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Liity Uuman 
tykkääjiin! 
Jaa lehteä
myös muille.

PCOS diagnosoidaan usein turhan myöhään 
– kiusallinen ja elämänlaatua laskeva oireyhtymä 
vaikuttaa myös hedelmällisyyteen

Hiljainen tulehdus ja suolen tila – selvitä syyt!

Mikä ehkäisy sopii sinulle?  
Gynekologi kertoo
SÄÄSTÄ SELKÄÄSI

Hengitä ja vahvista lihaksiasi uudella tavalla! 

Hyvä hengitys on terveyden perusta

Mikä nokturia? Lopeta yöjuoksut!

Löydä sisäinen venuksesi!
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Tervehdys Uuma-lehden lukija

Kesäinen digilehti näyttää tulevan perinteeksi, nyt julkaisemme sen 
toista kertaa. Näin voit helposti lukea Uuman tuoreet jutut, vaikka olisit 
keskellä erämaata loman vietossa. Ja muista jakaa lehti tai kiinnostava 
yksittäinen juttu muillekin, se on tehty helpoksi!

Tämän numeron aiheita työstäessäni mietin, miten monia asioita 
kehoomme mahtuukaan. Ja miten pienikin vaiva voi olla elämässä iso 
asia. Toisesta ihmisestä oma vaiva voi tuntua mitättömältä, mutta omalla 
kohdalla se on kuitenkin se iso asia. Pieni vaiva voi lopulta vaikuttaa 
moneen elämänalueeseen ja saada jonkun luonnollisen asian vaikeaksi.

Tärkeää on havaita ja ymmärtää vaiva ja saada sille diagnoosi, on turhaa 
kärsiä ja sinnitellä vaivan kanssa, johon olisi saatavilla apua.

Oletteko muuten koskaan jahdanneet kuuta tai laskevaa aurinkoa? Olen 
itse sellaista harrastanut, ajellut joskus pitkäänkin upean auringonlaskun 
perässä etsien hyvää näköalapaikkaa. Yleensä se kyllä jotenkin karkaa. 

Samoin kävi kun eräänä iltana myöhään ajelin Turun moottoritietä ko-
tiin. Vilaukselta näin valtavan, hehkuvan täysikuun loimottavan kallion 
takaa. Jatkoin matkaa toivoen, että kuu taas näkyisi kesäisten yömaise-
mien vilahdellessa ohi. Pian se kurkkasikin taas puiden latvojen takaa 
tien noustessa ylöspäin. Ja katosi taas. Jonkin ajan päästä sama juttu, 
keltainen kuu kiusoitteli minua taas hetken vain kadotakseen. 

Perillä huomasin kuun näkyvän taivaalla, mutta se näytti nyt paljon 
pienemmältä ja pilvinen usva oli verhonnut sen. Mikä pettymys. Tämä 
oli varmaankin opetus siitä, ettei elämässäkään kannata jahdata jotakin 
tavoittamatonta ja uhrata siihen aikaansa. Elä hetkessä, nauti kesästä, 
anna maisemien vilahtaa ohi sellaisina kuin ovat – sillä hetkellä.

Mukavaa kesää!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
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Asiantuntijana: 
Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mä-
keläinen, Antioksidanttiklinikka

Kun elimistö on tulehdustilassa
Syyt löytyvät tutkimuksilla ja kokeilemalla
Monen kroonisen sairauden taustalla on elimistön hiljainen 
tulehdus. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää tuleh-
duksen olemassaolo ja vaikutukset. Tulehduksen eli inflam-
maation avulla elimistö pyrkii puolustamaan itseään, kun 
jotakin on vialla. Syitä ja tulehdusta poistavia tekijöitä on 
joskus vaikea löytää. Usein joutuu kokeilemaan erilaisten 
ruoka-aineiden välttämistä ja pohtimaan kokonaisvaltaises-
ti elintapojaan.

”Monen kansantaudin ja jopa syövän taustalla voi olla 
krooninen, matala-asteinen hiljainen tulehdus. Ylipaino ja 
keskivartalolihavuus liittyvät usein tulehdustilaan. Tulehdus 
alkaa usein rasvakudoksesta. Stressi, liikunnan, unen tai 
vitamiinien puute sekä huono ravinto voivat aiheuttaa tu-
lehdusta”, yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi Mäkeläinen 
kertoo.
Myös suolisto oireilee nykyisin monella. Ärtyvän suolen 
oireyhtymä ja tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät.

Miten hiljainen tulehdus havaitaan?
Hiljaisen tulehduksen taustalla voi olla bakteeri- tai viru-
sinfektio, mutta sille altistavat myös esim. tupakka, alkoholi 
ja ympäristömyrkyt. Krooninen hiljainen tulehdus voi olla 
myötävaikuttamassa mm. seuraavien kroonisten sairauksi-
en syntyyn: tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, 
astma, Alzheimerin tauti, reuma, osteoporoosi ja migreeni.
”Kohonnut veren herkkä CRP kertoo tulehdustilasta. Poti-
las voi potea jatkuvaa väsymystä ja olla haluton. Elimistössä 
voi olla vitamiinien ja hivenaineiden puutosta.  Tilanne 
voidaan tarkistaa verikokeilla. Rasvahappomittauksella 
saadaan tietoa tärkeiden omega-3-rasvahappojen EPA:n ja 
DHA:n sekä omega-6-sarjan rasvahappojen pitoisuuksis-
ta elimistössä. Itse tarkistan usein verestä myös seleenin, 
sinkin, A-vitamiinin ja B-vitamiinien pitoisuudet”, Päivi 
Mäkeläinen toteaa.

Elimistön energiakeskukset tärkeässä 
roolissa
Mitokondriot ovat elimistömme energiakeskuksia. Niiden 
häiriötilat liittyvät usein sairauksiin ja sairauksien kehit-
tymiseen. Ubikinonin puute vähentää energian tuotantoa 
ja edistää hiljaista tulehdusta, jolloin solujen toiminta 
huonontuu.
”Ubikinoni on elimistön oma rasvaliukoinen molekyyli, 
jota esiintyy lähes kaikissa soluissa. Sen määrä vähentyy 
selvästi ikääntyessä. Myös stressi tai ahkera urheilu vähentä-
vät sitä. Ubikinoni on tärkeä mitokondrioille ja energian 
tuotannolle. Ikääntyvien, jo yli 50-vuotiaiden, ja stressaan-
tuneiden kannattaa ottaa sitä ravintolisänä”, Mäkeläinen 
neuvoo.

Hän kehottaa käyttämään hyvin tutkittuja, laadukkaita 
ravintolisiä.

ENERGIAA 
– luonnollisesti

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubiki-
nonia sekä C-vitamiinia, joka edistää normaalia 
energia-aineenvaihduntaa sekä auttaa vähen-
tämään väsymystä ja uupumusta.

Kehon energia tuotetaan solujen mitokondrioissa, jotka ovat 
pieniä, pavun muotoisia rakenteita jokaisen solun sisällä.

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.

Pharma Nord on yksi Euroopan johtavista korkealuokkaisten 
ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajista, jonka tuotteita 
on myynnissä yli 45 maassa ympäri maailmaa.
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Elintavat tarkkailuun
Hiljaisen tulehduksen poistaminen kannattaa aloittaa ruokavali-
on ja elämäntapojen parantamisella. 
”Liika sokeri on vahingollista niin aivoille kuin koko elimistölle-
kin. Siitä syntyy proteiinien ja rasvojen kanssa yhdisteitä, jotka 
aiheuttavat elimistöön tulehdusta”, Mäkeläinen kertoo.
Muita ruokavaliossa vältettäviä tuotteita ovat Mäkeläisen mu-
kaan prosessoidut, teolliset ruoat ja valkojauhotuotteet. Joillekin 
gluteeniviljat ja maitotuotteet voivat aiheuttaa hiljaista tuleh-
dusta. Myöskään kevytlevitteet eivät saa Mäkeläiseltä kehuja. 
Muunnetut rasvat hän korvaa voin, öljyn ja rahkan seoksella. 
Myös avokadosta saa hyvää tahnaa leivän päälle. Kohtuullisesti 
käytettynä kookosöljykin on terveydelle hyväksi.

Päivi Mäkeläisen terveellisempi resepti leivän päälle:
1/3 voita, 1/3 luomulaatuista kylmäpuristettua rypsi- tai oliiviöl-
jyä. Lisäksi rahkaa tai vettä. Sekoita nämä tehosekoittimessa. 

Muita vinkkejä:
- Syö eri värisiä vihanneksia, sipuleita, kotimaisia marjoja, 
hedelmiä, kalaa, luomulihaa, kanaa, hyviä luonnollisia rasvoja, 
pähkinöitä, avokadoa, parsakaalia ja hapankaalia. ”Syö värejä”! 
Pieni määrä tummaa suklaata vähentää tulehdusta ja parantaa 
sydänterveyttä. 

”Suomalaiset metsämustikat ovat todellista superruokaa. Niissä 
on runsaasti antioksidantteja ja polyfenoleja, jotka ehkäisevät 
tulehduksia ja bakteerien kasvua. Ruisleipää suosittelen myös, 
jos se sopii, samoin kuin kauraa, jonka sisältämä beetaglukaani 
alentaa kolesterolia ja tasaa verensokerin vaihteluja. Joillekin 
gluteeniton vilja on parasta”, Mäkeläinen summaa.

- Sopivasti liikuntaa ja riittävästi lepoa! Liikunta on parhaim-
millaan silloin, kun se tuottaa iloa ja tuntuu hyvältä. Jos on 
ylipainoa tai sairauksia, on liikkuminen aloitettava varovasti.

- Lepo unohtuu usein, koska monella on liian kiire.  Silloin 
syöminenkin kärsii. Pieniä taukoja on hyvä pitää myös kesken 
työpäivän. Tällöin on hyvä hengittää rauhallisesti sisään ja ulos.  
Pitkä uloshengitys antaa keholle viestin, että kaikki on hyvin. 
Positiivinen ajattelu aamusta alkaen on hyväksi! Vältä kännykän 
ja tietokoneen käyttöä iltaisin.

Kun suolisto tulehtuu
Kun suolisto on huonossa kunnossa, voi koko keho huonosti. 
Suoliston hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Syömämme 
ruoka vaikuttaa suoliston kuntoon ja bakteerikantaan. 

”Oikeanlainen ruokavalio voi parantaa ärtyneen suolen hyvin-
kin nopeasti. Allergiatestit ovat joillekin hyödyllisiä. Joka päivä 
ja paljon syödyt ruoat voivat aiheuttaa  yliherkkyyttä vuosien 
mittaan. Stressi vaikuttaa myös suoliston kuntoon”, Mäkeläinen 
sanoo.

Tottumuksistaan on vaikea päästä, eikä tuttua ruokavaliota ole 

helppo muuttaa. Mäkeläinen kehottaakin etenemään pienin 
askelin. Voi aloittaa välttämällä prosessoituja, teollisesti val-
mistettuja ruokia ja valkojauhotuotteita sekä jättämällä sokerin 
vähemmälle. 

Ravintolisistä saattaa olla apua myös suolistolle. Prosessoidut 
ruoat eivät yleensä sisällä paljoa vitamiineja ja hivenaineita, 
joten näiden puutoksia syntyy.

Jos suolisto oireilee, Antioksidanttiklinikalla voidaan mitata 
verestä mm. sinkki- ja  
A-vitamiini-, beetakaroteeni- ja lykopeeni- (antioksidantteja) 
sekä rasvahappopitoisuuksia. 

Omega-3-rasvahappopitoisuudet ovat Mäkeläisen mukaan mo-
nilla liian matalat. Omega-3-rasvahappolisät vähentävät kroo-
nista hiljaista tulehdusta suolistossa ja muualla elimistössä.

”Valitse hyvänlaatuinen kalaöljyvalmiste. Myös pellavansie-
menöljy on hyväksi suolistolle ja tulehduksen taltuttamiseksi”, 
Mäkeläinen sanoo. 
 

                                             Vinkki:
Kurkuma eli kurkumiini on tärkeä! Ota kurkumiinia ravinto-
lisänä, jolloin se imeytyy paremmin kuin mausteena. Kurku-
miini toimii kuten tulehduskipulääke, mutta ilman haitallisia 
sivuvaikutuksia, ja estää kroonista hiljaista tulehdusta.

Inkivääriä on käytetty estämään pahoinvointia ja parantamaan 
ruoan sulavuutta. Sillä on voimakas tulehdusta estävä vaikutus 
ja se voi vähentää nivelkipuja.

Probiootit taas palauttavat suolistoon hyvää bakteerikantaa.



Naistentautien erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila vastaa 
kysymyksiimme naisen venukseen eli lantionpohjalihaksiin liittyen
- Mikä on lantionpohjalihasten tär-
kein tehtävä?
Naisilla tärkeä tehtävä on kannatella kohtua ja muita sisäelimiä 
lantion sisällä.
Siihen liittyen sekä virtsan että ulosteen pidätyskyky perustuvat 
lantionpohjalihaksiin.
Myös raskauden aikana tarvitaan vahvoja lantionpohjalihaksia.
Lihasten avulla voi opetella antamaan ja tuntemaan seksuaalista 
mielihyvää.

- Miten löydät lihakset parhaiten?
Lihakset, joiden avulla voit katkaista virtsasuihkun, ovat lantion-
pohjalihakset. Voit myös viedä puhtaan sormen emättimeen ja 
kokeilla saatko lihastuntuman, kun supistelet niitä. Voit halutes-
sasi käyttää tunnistamiseen myös dildoa. 
Vastaanotolla pyydän nipistämään lantionpohjalihaksia, jotta 
potilas huomaa lihaksensa sisätutkimuksen aikana. Usein yrite-
tään puristaa voimalla, mutta lantionpohjalihakset eivät lähde 
mukaan. Silloin puristamiseen käytetään vääriä lihaksia. 

- Miksi ne löystyvät iän myötä?
Lantiossa on suppilomainen rakenne ja kuormitus kohdistuu 
kaikkiin sidekudoksiin lantion alueella. Raskaudet, raskas työ tai 
ylipaino voivat venyttää kudossäikeitä. 
Kollageeni on kudosten rakennusaine. Estrogeenin vähenemi-
sen myötä kollageenikin heikkenee ja lantiopohjassa kudokset 

Jokaisen naisen paras ystävä, sisäinen venus

antavat myöten. Lantionpohjalihaksia pitäisi opetella har-
joittamaan jo pikku tyttönä. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä 
myöhempää löystymistä. 

- Voiko lantionpohjalihaksia korja-
ta jumpalla vielä vaihdevuosi-iäs-
sä?
Joskus kudokset ovat vaihdevuosien jälkeen niin pahasti ve-
nyneet, että ne vaativat leikkausta. Kyseessä voi olla myös esi-
merkiksi kohdun laskeuma. Jos nainen on kuitenkin pitkään 
harjoittanut lantionpohjalihaksiaan, mitään leikkauksia tuskin 
tarvitaan myöhemmälläkään iällä. Pohjoismaissa naisilla 
kudokset eivät ole niin kestäviä ja joustavia kuin esimerkiksi 
arabinaisilla. Heitä auttaa geneettisten syiden lisäksi myös 
vatsatanssi, joka on mitä parhainta lantionpohjajumppaa. 

- Voiko lantionpohjalihaksia tree-
nata liikaa tai väärin?
Kyllä kaikkia lihaksia voi treenata myös ylikuntoon. Voimiste-
lijanaisilla ja paljon kehonhallintalajeja harrastaneilla voi olla 
jopa liian piukat kudokset lantionpohjalihaksissa. 
Synnytyksessä ponnistusvaihe voi silloin pitkittyä. Hyväkun-
toisiakin lihaksia pitää osata rentouttaa ja hallita. Lantionpoh-
jalihaksiin on siis kaikkien syytä tutustua.

Epäfysiologinen ja yksipuolinen treenaaminen aiheuttaa 
lihasongelmia. Siksi on tärkeää harjoitella monipuolisesti ja 
tasapainoisesti. 

Bailamaman vinkit
LÖYDÄ SISÄINEN VENUKSESI!
Venus on auringon jälkeen kirkkain planeetta. Meidän jokaisen pitäisi opetella tuntemaan oma rakkauden jumalattaremme, 
Venuksemme. 
MIKÄ ON VENUS?
Venuksella tarkoitamme tässä lantionpohjalihaksia, joilla onkin monta nimeä, kuten rakkaallla lapsella. Lantionpohjalihakset ovat 
kehon ydin ja pohja. Valitettavasti näiden lihasten tärkeyden ymmärtää vasta silloin, kun pohja häviää. Lantionpohjalihasten on 
tarkoitus kannattaa kaikkea niiden yläpuolella olevaa, eli puolta vartaloa!  
Lantionpohjalihakset kannattavat ja tukevat myös meidän tärkeitä sisäelimiämme, kuten virtsaputkea, emätintä ja peräsuolta. 
Näillä lihaksilla on siten tärkeä rooli virtsan- ja ulosteenpidätyskykyyn. Lantionpohjalihakset ovat yhteydessä myös syvimpiin 
vatsa- ja selkälihaksiin ja tukevat näin myös asentoamme ja ryhtiämme. 

Lantionpohjalihasten tuntoherkkyys, joustavuus ja jäntevyys ovat hyvin tärkeitä tekijöitä naisen seksuaalisen nautinnon kannalta. 
Lantionpohjalihasten hyvä kunto lisää emättimen seksuaalisia tuntemuksia ja parantaa orgasmia lisäten myös kumppanin nautin-
toa. 

MITEN LÖYDÄN RAKKAUSLIHAKSENI?
Oman haasteensa lantionpohjalihasten löytämiseen luo se, että ne eivät näy päällepäin. Nämä lihakset eivät ole kuin hauis, jonka 
kehitys ja kasvu näkyy ulospäin. Katsopa treenin jälkeen jalkoväliisi, näetkö missä kunnossa lihakset ovat? Ei onnistu.

Miten ihmeessä ne rakkauslihaksiksikin kutsutut lantionpohjalihakset sitten oikein löydetään? 
Voit kokeilla istumalla kovalle tuolille tai lattialle. Tunnet kaksi kovaa luista mykkyrää peppusi alla, ne ovat istuinkyhmyt. Istuin-
kyhmyjen välissä kulkevat lantionpohjalihaksesi. Ne kiinnittyvät lisäksi edessä häpyluuhun ja takana häntäluuhun. Ne ovat useassa 
kerroksessa, puhutaan pinnallisista ja syvistä lantionpohjalihaksista. 
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Kokeile näitä:
Naiseuden kuningatar
Käy kylkiasentoon lattialla, alempi jalka hieman koukus-
sa. Ota kädellä päällimmäisen jalan polvitaipeesta kiinni 
ja avaa lantio kunnolla auki. 
Kohdista jännitys lantionpohjalihaksiin vetämällä emä-
tintä ja peräaukkoa ylös- ja sisäänpäin. Pidä jännitys 10 
sekuntia ja rentouta. Toista liike kahdeksan kertaa. 
Tässä asennossa saat hyvin omat kuningatarvoimasi käyt-
töön - uskalla kokeilla myös paritreeneissä!

Summer love
Ota molemmilla käsillä tukea seinästä tai kesällä vaikka 
heinäladosta. Laita jalat hieman leveämmälle kuin hartiat. 
Jos haluat lisää tehoa ja haastavuutta harjoitukseen, voit 
ottaa vielä leveämmän haara-asennon, jolloin et saa 
reiden sisäosia liikkeen avuksi. Olet varmasti huoman-
nut, kuinka kovan pissähädän yllättäessä jalat hakeutuvat 
vaistomaisesti yhteen ja ristiin. Reiden sisäosan lihakset 
ovat nimittäin yhteydessä lantionpohjalihaksiin.
Tee tässä asennossa lantionpohjalihasten ”mäkitreeni”. 
Jännitä lantionpohjalihaksia portaittain niin, että ensim-
mäisellä portaalla jännität lantionpohjalihaksia hieman, 
toisella portaalla 50 %:n ja kolmannella portaalla sinulla 
on 100 %:n jännitys. 

Jokaisen naisen paras ystävä, sisäinen venus
Jotta löydät oikealle alueelle, voit tehdä sormitestin. Laita sormet emättimeesi ja jännitä nyt peräaukkoa ja 
emätintä ylös- ja sisäänpäin. Sinun tulisi tuntea kevyt jännitys sormiasi vasten. Älä kuitenkaan ota mukaan 
pakaralihaksiasi. Pakarat ovat iso lihasryhmä, joka kovasti haluaisi auttaa. 
Virtsasuihkun katkaisu on myös yksi tapa paikantaa lantionpohjalihaksesi, mutta tämä kannattaa tehdä vain 
kertaluontoisesti. Eli saatko katkaistua virtsasuihkun napakasti vai katkeaako se pidemmällä viiveellä? Virt-
sasuihkun kanssa ei kannata jäädä leikkimään, koska riskinä on, että rakko ei jatkossa tyhjene kunnolla. 
Muista, että lantionpohjalihasten jännitys ei saa näkyä kasvoista, siinä ei myöskään hikikarpalo nouse otsalle 
vaan aivan päinvastaiseen päähän. Voit myös ajatella vetäväsi jalkaan oikein tiukkoja farkkuja, jolloin joudut 
puristamaan myös lantionpohjalihaksia tiukoiksi.
Venukseen ei ole helppoa löytää perille. Kuitenkin meidän pitäisi tuntea tämä lihas kuin paras ystävämme. 
Tietää, mistä se pitää, ja mikä on sen heikkous. Ja kukapa ei haluaisi olla rakkauden jumalattaren paras ystävä? 
Mystinen ja kuuma Venus päästää myös lähemmäs nautintoa, kun sen oppii tuntemaan. Silloin pystyy anta-
maan nautintoa ja iloa myös kumppanille. 

Kun rentoutat lihakset, niin tee sekin portaittain. Kun olet kiivennyt 
neljä kertaa ylös ja alas, tee neljä napakkaa jännitystä (heti 100 %). 
Toista nämä neljän kerran sarjat kaksi kertaa. Näin saat harjoitettua 
lantionpohjalihasten kesto- ja nopeusvoimaa.

Kesävinkki pariskunnille:
Liike on villi ja hulvaton kotileikeissä. Sitä voi myös kokeilla suojai-
sessa paikassa puutarhassa ja mökillä, ladonnurkalla ja miksei myös 
tauolla automatkan piristykseksi.
Jos kaipaat tukea harjoitteluun ja yksin ei tule harjoiteltua, niin 
käy tutustumassa Pysy Tiukkana -verkkovalmennukseen. Kuuden 
viikon valmennuksessa saat joka viikko harjoitteluohjeet fysiotera-
peuteilta. Näillä voit vahvistettua lantionpohjan- ja keskivartalon 
lihaksiasi tehokkaasti. 
Valmennuksen asiantuntijana toimii naistentautien erikoislääkä-
ri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila. Jotta keskivartalon 
kiinteytymisestä tulee tehokasta, saat myös ruokavalio-ohjeet ja 
ravintovalmennusta. Fysioterapeutit ja ravintovalmentaja ovat koko 
valmennuksen ajan tukenasi ja vastaamassa kysymyksiisi. Lue lisää 
valmennuksesta täältä - bailamama.fi
Harjoitukset:
Lähde: Bailamaman Pysy Tiukkana –kirja ja fysioterapeutti Maija 
Kiljunen
Kuvat: Sami Lamberg

https://bailamama.fi/
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Jatkuva vessassa käynti öisin ei kuulu asiaan
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Nokturia – yleinen yli 
50-vuotiaiden vaiva
Nokturiassa erittyy liikaa virtsaa. Vaiva ei liity virtsan-
karkailuun. Hoitoon ei yleensä hakeuduta helposti, 
vaan kärsitään mieluummin. Yövirtsaisuus on myös 
käsitteenä melko tuntematon, joten apua ei osata 
hakea. Nokturiaan kuuluu vessassa käynti yli 2 kertaa 
yössä.

”Ikääntyvällä naispotilaalla voi olla samanaikaisesti 
erilaisia virtsavaivoja. Esimerkiksi virtsankarkailu tulee 
usein puheeksi gynekologin vastaanotolla. Samassa 
yhteydessä voidaan havaita yliaktiivista rakon toimin-
taa tai yövirtsaisuutta”, gynekologi Liisu Saavalainen 
kertoo. 
Saavalainen hoitaa Naistenklinikalla virtsankarkailu- ja 
laskeumapotilaita.

Harva 50-vuotias osaa valittaa yövirtsaisuudesta, vaan 
se liitetään usein yliaktiivisen rakon oireiluun. 
Yliaktiivinen rakko voi kuitenkin oireilla myös yöllä, 
jolloin rakko supistelee ja tulee tarve mennä vessaan. 
Virtsankarkailu ja kiire vessaan kuuluvat monella 
vaivoihin. Tiheävirtsaisuutta voi ilmetä myös nuorilla 
naisilla.

Virtsaamispäiväkirja kertoo 
paljon
Oireileville potilaille Saavalainen opastaa virtsaamis-
päiväkirjan pitämisen. Sen avulla päästään diagnoo-
sin ja hoito-ohjeiden jäljille. Päiväkirjaan kirjataan 
kolmen vuorokauden ajan sekä juomisen että virtsan 
määrät tarkasti. Virtsan määrän lisäksi seurataan sitä, 
mihin vuorokauden aikaan määrät keskittyvät ja mitä 
juodaan. 

”Joskus syy yöllisiin vessassa käynteihin voi olla 
esimerkiksi runsas teen juonti iltaisin. Vessaan herää-
misestä voi tulla myös tapa tai muusta syystä herätessä 
saatetaan käydä varmuuden vuoksi aina vessassa. Päi-

Jatkuva vessassa käynti öisin ei kuulu asiaan
Naisilla erilaiset virtsavaivat yleistyvät yli 50 ikävuoden jälkeen. Asiaan 
vaikuttavat väistämättä hormonaaliset muutokset. Yleisiä vaivoja ovat 
virtsankarkailu, yliaktiivinen rakko, virtsatietulehdukset ja yövirtsaisuus 
eli nokturia. 

väkirja auttaa selvittämään, mistä on kyse”, Saavalainen 
kuvailee. Päiväkirjaa kannattaa pitää sekä arkena että 
viikonloppuna, koska elintavat yleensä vaihtelevat eri 
ajankohtina. 

Riskinä huono uni ja väsy-
mys
Nokturiasta aiheutuva merkittävä riskitekijä on kat-
konainen uni. Huonolaatuinen uni vaikuttaa elämään 
monella tavalla. Varsinkin vanhuksilla kaatuilua tapah-
tuu paljon. Kaatumisia tapahtuu usein öisten wc-käyn-
tien aikana.

Intiimialueen limakalvojen kuivuus esimerkiksi 
vaihdevuosien aikana voi vaikuttaa nokturiaan. Silloin 
limakalvot on ensin hoidettava kuntoon.

Nokturian hoitoon kehitetty lääkehoito tehoaa suoraan 
liialliseen virtsan tuotantoon yöaikaan. Joskus yliak-
tiivisen rakon hoitoon tarkoitettu lääke saattaa auttaa 
iltaisin otettuna myös nokturiaan. 

Nokturian tarkkaa syytä ei tiedetä, se on usein monen 
eri tekijän summa. Monilla eri sairauksilla, esimerkiksi 
diabeteksella ja sydänsairauksilla, voi olla vaikutusta 
vaivan syntyyn.

”Vaietuista vaivoista on tärkeää puhua. Jos tautikuor-
maa ei muuten ole, on helpompi lähteä hoitamaan 
yövirtaisuutta. Unisyklin rikkoutuminen on merkittävä 
riskitekijä terveydelle, joten vaivaa on syytä hoitaa 
ajoissa”, Liisu Saavalainen kertoo.

Asiantuntijana:
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, yleislääke-
tieteen erikoislääkäri Liisu Saavalainen, Naistenklinikka

LISÄTIETOJA: http://www.nokturia.fi
Terveyskirjasto

Kirjoittaja: Riitta Rautakoura
 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti/%5C%5Cwww.ktl.fi/http/%5C%5Cwww.tohtori.fi/%5C%5Cwww.kaapeli.fi/~mies/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=uut13701
http://www.nokturia.fi/nokturian-diagnosointi-ja-hoito/hoito/


PCOS:n eli munasarjojen monirakkulataudin syntyperää 
ei tiedetä, mutta kyseessä on hormonaalinen ja aineen-
vaihdunnallinen oireyhtymä. PCOS:n periytyvyyden on 
havaittu linkittyvän noin 70 %:lla äidiltä tyttärelle. Toden-
näköisesti oireyhtymän taustalla on jokin äidiltä periytyvä 
ominaisuus tai oireyhtymän laukaiseva tekijä.

PCOS ei ole harvinaisuus, sillä sitä ilmenee noin 18 %:lla 
naisista. Diagnoosi tehdään kuitenkin valitettavan harvoin 
ja usein turhan myöhään. Monella oireyhtymä altistaa 
muille sairauksille, lapsettomuudelle ja elämänlaadun 
laskulle. Myös ahdistuneisuutta ja masennusta on havaittu 
esiintyvän tavallista enemmän PCOS-potilailla.

”Oireyhtymän laukaisevia tekijöitä eläinmalleissa on 
havaittu olevan mm. miessukuhormonin liikatuotannolle 
altistuminen, rasvapitoinen ravinto ja ylipaino. Nämä teki-
jät ovat ratkaisevassa roolissa myös ihmisellä.”,  naistentau-
tien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Terhi Piltonen 
kertoo.

Asiantuntijana: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Terhi Piltonen, Oulu

Munasarjojen monirakkulataudin varhainen diagnoosi olisi tärkeää
PCOS vaikuttaa naisten elämänlaatuun ja lisää muiden sairauksien riskiä

Diagnosoinnin kriteerit
Monilla diagnoosia lähdetään hakemaan, kun raskaus ei ota onnistuakseen. 
PCOS voi olla syy lapsettomuuteen, mutta useimmiten hoidoilla asia olisi 
korjattavissa. 

”PCOS:ta kärsivät naiset saavat yhtä usein vähintään yhden lapsen mitä 
muutkin naiset, joskin he tarvitsevat useammin lapsettomuushoitoja tul-
lakseen raskaaksi ”, Piltonen sanoo.

PCOS:n diagnosointia varten on kolmenlaisia kriteereitä. Eniten meillä 
käytetään Rotterdamin kriteeristöä, jossa kaksi oiretta kolmesta riittävät 
diagnoosiin.  

Oireet ovat:
- Hyperandrogenismi eli miessukuhormonin liiallinen tuotanto, joka 
voidaan diagnosoida liiallisen karvankasvun perustella tai mittaamalla 
testosteroniarvo verinäytteestä.
- Epäsäännöllinen kuukautiskierto (vuotojen väli yli 35 päivää kierrosta toi-
seen tai vuodon alkamispäivä vaihtelee yli viikon verran kierrosta toiseen) 
- Monirakkulaiset munasarjat gynekologisessa ultraäänitutkimuksessa

Joskus oireyhtymä on vaikeaa diagnosoida erittäin nuorilla naisilla tai 
hyvin laihoilla tai lihavilla. Silloin kuukautiskierto voi olla muista syistä 
poikkeava. 

Vaikka hyvin nuorilla naisilla varmasti jo löytyy PCOS-oireyhtymää, halu-
taan diagnoosin tekemisessä olla hyvin varovaisia. 

”Diagnoosi voi olla nuorelle pelottava, ja muut mahdolliset sairaudet on 
myös poissuljettava.
Saman tyyppisiä oireita liittyy myös kilpirauhasen aineenvaihdunnan häiri-
öihin, miessukuhormonia erittäviin harvinaisiin kasvaimiin tai lisämunuai-
sen toimintahäiriöön. 
On kuitenkin tutkittu, että 80 %:lla hyperandrogenismista kärsivistä on 
PCOS”, Piltonen toteaa.

Erilaisia hoitomahdollisuuksia löytyy
Piltonen painottaa normaalin painon merkitystä oireiden lievittämisessä. 
Lihominen aiheuttaa helposti kuukautisten poisjäämisen. Elintavat nouse-
vat tärkeään rooliin. Joskus jo 3-5 kiloa painonpudotusta riittää säännöllis-
tämään kiertoa, jolloin ovulaatio saadaan onnistumaan paremmin. 

Yhdistelmäehkäisyä käytetään usein helpottamaan liiallista karvan kasvua 
ja säännöllistämään kuukautisia. Koska oireyhtymään liittyy metabolinen 
häiriö ja insuliiniresistenssi, käytetään usein myös metformiinia. 

Ennen lapsettomuushoitojen aloitusta elämäntavat olisi saatava kuntoon. 
Ruokavalio ja painonhallinta ovat keskeisiä tekijöitä. 

  
 

 

 

Exeltis | www.exeltis.fi | nordic@exeltis.com

UUTTA!

Donafertyn löydät apteekista
Päiväannos sisältää:

4 g Myo-inositolia 
100 mg D-chiro-inositolia

0,5 mg Foolihappoa 
Lisätietoja: www.donaferty.fi

Ravintolisä naisille, jotka
suunnittelevat raskautta ja/tai joille

on suositeltu Myo-inositolia,
D-chiro-inositolia ja foolihappoa.

Donaferty_Uuma 103x144mm.indd   1 2.6.2017   11.55

http://exeltis.fi/
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Asiantuntijana: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Terhi Piltonen, Oulu

Munasarjojen monirakkulataudin varhainen diagnoosi olisi tärkeää
PCOS vaikuttaa naisten elämänlaatuun ja lisää muiden sairauksien riskiä

”Painonhallinta korjaa sokeriaineenvaihduntaa 
ja laskee miessukuhormonituotantoa ja suojaa 
kohdun limakalvoa, kun saadaan kuukautiset 
pyörimään. Olisi tärkeää miettiä sokerinrasi-
tuskokeita ja painonhallintaa jo ajoissa ennen 
raskauden yritystä. Siksi varhainen diagnoosi on 
tärkeää”, Terhi Piltonen muistuttaa.

Paino-ongelmaan tarvitaan yleensä apua 
PCOS-oireyhtymän ollessa kyseessä. Painoasia 
on usein rasittanut naisen elämää jo kauan. 
Myös ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta 
esiintyy. Naisen elämässä liiallinen karvankasvu 
ja suuri ylipaino ovat vaikeita asioita. 

”Liian pitkään odotellessa PCOS-nainen voi 
sairastua tyypin 2 diabetekseen (aiheuttajana 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriö) ja raskaus-
diabetes on myös mahdollinen. Muita näillä 
naisilla usein havaittuja sairauksia ovat nivelrik-
ko, migreeni ja astma, todennäköisesti ainakin 
osittain ylipainosta johtuen”, Piltonen kertoo.

Metaboliaan ja raskautta suunnitteleville on nyt 
tarjolla myös uusi ravintolisävalmiste, josta on 
saatu hyviä alustavia tutkimustuloksia PCOS-oi-
reyhtymästä kärsivillä. Inositolia ja foolihappoa 
sisältävä valmiste Donaferty edistää normaalia 
sokeriaineenvaihduntaa ja hormonitoimintaa. 
Osa potilaista saa metformiinistä pahoja sivu-
vaikutuksia, eikä annosta voida nostaa riittävän 
suureksi. Silloin vaihtoehto voisi olla tämä inosi-
tolia ja foolihappoa sisältävä valmiste. 

”Alustavat tutkimustulokset vaikuttavat lupaavil-
ta. Uskon osan naisista saavan tästä apua. Inosi-
tolista odotan vielä lisää lumelääkekontrolloituja 
tutkimuksia”, Piltonen toteaa.

PCOS on alidiagnosoitu vaiva, josta pitäisi Terhi 
Piltosen mukaan saada enemmän tietoa myös 
perusterveydenhuollossa. 
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Vaihtoehtoja raskauden ehkäisyyn 
on Suomen markkinoilla laaja vali-
koima. 
– Yhdistelmäehkäisyvalmisteissa on sekä estrogeenia että kel-
tarauhashormonia. Näitä ovat e-pillerit, ehkäisylaastari ja emä-
tinrengas. Pelkkää keltarauhashormonia vaikuttavana aineena 
sisältäviä valmisteita ovat minipillerit, ehkäisykapseli ja hormo-
nikierukka. Täysin hormonittomaan ehkäisyyn vaihtoehtoina 
ovat kuparikierukka ja kondomi, joka suojaa myös sukupuoli-
taudeilta, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri 
Sari Ahonkallio Terveystalosta.
 
Hormonittoman ehkäisyn ja sen myötä myös luomumenetel-
mien suosio on kasvanut. Niin sanottuihin varmoihin päiviin 
perustuvat menetelmät, joilla ovulaation ajankohta pyritään 
määrittämään ruumiinlämpöä tai kohdunkaulan limaisuutta 
seuraamalla, eivät Ahonkallion mukaan kuitenkaan ole varsinai-
sia ehkäisymenetelmiä.
 
– Raskauden ehkäisy perustuu luomumenetelmien kohdalla sii-
hen, ettei seksiä harrasteta hedelmälliseksi katsottuna aikana tai 
silloin käytetään esimerkiksi kondomia estemenetelmänä. Tämä 
vaatii erittäin intensiivistä itsetarkkailua ja sopii siksi vain hen-
kilöille, jotka ovat hyvin tarkkoja ja säntillisiä eivätkä välttämättä 
halua harrastaa seksiä kovin spontaanisti, Ahonkallio sanoo.
 
Hormonaalinen ehkäisy on Ahonkallion mukaan luomukeinoja 
varmempi. Luomukeinoja ehkäisynä käyttävästä 100 naisesta 
tulee vuodessa raskaaksi jopa 25. Vastaava luku hormonaalista 
ehkäisyä käyttävillä naisilla on keskimäärin 0,3.
 
Terveydentila on tärkeintä selvittää ensin
 Sopivan ehkäisyn valinnassa gynekologin asiantuntemus on 
tarpeen. Ahonkallion mukaan tärkeintä on kartoittaa yleinen 
terveydentila ja esimerkiksi yhdistelmäehkäisyyn liittyvän 
tukosriskin suuruus.
 
– Tärkeintä ei ole gynekologinen tutkimus, vaan terveyden-
tilan selvittäminen: onko perussairauksia, migreeniä, reilusti 
ylipainoa tai tupakoiko? Jos tukosriski on korkea, eivät yhdis-

telmähormonit silloin sovi ehkäisyksi. Sen sijaan keltarauhas-
hormonivalmisteita voi käyttää, vaikka olisikin sairastanut 
laskimotukoksen. Ne eivät vastoin yleistä harhaluuloa aiheuta 
minkäänlaista laskimotukosriskiä, Ahonkallio toteaa.
 

Ehkäisyvaihtoehtojen kartoituk-
sessa on hyvä myös miettiä omaa 
elämäntilannetta ja tarpeitaan.
 
– Itse voi pohtia haluaako pillereiden tapaisen valmisteen, joka 
täytyy muistaa ottaa päivittäin vai sopisiko paremmin esimer-
kiksi kierukka, jonka teho säilyy viisi vuotta, ilman että tarvitsee 
miettiä koko asiaa. Kannattaa myös huomioida, ovatko kuu-
kautiset kivuliaat tai runsaat, tai onko esimerkiksi harrastuksia 
joiden vuoksi kuukautisia olisi hyvä pystyä siirtämään helposti. 
Sekä yhdistelmähormonit että keltarauhashormonit vähentä-
vät yleensä kuukautisvuotojen ja -kipujen määrää, Ahonkallio 
kertoo.
 
Kierukka on synnyttäneelle naiselle hyvä 
vaihtoehto

 
Ehkäisyvalmisteen sopivuus on hyvä tar-
kistuttaa säännöllisesti iän karttuessa ja 
elämäntilanteiden muuttuessa.
 – Terve nainen voi käyttää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, vaik-
ka vaihdevuosiin saakka. Jos kuitenkin 40 ikävuoden jälkeen 
verisuonisairauksien tai laskimotukosten riskitekijöitä ilmenee, 
olisi hyvä vaihtaa pelkkään keltarauhashormoniehkäisyyn. 
Hormonikierukka on hyvä vaihtoehto, sillä se hoitaa samalla 
iäkkäämmille naisille tavalliset vuotohäiriöt, Ahonkallio sanoo.
 
Myös kuparikierukka on hyvä vaihtoehto synnyttäneelle naisel-
le. Nuorille Ahonkallio ei sitä kuitenkaan suosittele ensisijaiseksi 
valinnaksi.
 
– Hormoniton kuparikierukka ei sovi nuorille naiselle niin 
hyvin kuin synnyttäneille, sillä suurelle osalle se aiheuttaa kuu-

Löydä sopivin ehkäisymuoto!
Mitä pitää huomioida?
 

E-pillerit, kierukka vai kondomi? Ehkäisyvalmisteita on lukuisia ja sopivan menetelmän valinta 
saattaa tuntua hankalalta. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua yhdessä gynekologin kanssa, sillä 
valintaan vaikuttaa ennen kaikkea oma terveydentila ja elämäntilanne.
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Selkäystävällisiä vinkkejä puutarhatöihin
• Lämmittely. Ennen puutarhatöiden aloittamista 
kierrä vartaloa heilauttamalla käsiä rennosti puolelta 
toiselle, pyörittele hartioita ja kurkottele vuorokäsin 
mahdollisimman korkealle, lisäksi kyykistele syvään 
jalat pienessä haarassa. 

• Haravointi. Vältä riuhtomista ja käytä koko vartaloa 
jaloista ja lonkista saakka. Vaihda välillä toinen jalka 
eteen ja käytä kehon molempia puolia haravoidessa. 
Pidä hartiat alhaalla. Venytä välillä kylkiä kurkotta-
malla käsiä yläviistoon syvään hengittäen. Pidä pää 
pystyssä ja suuntaa katse etuviistoon.

• Kitkeminen ja istutus. Polvistu pehmeälle alustalle 
tai ole toispolviseisonnassa. Voit myös helpottaa 
asentoa istumalla matalalla jakkaralla tai käyttämällä 
pöytää istutusapuna.

• Kaivaminen ja lapiointi. Kyykisty koukistamalla 
polvia ja lonkkia. Nosta maata pitämällä toisella 
kädellä kiinni lapion varren alaosasta. Vältä vartalon 
kiertämistä raskaita lapiollisia nostaessasi, sillä se 
kuormittaa välilevyjä.

Säästä selkääsi puutarhatöissä
Puutarhatyöt ovat hyvää arkiliikuntaa, jossa koko keho saa liikettä. Selän kuormitus-
ta voi pienentää työskentelemällä hyvässä ryhdissä ja ergonomisesti.

Muista tehdä palauttavia liikkeitä puutarhatöiden 
lomassa ja niiden jälkeen, venyttele erityisesti etu- 
ja takareidet, lonkankoukistajat, pohkeet ja kyljet.

kautisten runsastumista ja usein myös kivuliaisuutta. Sen sijaan 
hormonikierukka voidaan laittaa myös hyvin nuorellekin naisel-
le. Saatavilla on esimerkiksi vähähormonisempi vaihtoehto, joka 
vaihdetaan kolmen vuoden välein, Ahonkallio neuvoo.
 
Pillerit pelottavat joka kolmatta naista
 Etenkin hormonaalisen ehkäisyn käyttöön liittyy monia harha-
luuloja ja pelkoja, jotka kannattaa käydä läpi oman luottogyne-
kologin kanssa.
 
– Jopa kolmasosa naisista pelkää, että hormonaalinen ehkäisy 
aiheuttaa lapsettomuutta. Tämä ei todellakaan pidä paikkansa. 
Hormonaalinen ehkäisy ei aiheuta mitään gynekologisia riskejä, 
vaan jopa suojaa hedelmällisyyttä. Pitkäaikaiskäytössä se muun 
muassa pienentää munasarja- ja kohtusyövän riskiä, Ahokallio 
toteaa.

 
Ahokallion mukaan moni myös lopettaa hormonaalisen eh-
käisyn omin päin haittavaikutuksiin vedoten: esimerkiksi siihen, 
että paino on noussut.
 
– Tutkimuksissa on todettu, ettei painonnousu johdu pillereistä, 
vaan liittyy enemmänkin elämäntilanteen muuttumiseen jollain 
tavalla. Gynekologi on paras asiantuntija, jonka puoleen kään-
tyä, kun miettii mahdollisia haittavaikutuksia tai valmisteen 
vaihtoa. Joskus joudutaan kokeilemaan montaa eri valmistetta 
ennen kuin sopiva löytyy. Useimmiten jokaiselle kuitenkin 
löytyy jokin sopiva, Ahokallio neuvoo.
 

Asiantuntijana:
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sari Ahonkallio,
Terveystalo

• Nostaminen ja kantaminen. Käytä jalkali-
haksia. On parempi kantaa kahta pienempää 
ämpäriä tai multasäkkiä, ja multareissuja voi 
tehdä useampia. Kun nostat säkkiä, aktivoi kes-
kivartalo ja pidä taakka lähellä vartaloa koko 
noston ajan. Ojenna selkää ja avaa rintakehä, 
ettet painu kumaraan.

Lisää vinkkejä piha- ja puutarhatöihin on Selkäliiton Selkäkanavalla  
selkakanava.fi/vinkkeja-puutarhatoihin.
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Terveysuutisia

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa havait-
tu alttiusalue sijaitsee kromosomissa 12. Sama 
alue on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty 
tyypin yksi diabetekseen ja autoimmuunisai-
rauksiin. 

Tutkimuksessa verrattiin lähes 3 500 anoreksiaa sairastavan 
ja yli 10 000 terveen ihmisen perimää.

Genomin tasolla anoreksia näyttää olevan yhteydessä skitsofre-
niaan, neuroottisuuteen, HDL-kolesteroliin ja korkeaan koulutusta-
soon. Anoreksian taustalla saattaa olla myös esimerkiksi poikkeavasti 
toimiva aineenvaihdunta.

ANOREKSIA EI OLE PELKÄSTÄÄN 
MIELENTERVEYSONGELMA
Tutkimuksen perusteella anoreksia ei ole pelkästään mielentervey-
songelma vaan sitä voidaan pitää myös aineenvaihduntasairautena. 

”Toivon tämän havainnon helpottavan anoreksiaa sairastavien ja heidän läheis-
tensä oloa. Syömishäiriö ei ole kenenkään oma vika, vaan taustalla on perinnöl-
listä sairastumisalttiutta, joka voi tietyillä ihmisillä puhjeta esiin aivan kuin mikä 
tahansa muu vakava sairaus, Apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen Helsingin 
yliopiston kansanterveystieteen osastolta 
toteaa.

Anoreksiaan sairastuu elinaikanaan Suomessa vähintään 3,5 prosenttia 
naisista. Sairaus kestää tyypillisesti vuosia ja johtaa toisinaan pitkäai-
kaiseen sairastamiseen ja jopa kuolemaan. Anoreksian hoito on usein 
haastavaa. Toisaalta moni toipuu hyvin. Mikäli sairauden synty opi-
taan ymmärtämään paremmin, anoreksiaan on jatkossa helpom-
pi kehittää myös uusia, tehokkaampia hoitomuotoja.

Anoreksiaan liittyvä perimän alttiusalue 
löydetty kromosomista 12



Kuka hyötyy hengityslihasharjoittelus-
ta?
Sekä terveet että erilaisista hengityssairauksista 
kärsivät hyötyvät laitteen käytöstä. Tieteellisesti on 
osoitettu, että hengitysharjoittelun avulla voidaan 
esimerkiksi edistää terveen ihmisen hengityslihasvoi-
maa ja parantaa näin liikuntasuorituksia. (Sovijärvi & 
Salorinne 2012, 67.)

Höyryhengitystä käytetään edelleen monessa kodissa 
tukkoisuuden hoitokeinona. Britanniassa tehtiin laaja 
tutkimus kroonisten ja uusiutuvien poskiontelontu-
lehdusten hoitokeinojen tehokkuudesta. Siinä havait-
tiin höyryn helpottavan lähinnä päänsärkyoireita. 
(Little ym. 2016.)

Vääränlainen hengitystapa kuluttaa ihmisen energi-
avaroja. Uloshengitysvaiheen pidentäminen rentout-
taa kehoa. (Cappo & Holmes 1984). Hengityslihaksia 
voi harjoittaa samoin kuin muitakin poikkijuovaisia 
lihaksia. (McConnell 2013). 

Tehoa suorituskykyyn
Hengityslihaksia harjoitetaan lähinnä kestävyyden ja 
voiman lisäämiseksi. On havaittu, että hengityslihas-
ten vahvistamisen ansiosta raajojen lihakset väsyvät 
hitaammin ja suorituskyky paranee. (McConnell 
2013, 8-9, 106). 

Tiesitkö, miten suuri merkitys hengityselimistön kunnolla on ihmisen hyvinvoinnille?
Hengitysharjoituslaitteen avulla voidaan samanaikaisesti harjoittaa sisään- ja uloshengityslihaksia, sekä kosteuttaa 
ilmateitä lämpimän höyryn avulla.  Laitteen käytöstä on hyötyä erityisesti hengitysongelmaisille, mutta myös urheili-
joille ja äänenkäyttäjille.   Well02-laitteesta ei ole vielä valmista tutkimustietoa saatavilla, mutta käyttäjäkokemukset 
ovat olleet lupaavia. Laitteen on kehittänyt suomalainen keksijä  Aulis Kärkkäinen.

Voi hyvin vahvistamalla hengityslihaksiasi!

Sponsoroitu juttu

Kun harjoitetaan sisäänhengityslihaksia, harjoi-
tus kohdistuu palleaan sekä ulompiin kylkiväli-
lihaksiin ja ylävartalon apuhengityslihaksistoon. 
Uloshengityslihasten harjoittaminen kohdistuu 
vatsalihaksiin ja sisempiin kylkilihaksiin. Nämä 
lihakset ovat tärkeitä puheentuotossa ja esim. 
yskimisessä.

- Sydämen vajaatoimintaa sairastavat ovat 
voineet vähentää hengitysharjoittelulla henge-
nahdistusoireita ja samalla parantaa suoritusky-
kyään. (Padula, Yeah & Mistry 2009).

- Äänenkäytön ja –muodostamisenkannal-
ta  hengityslihasharjoitukset ovat hyödyllisiä. 
Uloshengityslihasharjoittelu voi edistää äänen 
ominaisuuksia esim. työkseen puhuvilla tai lau-
lajilla. (Tsai, Huang, Che, Lang & Liou 2015).

- Uniapneasta kärsivillä viiden minuutin päi-
vittäinen harjoittelu voi auttaa parantamaan 
unenlaatua ja verenpainetasoja. (Vranish & 
Bailey, 2016).
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Tervetuloa kuulemaan huippuasiantuntijoita 
sekä potilaan että terveydenhuollon 
ammattilaisen näkökulmasta! 

Hoitajalla on laaja osaaminen ihmisen hyvinvoinnista. Tänä 
päivänä tietoa tarvitaan jatkuvasti lisää. Entä kuka pitää 
huolta hoitajan jaksamisesta?  
Tässä hyvinvointipäivässä saat ajankohtaista ja hyödyllistä 
tietoa hyvinvoinnista eri näkökulmista – sekä hoitajan että 
potilaan näkökulmasta.  
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Yhteistyössä:

Lähde joukolla mukaan saamaan 
asiatietoa ja virkistäytymistä!  
Pääaiheina ravinto ja painonhallinta sekä 
sairaudet ja aivojen jaksaminen 
digiyhteiskunnassa.
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