta, se ylläpitää
migreeniä aiheuttaen särkylääkepäänsärkyä. Yli 18 päivää
triptaaneja kuukaudessa käyttäville syntyy varmasti
triptaaniriippuvuus, niitä ei pitäisi käyttää yli 10 päivänä kuukaudessa. Kodeiini- ja opiaatti-johdannaisilla ei
saisi hoitaa migreeniä koskaan, niistä tulee riippuvuus
nopeasti”, Färkkilä varoittaa.

Pharma Nord on yksi Euroopan johtavista korkealuokkaisten
ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajista, jonka tuotteita
on myynnissä yli 45 maassa ympäri maailmaa.

”Aurallinen migreeni aiheuttaa kohonneen riskin aivoin- ”Niska-hartiaseudun jumittuminen laukaisee helposti
farktiin, jolloin ei voi käyttää korkeaestrogeenisia ehkäisy- migreenin. Migreenipotilaan on myös syytä nukkua
pillereitä. Sama ongelma ei kuitenkaan koske auratonta
Älä vähättele migreeniä:
migreeniä. Tupakka tosin on suurempi aivoinfarktin
Kroonista migreeniä sairastava
kärsii migreenistä
aiheuttaja”, Markus Färkkilä muistuttaa.
FI_Q10_AD_Uuma_103x297_0316

yli 15 päivää kuukaudessa.
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Elämäntavat ovat keskeisiä
tapoja pitää migreeni
rauhallisena”,
Färkkilä neuvoo.
Jotta migreenin todellisia aiheuttajia voitaisiin hoitaa,
olisi pohdittava esimerkiksi elintapoja ja ravitsemusta.
Käypä hoito –suositus on myös nostanut esiin vitamiini
B2, magnesiumin, ja koentsyymi-Q10:n mahdollisen
hyödyn migreenin hoidossa. Jos migreeni toistuu yli 5
kertaa kuukaudessa, voidaan harkita estohoitoa.

”Triptaaneja on seitsemän erilaista vaihtoehtoja, joiden
Migreenikohtauksen aikana verisuonet supistuvat ja laaje- välillä on pieniä eroja. Siksi kannattaa kokeilla toista, jos
ensimmäinen ei tehoa riittävästi tai aiheuttaa sivuvaikunevat aivoissa, mikä aiheuttaa sykkivää kipua.
tuksia”, Färkkilä sanoo.
Migreenin tyypillisiä oireita ovat päänsärky, huonovointisuus, väsymys, ärsykeherkkyys (kovat äänet ja valo häiritsevät). Fyysinen rasitus pahentaa päänsärkyä. Migreeni
on kokonaisvaltaista, neurologista oireilua, ei pelkkää
päänsärkyä.

riittävästi ja ruokailla säännöllisesti. Verensokerin heilahtelu ja alkoholi altistavat migreenikohtaukselle.

”Ubikinoni vähentää migreeniä ja lisäksi B2-vitamiinilla ja magnesiumilla on vastaavia vaikutuksia suurina
annoksina otettuina. Ne ovatkin ainoat ei-lääkkeelliset
aineet, joiden on tutkitusti havaittu auttavan migreenin
hoidossa. Vaikutukset perustunevat solukalvojen tasapainoon jarruttaen kohtauksen kehittymistä”, Färkkilä
arvelee.

Mikä on ubikinoni?
Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on ihmiselle välttämätön, rasvaliukoinen antioksidantti. Se tuottaa soluille
energiaa, jotta ne jaksavat toimia ja pitää ihmisen
kunnossa. Ubikinonin tuotanto vähenee iän, stressin
tai muun rasituksen vuoksi. Silloin sitä olisi saatava
ravintolisän muodossa. Myös statiinilääkitys estää
ubikinonin tuotantoa maksassa.
Tutkimusten mukaan vaikea migreeni on helpottunut
ja kohtaukset vähentyneet ubikinonia ravintolisänä
saavilla potilailla. Ubikinonitasoja kannattaa tarkkailla erityisesti, jos kärsii väsymyksestä, pitkäaikaisesta
stressistä, sydän- ja verisuonitaudeista, rytmihäiriöistä
tai urheilee paljon. Myös kaikkien iäkkäiden kannattaa
miettiä ubikinonin riittävää saantia.
Lähteet:
1.Neurology 2005;64:713-5
2.Cephalalgia 2002;22:137-41
3.http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/		
suositus?id=nix01215&suositusid=hoi36050
4.Suomen Migreeniyhdistys, lehdistötiedote 		
29.8.2015: http://www.migreeni.org/index.			
php/migreeniyhdistys/lehdistotiedotteet/133-migreeni-ja-mielekas-elama-tyossa-ja-vapaa-ajalla
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Räätälöityä

migreenin hoitoa
lääkkeettömästi

Lihaskireydet ja heikentynyt aineenvaihdunta vaikuttavat tutkimusten mukaan
migreenikohtauksen syntyyn. Migreeni on hyvin monitahoinen sairaus, joten
yksilöllinen hoito on tärkeää. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi kaikille.
Hoitokonsepti kehittyy jatkuvasti
Hannu Hakala oli perustamassa Cranion–yritystä vuonna 2012. Cranionin migreenihoitokonsepti on kehittynyt
potilaiden hoidon myötä nykyiseksi.

Migreeniin vaikuttavat monet tekijät
”Hormonaalinen migreeni on haasteellisin hoidettava.
Puhtaassa hormonaalisessa migreenissä kohtauksia tulee
vain ovulaation tai kuukautisten yhteydessä. Suurimmalla osalla migreeni on kuitenkin sekamuotoista, jolloin
kohtauksia saadaan ainakin helpotettua ja harvennettua”,
Henna Lehto toteaa.
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Kiehelä muistuttaa, että lääkkeille on toki myös paikkansa. Oikeat lääkkeet pitäisi löytää lääkärin kanssa
kokeilemalla ja hoitaa itseään muutenkin hyvin. Ilman
kokonaisvaltaista, räätälöityä hoitoa migreeniä ei saada
helpottumaan.
”Lääkkeiden lisäksi kannustan kaikkia migreenipotilaita hakemaan myös muuta apua itsensä hoitamiseen.
Jos potilas tulee meille, eikä ole vielä käynyt lääkärillä,
ohjaamme myös sinne jos tarve on. Joskus näemme, ettei
käytettävä lääke sovi asiakkaalle ja kehotamme kääntymään uudelleen lääkärin puoleen”, Lehto sanoo.

Cranionissa on havaittu, että migreenipotilailla on usein
”Keskustelu asiakkaan kanssa on tärkeää, sen kautta
myös muita sairauksia, kuten suolistosairauksia, kilpirausaamme aikaan kokonaisvaltaista hoitoa, johon asiakas
hasen vajaatoimintaa, hampaiden narskuttelua, astmaa,
itse osallistuu elintavoillaan ja valinnoillaan”, Lehto sanoo. sydänsairauksia tai masennusta. Perimällä on osuutensa
asiaan.

CMT Method - migreenihoidossa käsitellään lihaksia,
yläselkää, kaulaa, niskaa, hartioita ja kasvoja. Lisäksi siinä
vaikutetaan hermostoon käsittelemällä hermopisteitä.

Asiakassuhteen etenemisen myötä on mahdollista löytää
migreeniin vaikuttavat tekijät ja näin suunnata hoitoa asiakkaan tarpeita vaativaksi. Osa käy alun jälkeen hoidossa
säännöllisesti kerran kuukaudessa tai kausiluontoisesti.
Hoitotulosta halutaan pitää yllä, ettei kohtauksia tulisi tai
että ne pysyisivät maltillisina.

”Usein on kokeiltu jo monia muita hoitoja. Jos tilanne
saadaan vaikka 50 % paremmaksi, voidaan olla jo tyytyväisiä”, Lasse Kiehelä kuvailee.
Henna Lehto muistuttaa, että kaikkia tekijöitä ei voida
poistaa, sillä migreeni on moninainen vaiva. Joillakin
tuntuvat vaikuttavan erilaiset ruoka-aineet toisella valot,
äänet, stressi, lihasjumit, geenit, hormonit tai epäsäännölliset elintavat. Verenkierron ja hermoston toiminnalla on
kuitenkin merkittävä vaikutus.

”Hoitoa kehitetään edelleen jatkuvasti eteenpäin kokemusten myötä. Aloitamme aina maksuttomalla 45 minuutin konsultoinnilla ja selvitämme asiakkaan tilanteen
hoidon yksilöllistä suunnittelua varten”, toimitusjohtaja
Hannu Hakala kuvailee.

”Lihasten rentous ja sen myötä aineenvaihdunta paranevat. Manuaalisen hoidon lisäksi annamme ohjeistusta
elintavoista ja stressinhallinnasta. Hoidamme lihasryhmiä, joita ei aina hieronnassa käsitellä. CMT-hoito sopii
sekä migreenin että muiden päänsärkyjen hoitoon”,
CMT-hoitaja, fysioterapeutti Henna Lehto kertoo.

Moni asiakas on saanut apua hoidosta. Tyypillisin asiakas
on CMT-hoitaja, koulutettu hieroja Lasse Kiehelän mukaan työikäinen nainen, jolla on stressiä.

Kokonaisvaltainen hoito toimii parhaiten
Manuaalisessa migreenihoidossa
hermosto rauhoittuu, aineenvaihdunta ja
verenkierto tehostuu sekä lihaskireydet
lievittyvät tehokkaasti.

”Omaa itseänsä pitäisi oppia kuuntelemaan. Järkevä levon
ja ravinnon saanti on tärkeää. Joskus liikutaankin liian
rankasti, jolloin keho käy ylikierroksilla ja kuormittuu
liikaa”, Lasse Kiehelä toteaa.

Hoidon aikana voidaan hyödyntää myös
kylmähoitoa kylmäpakkausten avulla.
Cranionin migreenihoitajat ovat havainneet, että migreenikohtauksia voidaan
vähentää, niiden voimakkuutta heikentää
sekä kestoa lyhentää migreenin hoitoon
suunnitellun manuaalisen hoidon avulla.
Hoitokertojen tarve on yksilöllinen, mutta usein hoito aloitetaan 3-5 hoitokerralla, jotka toteutetaan tiiviiseen tahtiin 2-5
viikon sisällä. Akuutti migreenikohtaus ei
ole este hoidolle.

Lisätietoa migreenistä:
Suomen Migreeniyhdistys
www.migreeni.org

Mikrobit –

suoliston lääkärit

Turistiripuli on tavallinen vaiva varsinkin eksoottisempiin kohteisiin matkustettaessa. Matkasairauksia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä. IBD-potilaille turistiripuli voi aiheuttaa pitkäaikaista sairastelua.
Suomalaistutkimuksen1 mukaan turistiripulin sairastaminen ja taudin hoitaminen antibiooteilla voi edistää
lääkkeille vastustuskykyisten superbakteerien leviämistä.
Tutkimusraportissa todetaan, että esimerkiksi Etelä
Aasiaan matkanneista terveenä olleista suomalaisista
23 prosenttia kantoi palatessaan tavallisille antibiooteille
vastustuskykyistä ESBL-bakteeria.
Ripulin sairastaneista 47 %:lla ja antibiootein ripulia
hoitaneista 80 %:lla todettiin ESBL-bakteeria. Valtaosa
ESBL-tartunnan saaneista ei tiedä saaneensa bakteeria,
mutta osalle se voi aiheuttaa vaarallisen infektion. Oireetonkin kantaja voi levittää bakteeria muihin.

Ennaltaehkäisy kannattaa
”Turistiripulin ennaltaehkäisyssä käsihygienia on peruslähtökohta. Kannattaa myös miettiä, mitä suuhunsa
pistää, sillä ruoka on yleensä infektioiden tartuntalähde. Probiootti-valmisteita voi käyttää ennaltaehkäisyyn
torjumaan haitallisia bakteereita”, gastroenterologian
erikoislääkäri Markku Voutilainen toteaa.
Turistiripulia hoidetaan joskus myös antibiooteilla.
Voutilainen muistuttaa antibioottien vatsavaivoja
aiheuttavista vaikutuksista, joihin voi kuulua myös
ripuli. Antibiootit muuttavat suoliston bakteeriflooran
ja voivat aiheuttaa infektion.

Saccharomyces boulardii

Ennaltaehkäisee ja hoitaa ripulia

LÄÄKE-

PROBIOOTTI

Estää haitallisten bakteerien kasvua
sekä lisää hyödyllisten bakteerien
määrää suolistossa.1)

Turistiripulia voidaan ehkäistä myös mikrobeja
sisältävillä valmisteilla. Probioottivalmisteet vaikuttavat Voutilaisen mukaan paksusuolen mikrobeihin
eli bakteerikantaan. Vaikuttavana mikrobina ainakin Saccharomyces boulardiin on todettu toimivan.
Mikrobit normalisoivat paksusuolen bakteerikannan lisäämällä hyvien bakteerien määrää.

IBD-potilaiden kannattaa varoa
turistiripulia
Ripulitauti saattaa aktivoida Crohnin tautia tai haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien taudin.
IBD on Voutilaisen mukaan lisääntynyt länsimaissa.
Korkean hygieniatason ajatellaan altistaneen näille
autoimmuunitaudeille.
”Joillakin IBD-potilailla tauti on puhjennut sairastetun ripulin myötä, osalla taas pitkään remissiossa
ollut rauhallinen tauti on jälleen aktivoitunut. Näitä
tulehduksellisia suolistosairauksia poteville turistiripuli voi siis aiheuttaa ikävää pitkäaikaisempaa
sairastelua”, tohtori Voutilainen kertoo.
Turistiripulin ehkäisy on siis avainroolissa etenkin
IBD-potilailla.
”Ärtyvän suolen oireyhtymä eli IBS ei ole tulehduksellinen sairaus, mutta aiheuttaa sekin ripulia osalla
potilaista. Tätä yleistyvää vaivaa potevan kannattaa
myös suojata suolistoa turhalta ärsytykseltä ja lisävaivoilta”, Markku Voutilainen sanoo.
Hallitseva oire määrää IBS:n hoidon. Joskus hoidetaan ripulia, joskus ummetusta tai vatsakipua.
FODMAP-dieetti on ruokavalio, joka on suunniteltu ärtyvästä suolesta kärsivien ilmavaivojen
ja vatsan turvotuksen hoidoksi. Siinä vältetään
tiettyjä, vatsaa ärsyttäviä ruoka-aineita kokonaan.
Joillekin myös probiooteista on ollut apua ainakin
ripulioireiden hoidossa.
”Jos IBD-potilas saa bakteeri-infektion, ovat oireet
normaalia pahemmat. Immunosupressiivinen
lääkitys tai kortisoni lisäävät myös infektioriskiä.
Jos käytössä on voimakas biologinen lääkehoito,
vastustuskyky on selkeästi heikompi. Näillä potilail-

la on myös suurempi riski saada muitakin infektioita, kuten
esimerkiksi pneumokokkibakteeria, joka aiheuttaa keuhkokuumetta”, Markku Voutilainen toteaa.
Jos turistiripuli tuntuu jäävän päälle IBD-potilaalla, perustauti on todennäköisesti aktivoitunut. Silloin on syytä
aloittaa sairauden hoitoon tarkoitettu lääkitys, mutta ottaa
myös ulosteviljely ja keskustella lääkärin kanssa lääkehoidon
tehostamisesta.
Markku Voutilainen kehottaa IBD-potilaita huolehtimaan
rokotuksista ja infektioiden torjunnasta sekä matkoille lähtiessä että kotimaassa. Mm. influenssarokote kannattaa ottaa.

Lähteet:
1.Kantele et al. Antimicrobials Increase Travelers’ Risk
of Colonization by ExtendedSpectrum Betalactamase
Producing Enterobacteriaceae. CID 2015:60 837846.
http://yle.fi/uutiset/turistiripulin_antibioottihoito_auttaa_superbakteereja_leviamaan/7753034.
Asiantuntijahaastattelu: Gastroenterologian erikoislääkäri
Markku Voutilainen, Terveystalo

Mitä probiootit ovat?
Probiootit ovat pieneliöitä eli mikrobeja.
Ne tasapainottavat suolistossa normaalisti
olevia bakteerikantoja ja estävät bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla. Tämä lievittää ripulia tai vähentää
sen ilmaantumista. Probiootit kulkeutuvat
suoliston läpi eivätkä imeydy suolistosta
elimistöön.

ENNAKOIRIPULI.FI
Tutustu pakkausselosteeseen. Vaikuttava aine: Precosa kapseli tai annospussi sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. Käyttöaiheet: Ripulin
oireenmukaiseen hoitoon. Ehkäisemään antibiooteista aiheutuvaa ripulia. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista. Ripulin ehkäisyyn esim. matkoilla. Lääkemuoto: kapseli ja jauhe oraalisuspensiota varten. Annostus ja antotapa: Ripulin lyhytaikaiseen hoitoon: Aikuiset: 500 mg kaksi
kertaa päivässä, viikon ajan, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä, viikon ajan. Ehkäisemään antibiooteista aiheutuvaa ripulia: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250
mg kaksi kertaa päivässä. Hoito pitäisi aloittaa 48–72 tunnin kuluessa antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulisi jatkua vähintään kolmen päivän ja enintään neljän viikon ajan antibioottihoidon päättymisen jälkeen. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa
päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua neljän viikon ajan. Ripulin ehkäisyyn
matkoilla: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Nielemisvaikeuksissa (esim. vanhus- ja lapsipotilaat) kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa juomaan tai ruokaan. Jauhe annospussissa sekoitetaan nesteeseen tai sirotellaan ruokaan. Precosaa ei saa sekoittaa jääkylmiin eikä kuumiin juomiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys
Saccharomyces boulardiille tai hiivoille, keskuslaskimokatetri. Varoitukset: Sepsiksen kehittymisriski vatsakirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Raskaus ja imetys: Voi käyttää.
Saccharomyces boulardii ei imeydy mahasuolikanavasta. Haittavaikutukset: Alle 1 %:lla on havaittu allergisia reaktioita, urtikariaa, ummetusta tai janon tunnetta. Yhteisvaikutukset:
Ei tule annostella samanaikaisesti antimykoottien kanssa. Pakkaukset ja hinnat 1.9.2015 (sis.alv. 10 %): 10 annospussia 7,11 €, 20 annospussia 12,95 €, 30 kapselin foliopakkaus 18,96
€, 20 kapselia 12,95 €, 50 kapselia 29,98 €. Lisätiedot: Algol Pharma Oy, p. (09) 50991. Perustuu 6.11.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Muokattu 16.3.2016.
1) Swidsinski et al. Bioctructure of Fecal Microbiota in Healthy Subjects and Patients With Chronic Idiopathic Diarrhea. Gastroenterology 2008;135:568-579.
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Asiantuntijana Naistentautien erikoislääkäri Leena Väisälä, Lääkärikeskus Aava ja Mehiläinen

Vaihdevuodet – jokaisen naisen elämää
Vaihdevuodet ovat luonnollinen osa naisen elämää. Jos oireet koettelevat kovasti, voi niitä lievittää erilaisin keinoin,
kärsimään ei kannata jäädä. Lääkehoitoa ei tarvitse pelätä, mutta myös elämäntavoilla saadaan hyviä tuloksia.
”Jos naisella on elämänlaatua selvästi haittaavia vaihdevuosioireita, kannattaa ottaa hormonihoito käyttöön. Hyvä
yleiskunto ja terveellinen ruokavalio edesauttavat jaksamista ja hyvää vointia. Kaikille laittaisin joka tapauksessa myös
emättimen paikallisestrogeenihoidon elämänlaatua nostamaan”, gynekologi Leena Väisälä summaa.
Nykyisin apteekeissa on saatavilla runsaasti erilaisia
limakalvojen kuivuutta hoitavia estrogeenittomia
ja estrogeenia sisältäviä valmisteita, joista voi valita
itselleen sopivan helpottamaan vaihdevuosioireita
paikallisesti. Esimerkiksi seksielämän ei tarvitse kärsiä
vaihdevuosien vuoksi.

Liikunta nostaa kannat kattoon
Leena Väisälä suosittelee kuntosalilla käyntiä säännöllisesti ja lisäksi kaikkea muuta mukavaa liikuntaa, joka
itselle sopii. Pitää hurahtaa itselleen sopivaan hauskaan
liikuntalajiin.
”Kun lapset kasvavat, hyötyliikunta jää helposti vähiin.
Arkiliikunta, kävely ja rappujen nousu tai työmatkapyöräily ovat kaikki hyviä keinoja pitää itsensä kuosissa. Mittaa askelmääriä, jotta huomaat paljonko pitäisi
liikkua. Tee liikkumisesta rutiinia. Lisäksi kannattaa
käydä kuntosalilla nostamassa lihaskuntoa. Lihasten ylläpito on erityisen tärkeää ikääntyvillä naisilla”, Väisälä
huomauttaa.

Väisälä kannustaa vaihdevuosi-ikäisiä liikkumaan myös
siksi, että jaksaisi paremmin tehdä mukavia asioita. Kun
näyttää paremmalta, on itsetuntokin kohdallaan. Silloin
seksi sujuu yleensä myös hyvin ja siitä osaa nauttia.
”Itse saan liikunnan lisäksi mielekkäästä tekemisestä ja
toisten hyväksi toimimisesta hyvää oloa ja jaksamista”,
Väisälä kertoo.

Liikunta ja lihasmassa vähentävät
aineenvaihdunnan hidastumista.
Vaihdevuosiin hän kannustaa hakemaan apua ensisijaisesti
gynekologilta, sitten lantionpohjan hoitoon erikoistuneelta
fysioterapeutilta ja personal trainerilta.

Voimaharjoittelu virkistää hormonitoimintaa
Yli 50-vuotiaiden liikkumiseen vaikuttavat mm. aiempien vammojen määrä ja laatu. Vammahistoria on Forever
Clubin personal trainer Joonas Markkon mukaan monesti
paljon värikkäämpi kuin nuoremmalla liikkujalla. Tämä
asettaa tiettyjä haasteita liikkumiseen. Lisäksi harjoituksia
suunnitellessa täytyy muistaa, että esimerkiksi palautuminen kestää pidempään kuin nuoremmilla.
”Vähemmän liikkuneita ohjaan ensin tutustumaan omaan
kehoon ja sen kykyihin - esimerkiksi kehonpainoharjoittelun kautta - mutta silti haastamaan itseään tarpeeksi. Tästä
on hyvä lähteä lisäämään harjoitteluvastetta progressiivisesti”, Markko toteaa.
Markko kannustaisi vaihdevuosi-ikäisiä naisia rohkeasti
voimaharjoittelun pariin. Yksi tämän harjoittelumuodon
lukuisista hyödyistä on hormonitoiminnan vilkastuminen.
Voimaharjoittelu edesauttaa toimintakyvyn paranemista kaikilla
elämän osa-alueilla.

Kun lihaksia on riittävästi ja kunto kohdallaan, pysyy
tasapaino paremmin, eikä turhia kaatumisia tapahdu.

Hankalat oireet pistävät koetukselle

Rasvaprosentin laskiessa perusaineenvaihdunta kuluttaa enemmän ja voi herkutellakin useammin. Normaalipainoisena sokeriaineenvaihdunta toimii todennäköisemmin hyvin. Iän mukana paino nousee noin 0,5
kiloa vuodessa.

”Osa muuttuu sohvaperunoiksi, osa pahantuulisiksi. Lähipiirillekin tämä on rankkaa. Vaihdevuosi-ikäisen elämässä

Vaihdevuodet saavat yöt usein unettomiksi. Jos yöllä ei
nukuta, on olo väsynyt ja kärttyisä.

saattaa samaan aikaan olla murrosikäisiä lapsia, parisuhde
hoidettavana ja omat vanhemmat avun tarpeessa. Yhtälö
ei ole helppo”, Leena Väisälä kuvailee.

Kuivuutta
intiimialueella?

Väisälä kuulee usein, että vaihdevuosi-ikäisellä on stressiä
elämässään, mutta kun hormonit saadaan tasapainoon,
ei stressikään tunnu niin pahalta. Elämän vilinä voi olla
myös mielekästä. Uni ja mieliala ovat kuitenkin tärkeitä
asioita, jotka on saatava kuntoon.

Hormoniton Multi-Gyn Liquigel on hoitava voide,
joka antaa välittömän avun kuivuuteen. Se
parantaa emätinkudoksen kuntoa ja stimuloi
limakalvojen luonnollista kosteutta.

”Seksuaalisuuden muutokset eivät liity pelkästään vaihdevuosiin. Iän myötä parisuhteen kipinä ja kiinnostus
seksuaalisuuteen voivat hiipua pikkuhiljaa. Jos takana on
yli 20 vuoden parisuhde, on luonnollista, että hiipumista
voi tapahtua . Toisaalta vaihdevuosi-ikäisellä voi myös
olla seksin kukoistuskausi, jos elämässä on vaikkapa uusi
parisuhde tai vanhaan suhteeseen löytyy uusi nautinnollisempi vaihde”, Väisälä sanoo.

Hormoneja vältellään turhaan
Joskus Leena Väisälä kohtaa ihmisiä, jotka hehkuttavat
sinnitelleensä ilman hormoneja. Hän muistuttaa, että
kunnon oireisiin tehoaa kuitenkin vain hormonihoito.
Rintasyöpäpotilaat eivät pysty käyttämään hormonihoitoa,
mikä onkin iso ongelma.

Käytä 1-2 kertaa päivässä tai tarvittaessa.
Valmistetta voidaan käyttää myös hoitavana
liukuvoiteena. Sopii käytettäväksi myös raskausja imetysaikana. Apteekista.

Luonnollinen
raaka-aine
uutettu
lääke-aloesta

”Yleinen hormonipelko on nykyisin suhteettoman suurta.
Hormonihoito ei ole kauneushoitoa, vaan oikeiden oireiden hoitoa. On terveellisempää hoitaa pahat oireet pois,
kuin kärsiä niistä ja käyttää vaikkapa uni- tai mielialalääkkeitä turhaan”, Väisälä kertoo.
Rintasyöpäriskin lisääntyminen on Väisälän mukaan
hormonikorvaushoidon yhteydessä pieni ja liikunnalla
sitä voidaan vähentää. Ylipaino ja liikkumattomuus ovat
suuria riskitekijöitä rintasyövälle.
”Rintasyöpäriski on kuitenkin kaikilla naisilla. Helposti
ajatellaan, että on tehnyt jotakin väärin, kun saa rintasyövän. Naiseus on itsessään riski, itseään on turha syyttää.

Hormonikorvaushoito nykyisin
Nykyisin hormonikorvaushoitoa annetaan mahdollisimman pieni annos, jolla oireet saadaan pois. Keskustelemalla lääkärin kanssa naiselle löytyy sopiva hoito. Vaihtoehtoina ovat tabletti-, laastari- ja geeli-muotoiset valmisteet.

Testiryhmän kommentteja
– ”Kuivuus ja yhdyntäkivut vähenivät
huomattavasti”

Voimakkaisiin oireisiin voidaan Väisälän mukaan käyttää
hoitoa jopa yli 10 vuotta. Tavallisesti hoitoa käytetään 3-5
vuotta. Hoito on kuitenkin aloitettava heti kun vaihdevuodet alkavat, sinnittely ei kannata! Yleensä vaihdevuodet
todetaan oireiden perusteella, kun kuukautiset ovat jääneet pois. Tarvittaessa (esim. hormonikierukan käyttäjillä)
hormonitasapaino katsotaan verikokeella.

– ”Helppo ja vaivaton käyttää, ei
tahraa”

Vuosittainen kontrolli tehdään lääkärillä hormonihoidon
takia, muuten ei ole tarvetta vuosittaisiin käynteihin.

– ”Auttoi endometrioosihoitojen
aiheuttamaan limakalvojen
kuivuuteen”

– ”Ihanan miellyttävä käyttää,
suosittelen tuotetta”
– ”Vaikuttaa myös seksuaaliseen
halukkuuteen, koska kuivat
limakalvot eivät ole esteenä”

– ”Erinomainen liukastusvoiteena,
suosittelen!”

10

Lähde: Oriolashop.fi Multi-Gyn Liquigel kuluttajatesti 2015

www.multi-gyn.fi

3D-mammografia

TERVEYSUUTISA

edistää rintasyövän varhaista toteamista

Väestöliitto aloittaa miesten rakkauskoulun tukemaan parisuhteen läheisyyttä

Rintasyövän hyvän hoitoennusteen tärkeimpiä tekijöitä on sen löytäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mammografia-tarkastukset ja rintojen säännöllinen tutkiminen ovat molemmat tärkeitä asioita terveellisten
elintapojen ohella.
3D-mammografia on todettu tutkimuksissa1 perinteistä 2D-mammografiaa

Miesten rakkauskoulu on Väestöliiton uusi nettikurssi,
jolla käsitellään rakastumista, kestävää parisuhdetta ja
isyyttä miehen näkökulmasta. Parisuhteiden onnellisuutta määrittää tänä päivänä vetovoima, läheisyys ja tunnesuhteen laatu. Miesten ei enää tarvitse löytää paikkaansa
suoritusten kautta, vaan nyt on aika panostaa tunnesuhteeseen ja läheisyyteen.

3D-mammografia eli tomosynteesi
on uusi, kolmiulotteinen menetelmä,
jonka avulla on mahdollista rintojen
tarkka kuvantaminen ja pahanlaatuisten muutosten havaitseminen jo
alkuvaiheessa. Tämä menetelmä ottaa
rinnasta noin 25 kuvaa perinteisen
kahden sijaan.

Helpottaa ja tehostaa
tutkimusta
Erityisesti jos naisen rinnan kudos on
tiivistä, voi perinteisellä 2D-mammografialla olla vaikeaa löytää pahanlaatuisia kasvaimia. Mahdollisen hormonikorvaushoidon myötä kudos saattaa
tiivistyä entisestään. 3D-mammografia
auttaa erottamaan kasvaimet normaalista kudoksesta tarkan kuvanlaadun
ansiosta.
Perinteisessä 2D-mammografiassa
tarvitaan usein ultraäänitutkimus
selventämään kuvia ja varmistamaan
diagnoosi.
Perinteisen 2D-mammografian lisäkuvia, ultraäänitutkimuksia ja koepaloja
ei 3D-tekniikassa tarvita enää yhtä
paljoa.

Miten 3D-kuvaus tehdään?
Rinta asetetaan kuvauslevylle niin, että
se pysyy paikallaan kuvauksen ajan.
Perinteiseen 2D-mammografiaan verrattuna rintaan kohdistuvaa puristusta
tarvitaan huomattavasti vähemmän.
Myöskin säteilyä käytetään entistä vähemmän. Tutkimus kestää muutaman
minuutin, eikä sen kesto merkittävästi
poikkea perinteisestä 2D-mammografiatutkimuksesta.
Toistaiseksi 3D-mammografiaa on
Suomessa saatavilla vain muutamista
paikoista, kuten Cityterveydestä sekä
joistakin yliopistosairaaloista. Sen odotetaan kuitenkin yleistyvän lähivuosina.
Mammografiatutkimukseen tarvitaan
lääkärin lähete.
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tarkemmaksi ja tehokkaammaksi tavaksi löytää rintasyöpä.

Suomi aloitti ensimmäisenä maailmassa lakiin perustuvan kansallisen
mammografiaseulontaohjelman vuonna 1987. Vuodesta 2007 alkaen seulontaohjelma on kattanut 50-69 -vuotiaat naiset, jotka saavat seulontakutsun
joka toinen vuosi. Osallistumisprosentti on myös korkea, n. 85 % kutsutuista
osallistuu seulontaan.
Lähteet:
1. Zaccrisson, S. et al. (2015) Performace of one-view breast tomosynthesis versus two-view mammography in breast cancer screening.
European radiology.
Cityterveys viestintä

HUIPPUDIAGNOSTIIKKA ON NYT

KAIKKIEN SAATAVILLA
Jo 17 paikkakunnalla

• magneettikuvaukset
• laboratoriotutkimukset
• mammografiatutkimukset
• ultraäänitutkimukset
• röntgentutkimukset

ROVANIEMI
TORNIO
OULU

KAJAANI

VAASA
KUOPIO
JYVÄSKYLÄ
TAMPERE
RAUMA

VARAA AIKA

verkossa tai soittamalla

cityterveys.fi

Paripsykoterapeutti Jouni Linnankoski nostaa esille
myös seksuaalisuuden merkityksen:
- Pelkkä toimiva tunnesuhde ja kiinnostus toisesta ihmisenä eivät yksistään riitä. Onnelliseen parisuhteeseen
tarvitaan ymmärrystä seksuaalista vetovoimaa ylläpitävistä tekijöistä.
Tunteiden ilmaisua voi harjoitella pienissä arkisissa
kohtaamisissa kenen tahansa kanssa. Tämä kaikki antaa
miehelle parhaat kehittymisen, kasvun ja onnellisuuden
edellytykset. Hyvä parisuhde pitää yllä sekä psyykkistä
että fyysistä terveyttä.
Miesten rakkauskoulussa on seitsemän jaksoa, joihin
sisältyy asiantuntijavideoita, tehtäviä ja linkkejä. Kurssille
osallistuminen on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Kurssi on tehty yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa.

Edullisesti ja laadukkaasti:

Katso tarkemmin
verkkosivultamme!

– Läheiset ihmissuhteet ovat miehen onnen ja hyvinvoinnin perusta. Miesten rakkauskoulu antaa tietoa siitä,
miten mies voi luoda rakastavan suhteen omaan itseen
ja läheisiinsä, psykologi, psykoterapeutti Keijo Markova
tiivistää kurssin tavoitteen.

HÄMEENLINNA
TURKU

LAHTI LAPPEENRANTA

HYVINKÄÄ

www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/
miesten-rakkauskoulu/

Sivuston tarkoitus on kannustaa pareja pitämään parisuhteestaan huolta käymällä säännöllisesti treffeillä kahdestaan. Sivustolta löytyy erilaisia ja eri hintaisia vinkkejä treffien järjestämiseen. Sivustolla on myös erilaisia
blogikirjoituksia parisuhteesta ja treffeistä innostamaan
kävijöitä.
Tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa treffeille sopivia tai
pariskuntia kiinnostavia tapahtumia. Tulevaisuudessa on
tarkoitus, että lukijat jakavat sivulla omia treffivinkkejään.

YTA-ketjun apteekeissa pääsee pian lääkärin puheille videovastaanottopalvelulla
YTA-ketjun apteekit haluavat tarjota asiakkailleen
mahdollisuuden tavoittaa lääkäri tiloissaan Doctagonin
Anywhere-palvelun avulla. YTA on ensimmäinen apteekkiketju, joka ottaa videovastaanottopalvelun käyttöön
Suomessa.
Videovastaanotolla on mahdollista hoitaa esimerkiksi lievät hengitystieinfektiot, lyhytaikaiset selkävaivat,
ihottumat, hyönteisen- ja punkinpuremat, ihotulehdukset,
allergiat ja migreenikohtaukset sekä virtsatientulehdukset.
Asiakas saa myös reseptinsä suoraan apteekkiin eReseptinä. Ensivaiheessa mukaan lähtee noin kaksikymmentä
apteekkia eri puolilta Suomea.
”Apteekissa asiantuntijoiden on helppo tehdä arvio siitä,
milloin videovastaanotto on oikea ratkaisu. Sitran tekemässä selvityksessä kävi ilmi, että jopa puolet nykyisistä
terveydenhuollon ensi käynneistä olisi hoidettavissa sähköisillä palveluilla ja etävastaanotolla”, sanoo Doctagonin
myynti- ja markkinointijohtaja Jani Nurisalo.

Uusi nettisivusto: Parisuhdetreffit kymppipäivänä www.kymppipaiva.fi
Sanna-Maarit Yliselä on avannut puolisonsa Jani Vaittisen kanssa parisuhdetreffeille vinkkejä antavan sivuston.
Tuttavien kiinnostuksesta inspiroitunut pariskunta päätti
koota omat treffivinkkinsä nettisivulle, josta ne saataisiin
muidenkin pariskuntien käyttöön. Kymppipäivä-sivusto
lanseerattiin 10. helmikuuta - perustajien omana treffipäivänä.

KOUVOLA
KOTKA

HELSINKI

010 326 3260

CITYTERVEYS
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Diagnostiset testit tulevat!

BE GOOD TO YOUR BODY

NO
TUL PEAT
OKS
ET
N
U U TIS SA

Viime vuosina apteekkeihin
on ilmestynyt lukuisia erilaisia
testejä, joilla voi itse tarkistaa
sellaisia arvoja, joita ennen sai
testattua vain terveydenhoitajalla tai laboratoriossa.

15 M

I

Helppokäyttöiset
kotitestit
yleisimpien
intiimivaivojen
diagnosointiin

i say:
VAGINAL
INFECTION TEST
• Emätintulehduksen
kotitesti
• Tunnistaa virtsasta
bakteeri- ja
hiivaperäisen
tulehduksen

”Testejä on tullut paljon uusia mm. erilaisten tulehdusten toteamiseen. Keliakiatestiä myydään paljon,
samoin virtsatieinfektio- ja emätintulehdustestejä.
Osa testeistä häviää myynnistä, koska niitä ei kysytä.
Osa taas tuntuu jäävän valikoimiin”, proviisori Elina
Aaltonen Ympyrätalon apteekista toteaa.

Testit tukevat itsehoitoa
NO
P
TUL EAT
OKS
ET
N
A
UU
TIS S

Yleisiin epämääräisiin vaivoihin tarkoitetut testit
ovat Aaltosen mukaan kysyttyjä ja hyviä.
Testit tukevat oikeanlaista itsehoitoa, kun on kyse
esimerkiksi emätintulehduksesta, jota usein luullaan
hiivaksi, vaikka kyseessä olisikin jotakin muuta.

2 M

i say:
URINARY
TRACT INFECTION
I

• Virtsatietulehduksen
kotitesti
• Voit testata itse heti
ensioireista

”Jos virtsatietulehdus tai emätintulehdus on ollut jo
aiemminkin, voi diagnostisen testin tehdä itse, muutoin suositus on käydä ensin lääkärissä”, Aaltonen
muistuttaa.
Hiivalääke on helppo ostaa, mutta se ei tehoa, jos
hoidettavana olisikin muu infektio. Emätintulehdustestin avulla nähdään, onko esimerkiksi kutinaoireiden aiheuttaja hiiva vai joku muu infektio.
Tulos saadaan minuuteissa. Tämä tukee oikeanlaisen
hoidon käyttöä ajatellen itsehoitolääkkeitä.

Tulokset nopeasti
Viime vuosina yleistyneet testit nopeuttavat tuloksen saamista. Joskus
aikaa ei tahdo saada lääkärille tai
itsellä ei ole mahdollisuutta lähteä
lääkäriin. On kuitenkin muistettava
hakeutua tarvittaessa myös lääkärin
hoitoon (esim. virtsatietulehdus)
ja osattava käyttää ja tulkita testiä
oikein.
”Meillä asiakkaat tuntuvat olevan
jo hyvin tietoisia testeistä ja niiden
käytöstä. Harvemmin testien käyttöön tarvitaan proviisorin neuvontaa.
Testit on tehty helppokäyttöisiksi ja
niissä on hyvin selkeät ohjeet mukana. Tarvittaessa ohjeet voidaan käydä
yhdessä läpi apteekissa”, Aaltonen
kuvailee.
Naiset saattavat kokea nolona
intiimialueeseen liittyvistä vaivoista
puhumisen. Aaltosen mukaan on
myös yleinen virhetulkinta, että
emätintulehdus olisi sukupuolitauti. Emätintulehdukseen määrätään
usein lääkkeitä, mutta vaiva uusiutuu
helposti. Siksi helposti saatavilla
oleva testi on paikallaan. Emätintulehduksia voi myös ennaltaehkäistä
ja hoitaa.

Luotettavuus on
tutkittu
Diagnostiset testit ovat CE-merkittyjä
terveydenhuollon laitteiksi luokiteltuja tuotteita.
”CE-merkintä tarkoittaa käytännössä
EU:n viranomaisten hyväksymää
ja tarkastamaa tuotetta. Vaatimukset ovat tiukemmat, kun tuote on
tarkoitettu maallikoiden käyttöön,
eikä esimerkiksi terveydenhuollon
ammattilaiselle”, ylilääkäri Kimmo
Linnavuori Valvirasta toteaa.
Teknisesti nämä CE-merkityt testit
ovat Linnavuoren mukaan yleensä
aina hyviä, herkkiä ja spesifejä. On
tietenkin eri asia, osaako kuluttaja
toteuttaa ja tulkita testin oikein. Sen
vuoksi myös testien käyttöohjeet
tutkitaan ja testataan kuluttajilla
tarkkaan ennen markkinoille tuloa.
Käyttöohjeet täytyy laatia suoraan
kuluttajalle ja testin oltava yksinkertainen.
Käyttöohjeissa on aina oltava maininta, että terveydenhuoltoon on otettava yhteyttä tuloksen sitä vaatiessa.
Testejä saa myydä apteekkien lisäksi
myös kaupoissa.

”Suosittuja testejä ovat myös geenitestit painonhallintaan sekä tietysti vanha tuttu
raskaustesti ja ovulaatiotesti. Laktoositesti olisi vielä
hyvä. Ravitsemusterapeutit pitävät keliakiatestiä
erittäin hyvänä”, Aaltonen toteaa.
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Apteekissa myytävien testien valikoima kasvaa. Raskaustesti on tunnetuin ja vanhin itse tehtävä testi.
i say: hormoniton, parabeeniton, ei testattu eläimillä

Vain apteekista
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Suun terveys tutkitusti tärkeää
Suun ja nenä-nielun hyödyllinen mikrobisto on pohja terveydellemme
Bakteerit suusta paksusuoleen vaikuttavat terveyteemme monin tavoin.
Suoliston mikrobistoa on tutkittu jo 1990-luvulta alkaen, mutta suun ja
nielun mikrobiston tutkimus on ollut vähäisempää. Suun ja nielun limakalvoilla viihtyvät omat, tyypilliset mikrobilajinsa. Ne ovat erilaisia kuin suolistossa (laktobasillit ja bifidobakteerit) suun erilaisten olosuhteiden takia.
Terveestä suusta on löydetty yli 700 eri mikrobilajia; valtalajina Streptococcus -suvun lajit. Suurin terveen suun maitohappobakteerilaji on Streptococcus salivarius. Suun hyvä mikrobisto on ensimmäinen suojamuuri
taudinaiheuttajia vastaan.

Bakteerit siirtyvät äidiltä
lapselle
Vastasyntyneelle lapselle kehittyy
oma mikrobistonsa muutaman
tunnin kuluessa syntymästä. Erityisen tärkeitä ovat S. salivarius -kannat
(Kononen ym. 2002).
Tasapainoinen mikrobisto pystyy ehkäisemään ei-toivottujen bakteerien
(ientulehdukset ja plakinmuodostus)
lisääntymistä ja toimintaa. Antibiootit tappavat sekä hyvät että huonot
bakteerit, joten lääkekuurien jälkeen
hyödyllisen mikrobiston varmistaminen ja palauttaminen sekä suussa että
suolistossa on tärkeää. Äidin ja isän
suun terveys on oleellinen lapsen
suun mikrobiston kehittymisessä.
Sekä hyvät että huonot bakteerit
siirtyvät suusta suuhun.

Suun mikrobiston vaikutus
koko kehon terveyteen
Monet suun ei-toivotuista bakteereista voidaan liittää myös kehon
muihin sairauksiin: Ientulehdusten
yhteys sydän- ja verisuonitauteihin
on tunnettua ja yhteys diabeteksen
puhkeamiseen ja jopa ylipainoriskiin on tutkittu (Goodson
ym. 2009; Haffajee ja Socransky
2009). Sekä lasten että aikuisten
ylipaino-ongelman lisääntyessä
maailmanlaajuisesti on tämä yhteys
mielenkiintoinen. Suun mikrobiston
ohjaamisen tärkeys korostuu erilaisten tulehdusten ennaltaehkäisyssä,
yli 70 %:lla aikuisväestöstä on ientulehdusta.

Miksi suussa toimivat parhaiten suun omat bakteerilajit?
Suun pinta-ala on pieni ja bakteereita
on syljessä noin 100 miljoonaa/ml.
Ravinto, happipitoisuus, syljen määrä
ja koostumus määrittelevät bakteerilajit. Streptococcus –lajit pystyvät
toimimaan näissä olosuhteissa.
Suoliston tyypilliset maitohappobakteerit, laktobasillit ja bifidobakteerit,
eivät pysy näissä olosuhteissa kuin
lyhytaikaisesti.
Suun olosuhteissa viihtyvien, hyödyllisten bakteerilajien (S. salivarius
valtalajina) on todettu luontaisesti
tuottavan antimikrobisia yhdisteitä
suun ja nielun ei-toivottuja bakteerilajeja vastaan. Erityiset terveen suun
S. salivarius K12- ja M18-kantojen
antimikrobiset yhdisteet on tutkittu
(Wescombe ym. 2011). Nämä kannat
pystyvät myös hajottamaan plakkia
ja neutraloimaan happoja paikallisesti.
Halitoosista eli pahanhajuisesta
hengityksestä kärsivien suussa S.
salivarius -bakteerien osuus on
todettu alhaiseksi (Kazor ym. 2003).
Pahanhajuinen hengitys syntyy
ei-toivottujen bakteerien tuottamista
metaboliiteista, kuten rikki-, voihappo- ja putreskiiniyhdisteistä. Suuvedet ja mekaaninen puhdistus auttavat
hetken ongelmaan, mutta ei-toivotut
bakteerit valtaavat suun nopeasti
uudelleen.

Lähteet :
Kononen E.ym 2002.J.Med Microbiol.51:723-30
Goodson IM ym.2009.J.Dent Res 88:519-23
Haffajee AD,Socransky SS.2009.J Clin Periodontal 36:89-99
Wescomebe PA ym.2011.Microbiology 57:1290-9
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Suuhun voi istuttaa hyvää
bakteeristoa
Vuonna 2013 julkaistun 100 lapsen
(5-10 -vuotiaita) kliinisessä tutkimuksessa todettiin S. salivarius
M18-kannan vähentävän lasten
kariesriskiä. Lapset käyttivät bakteeri-purutablettituotetta 90 vuorokauden ajan. (Burton et al. 2015). 780
lapsen tutkimuksessa niiden lasten,
joilla oli antimikrobisia yhdisteitä
tuottavia S. salivarius -kantoja syljessään, todettiin sairastavan merkitsevästi vähemmän nielutulehduksia
10 kuukauden seurantajakson aikana
(Dierksen ym 2002). S. salivarius
K12-kannan on todettu (purutabletissa) estävän sekä lasten, että aikuisten S. pyogenes -bakteerin aiheuttamia nielutulehduksia merkitsevästi
(DiPierro ym. 2012, 2013).
Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan
lasten korvatulehdusta on pystytty merkitsevästi ehkäisemaan S.
salivarius K12-kannan istuttamisella
(purutabletti) suun limakalvoille
(DiPierro ym. 2015).
Tutkimukset osoittavat , että luonnon
omilla keinoilla suuhun ja nieluun
voidaan istuttaa pysyvästi haluttuja
mikrobikantoja, jotka estävät ja syrjäyttävät ei-toivottuja bakteereita.
Therm 13:339-43
DiPierro F ym.2015.Int J Gen Med
8:303-8

Burton JP.ym 2013.J Med Microbiol62:875-84’
Dierksen KP ym.2002. NZ Med J 113:496-9
DiPierro F ym.2012. Int J Gen Med 5:991-7
DiPierro F ym.2013.Expert Opin Biol
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Asiantuntijana hiustutkija, luonnontieteiden kandidaatti
Annikki Hagros-Koski, Hiusakatemia

Toivoa oheneville hiuksille –
iästä riippumatta

Naisten hiustenlähtö ei ole harvinainen ilmiö. Hiusmuotoilija
Arto Martiskaisen mukaan useimmilla naisilla hiukset alkavat
harventua 50 ikävuoden jälkeen. Kyseessä on selkeästi hormonaalinen ilmiö. Martiskainen antaa naisille kuitenkin toivoa, sillä
hiuksista voidaan tehdä paksunnäköiset.
Arto Martiskainen on tehnyt pitkän 45 vuoden kampaajauran
hiusalalla.
”Ryhdyin kehittämään omaa, kotimaista hiustuuhennetta.
Kahden vuoden opintojen ja kehitystyön jälkeen syntyi TopFiber,
elektroninen hiuskuitupumppu, jolla sumutetaan hiuksiin tuuhentavaa lampaan villasta tehtyä kuitua”, Martiskainen kertoo.

Hiukset paksummiksi elektronisen teknologian avulla

näin käy useimmille, mutta kuituvalmisteen avulla
voi saada paksunnäköiset hiukset, joka nuorentaa
yleisilmettä. Hiukset ovat naisen kruunu, eikä kannata
turhaan masentua niiden vähenemisestä.”, Martiskainen kannustaa.

Hiukset tuovat itsevarmuutta
69-vuotias Tuula Lindström on käyttänyt TopFiber
-kuituvalmistetta hiuksiinsa vuoden verran.
”50 ikävuoden jälkeen hiukset alkoivat ohentua. Löysin TopFiberin miesystävän kautta. Käytän sitä aina
tilanteen mukaan. Aina kun on menoa, on mukava
laittaa hiukset näyttäviksi taas. Se myös nuorentaa
yleisilmettä”, Tuula toteaa.

Lampaanvillasta valmistetuissa kuiduissa on viisi eri värisävyä:
musta, tummanruskea, keskiruskea, vaaleanruskea ja kastanja.
Tuula Lindströmin mukaan tuotetta on helppo käyttää
Nämä toimivat TopFiber® -pumpun kanssa.
Kuidusta tehdään 0,3-0,4 mittaista, jotta se saadaan tasaisesti ulos itse. Naiselle paksut hiukset ovat tärkeät.
sumuttimesta.
”Runsaiden hiusten kanssa tuntuu naisellisemmalta, se
”Kuitupumppu on kotimainen ratkaisu, joka on suunniteltu pal- vaikuttaa myös itsevarmuuteen. Ystäväni huomasivat
heti, että hiukseni ovat muuttuneet. Tuntui mukavalta
velemaan naisia ja miehiä, jotka kärsivät hiusten ohenemisesta.
lähteä ulos, kun hiusten lomasta ei enää pilkottanut
Pumppua on erittäin helppo käyttää”, Martiskainen kertoo.
päänahkaa”, Tuula kuvailee.
”Ei kannata menettää toivoaan, jos hiukset vähenevät. Iän myötä

Tuuheat hiukset nappia painamalla!

Mistä naisten
hiustenlähtö johtuu?
Onko mitään tehtävissä?
•

Hiuspohjan tulehdukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Syyt ovat moninaisia. Taustalla voi olla
stressi, ravinteiden vajaus tai imeytymishäiriö suolistossa, huono yleiskunto, yksipuolinen ruokavalio.
Liian usein toistuva hiusten pesu voi aiheuttaa tulehduksen. Talipunkki levittää bakteereita ja aiheuttaa
tulehduksen, jonka seurauksena tärkeä nestemäinen tali kiteytyy, ja saa aikaan aina hiustenlähdön. Vain
koulutettu hiushoitaja voi hoitaa ongelman.

•

Rasvan puute tai huonolaatuiset rasvat lisäävät kehon tulehdustilaa, joka vaikuttaa myös hiuspohjaan. Yleisimmät ruokaöljyt sisältävät pääasiassa omega-6 -rasvahappoa. Kuitenkin omega-3 –rasvahappoa pitäisi saada 2-4 kertaa enemmän kuin omega-6:ta.

•

Liian vähäinen veden juonti aiheuttaa kehon kuivumista. Juodaan liikaa kahvia ja käytetään runsaasti
valkoista sokeria. Vettä pitäisi juoda 1,5 – 2,5 l / vrk koosta ja hikoilemisesta riippuen.

•

Hormonaaliset häiriöt: Naishormonien epätasapaino vaikuttaa vaihdevuosissa. Kilpirauhasen vajaatoiminta on yleistynyt, seleenilisä on tarpeen lääkityksen kanssa.

•

Magnesiumin ja D-vitamiinin puute

•

Kaliumin liikasaanti. Ilman magnesiumia ja D-vitamiinia kalsium ei imeydy. Kalsiumin imeytymistä
voi varmistaa myös K2-vitamiinilla. Liiallinen kalsium kerääntyy hiuspohjaan aiheuttaen hiusten heikkokasvuisuutta ja vähitellen hiustenlähtöä.

•

Huono ääreisverenkierto. Päälaella ei ole lihaksia, joten verenkierto heikkenee helposti. Hiusjuuret
eivät saa riittävästi ravintoa, koska hius on ravinnonjakelun ääripäässä. Pään hieronta on hyväksi.

•

Kehon happo-emäs-tasapainon tulee olla kunnossa. Sen voi tarkistaa pH-liuskalla. Hiustenlähdön
taustalla voi olla happamoitunut keho. Tilanteen korjaamiseksi tulisi syödä 20 % eläinkunnan- ja viljatuotteita ja 80 % hedelmiä, marjoja, kasviksia ja hyviä rasvoja sekä hedelmä.

Arto Martiskaisen vinkit hiustenhoitoon
•
•
•

Tilaa kotimainen, asiantuntijoiden kehittämä uutuustuote:

www.am-tuotanto.fi
Aidon ja luonnollisen näköinen TopFiber-hiustuuhenne lisää hiusten
tuuheutta ja runsautta tehokkaasti ja helposti.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vältä kuumaa vettä, pese vain lämpöisellä. Kuuma aiheuttaa hiuksissa vaurioita ja tekee niistä
kiillottomat.
Hiero päänahkaa pesu yhteydessä, jotta heikentynyt verenkierto elpyisi.
Käytä laadukkaita, proteiinipitoisia hiustenhoitotuotteita. Tarvitaan myös kiiltoa antavia aineita, ph-arvon on oltava oikea ja luonnonmukaisuus on tärkeää.
Säännöllinen leikkaaminen on tärkeää.
Ohuissa hiuksissa kannattaa käyttää tukea antavia muotoilutuotteita.
Suosi lyhyttä leikkausta, jos hiukset ovat ohuet.
Hiusten paino ei saa voittaa kimmoisuutta, muuten hiukset ovat litteät ja rasvoittuvat.
Hiustenpesu 2 kertaa viikossa olisi ihanteellista.
Pese littein kämmenin, älä hankaa talirauhasia, jos peset usein.
Älä föönaa kuumalla, se aiheuttaa kiillottomuutta.
Lämpösuihkeita kannattaa käyttää suojaamaan kuumuudelta föönatessa.
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Asiantuntijana: Terveydenhoitaja Sanna Salmi, YTHS Rauman toimipisteen vastaava hoitaja
Kun aloittaa ehkäisyn, pitäisi sitä
käyttää 3 kuukauden ajan, ennen kuin
pystyy arvioimaan onko aloitettu ehkäisy itselleen sopiva. Alussa esiintyvät
sivuvaikutukset yleensä lievenevät ja
loppuvat käytön jatkuessa

Progestiiniehkäisyvalmisteissa on vain
progestiinia. Näitä valmisteita ovat
minipillerit, ehkäisykapselit, injektiot ja
hormonikierukat.

- Jos naisella on tiettyjä riskitekijöitä
yhdistelmäehkäisylle, voidaan yleensä
Yhdistelmä- ja proges- valita progestiiniehkäisy. Progestiiniehkäisyltä puuttuvat estrogeenien
tiiniehkäisyn eroista
vasta-aiheet ja nykytiedon mukaan sillä
”Suurin osa YTHS-Rauman ehkäisyasi- on vähemmän vakavia haittoja.
- Mm. aurallinen migreeni, ylipaino tai
akkaista käyttää edelleen yhdistelmäverenpainetauti ovat yleinen syy valita
ehkäisypillereitä. Vaihtoehto yhdistelprogestiiniehkäisy.
mäehkäisypillereille on ehkäisyrengas
- osalla vuodot vähenevät tai jäävät koja ehkäisylaastari, jotka ovat myös
yhdistelmäehkäisyä, mutta hormonien konaan pois progestiiniehkäisyn käytön
myötä. Useimmilla esiintyy erityisesti
annostelu ja imeytyminen tapahtuu
aluksi tiputteluvuotoa, joihin monet
harmistuvat ja kyllästyvät.
- Progestiiniehkäisyllä ei voi siirtää
kuukautisia eikä suunnitella vuotojen
ajankohtaa.

Kirjoittaja: Helena Pahkajärvi,
toimitusjohtaja,
johtava valmentaja
Valmius Hyvinvointiin Group Oy

Työhyvinvointia selkävaivoja
selättämällä

Nuorten naisten ehkäisy
– minkä muodon valitsen?

”Pienemmän, 3 vuoden ehkäisytehon
antavan hormonikierukan tultua markkinoille, on kierukkaehkäisyn suosio
lisääntynyt myös synnyttämättömien
”Ehkäisyrengas ja laastari sopivat
naisille, joilla on vaikeuksia muistaa, tai naisten keskuudessa”, kertoo Salmi.
jotka eivät halua päivittäistä pillerien
Hormonittomia ehkäisymuotoja ovat
ottoa. Ehkäisylaastarin käyttö on tänä
kondomi ja kuparikierukka.
päivänä asiakkaidemme keskuudessa
hyvin harvinaista, rengasta on käytössä
”Pyydän kaikkia täyttämään esitietokaa- paljon. Suurin osa yhdistelmäehkäisyn Keskustele terveydenkäyttäjistä käyttää edelleen pillereitä.”
vakkeen, jossa käydään läpi ehkäisyyn
hoitajan kanssa
vaikuttavat asiat”, Salmi kertoo.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet sisältävät ”Ehkäisyn etuja ja vaihtoehtoja on
paljon, joten kannattaa kysellä vaihTärkeitä selvitettäviä asioita ovat mm. sekä progestiinia että estrogeenia.
toehtoja, jos tarvitsee ehkäisyä tai ei
yleinen terveydentila ja elämäntilanne: - yhdistelmäehkäisyllä voidaan hoitaa
ehkäisyn lisäksi myös kivuliaita,
ole omaan ehkäisyynsä tyytyväinen.
mm. sairaudet, lääkitykset, paino, pituus, painoindeksi, verenpaine, allergiat, runsaita ja epäsäännöllisiä kuukautisia, Yleensä kaikille löytyy sopiva ehkäisy.
On myös pidettävä mielessä, ettei
aurallinen migreeni, tupakointi, lähisu- aknea, rasvoittuvaa ihoa, endometrioosia, PCO-syndroomaa jne.
sukupuolitauteja voi ehkäistä kuin
vun sydän- ja verisuonisairaudet jne.
- yhdistelmäehkäisyllä voidaan siirtää kondomilla tai pidättäytymällä seksistä.
Gynekologiset esitiedot:
Eli muistakaa kondomin käyttö aina
mm. kuukautisanamneesi, nykyehkäisy kuukautisia. Yhdistelmäehkäisyä
voidaan käyttää myös tauotta pidemuusissa ja satunnaisissa seksisuhteissa,
ja sen mahdolliset haittavaikutukset.
vaikka raskaus olisi jo ehkäisty muulla
Nämä asiat on syytä käydä aina uudes- päänkin ja ottaa tyhjennysvuoto vasta
taan läpi, sillä ne voivat Salmin mukaan kun vuotokontrolli alkaa pettää ja tulee tavoin”, Salmi muistuttaa.
tiputteluvuotoa. Vuotoja ei nykyisin
myös muuttua matkan varrella.
haluta joka kuukausi.
Pillerien syönti ei vähennä hedel”Usein kysellään sivuvaikutuksista. Hor- - Yhdistelmäehkäisyllä on myös monia mällisyyttä. Kyse on Salmin mukaan
terveyshyötyjä, jotka usein jäävät
hedelmällisestä iästä.
monaalisen ehkäisyn sivuvaikutuksia
Nykyisin ehkäisyä käytetään vuosivoi olla esim. mielialavaihtelut, turvotus, huomiotta. Yhdistelmäehkäisy mm.
kausia ja samalla naisen hedelmällisin
rintojen arkuus, haluttomuus, limakal- vähentää kohdunulkoisia raskauksia, toiminnallisia munasarjakystia,
ikä ohitetaan ja raskaaksi tuleminen
vojen kuivuus, ihon rasvoittuminen.
Mediassa esiintynyt veritulppakohu pari sisäsynnytintulehduksia, munasarja- ja vaikeutuu iän lisääntyessä.
vuotta sitten aiheutti paljon kysymyksiä. endometriumsyöpää, myomia ja masKohuotsikot saavat usein väärälläkin ta- topatiaa
valla huomiota medioissa, kun kaikkia - Yhdistelmäehkäisy on perusvalinta
asiaan liittyviä seikkoja ei tuoda esiin ”, terveelle, tupakoimattomalle ja normaalipainoiselle naiselle.
Salmi toteaa.
Terveydenhoitaja Sanna Salmin asiakkaina Rauman YTHS:n toimipisteessä
asioi mm. ehkäisyä hakevia nuoria
naisia. He ovat usein jo käyttäneet esimerkiksi e-pillereitä ja hakevat vastaanotolta reseptin uusintaa. Vastaanotolla
käydään aina tarkkaan läpi asiakkaan
terveyteen liittyvät seikat.
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renkaalla emättimen limakalvolta ja
laastarilla iholta”, Salmi kuvailee.

Monille terveydenhuollon asiakkaille on tarjottu selkävaivojen hoidoksi liikunnan lisäämistä ja painon
pudottamista. Harvojen kohdalla näillä keinoilla on pitkäaikaista apua tilanteeseen. Perustuen pitkään työkokemukseen ja työterveyslaitoksen vuonna 2003 tekemään tutkimukseen pitkittyneen lanneselkäkivun
hoidosta ratkaisevassa osassa selkävaivojen syntyyn näyttävät olevan rakenteellisen ryhdin poikkeamat ja
toistuva kehon epäergonominen kuormittaminen. Niihin kannattaa puuttua jo ennen kuin oireita ilmenee.
vinoudesta johtuva skolioosi
on suoristettavissa ja oirekierre
näin katkaistavissa.

Mitä tehdä?
Jos seisten molemmat kantaluut ovat
sisään päin kallistuneet, olemme
löytäneet yhteyttä selkävaivoihin.
Tämä on loogista, koska tällöin arjen
kävelyaskel lyhenee ja kovassa kävelyvauhdissa alaselkä ylikuormittuu.

1.

2.

Ensimmäiseksi selkäoireisen
kannattaa tarkistaa paljain
jaloin ”märän jalan kuviot” ja
vanhojen kenkien pohjat – miten kehon kuormitus ohjautuu jalkaterissä? Ovatko jäljet
samanlaiset oikealla ja vasemmalla? Onko tarpeen treenata
jalkapohjien lihaksistoa, entä
hankkia yksilölliset tai tavalliset
muotopohjalliset?
Toiseksi olemme havainneet,
että jos lantio on vähänkin kallistunut oikealle tai vasemmalle,
yhteys selkävaivoihin on selvä.
Suurin osa selän skoliooseista
eli sivumutkista johtuu lantion
vinoudesta, ei rakenteellisista
nikamamuutoksista. Lantion

mm. OMT-fysioterapeutti osaa etsiä
tarkemmat toimintahäiriöt, hoitaa ja
opastaa omatoimiharjoitteet.

Sekä nilkat että lantio kannattaa
suoristaa mahdollisuuksien mukaan.
Muuten lisääntyvä liikunta altistaa
oireiden pahenemiselle ja uusille
Nämä voivat esiintyä yksin, pareittain rasitusvammoille. Hoikka, epäertai kaikki kolme yhtaikaa.
gonominen keho on usein selkäkipuisempi kuin reilusti ylipainoinen,
Nilkat voivat olla keskenään eri mutta ergonominen keho.
asennossa,

Lantion vinoutta aiheuttavat yleisimmin kolme eri
tekijää

1

2
3

toispuoleinen lihaskireys voi
ohjata kehon perusasentoa
vinoon ja
alaraajat voivat olla keskenään
erimittaiset.

Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa kehittämälläni yksinkertaisella
ja systemaattisella menetelmällä.
Joskus harvemmin oireiden syynä on
synnynnäinen nikama- tai nivelmuutos. Jos peruskeinot eivät riitä,

”Syyllinen” on
yleensä ihan
muualla kuin
missä oire ilmenee.”

Kuormituksen muutokset kannattaa
tehdä asteittain pitkällä aikavälillä
fysioterapeutin tai työfysioterapeutin
ohjauksessa ja seurannassa. Lähestymistapa on sovellettavissa kaikkiin
tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Samalla
poistetaan liikkumisen esteitä.
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Asiantuntijana: Laillistettu ravitsemusterapeutti Kati Laine,
Ravitsemusterapia Lehmus

Suola-asiaa
Kalium ja natrium tasapainoon!
Suolan terveydelle vaaralliset vaikutukset tiedetään,
mutta miten suolaa voisi käyttää järkevästi? Suolavalmisteita on lukuisia erilaisia, mutta useimmat
ovat ravitsemusterapeutin mukaan sisällöltään
aivan samanlaisia. Kannattaa perehtyä suolavalikoimiin ja löytää ne parhaat vaihtoehdot.

Herbamare yrttisuola
– lisää vain ruoka
• makua tuoreista luomuyrteistä
• luonnollista jodia
• ei lisäaineita
Uutuus:
Suomen ainoa
sydänmerkkisuola
vähäsuolaiseen
ruokavalioon

Täyteläinen
maku yrteistä ja
merisuolasta

Suolaa suositellaan virallisesti käytettävän enintään
5 grammaa vuorokaudessa, lapsilla suositus on vain
3 grammaa. Todellisuudessa 4 grammaa on aikuisilla riittävä suolan saantimäärä päivittäin. Tämä
saadaan nopeasti helposti jo leivästä, leikkeleistä ja
muusta ruoasta.
Liika suola vaikuttaa elimistössä nostamalla verenpainetta, lisäämällä sydän- ja verisuonitautien
riskiä, rasittamalla munuaisia ja lisäämällä aivoinfarktiriskiä.
”Lisäksi suola altistaa osteoporoosille ja lisää mahasyövän riskiä. Astmaatikoiden olisi hyvä tiedostaa,
että runsas suolankäyttö pahentaa astman oireita.
Se aiheuttaa turvotusta myös keuhkoputkissa ja
ahtauttaa siten niitä. Vaikka olisi matala verenpaine,
suolaa ei pidä käyttää liikaa näiden syiden takia”,
ravitsemusterapeutti Kati Laine toteaa.

Suolaa on monenlaista
Piilosuolaa tulee eniten leivästä ja leivän päällisistä.
Kati Laine suosittelee vähäsuolaista leipää.
”Suolaa ei pitäisi lisätä ruokaan maistamatta ensin.
Liemikuutiot ja ketsuppi ovat hyviä esimerkkejä
paljon suolaa sisältävistä elintarvikkeista”, Laine
muistuttaa.
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Erilaiset gourmet-suolat ovat nousseet viime vuosina trendikkäiksi
ruoan höysteiksi. Niitä käytetään
ruoan ulkonäön parantamiseen
ja makuelämyksiin. Valitettavasti
vaaleanpunainen tai kiteinen suola
on kuitenkin yleensä lähes pelkkää
natriumkloridia, jossa ei ole mukana
jodia. Trendisuolat lisäävät suolan
ylikäyttöä huomaamatta.

”Kalium toimii natriumin vastavaikuttajana. Jos kaliumia saisi hieman
nykyistä enemmän ja natriumia nykyistä vähemmän, olisi sillä edullinen
vaikutus verenpaineeseen”, Kati Laine
kertoo.

”Kiinnitä huomiota jodiin. Jodin
saanti on suomalaisilla liian vähäistä,
joten sitä pitäisi olla lisättynä suolaan. Jodioitu ruokasuola tai mineraalisuola varmistavat jodin riittävän
saannin.”

Magnesiumista ei Laineen mukaan
yleensä ole puutosta. Jos lihaskramppeja esiintyy usein, saattaa magnesiumista olla apua niiden vähentämiseen.

Haitallista natriumia on mineraalisuoloissa korvattu magnesiumilla ja
kaliumilla. Laineen mukaan puolet
natriumista tulisi korvata näillä
kivennäisaineilla, että suola olisi
terveellisempää.

Kaliumin epäillään saavan munuaiset
erittämään enemmän natriumia pois
elimistöstä.

Magnesiumia saa monesta lähteestä
normaalissa ruokavaliossa, joten
mineraalisuolankaan käyttöä ei
magnesiumin saannin turvaamiseksi
kannata lisätä. Joskus esimerkiksi
ikäihmisillä ruokavalio saattaa olla
niin yksipuolinen, että magnesiumin saanti ei ole riittävää. Silloin
ruokavalion monipuolistaminen on
ensisijaista.

Kalium ja magnesium ovat
parempi vaihtoehto suolassa
Kaliumia saa etenkin kasviksista.
Magnesium ja kalium ovat ravinnon
mukana saatavia tarpeellisia kivennäisaineita. Niissä ei ole samanlaisia
haittavaikutuksia kuin natriumissa.

Ravitsemusterapeutti suositteleekin
enemmän kasviksia ruokavalioon.
Kasvispitoisen, kaliumia sisältävän
ruokavalion avulla verenpainekin
laskee.

Erilaiset gourmet-suolat ovat trendikkäitä, mutta terveellisempiä vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi enemmän
kaliumia sisältävistä suoloista.
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Sähköhoidosta apua

virtsankarkailuun

Virtsankarkailu eli inkontinenssi on tavallinen vaiva erityisesti naisilla. Jatkuvasti
vaivasta kärsii arviolta joka viides nainen ja satunnaisesti jossain vaiheessa elämää jopa
puolet naisista joutuu kohtaamaan tämän kiusallisen vaivan.

Tyypit
Säännöllinen, haittaava virtsankarkailu lisääntyy
iän myötä, erityisesti vaihdevuosien jälkeen, mutta
se on tavallista myös raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Inkontinenssi rajoittaa normaalia
elämää ja laskee elämänlaatua, eikä pääsääntöisesti
myöskään parane itsestään. Vaiva kannattaakin
pyrkiä hoitamaan mahdollisimman varhain.
Yleisin virtsankarkailun muoto naisilla on ponnistusinkontinenssi, jossa virtsa karkaa fyysisen
ponnistuksen yhteydessä, kuten yskiessä, aivastaessa, nauraessa, juostessa tai hyppiessä. Pakkoinkontinenssissa virtsan karkaamista edeltää pakonomainen virtsaamistarve, eikä virtsaa pysty pidättämään.
Sekainkontinenssi on edellisten yhdistelmä.
Virtsankarkailua ehkäistään parhaiten pitämällä
huolta lihaskunnosta, lopettamalla tupakointi ja
hoitamalla ummetus. Ylipainoisilla henkilöillä
laihduttaminen voi vähentää tehokkaasti virtsankarkailua. Jo yli 30 MBI painoindeksi altistaa
inkontinenssille. Iän myötä oireet ja vaiva pahenevat. Yli 65-vuotiailla fyysinen aktiivisuus ehkäisee
virtsankarkailua.
Virtsankarkailua voi esiintyä myös satunnaisesti. Virtsankarkailun tyyppi ja sen syyt selvitetään
perusterveydenhuollossa. Lääkäriin kannattaa
hakeutua silloin, kun oire on jatkuva ja se haittaa
päivittäistä elämää tai aiheuttaa sosiaalista tai
hygieenistä haittaa.
Lantionpohjan lihasharjoittelu on ensisijainen
hoitomuoto lievissä ja keskivaikeissa inkontinenssimuodoissa. Ponnistusinkontinenssia voidaan hoitaa
myös leikkauksilla, mutta leikkaus on aina viimeinen hoitokeino, ellei muusta ole apua. Leikkauksen
välttämiseksi kannattaakin inkontinenssivaivan
hoitoon ja lihasten kuntoutukseen ryhtyä mieluummin ajoissa.

Mitkä lihakset
Fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Heidi Lonka on
erikoistunut lantion alueen ongelmiin.
”Useimmat lantionpohjan toimintahäiriöistä
kärsivät naiset vaikenevat vaivastaan, eivätkä kovin
helposti ota asiaa lääkärin kanssa puheeksi. Monet
ihmiset tyytyvät ajattelemaan, ettei tätä voi hoitaa.
Lantionpohjan lihakset ovat kuitenkin tahdonalaisia tukilihaksia, joita voi ja pitääkin harjoittaa”,
Lonka kertoo.
Lantionpohjan lihakset ovat vartalon alimmaiset
lihakset, jotka sidekudosten kanssa kannattelevat
ja tukevat lantion elimiä, erityisesti virtsaputkea,
emätintä ja peräsuolta. Lantionpohjan pienet lihakset ovat yhteydessä syviin vatsa- ja selkälihaksiin
ja tukevat myös alaselkää. Ne ovat rentoina vain
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virtsatessa, ulostaessa ja synnyttäessä. Kun aivastaa, yskäisee tai
ponnistaa, huomaa lihaskunnon merkityksen.
Lantionpohjan lihakset ovat yhdet tärkeimmistä lihaksistamme.
Niiden heikko kunto voi aiheuttaa muun muassa selkävaivoja.
Lantionpohjan lihasten vahvistamisesta on hyötyä myös seksuaalisen nautinnon lisäämiseen. Emätintä tukevien lihasten supisteleminen yhdynnässä vahvistaa myös seksin nautintoa, kun lantionpohjan
lihakset ovat hyvässä kunnossa. Moni nainen toteaakin orgasmien
parantuneen ja vahvistuneen harjoittelun myötä. Erinomainen lantionpohjan lihasten pariharjoitus onkin yhdyntä.
Lonka toteaa myös itseluottamuksen kohoavan, kun hallitsee omia
intiimejä lihaksiaan.

Lihakset kuntoon jumppaamalla
Kuten kaikki kehon lihakset, myös lantionpohja tarvitsee vahvistamista
pysyäkseen kunnossa. Lantionpohjan lihasten jumppa on helppo jumppa, sillä sitä voi tehdä missä ja milloin vain. Lantion lihasten supistaminen sujuu huomaamattomasti ja ilman välineitä julkisillakin paikoilla.
Fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Heidi Lonka muistuttaa, että lantiopohjan lihasten kunto on ensiarvoisessa asemassa.
”Päivän aikana olisi hyvä ottaa tavaksi tehdä lantionpohjan supistumisharjoituksia istuessaan. 5–10 supistusta ja rentoutusta -harjoitus parantaa
ainakin verenkiertoa lantion alueelle. Jos on epävarma oikeasta supistustekniikasta, on hyvä käydä esim. asiaan perehtyneen fysioterapeutin
luona varmistamassa oikea tekniikka”, Heidi Lonka toteaa.
Myös seisten tehdyt harjoitukset ovat lantionpohjalle hyväksi, siksi tilanteen joissa joutuu seisomaan kannattaa hyödyntää treenaamalla.
Lantionpohjan lihasten kuntoa kannattaa ylläpitää lihasharjoituksilla jo
nuoresta pitäen. Erityisesti synnytyksen jälkeen kannattaa harjoitteluun
kiinnittää erityistä huomiota. Lantionpohjan kuntouttamiseen
sopivia liikuntalajeja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, pilates,
jooga ja tanssi. Näissä lantionpohjan lihaksia voi supistaa
harjoitellessa. Virtsankarkailusta kärsivän kannattaa välttää lantionpohjaa kuormittavia raskaita ja pomppivia
liikuntalajeja kuten juoksu, aerobic ja pallopelit.
Reisien ja pakaroiden lihasten vahvistamista suositellaan yhdistettävän lantionpohjan lihasten harjoitteluun.
Näiden lihasten harjoittaminen kehittää myös lantionpohjan lihaksia ja niiden harjoittelua voidaan yhdistää
pitkäkestoisiin alaraajavoittoisiin harjoitteisiin.
Keskivartalon lihasten eli lantionpohjan, vatsan ja selän
lihasten aktiivisesta harjoittelusta on paljon hyötyjä. Ryhdin
paraneminen avittaa myös vaikkapa selkäkivuista pääsemistä.
Myös palautuminen synnytyksestä, leikkauksista tai esimerkiksi pitkästä vuodelevosta on nopeampaa, kun keskivartalon lihakset ovat
vahvat. Erilaisia jumppaohjeita
on saatavilla useista lähteistä.

Sähköstimulointia käyttäneen naisen kokemuksia:
”Virtsankarkailu on nolostuttava vaiva. Minulle se tuli hitaasti lisääntyen.
Halusin tehdä jotain, ennen kuin oireet vielä pahenisivat. Etsin tietoa netistä ja kävin myös fysioterapeutilla. Sain neuvoksi lantiopohjanlihasten
jumppaohjeita. Hektisen arjen keskellä jumppaaminen kuitenkin helposti
unohtuu, enkä kokenut saavani siitä riittävää apuakaan. Olen käyttänyt
sähköstimulointilaitetta pari kuukautta päivittäin. Nyt tulokset alkavat
näkyä ja tuntua!”

Sähköstimulointi avuksi kuntoutukseen
Jotkut naiset kokevat jumpan olevan riittämätön keino lihasten vahvistamiseen. Moni myös unohtaa arjen kiireessä systemaattisen harjoittelun. Markkinoilla on tehokkaita
ja edullisia sähköimpulssilaitteita, joiden avulla voidaan
tehostaa lihasjumpan tuloksia. Sähköimpulssin avulla
lihas supistuu ja laite ikään kuin jumppaa puolestasi.
Laite toimii monelle motivaatioapuna ja auttaa pitämään
systemaattisen harjoittelurytmin paremmin. Joillekin laite
on jopa välttämätön apu tulosten saavuttamiseksi.
Kotisähkölaitteita (TNS, TENS, EMS, NMES)
voidaan käyttää ponnistus-, seka- ja pakkovirtsankarkailun hoidossa. Laitteita on sekä ulkoisilla että
vaginaan laitettavilla sisäisillä sähköelektrodeilla.
TNS-hoito soveltuu hyvin itsehoitoon kotioloissa
ja hoidon aloittaminen on helppoa. Sähköhoito
onkin vaivaton lisä lantionpohjanlihaksia vahvistaviin harjoituksiin.
Tutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia
kotisähköhoidosta. Ponnistus- ja
sekavirtsankarkailussa hoito annetaan
yleensä emätin- tai peräaukkoelektrodin välityksellä, ja väliaineena
käytetään vesipitoista geeliä.
Pakkovirtsankarkailussa voidaan
lisäksi käyttää pintaelektrodeja.

Myös Heidi Lonka käyttää työssään hoitomuotona sähköstimulointia.
”Sähköä käytetään lihasten vahvistamisen lisäksi myös kivun hallintaan. Pakkoinkontinenssioireita sähkö helpottaa rauhoittamalla rakkoa.
Asiakkaani testaama laite on helppokäyttöinen, joten kotihoidon aloittamisen kynnys on matala. Tämä on hyvä asia.”
Lähteet:
Käypähoito http://www.kaypahoito.fi/
Duodecim http://www.terveyskirjasto.fi/

Avuksi lantionpohjan
lihasten vahvistamiseen ja
virtsankarkailun hoitoon

Sensatone
Helppokäyttöinen ja tehokas lantionpohjan
lihasten stimulaattori
• itsehoitoon
• kaiken ikäisille naisille
• valittavissa neljä erilaista ohjelmaa

Tutustu ja tilaa
verkkokaupastamme

www.terveystekniikka.fi
tai soita 045 609 9000

Laitteita
koko perheen
terveydeksi

erveystekniikka

Legot kunnossa?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä,
hoivaa hampaitasi kuin lapsiasi
Jokaisen suussa käynnistyy aterian ja juomien jälkeen happohyökkäys. Happohyökkäys aiheuttaa hampaiden kulumista, eli reikiä, vihlontaa ja heikentynyttä kiillettä.
Miten näitä kulumisia voisi estää?
Happohyökkäys alkaa lähes aina, kun suuhun laittaa jotain, oli se sitten ruokaa tai juomaa. Miltei ainoana poikkeuksena on neutraali vesi. Happohyökkäys jatkuu ruokailun jälkeen noin puoli tuntia, ellei sitä neutralisoi. Helppo
ja tunnustettu tapa on napata suuhun ksylitolipurukumi.

Miten ksylitoli estää reikiintymistä?
Ksylitoli estää hampaiden reikiintymistä esimerkiksi ehkäisemällä reikiä
aiheuttavien bakteerien, kuten mutans-streptokokkien kasvua ja toimintaa.
Aterian jälkeen nautittu ksylitoli ehkäisee happohyökkäystä. Se vähentää
ravintoaineiden aiheuttamaa suun happamuutta ja bakteerien hampaan pinnalle tuottamia happoja. Muista, ettei ksylitoli kuitenkaan korvaa hampaiden
harjausta.
Ksylitoli vähentää myös bakteeriplakin määrää ja plakin tarttumista ham-

paan pintaan. Silloin plakki on
helpompi puhdistaa. Ksylitoli,
etenkin purukumeissa, lisää myös
syljen eritystä. Sylki sisältää hampaita
suojaavia ainesosia.

Kuinka paljon ksylitolia
päivittäin?
Ksylitolia on hyvä käyttää säännöllisesti aterioiden jälkeen. Suositeltu
päiväannos on tutkimusten mukaan
vähintään 5 grammaa. Määrä vastaa
esim. kuutta täysksylitolipurkkatyynyä. Huomaa, että kaikki purukumit
eivät ole täysksylitolia.

Suuri määrä ksylitolia voi aiheuttaa ripulioireita. Pitempään ksylitolia käyttäneet voivat yleensä nauttia suurempia annoksia ilman vatsaoireita.

Alkoholi aiheuttaa suuhun monenlaisia haittoja, joista
yleisimpiä ovat hampaiden kemiallinen syöpyminen eli
eroosio, suun kuivuminen, limakalvomuutokset ja jopa
suusyöpä. Haittoja voi ehkäistä vähentämällä juomista.

Ksylitoli suojaa hampaita, mutta hampaat pitää silti harjata fluorihammastahnalla ja pehmeällä hammasharjalla
vähintään kahdesti päivässä.

Hammaseroosio

Hapan on hampaiden vihollinen

makalvot kirvelevät ja kielellä voi olla polttavaa tunnetta.
Myös tietyt lääkkeet kuivattavat suuta.

Happamat alkoholijuomat aiheuttavat hampaiden pinnan
syöpymistä eli eroosiota. Se tuntuu vihlovina hampaina,
Sylki on hampaiden oma suojamuuri
hampaiden pinta voi muuttua mattamaiseksi ja hampaat
Etenkin hiilihydraatit ja sokeri edistävät hapon syntymis- voivat kulua ja lyhentyä. Eroosion syövyttämää hammaskudosta ei saa takaisin, joten ennaltaehkäisy on tärkeää.
tä hampaisiin. Suun oma lääke hapon nujerruksessa on
sylki. Se neutralisoi ja suojaa hampaita happohyökkäyk- Alkoholijuomista erityisesti viinit ja siiderit ovat happaseltä. Syljeneritys lisääntyy pureskeltaessa. Siksi aterialla mia.
ruoka kannattaa pureskella huolella.
Happohyökkäyksen aikana ei ole suositeltavaa harjata
Suun kuivuminen
hampaita, koska se vaurioittaa hampaiden kiillettä. Har- Alkoholi kuivattaa suun limakalvoja. Se vaikuttaa suojaus on syytä tehdä ennen ruokailua tai puoli tuntia sen
raan sylkirauhasiin ja vähentää syljen eritystä. Kuiva suu
jälkeen, jolloin kiille on ehtinyt kovettua happohyökkäyk- altistaa esimerkiksi limakalvovaurioille ja tulehduksille.
sen laannuttua. Purukumia taas voi syödä heti aterian
Hiivasienten aiheuttamat tulehdukset sekä suupielten
jälkeen.
haavaumat lisääntyvät. Kuiva suu voi tuntua kipeältä, liHappohyökkäys ei synny vain sokerisista ruoista ja
juomista. Myös happamat mehut, kevytlimsat, hedelmät
ja ruuat ovat hampaille pahasta, vaikka niissä ei juuri
sokeria olisi.
Hammaslääkärit suosittelevat pitämään kolmen tunnin
tauon syömisen ja juomisen välillä, ellei lasissa ole vain
puhdasta vettä. Ksylitolipurukumia olisi hyvä syödä aina
sen jälkeen, kun suuhun on laittanut jotain happohyökkäyksen aiheuttavaa.

Alkoholin vaikutukset suun terveyteen
Tupakan ja alkoholin suuvaikutuksista kertominen on
osa hammaslääkärin työtä.

Limakalvomuutokset
Alkoholi aiheuttaa limakalvomuutoksia, kuten leukoplakiaa. Leukoplakia on limakalvolla näkyvä vaalea muutos,
joka ei lähde rapsuttamalla pois. Leukoplakiaa voi esiintyä kielessä, poskilla tai ikenissä. Leukoplakia voi olla
suusyövän esiaste. Siksi on tärkeää, että hammaslääkäri
seuraa sen kehitystä.
Lähteet:
Suomen Hammaslääkäriliitto:
www.hammaslaakariliitto.fi
Fazer.fi

Harjausohjeet
Harjaa vähintään 2 minuuttia järjestelmällisesti kaikki hampaat ienrajaa
myötäillen. Liikuta harjaa nykyttäen eteen ja taakse. Älä paina kovaa!
Harjauksen päätteeksi voit purskutella suuhun jääneellä tahnalla ja pienellä määrällä vettä. Suuhun pitäisi jäädä pesun jälkeen fluoria, joten älä
purskuttele suurella määrällä vettä.
Harjauksen jälkeen ole syömättä ja juomatta mielellään noin 2 tuntia.
Käytä hammasvälien puhdistamiseen päivittäin hammaslankaa tai -väliharjaa.
Muista vaihtaa hammasharja säännöllisin väliajoin.

26

27

Liity mukaan HAPPEA! hoitajien iloiseen joukkoon!

HAPPEA! hoitajille

on hoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten oma
hyvinvointitapahtuma.
Puolen päivän tapahtumia järjestetään ympäri Suomea.
Esitä toiveesi omasta aiheesta ja liity Facebook-ryhmäämme
seuraamaan seuraavien tapahtumien suunnittelua, pysyt ajantasalla ja pääset mukaan hyviin ajankohtaistapahtumiimme:

www.facebook.com/happeahoitajille

Tervetuloa!
Ensimmäinen HAPPEA! -tapatuma pidettiin
10.2. Allergiatalossa Helsingissä. Esitykset
käsittelivät mm. kipuoireiden vaikutusta mielialaan, työssä jaksamista, myötätuntouupumusta, ravitsemusta ja painonhallintaa sekä
etämittauksia ja asiakkaan seksuaalisuuden
kohtaamista.

Palautteet olivat kannustavia:

“Hyvä että tällainen tapahtuma järjestettiin hoitajille, luentokokonaisuus ja aiheet
hyviä!” “Mukavan monipuolisia aiheita”
Kaikki osallistujat olivat myös valmiita suosittelemaan tilaisuutta kollegoilleen.

Facebook-ryhmässämme arvotaan myös muutamia ilmaisia
lippuja tuleviin tilaisuuksiin. Ole mukana, saat tietoa ja voit
osallistua keskusteluun!

