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Tuki- ja liikuntaelimistö (TULE) koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja 
lihaksista ja ne kannattavat ja liikuttavat kehoa mahdollistaen liikunta- ja toimin-
takyvyn, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Tuki- ja 
liikuntaelinterveys on kaiken terveyden perusta, kehon huoltoa ja toimintakyvyn 
ylläpitoa tarvitaan jatkuvasti. Oireiden ilmaantuessa myös korjaavia ja parantavia 
toimenpiteitä tarvitaan. 

TULE = tuki- ja liikuntaelin
TULES = tuki- ja liikuntaelinsairaudet
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 1.  Yleistä tuki- ja liikuntaelimistöstä

Luusto
Luustolla on monta tehtävää kehossa. 
Yhdessä lihasten kanssa se toimii eli-
mistön tukirankana, jonka avulla voim-
me liikkua. Lisäksi luusto toimii elimis-
tön mineraalivarastona. Luusto suojaa 
sisäelimiä, kuten sydäntä, keuhkoja ja 
aivoja. Aikuisen ihmisen kehossa on 
kaikkiaan noin 206 luuta. 

Nivelet
Nivel on kahden luun välinen liitos, 
voi olla joko kiinteä tai liikettä salliva. 
Varsinaiset nivelet eli synoviaalinivelet 
ovat ihmisen yleisimpiä, monipuolisimpia ja vapaammin liikkuvia niveliä. Ihmisel-
lä niitä on kaikista 300 nivelestä noin 230.

Lihaksisto
Lihaksilla on tehtävänsä paitsi liikkeiden synnyttämisessä myös verenkierron vauh-
dittajana. Lisäksi ne suojaavat ja rajoittavat sisäelimiä. Lihasmassa on myös tär-
kein vartalon ulkoiseen muotoon vaikuttava tekijä. Luustolihaksiin kuuluu yli 600 
lihasta. Jokainen lihas on toiminnallinen yksikkö, joka muodostuu lihaskudoksesta, 
sidekudoksesta, verisuonista ja hermoista.

 
Tuki- ja liikuntaelimistön keskei-
set tehtävät ovat
 •  tukirangan ja muodon    
     antaminen keholle ja sen osille

   •  sisäelinten suojaaminen ulkoi- 
       sia kuormituksia vastaan
   •  liikkeiden ja liikkumisen toteut- 
                taminen   
                   •  asentojen säilyttämi-
                       nen.
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 2.   Tuki- ja liikuntaelinongelmat ja -sairaudet
Yli miljoonalla suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinongelma tai -sairaus ja 
joka kolmas eläkeläinen kärsii tuki- ja liikuntaelinongelmista. Iäkkäillä ihmisillä ylei-
siä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat 
sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset. TULE-ongel-
mat ja sairaudet ovat masennuksen jälkeen suurin syy toimintakyvyttömyyteen ja 
ne vaikuttavat kykyyn ja halukkuuteen liikkua.

Riskitekijöitä
Erityisesti vähäinen liikunta tai sen puute sekä työn fyysiset ja muut kuormitusteki-
jät ovat yleisimmät tule-oireiden, -sairauksien ja -toiminnanvajauksien riskiä lisää-
vät tekijät. Myös tupakointi, lihavuus, ravinnon puutteellisuudet, huono lihaskunto 
ja tasapaino, erityisesti iäkkäillä, sekä tapaturmat ja niiden vaaraa lisäävät asiat, 
kuten runsas alkoholin käyttö, huono vireystila ja aistien puutteellinen toiminta, 
ovat merkittäviä tule-oireiden ja -sairauksien riskitekijöitä.
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TULE-SAIRAUKSIEN RISKITEKIJÖITÄ

•  LIIKKUMATTOMUUS
 
•  ISTUMINEN
 
•  ELINTAVAT
 
•  YLI- JA ALIPAINO
 
•  ELINYMPÄRISTÖ

•  IKÄ JA SUKUPUOLI
 
•  STRESSI
 
•  YKSIPUOLINEN KUORMITUS 
JA TOISTUVAT LIIKKEET
 
•  PERINTÖTEKIJÄT
 
•  MUUT SAIRAUDET JA NII-
DEN HOITO

Nivelten hyvinvointi
Nivelterveyttä voi edistää liikunnalla, aktiivisilla elämäntavoilla ja välttämällä run-
sasta ylipainoa. Hyvä lihaskunto antaa nivelille tukea, lihasvoimaa ja tasapainoa 
kehittävällä harjoittelulla voidaan vähentää iäkkäiden henkilöiden kaatumisia 15–
50 prosenttia. Raskas, yksipuolisesti kuormittava työ, perinnölliset ja synnynnäiset 
tekijät, ikääntyminen sekä traumat (esim. urheiluvammat) voivat heikentää nivel-
terveyttä. Ravitsemuksen vaikutuksesta nivelterveyteen ei ole riittävästi tutkittua 
tietoa: Välimeren tai Itämeren ruokavalio voivat olla hyväksi, sillä ne ovat moni-
puolisia ja helpottavat painonhallintaa. 

 
Omalla toiminnalla 

voidaan ennaltaehkäistä, 
lievittää, parantaa, estää 

tai hidastaa TULE-oireiden 
etenemistä.
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Nivelrikko
Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka etenee yleen-
sä hitaasti vuosien kuluessa. Suurimmat riskitekijät ovat liikku-
mattomuus, ikä, ylipaino ja perimä. Nivelrikon mekanismeja 
ei edelleenkään tarkalleen tunneta. Nivelrikko vaurioittaa ni-
velrustoa ja vaikuttaa koko nivelen rakenteisiin, luista lihaksiin 
asti. Nivelrikon tärkeimpiä oireita ovat kipu sekä liikkumisen 
vaikeudet. Oireita lievitetään ensisijaisesti lääkkeillä ja liikun-
nalla.

Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta oireita voidaan helpottaa 
ja sairauden etenemistä mahdollisesti hidastaa. Kaikilla nivel-
rikko ei pahene eikä välttämättä rajoita merkittävästi toimintaa  
tai normaaleja arkisia askareita. 

Nivelrikon hoitokeinot
Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta sen kanssa voidaan oppia pärjäämään. Oma-
hoidon merkitys korostuu nivelrikossa. Hoito vaatii usein muutoksia elämäntavois-
sa.

Nivelrikon hoidossa ovat tärkeitä liikunta ja lepo, laihdutus, liikehoidot, liikkumisen 
apuvälineet, lääkkeet ja tarvittaessa osalla myös leikkaus.

Nivelrikon ensisijainen hoito on lääkkeetöntä eli omatoimista liikuntaa, ammatti-
laisten antamaa liikuntahoitoa sekä painonpudotusta ja -hallintaa.



Nivelrikon hoito ja kuntoutus kuuluvat pääosin perusterveydenhuoltoon eli ter-
veyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. 
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Luusto
Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Koska luusto sisältää eläviä 
soluja, tarvitsee se ravintoa ja happea. Näitä luustolle tuovat verisuonet. Luustoa 
hajottavat solut (osteoklastit) ja luustoa muodostavat solut (osteoblastit) toimi-
vat tasapainossa siten, että uutta luuta muodostuu hajotetun luukudoksen tilalle 
jatkuvasti. Luiden murtumien yhteydessä luuhun tulleet säröt kasvavat vähitellen 
umpeen. Luukudoksesta noin 5-10 prosenttia uusiutuu vuosittain, joten kokonai-
suudessaan aikuisen luusto uudistuu kokonaan noin kymmenessä vuodessa. 

Kuva: Kuuden L:n sääntö nivelrikon hoidossa.
Lähde: Suomen Nivelyhdistys ry, www.nivelopas.fi

Piirros: Ilmo Anundi

Nivelrikon hoidon 
tavoitteet:

•  Kivun hallinta ja lieventä-       
    minen,
•  toimintakyvyn ylläpito ja  
    parantaminen,
     •  sairauden pahenemisen       
             estäminen.
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Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta lujalle luustolle, koska luun muodos-
tus on silloin nopeampaa kuin luun hajoaminen. Luun huipputiheys saavutetaan 
20 - 30 vuotiaana. Tämä on ns. luustopankki, jota syödään elinvuosien karttuessa.

Ikääntyessä luukudosta menetetään enemmän kuin uutta muodostuu tilalle. Nai-
silla vaihdevuodet kiihdyttävät luun hajoamista 3-5 vuodeksi eteenpäin, minkä 
jälkeen luun hajoaminen jälleen hidastuu. Vaihdevuosien aikana naiset saattavat 
menettää luukudoksestaan jopa 5 % vuosittain.

Miehillä luukudoksen väheneminen alkaa 60-vuotiaana. Miesten luukato tapah-
tuu hitaammin kuin naisten ja isommista luista on varaa myös menettää enemmän 
kuin hennommista naisen luista. 

Osteoporoosi
Luiden vähittäinen haurastuminen kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Luuston 
tavanomaista runsaampaa haurastumista kutsutaan osteoporoosiksi. Osteopo- 
roosia sairastavan luumassa vähenee, luun rakenne heikentyy ja murtuma-alttius 
lisääntyy. Osteoporoottinen murtuma syntyy usein suhteellisen vähäisen onnet- 
tomuuden yhteydessä, esim. kaatumisessa.

Suomessa on arviolta noin 400 000 henkilöä, joilla on osteoporoosi. Osteoporoo-
sista johtuvia murtumia tilastoidaan Suomessa vuosittain 30 000 - 40 000 murtu-
maa, joista 7 500 on lonkkamurtumia. Lonkkamurtuman lisäksi toinen tyypillinen
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osteoporoottinen murtuma on selkänikaman murtuma, joka saattaa ilmetä pituu-
den lyhentymänä tai kumarana ryhtinä (korostunut kyfoosi). Nikamamurtumat 
saattavat olla myös oireettomia. Keskimäärin joka kolmas nainen ja joka viides yli 
50-vuotias mies saa osteoporoosiin liittyvän murtuman loppuelämänsä aikana.

Osteoporoosin hoito
Osteoporoosia voit ennaltaehkäistä ja itse hoitaa
•  riittävällä kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin saannilla
•  luustoa kuormittavalla reippaalla liikunnalla
•  tupakoinnin lopettamisella ja alkoholin kohtuukäytöllä
•  kaatumisten ennaltaehkäisyllä
•  välttämällä rajua laihtumista ja selvää alipainoa.

Osteoporoosia hoidetaan lääkkein, jos sinulla on
•  ollut pienienergiainen nikama- ja lonkkamurtuma
•  muu pienienergiainen luunmurtuma ja osteoporoosi 
    tai osteopenia on varmistettu luuntiheysmittauksella
•  todettu luuntiheysmittauksessa osteoporoosi tai osteope-
    nia ja FRAX-riskilaskuri osoittaa merkittävää murtumariskiä
•  käytössä kortisonihoito (glukokortikoidi) ja murtumariski on 
    suuri.

Piirros: Ilmo Anundi

Terve luu

Selkä, niska ja hartiat
Selkärangan tehtävänä on tukea vartaloa ja suojata selkäydintä. Selkäranka raken-
tuu nikamista, kaularangassa seitsemän, rintarangassa kaksitoista ja lannerangas-
sa viisi nikamaa. Ristiluun ja häntäluun nikamat ovat sulautuneet yhteen.

Selkärangassa on kolme luonnollista kaarta, jotka muodostavat tasapainoisen 
S-muotoisen ryhdin. Selkärangan kaaret lisäävät selkärangan joustavuutta, mukau-
tuvat liikkeisiin, kuormitukseen ja suojaavat selkää vammoilta.

Kehon paino ja kuormitus jakautuvat kauttaaltaan selän eri osille. Lannerangan 
alaosa kuormittuu kuitenkin eniten, koska se kantaa kehon painon ja liikkuu eni-
ten.

Lähde: Suomen Luustoliitto ry

Osteoporoottinen
luu
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Selkäsairauksien kirjo on suuri ja niitä aiheuttavia syitä on lukuisia. Selkäkipu on 
selkäsairauksien yleisin oire, jonka takia hakeudutaan lääkäriin. Selkäsairauksiin 
vaikuttavat fyysiset tekijät, mutta myös psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden on 
todettu olevan yhteydessä selkävaivoihin. Kahdeksalla ihmisellä kymmenestä 
esiintyy selkävaivoja jossakin vaiheessa elämää, mutta suurin osa (95 %) selkäki-
vuista on hyväennusteisia ja paranee useimmiten itsestään tai itsehoidolla.

Selkäkipu voi liittyä tapaturmaan, ylikuormitukseen tai syntyä ilman näkyvää syy-
tä. Selkäsairaus voi olla lihas-, välilevy- tai nivelperäinen tai se voi johtua hermo-
pinteestä, synnynnäisestä nikamamuutoksesta tai selkäydinkanavan ahtaudesta. 
Väestössä lähes kaikilla yli 60-vuotiailla on välilevyn rappeumaa, mutta se ei kui-
tenkaan aiheuta kaikille oireita. Myös tapaturman tai luuhaurastumisen aiheutta-
mat nikamien murtumat, nivelsiteiden venähdykset tai kasvaimet voivat aiheuttaa 
selkäkipuja.

Selkäsairauksien riskiä lisäävät esimerkiksi tupakointi ja liikkumattomuus. Myös 
perimä vaikuttaa selkäsairauksien syntyyn, mutta useimpiin selkäongelmiin on 
mahdollista vaikuttaa itse.

Selkä kaipaa monipuolista kuormitusta voidakseen hyvin. Selän liikuttaminen vaa-
tii vaivannäköä, sillä elämä on muuttunut fyysisesti helpoksi eikä rasitusta tule 
luonnostaan. Kun kehon hallinta ja lihakset  ovat kunnossa, ne pystyvät suojaa-

maan selkää ylenmääräisen kuormituksen 
sekä väärien liikkeiden ja asentojen haitta-
vaikutuksilta. Selkärankaa tukevia ja liikut-
tavia lihaksia vahvistamalla voidaan selän 
kuormituskestävyyttä parantaa ja vähen-
tää selkäkipuja. Terveelliset elämäntavat 
edistävät myös selän hyvinvointia. Hyvää 
arki- ja hyötyliikuntaa ovat esimerkiksi por-
taiden käyttäminen hissin sijaan, jalan tai 
pyörällä liikkuminen sekä puutarhanhoito 
ja marjojen kerääminen.
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Nikamavälilevyt iskunvaimentimina
Välilevyt erottavat selkärangan nikamat toisistaan ja vai-
mentavat liikkuessa selkärankaan kohdistuvaa kuormitus-
ta. Välilevyjen koko, muoto ja joustavuus muuttuvat päi-
vän mittaan sen mukaan, miten ja kuinka paljon liikut.

Nikamavälilevyn mukautuminen
Yön aikana painovoima ei kuormita välilevyjä, jolloin nes-
tepitoisuus on suurempi levon jälkeen, ja siksi aamulla 
herätessä säiemäinen rengas joustaa huonommin kuin päivällä. Äkilliset liikkeet 

voivat aamulla herkemmin venähdyttää välilevyjä. 

Päivän mittaan välilevyjen nestepitoisuus vähenee pystyasen-
nossa. Liikkumisen seurauksena välilevyn neste puristuu ulos 
ja sisään raviten välilevyä. 

Ikääntyessä ja välilevyjen rappeutuessa niiden nestepitoisuus 
vähenee ja selän liikkuvuus alenee. Liikkuvuuden harjoittami-
nen onkin tärkeää selän hyvinvoinnin kannalta.

Niska ja hartiat
Niska- ja hartiakipu on hyvin tavallinen vaiva ja toiseksi tavallisin tule-ongelma 
alaselkäkivun jälkeen. Niistä kärsii lähes joka toinen nainen ja joka neljäs mies. 
Syitä voi olla useita, ja aina kivun tarkkaa syntytapaa ei saada selville. Niskaa kuor-
mittavat liikkeet ja työasennot lisäävät niska-hartiakivun riskiä. Niskaa rasittaa sen 
kiertäminen tai taivuttaminen taakse sekä työskenteleminen niin, että kädet ovat 
koholla. Myös työasento, jossa vartalo kiertyy, altistaa niskakivulle.

Niska-hartiakivun ehdottomasti tavallisin syy on hyvänlaatuinen, ja itsehoito tulisi-
kin aloittaa heti vaivojen alettua. Joskus kivun syynä voi olla vakava sairaus. Lää-
kärin ensisijainen tehtävä on varmistaa niska-hartiakivun vakavuus ja mahdollinen 
aiheuttaja. Tulehduskipulääkkeet rauhoittavat kipua. Myös lihaksia rentouttavista 
lääkkeistä voi joskus olla apua. Oireilevaan kohtaan kohdistuvaa kuormitusta tulee 
vähentää, jotta tilanne rauhoittuu, ja siksi lyhytaikainen lepo voi joskus olla tar-
peen. Jos kivut eivät ole voimakkaat, tavanomaista liikuntaa on hyvä jatkaa. Nor-
maaliin elämään ja aktiviteetteihin kannattaa pyrkiä palaamaan mahdollisimman 
nopeasti.
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Some-niska
Suomalaisista noin 75 prosenttia omistaa älypuhelimen ja noin puolet tablet-
titietokoneen. Älypuhelinten ja tablettien käyttö on lisääntynyt myös pie-
nillä lapsilla. Tutkimuksen mukaan vietämme noin 2-4 tuntia päivässä 
älylaitteiden ääressä ja vuodessa tunteja kertyy jopa 700-1400. Mitä enem-
män laitteita näprätään, sitä todennäköisempiä ovat niska- ja hartiakivut. 

Etukumara asento rasittaa kaularankaa. Toistuva etukumara asento lyhentää ja 
kiristää niskan koukistajalihaksia ja venyttää niskan ojentajalihaksia. Epätasapai-
noisen lihastoiminnan vuoksi kaularangan luonnollinen kaari muuttuu. Älylaitetta 
näppäiltäessä pää roikkuu tavallisesti hyvin edessä ja alhaalla, mistä voi aiheutua 
(pään asennosta riippuen) niskanikamille jopa 27 kilon lisäkuorma. Toistuva tai 
pitkäaikainen pään etukumara asento kuormittaa epäedullisesti kaularangan ni-
kamia, välilevyjä, nivelsiteitä ja lihaksia. Seurauksena on usein niskan ja yläselän 
alueen kipuja, päänsärkyä, yläraajakipuja sekä yläraajojen ja sormien puutumista.

Keski-ikäisten ja sitä vanhempien niska kestää näppäily- tai läppärirasitusta huo-
nommin kuin nuorempien. Nuorilla epäergonominen kosketusnäytön käyttö joh-
taa helposti pysyviin ryhtivirheisiin. Kun toistetaan samoja huonoja asentoja, ne 
opitaan pysyviksi. Jatkuvasti toistuva epäedullinen kaularangan kuormitus voi joh-
taa jo nuorella iällä kaularangan rappeumamuutoksiin, joita nähdään tavallisesti 
vasta ikääntymisen seurauksena.

Jos käytät säännöllisesti älypuhelinta, vältä niskakipua seuraavilla vinkeillä:
• Nosta pää ja näyttö pystyyn, kun tekstaat tai pelaat pelejä. Sopiva näytön kat-
   selukorkeus on suoraan suun edessä.
• Käytä ääniviestiä. 
• Pidä säännöllisesti taukoja. Liiallinen tekstaaminen on keskeinen niskakivun 
   riskitekijä. 
• Jos kuitenkin näppäilet tekstiviestiä, käytä molempia käsiä. 
• Ojenna ryhti.
• Venyttele rinta- ja kaulalihaksia.  
• Hengitä syvään. 
• Pidä juomataukoja. Selkärangan välilevyt, lihakset lihaskalvoineen kiittävät, kun  
   muistat juoda vettä. 
• Kommunikoi eri tavoin. Tilaisuuden tullen tapaa ystäviäsi ja läheisiäsi  
   kasvokkain.  
                                                         
   Lähde: Selkäliitto
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Reumasairaudet
Osa nivelkivuista johtuu tulehduksellisista reumasairauksista. Nivelreuma on 
yleisin tulehduksellinen reumasairaus. Sitä sairastavia on kaikkialla maailmassa, 
kaikilla ilmastovyöhykkeillä ja vaihtelevassa määrin kaikkien etnisten ryhmien 
joukossa. Osa reumasairauksista on kroonisia pitkäaikaissairauksia.

Nivelreuma
Nivelreuma on autoimmuunisairaus ja sille tyypillistä on symmetrinen, molem-
mille puolin kehoa jakautuva moniniveltulehdus. Sairaus alkaa yleensä hitaasti ni-
velten arkuutena ja jäykkyytenä. Useimmiten sairastuvat nivelet ovat sormien ja 
varpaiden tyvinivelet eli rystyset ja päkiät sekä sormien keskinivelet. Erotuksena 
nivelrikkoon nivelreumassa sairastuu usein ranne, mutteivät sormien kärkinivelet.

Nivelreumalle tyypillisiä oireita ja löydöksiä ovat vähintään yhden tunnin aamu-
jäykkyys, symmetrinen niveltulehdus ja useamman nivelen samanaikainen tuleh-
dus. Aamuun painottuva päkiäkipu on yleinen ensioire, jota ei aina osata yhdistää 
alkavaan nivelreumaan, ja diagnoosi saattaa tämän vuoksi viivästyä.

Nivelreumassa ei ole yhtä luotettavaa oiretta tai testiä. Toisin kuin yleensä luul-
laan, veren reumatekijä ei yksinään riitä diagnoosiin. Noin 90 prosentin varmuu-
della henkilöllä on nivelreuma, jos hänellä todetaan vähintään kolmen nivelen tai 
pikkunivelrivistön niveltulehdus joko yhdistettynä positiiviseen reumatekijään tai 
poikkeavaan röntgenkuvauslöydökseen.

Sjögrenin syndrooma 
Sjögrenin syndrooma on reumasairauksiin kuuluva autoimmuunisairaus. Sairaus  
kohdistuu sisä- ja ulkoeritteisten rauhasten toimintaan, kuten kyynel- ja sylkirau-
hasiin.

Taudin tyypillisiä oireita ovat silmien ja suun kuivuus, limakalvojen kuivuminen, 
sekä toistuvia sylkirauhasten turvotuksia. Hampaiden reikiintyminen on yleistä.
Sjögrenin syndroomaa sairastavilla voi esiintyä myös muita oireita, kuten väsymys, 
nivel-, lihas-, iho-, munuais- ja keuhko-oireita.

Oireet
•  väsymys
•  nivel- ja lihastulehdukset ja -kivut
•  kuivat silmät ja kuiva suu
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•  hampaiden reikiintyminen
•  valkosormisuus eli ääreisverenkierron häiriöt käsissä ja jaloissa (Raynaud’n 
    oire)
•  sisäelinmuutokset ja –sairaudet
•  neurologiset oireet
•  interstitielli kystiitti (IC)
•  lymfooma
•  masennus.

Sjögrenin oireyhtymän itsehoito
•  Silmien, suun ja muiden limakalvojen säännöllinen kosteutus.
•  Vältetään happoa ja sokeria sisältäviä juomia.
•  Hampaiden säännöllinen tarkistus ja hoito.
•  Oireiden hoitoon käytetään kortisonia ja hydroksiklorokiinia.
•  Vaikeissa tapauksissa sytostaatit ja biologiset lääkkeet.

Kaatumistapaturmat
Ikä on yksi keskeisimpiä kaatumisille altistavista tekijöistä. Yli 65-vuotiaille suoma-
laisille sattuu vuosittain noin 100 000 kaatumistapatumaa, joista valtaosa tapah-
tuu kotona sisällä tai kotipihassa. Lähes 40 000 kaatumistapaturmaa vaatii sairaa-
lahoitoa. Suomessa tapahtuu vuosittain 7 500 lonkkamurtumaa ja näistä valtaosa 
on seurausta kaatumisista.

Kaatumiseen altistavia riskitekijöitä:
•  aikaisemmat kaatumiset
•  heikentynyt liikkumiskyky
•  heikko lihavoima ja tasapaino
•  sairaudet
•  kaatumiselle altistava lääkitys
•  heikentynyt näkö
•  kaatumisen pelko
•  liikkumattomuus
•  yli 80 vuoden ikä.
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Kaatumisten ehkäisy
Kaatumisia ja kaatumistapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Kaatumisvaaraa 
vähennetään tehokkaimmin, kun tunnistetaan kaatumisille altistavat tekijät ja 
aloitetaan toimenpiteet mahdollisimman monen tekijän poistamiseksi.

Kaatumista voi ehkäistä:
Nämä tekijät auttavat/suojaavat sinua kaatumistapaturmilta:
•  tasapainokyvyn ja lihaskunnon harjoittaminen
•  liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
•  hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja sairauksien hyvä hoito
•  sopiva ja riittävä ravinto sekä riittävä nesteiden nauttiminen
•  sopiva lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen seuranta
•  mahdollisimman hyvästä näkökyvystä ja kuulosta huolehtiminen
•  tarvittavien turva- ja apuvälineiden käyttö
•  ympäristöön liittyvien vaaranpaikkojen poistaminen.
Lähde: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Turvallinen kotiympäristö
Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja va-
paa-ajalla. Iäkkäille henkilöille tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia kuin 
nuoremmille. Tapaturma iäkkäänä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että pärjäämi-
nen kotona omin voimin huonontuu.

Tapaturmavaaraa voi vähentää huolehtimalla hyvästä terveydestä ja toimintaky-
vystä. Usein pienetkin toimet tapaturmien ehkäisemiseksi riittävät eivätkä vaadi 
suuria muutoksia, muutos omassa käyttäytymisessä ja asenteessa voi riittää. Esi-
merkiksi turhan kiirehtimisen välttäminen tai huolehtiminen siitä, ettei jätä turhia 
tavaroita lojumaan lattialle ovat helppoja keinoja välttää tapaturmia.

Muuta kotisi turvalliseksi:
•  karsi turhat tavarat kulkuväyliltä,
•  ehkäise kompastuminen teippaamalla maton reunat ja johdot lattiaan,
•  univelka ja väsymys saattavat altistaa tapaturmille,
•  hanki tarvittaessa kotiisi tukikaiteita ja huolehdi riittävästä valaistuksesta,
•  minimoi kaatumisriski: vältä kurkottelua ja kiipeilyä,
•  käytä liukuesteitä liukkailla pinnoilla,
•  käytä tarvittaessa apuvälineitä,
•  Kiinnitä huomiota ympäristöösi myös kiireisenä!
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Kipu ja TULE-ongelmat 
Akuutti kipu on elintärkeä varoitussignaali keholle. Se opettaa meitä tunnista-
maan rajamme, jotta välttyisimme loukkaamasta itseämme. Jos akuutti kipu jää 
hoitamatta tai se pitkittyy, voivat keskushermoston kipuradat herkistyä kivulle. 
Tässä tilanteessa kipu voi jäädä ”päälle” aivoihin.

Kipuaistimuksen tarkoitus on suojella elimistöä. Kipu saa käyntiin toimintoja ku-
ten suojarefleksejä estäen lisävauriot esimerkiksi liekin polttaessa kättä tai jalkaa. 
Vaikkapa juostessa ilmaantuva kipu kertoo rasituksen alkavan ylittää kudosten kes-
tävyyden ja pyrkii siten keskeyttämään kipua aiheuttavan toiminnan.

Mitä voimakkaampi kipu on, mitä äkillisemmin se alkaa ja mitä enemmän muita 
oireita siihen liittyy, sitä herkemmin kivun vuoksi on syytä hakeutua lääkäriin. Sa-
moin lääkärille hakeutumista on syytä harkita herkemmin silloin, kun kipu on uusi 
eli samanlaista kipuoiretta ei ole ollut aiemmin.

Krooninen kipu voi johtua keskushermoston herkistymisestä
Kivun krooniseksi eli pitkäaikaiseksi muuttumisen katsotaan tapahtuneen silloin, 
kun kipu on kestänyt yli puoli vuotta. Kun kipu jatkuu yli kudosten luonnollisen pa-
ranemisajan (3 – 6 kuukautta), voivat aivot jatkaa kipukokemuksen ylläpitämistä. 
Esimerkiksi olkapään vamma saattaa olla täysin parantunut, mutta herkistyneet 
hermosäikeet viestivät yhä aivoillemme kipua olkapäässä. Tämä kroonistunut kipu 
on harvoin merkki vaarasta.

Kipu on henkilökohtainen kokemus
•  Kipu on ihmiselle täysin yksilöllinen mutta aina todellinen kokemus.
•  Toisen ihmisen kipua voi olla vaikea ymmärtää, kipu ei näy päälle.
•  Kivusta kärsiminen ei tee meistä jalompia, kivun ei pidä antaa hallita  
    elämää.
•  Krooninen kipu ei välttämättä koskaan parane. Jokaiselle on  
    kuitenkin löydettävissä juuri hänelle sopivat keinot kivun hallitsemiseksi.
•  Akuutissa kivussa lääkehoito auttaa paremmin, mutta pitkitty- 
    neessä kivussa sen merkitys vähenee.
•  Yli puolet kroonisesta kivusta kärsivistä ei hyödy lääkehoidosta lainkaan.
•  Riittävä kipulääkitys = pienin mahdollinen tehoava annos.
•  Monet lääkkeettömät hoitokeinot kuten musiikin kuuntelu,  
    mindfulness, liikunta voivat olla yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaampia- 
    kin kuin lääkehoidot.
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Mitkä asiat auttavat pärjäämän pitkittyneen kivun kanssa?
•  hyvä ja riittävä uni, riittävä lepo
•  aktiivinen elämäntapa, itselle sopiva, iloa tuottava liikunta
•  joustava ajattelu ja mieli, toiveikkuus ja myönteisten asioiden vaaliminen
•  myötätuntoinen suhtautuminen itseen
•  ystävyyssuhteet, perhe, rakkaus, kosketus
•  huomion siirtäminen pois kivusta mielekkääseen tekemiseen
•  tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen
•  tietoinen läsnäolo, meditaatio, jooga, pilates
•  lemmikkieläin, voimaannuttava vertaistuki, pitkäaikainen hoitosuhde
•  itselle sopiva työ.
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Jokainen voi vaikuttaa omaan TULE-terveyteensä!
Tuki- ja liikuntaelinterveyteen ovat yhteydessä monet tekijät. Useisiin tule-tervey-
teen vaikuttavista tekijöistä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi elintavoilla. Ikä, 
sukupuoli ja perintötekijät ovat puolestaan tekijöitä, joihin emme pysty vaikutta-
maan. Fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä 
tule-terveyteen.

Tule-terveyden kannalta keskeisiä elintapoja ovat fyysinen aktiivisuus, oikea ra-
vitsemus, tupakoimattomuus, alkoholin käytön välttäminen tai kohtuullisuus ja 
riittävä uni. Osa elintavoista vaikuttaa suoraan tule-terveyteen. Esim. fyysinen 
aktiivisuus ylläpitää lihasvoimaa. Osa taas vaikuttaa välillisesti. Esimerkiksi runsas 
alkoholin käyttö lisää selvästi kaatumisten ja tapaturmien riskiä.

                                        Miten voin vaikuttaa?
•  liikunnan lisääminen; työ- ja kauppamatkat kävellen tai  
    pyöräillen
•  painonhallinta
•  tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen
•  alkoholin käytön vähentäminen
•  stressin hallitseminen
•  työn kuormittavuuden sääteleminen
•  yksipuolisien toistoliikkeiden huomioiminen ja muutta
    minen mahdollisuuksien mukaan
•  työasentojen tarkistaminen; vältä raskaita nostoja ja  
    työskentelyä huonoissa asennoissa
•  tapaturmariskien tunnistaminen ja vähentäminen
•  kunnon lepo ja yöuni.

Mihin en voi vaikuttaa?
•  ikääntymisen tuomiin ongelmiin
•  perinnöllisiin tekijöihin

3. Tuki- ja liikuntaelinongelmien itsehoito
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Ikääntymisen vaikutukset
Erilaiset tule-oireet, toiminnanvajaukset ja sairaudet ovat iäkkäillä yleisiä, esi-
merkiksi polven, lonkan, selkärangan ja sormien nivelrikko yleistyvät iän myötä 
sekä luuston tiheys pienenee ja osteoporoosi yleistyy. Iän mukana kaikkien näiden 
ongelmien ilmaantuvuus kasvaa, eli ne lisääntyvät väestössä. Myös vanhat vaivat 
yleensä pahenevat iän myötä.

Nivelten liikkuvuus vähenee iän myötä, koska nivelnesteen määrä vähenee ja 
sidekudoksen määrä lisääntyy. Nivelten liikkuvuudella on suuri merkitys toimin-
takyvyssä. Kun nivelten liikelaajuuksiin tulee rajoituksia, joudutaan luopumaan 
monista toiminnoista. Vääränlainen, joko liiallinen tai liian vähäinen kuormitus 
sekä nivelten virheasento voivat johtaa ikääntyvän ihmisen nivelten normaalia no-
peampaan rappeutumiseen. Myös nivelten toimintaan ja kunnossapitoon auttavat 
liikkuminen ja fyysinen harjoittelu sekä lihaskunnon parantaminen. Lihaksen mak-
simaalisen suorituskyvyn heikkeneminen on merkittävää 50-60 ikävuoden jälkeen, 
väheneminen on voimakkainta jalkojen lihaksissa.

Lihasten toimintakyky voidaan kuitenkin säilyttää fyysisen harjoittelun avulla 
hyvinkin korkeaan ikään asti.  

Ikääntyvän hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Iän 
myötä energiankulutus usein pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan 
määrä pienenee. Myös syödyn ruoan määrä yleensä vähenee, jolloin proteiinin, 
vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi.

 
Elintapojen merkitys 
kasvaa iän myötä!

 
Haittoja lisääväät esimer-
kiksi pitkäaikaissairaudet, 

lihasten käyttämättömyys ja 
puutteellinen ravitsemus
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Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on paljon merkitystä ikääntyvän toiminta-
kykyyn, sairauksien ehkäisyyn, itsenäiseen selviytymiseen ja elämän laadun pa-
rantamiseen. Liikunnan yhteys terveyteen on varsin selvä. Ikääntynytkin ihminen 
voi vaikuttaa terveyskäyttäytymisellään oman elämänsä laatuun, toimintakykyyn 
ja terveyteen. Heikko tule-toimintakykykään ei ole vanhenemisen väistämätön 
seuraus, vaan elintavat vaikuttavat suuresti sen säilymiseen. Tule-terveyden ja 
-toimintakyvyn osalta lihasten suorituskykyyn voidaan vaikuttaa aktiivisen harjoit-
telun avulla varsin korkeaan ikään, kun taas liikkumattomuus ja harjoittelun puute 
heikentävät lihaksia nopeasti.

Tasapaino
Tasapaino-ongelmat ovat arkea eniten rajoittavia asioita. Ikääntyessä erityisesti 
alaraajojen lihasten voima heikkenee. Myös nivelten liikelaajuuden pienenemi-
nen, selkärangan jäykistyminen ja etukumara asento vaikuttavat tasapainoon, jol-
loin heikentynyt asennonhallinta lisää riskiä kaatua. Keskushermostossa tapahtuu 
biologisia muutoksia, jotka hidastavat motorista nopeutta, sekä näön, kuulon ja 
tuntoaistin heikkenemistä. Niiden vuoksi havaintojen tarkkuus, toimintanopeus 
ja kyky havaita oleellisia asioita heikkenevät. Monet lääkkeet vaikuttavat tasapai-
noon sitä huonontaen. Tasapainoa voi lisäksi sotkea paitsi iän myötä heikkenevä 
syvyysnäkö, näön korjaamiseksi käytettävät kaksi- ja moniteholinssit.

Naisilla tasapaino heikkenee muun muassa huo-
nomman lihasvoiman vuoksi hieman aikaisemmin 
kuin miehillä. Jo viisikymppisillä naisilla alkaa ilme-
tä enenevissä määrin tasapaino-ongelmia. 

Tasapainon heikkeneminen on liikkumisturvallisuu-
den kannalta vaarallista. Se voi aiheuttaa kaatumi-
sia, joista puolestaan seuraa revähdyksiä, luunmur-
tumia tai kallovammoja. Tasapainoa voi palauttaa 
ja ylläpitää myös vanhemmalla iällä. Harjoituksia 
voi lisätä kotioloissa kuin huomaamatta tilanteisiin, 

joita toistuu runsaasti  päivän mittaan, tasapainoa voi harjoittaa yhdellä jalalla pys-
tyssä pysyen esimerkiksi hampaiden pesun aikana. Liikunta on erittäin tärkeää juu-
ri ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille, koska sairaus ja passivoituminen vaikuttavat 
kaikki epäedulliseen suuntaan heikentäen tasapainoa. Nopeita liikesuuntia
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sisältävät pallolajit ovat erittäin hyviä harjoituksia, myös kaikki suunnanvaihdoksia 
sisältävät tanssilliset lajit ovat hyviä.

Fyysisellä aktiivisuudella on positiivinen vaikutus itsenäisyyden säilyttämiselle 
vanhuusiässä. Erityisen merkittävä tämä vaikutus on niillä henkilöillä, joiden toi-
mintakyky on jo heikentynyt. Lihaskunnon merkitys korostuu ikääntyessä. Siksi on 
suositeltavaa tehdä erityistä lihasvoimaharjoittelua. Jalka-, käsi- ja vartalonlihak-
sia harjoittavia liikkeitä tulisi tehdä optimissaan 2-3 kertaa viikossa, useita kertoja 
toistaen. Lisäksi on hyvä tehdä nivelten liikelaajuuksia ja notkeutta ylläpitäviä har-
joituksia. 

Jos et tällä hetkellä liiku lainkaan, jo pienikin lisäys, kuten viiden minuutin jumppa-
hetki tai kävely korttelikauppaan on hyvä aloitus ja edistää tuki- ja liikuntaelinter-
veyttäsi. Lisäyksiä kannattaa tehdä asteittain oman kunnon mukaan arkirutiinien 
lomaan.

Huomiothan myös, että liikuntapiirakan suosittelemat 2,5 tuntia reippaasti tai 1 h 
15 minuuttia rasittavasti liikunnan voi kerätä pienissä osissa. Reippaassa liikunnas-
sa, esimerkiksi kävellessä, hengästyy lievästi, mutta pystyy kuitenkin juttelemaan 
samalla. Rasittavaksi liikunnaksi lasketaan liikunta, jonka aikana hengästyy selvästi 
ja pystyy puhumaan vain muutaman sanan kerrallaan.

Muista hyvä ryhti
Hyvä ryhti ylläpitää normaalia lihastasapainoa. Lihastasapainolla tarkoitetaan li-
haksiston kireyksien, vahvuuksien ja heikkouksien välistä suhdetta. Tasapainoi-
sessa kehossa lihakset aktivoituvat ja kuormittuvat oikeassa järjestyksessä, jolloin 
voima suuntautuu oikein kantaville nivelille ja asennon hallinta tukee suoritusta. 
Asentoa ylläpitävien lihasten tarkoitus on ylläpitää ryhtiä. Asentoa ylläpitävät li-
hakset kireytyvät normaalisti ikääntymisen myötä, joten venyttely on tärkeää.

Lihasten epätasapaino – ristikkäinen oireyhtymä
Huonon pystyasennon syntymisen yleisimmät syyt ovat kaupungistunut elinympä-
ristö, kenkäkulttuuri ja vakiintuneet huonot asentotottumukset (istuma-, seisoma- 
ja nukkuma-asento). Nykyisin suurin osa ihmisistä liikkuu liian vähän ja istuu liian 
paljon. Aktiivisilla liikunnan harrastajilla saattaa liiallisen tai yksipuolisen kuormit-
tumisen vuoksi esiintyä lihasepätasapainoa koko kehossa.
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Lihasepätasapaino
Asentoa ylläpitävät lihakset ovat taipuvaisia 
menettämään elastisuuttaan eli kiristymään 
(lyhenemään). Niiden lihasvoima voi olla vahva 
tai heikko. Kun lihakset eivät voi toteuttaa niille 
kuuluvia toimintarooleja, roolit menevät sekaisin 
pystyasentoa tukevien ja liikettä aikaansaavien 
lihasten kesken. Siitä seuraa lihasepätasapaino 
johonkin kehon osaan ja usein koko kehoon.

Ylä- ja alavartalon lihasten epätasapaino, ns. ylä- 
ja alavartalon ristikkäinen oireyhtymä, on yleinen 
pystyasentoon vaikuttava tekijä. Lihasepätasapaino 
aiheuttaa pystyasennon muutoksia ja esimerkiksi selkä- ja 
hartiakipuja.   

Tärkeää on tilanteen 
tunnistaminen ja 

harjoittelun 
kohdistaminen oikein  

–  apua saat 
fysioterapeutilta

Lihastasapaino voi häiriintyä epäedullisesta kuormitukses-
ta, ylirasituksesta tai loukkaantumisesta, mikä lisää aina 
riskiä erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien synty-
miseen, vaikka välitöntä kipua tai toiminnallista haittaa ei 
ilmenisi. TULE-terveydelle hyvä ryhti sekä seisoessa että is-
tuessa on erittäin oleellista, koska hyvä ryhti mahdollistaa 
kehon tasapuolisen kuormittamisen. Hyvä ryhti on luon-
teva, ei vaadi väkinäistä ryhdistäytymistä ja sallii pallean 
normaalin liikkeen ja siten syvän hengityksen.

•  pää työntyy liikaa eteen
•  hartiat vetäytyneet eteen, rintalihakset kireät ja 
    hengitys on pinnallista
•  vatsa on työntynyt liikaa eteenpäin ja selkälihakset 
    kireät
•  seisoessa ja kävellessä lonkat ja polvet ovat kou-
    kussa.
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Huolehdi painosta
Tule-sairauksille altistava ylipaino rasittaa elimistöä ja vaikeuttaa liikkumista. Yli-
paino lisää nivelrikon, selän rappeuman ja selkäkivun riskiä.  Vältä vyötärön ym-
pärille kertyvää ylipainoa, seuraa vyötärön ympärystäsi vaikka mittanauhalla. Jos 
vyötärönmitta ylittää miehillä 100 cm ja naisilla 90 cm, voidaan puhua lihavuu-
desta. Kaikkien ei tarvitse päästä ihannemittoihin, vaan ylipainoisella jo 5-10 %:n 
pysyvästä painon alenemisesta on terveydelle merkittävää hyötyä.

On hyvä muistaa, ettei liian alhainen paino ole hyväksi tuki- ja liikuntaelinten hyvin-
voinnille. Matala painoindeksi on lonkkamurtumien riskitekijä. Alipaino voi häiritä 
naisten hormonitoimintaa, ja liian niukka ravintoaineiden saanti heikentää yleistä 
vastustuskykyä, mikä voi puolestaan aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia. Ra-
vintoaineiden puute voi johtaa myös luuston kunnon heikkenemiseen, mikä altis-
taa osteoporoosille.

Kiinnitä huomiota ruokailutottumuksiisi ja säännölliseen ateriarytmiin. Yllättävät 
tai toistuvat mieliteot voivat johtua yksipuolisesta ravinnosta, liian vähäisestä liik-
kumisesta tai väsymyksestä. Jos huomaat syöväsi muuhun kuin nälkään, pysähdy 
kuuntelemaan tunteitasi ja mielialaasi.
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Tupakka
Tupakointi lisää veren tulehdustekijöitä ja voi sitä kautta vahvistaa kipua. Tupa-
koinnin lopettaminen kannattaa aina, sillä haittavaikutukset korjaantuvat ainakin 
osittain. Hae tukea lopettamiseen terveydenhuollon ammattilaiselta.

Tupakointi
•  nostaa riskiä sairastua tule-sairauksiin
•  lisää lonkkamurtuman riskiä jopa 50 %
•  lisää osteoporoosiriskiä
•  lisää selkäsairauksien, etenkin iskiasoireiden riskiä.

Liiallinen alkoholin käyttö
•  lisää ylipainoriskiä
•  lisää tapaturmariskiä
•  heikentää unen laatua.

Alkoholi
Alkoholin vaikutus elimistössä muuttuu iän myötä. Monet tarvitsevat lääkitystä 
terveytensä ylläpitämiseksi ja on tärkeää muistaa, että alkoholi sopii huonosti tai 
ei sovi lainkaan joidenkin lääkkeiden kanssa.

Jos käytät alkoholia, käytä sitä kohtuudella, mieluusti ruoan yhteydessä – ja hyväs-
sä seurassa.
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Liike on lääke

Liikumme liian vähän – istumme liian paljon
Arkiliikunnan väheneminen ja ravinnon energiapitoisuuden nousu ovat yhteydes-
sä suomalaisten ylipainoisuuden yleistymiseen. Nykypäivänä arkea hallitsee istu-
minen. Nykyihminen viettää suuren osan valveillaoloajastaan istuen. Istuminen 
on fyysistä passiivisuutta, joka kuluttaa energiaa vain vähän enemmän kuin lepo 
makuulla. Useimmille lihaksille istuminen on lähes täydellinen lepotila. Istuminen 
heikentää erityisesti vatsa- ja selkälihaksia, jolloin asennon hallintakyvyt heikkene-
vät. Jos toimintakyky on alhainen jo pienikin kehon, käsien tai jalkojen heiluttelu 
on hyödyksi.

Istumisen terveyshaittoja voi vähentää:
•  istumisaikaa vähentämällä
•  istumisasentoa parantamalla
•  istumisen säännöllisellä tauottamisella.

Liiku säännöllisesti
Sopivasti tuki- ja liikuntaelimiä kuormittava, 
säännöllinen liikunta on tärkein keino pitää
luusto hyvässä kunnossa ja toimintakykyi-
senä. Harrasta liikuntaa, joka kehittää 
keskivartalon lihasten hallintaa, ylläpitää 
rangan liikkuvuutta ja antaa hyvän mielen. 
Tärkeintä on valita lajeja, joista nautit. Sään-
nöllinen liikunta ylläpitää luumassan lujuutta, 
nivelten liikelaajuutta, vahvistaa niveltä ym-
päröiviä lihaksia ja venyttää kireitä lihaksia.

        Istumisen tauottaminen       
        säännöllisesti ja pienikin 
      säännöllinen ulkoilulenkki 
      parantaa toiminta- 
       ja vastustuskykyä ja lisää 
      mielen hyvinvointia.



29

Nivelystävällinen liikunta
Nivelet eivät kulu kohtuuliikunnasta, vaan säännöllinen liikunta on hyödyksi nive-
lillemme. Liikkumattomuus sen sijaan altistaa niveliä vaurioille. Jos niveltä ei kuor-
miteta yhtään, nivelrusto surkastuu ja pehmenee. Pahinta kuluneille nivelille on 
liikkumattomuus. Liikkumattomana nivelen tuhoutuminen usein etenee eikä sen 
toimintakyky ole enää entisensä, kun liikkuminen alkaa uudelleen. Liikunta ei ole 
kiellettyä, vaikka olisikin ongelmia nivelten kanssa. Päinvastoin liikunta vähentää 
usein kipua ja parantaa toimintakykyä. Säännöllinen ja kohtuullinen liikunta suojaa 
niveliä. 

Liikunta ravitsee rustoa ja ylläpitää lihasvoimaa sekä nivelten liikeratoja. Lihasvoi-
maa vahvistava, liikkuvuutta ylläpitävä, tasapainoa ja asennon hallintaa parantava 
liikunta on hyväksi - muista myös lepo! Kipua ja niveloireita lisäävää toistuvaa isku-
tyyppistä kuormitusta kannattaa välttää. Nivelrikon alkuvaiheessa myös hyppely-
tyyppinen liikunta voi olla hyväksi.

Nivelystävällisiä liikuntalajeja: kävely, pyöräily, vesivoimistelu, hiihto ja tanssi.

Jo pienikin päivittäinen liikunnan lisäys edistää hyvinvointiasi!

LIIKUNTA...

ehkäisee 
monia

 sairauksia

hidastaa 
ikääntymisen 

muutoksia
lieventää 

kipuja

parantaa unen 
laatua

Kuva: Tuki- ja liikuntaelin-
liitto TULE ry



30

Kuva: Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille. UKK-instituutti
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Selkäystävällinen liikunta
Hyvä fyysinen kunto ylläpitää ryhtiä, ehkäisee selkäoireita, helpottaa kipua ja pa-
lautumista sekä auttaa arjessa selviytymistä. Pienillä muutoksilla on suuria vaiku-
tuksia. Lisää liikuntaa vaivihkaa, aineenvaihdunta pysyy käynnissä ja lihakset sekä 
välilevyt kunnossa. Selkäkipuisen kannattaa kuitenkin kokeilla ja löytää itselleen 
sopivin liikuntamuoto.  Kun selkäkivut helpottavat, ei kannata laiskistua, sillä se 
voi kostautua.

Harjoittelun avulla:
•  Voidaan oppia tunnistamaan selän hyvä asento ja hallin-
    ta.
• Opitaan tuntemaan omalle selälle sopivat asennot ja liik-
    keet, joiden avulla selkäkipu pidetään kurissa ja ehkäis-
    tään kivun uusiutumista.

 Selkäystävällisiä liikuntalajeja: kävely, sauvakävely, vesi-  
 voimistelu, jooga, pilates, hiihto, kuntosali ja tanssi.

Luustoystävällinen liikunta
Liikunnan väheneminen ja istumisen lisääntyminen 
ovat muiden terveyshaittojen lisäksi myös harmiksi 
luille. Liikunta on tärkeä osa osteoporoosin ehkäisyä.  
Mitä moninaisemmin liikuntaa harrastaa, sitä parem-
paa se on luulle. 

Ylläpidä kestävyyskuntoa esimerkiksi kävelyllä tai uin-
nilla. Tehokas luuliikunta sisältää hyppyjä, askelluksia 
ja nopeita suunnan muutoksia kunkin oma tilanteen ja 
kunnon mukaan. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi tanssi ja pallopelit. Suosi lihasten 
voima- ja liikkuvuusharjoittelua. Tee erityisesti ryhtiä ylläpitäviä sekä tasapaino- ja 
liikehallintaliikkeitä. 

Oikein toteutettavat lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitukset sopivat myös 
osteoporoosipotilaille kaatumisriskin välttämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi 
ja elämänlaadun kohentamiseksi. Hyödynnä ammattilaisen apua liikunnan suun-
nittelussa, esimerkiksi fysioterapeuttia.

Luustoystävällisiä liikuntalajeja: kävely, sauvakävely, kuntosali, tanssi, voimistelu, 
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Terveyttä ruoasta
Ravinnolla on huomattava vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvä ravitse-
mustila ehkäisee sairauksia, nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää ikäänty-
villä kotona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua.

Hyvä, terveyttä edistävä ruokavalio koostuu monipuolisesta valikoimasta erilaisia 
ruokia. Se sisältää runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa. Lisäksi 
siihen kuuluu kasviöljyjä, pähkinöitä ja siemeniä sekä kalaa ja rasvattomia, vähä-
rasvaisia maitovalmisteita. Lihaa ja lihavalmisteita siihen kuuluu vain kohtuullisesti.

Ravitsemustarpeet muuttuvat iän myötä, pienestä ruokamäärästä on vaikea saa-
da riittävästi energiaa, proteiineja ja muita ravintoaineita. Ikääntyneen ihmisen 
ruokavalion tulee sisältää energiaa vähintään 1 500  kcal vuorokaudessa. Iäkkään 
henkilön on tärkeää ruokailla monta kertaa päivässä ja aterioiden tulisi jakautua 
säännöllisesti koko päivälle. Tämä toteutuu helposti syömällä päivittäin kolme ate-
riaa ja kahdesta kolmeen välipalaa esimerkiksi seuraavasti; aamulla puuroa marja- 
tai hedelmäsoseen ja maidon kanssa, lounaaksi ja päivälliseksi liha-, kala- tai kas-
visruokaa (esim. laatikkoa, pataa tai keittoa), salaattia, leipää, rasvalevitettä sekä 
maitoa tai piimää. Välipalavaihtoehdoiksi leipää, rasvalevitettä ja leikkelettä sekä 
kahvia tai teetä tai viiliä tai jogurttia marjojen tai hedelmien kanssa tai marjapuu-
roa maidon kanssa.

Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta
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Proteiini
Proteiinia tarvitaan muun muassa lihaksiston ja luuston kasvuun sekä uusiutumi-
seen. Nämä auttavat ikääntynyttä pysymään omatoimisena mahdollisimman pit-
kään. Proteiinit vaikuttavat myös ihon kuntoon ja nopeuttavat haavojen parane-
mista. Riittävä proteiini edistää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä.

Proteiinien hyväksikäyttö elimistössä heikkenee ikääntymisen myötä. Tämän vuok-
si ikääntyneille suositellaan proteiineja enemmän kuin työikäisille. Vähäinen pro-
teiinin saanti kiihdyttää lihaskatoa ja lisää tulehdusriskiä sekä haurastuttaa luus-
toa. Proteiinimäärän on hyvä jakautua tasaisesti päivän mittaan, tällöin elimistö 
pystyy hyödyntämään sen parhaiten. Yli 64-vuotiaiden tulisi saada proteiinia vä-
hintään 80–100 grammaa vuorokaudessa. (1,2–1,4 g painokiloa kohden).

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

Saat riittävästi proteiinia nauttimalla 
päivän aikana esimerkiksi (päivittäinen 
proteiinin tarve henkilöllä joka painaa n. 
60 kg on 70 g/vrk)

3 rkl kypsää broileria tai lihaa  ja
4-5 rkl kypsää kalaa ja
4 viipaletta täyslihaleikettä ja
1 kananmuna ja
2 dl maitoa/jogurttia ja
1 dl maustamatonta maitorahkaa ja 

5-6 rkl raejuustoa päivässä
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Kalsium on tärkeää luustolle
Luusto tarvitsee monipuolista, terveellistä ravintoa. Kalsiumia tarvitsevat  elimis-
tön kaikki solut, koska kalsium säätelee monia tärkeitä elintoimintoja; esimerkiksi 
sydämen, lihasten ja hermoston toimintaa. Kalsium antaa lujuuden luustolle.

Kalsium imeytyy paremmin ruuasta kuin tableteista, sillä ruoasta se saadaan pie-
ninä annoksina eri aterioilla. Maitovalmisteet ovat suomalaisessa ruokavaliossa 
parhaita kalsiumlähteitä, sillä maidot, piimät, jogurtti, viili, jäätelö ja juusto sisäl-
tävät runsaasti hyvin imeytyvää kalsiumia. Lasillinen maitoa tai muita nestemäisiä 
maitovalmisteita sisältää noin 240 mg kalsiumia ja 10 gramman juustoviipaleessa 
on noin 100 mg kalsiumia. Päivän tarpeen kalsiumia saa muun muassa neljästä 
maitolasillisesta.

Kala on myös melko hyvä kalsiumin lähde. Kalassa kalsium on pääasiassa ruodois-
sa, aivan kuten ihmisessä suurin osa kalsiumista on luustossa. Myös kasvikset, 
hedelmät ja marjat sisältävät kalsiumia. Kasvikunnan tuotteista eniten kalsiumia 
sisältävät vihreälehtiset kasvikset kuten parsakaali ja lehtikaalit, soija sekä sieme-
net ja pähkinät.

Ikääntyessä kalsiumin imeytyminen heikkenee ja sen liukeneminen luusta kiihtyy, 
joten taas ruokavalioon kannattaa lisätä maitotuotteita. Jos kalsiumin saanti on 
niukkaa, luustosta irtoaa kalsiumia kehon tärkeiden elintoimintojen turvaamiseksi.

Mikäli ravinnosta saadun kalsiumin määrä ei ole riittävä, on turvauduttava kal-
siumvalmisteen käyttöön. Kalsiumlisä kannattaa ottaa aterian yhteydessä ja 
useammassa erässä. Iän myötä kalsiumin imeytyminen heikkenee ja yli 70-vuoti-
aille suositellaankin kalsiumvalmisteiden käyttöä. Ikääntyneiden tulisi saada kal-
siumia vähintään 800 mg/vrk. Saat riittävästi kalsiumia nauttimalla päivän aikana 
esimerkiksi 2 dl maitoa/piimää/jogurttia/rahkaa, 4 dl raejuustoa, 3-4 paksua viipa-
letta juustoa ja 160 g kypsää kirjolohta.

D-vitamiini
D-vitamiini tukee kalsiumin imeytymistä suolistosta, auttaa luukudok-
sen uusiutumisessa sekä vaikuttaa luuntiheyteen ja lihaksiston toi-
mintaan.

D-vitamiinia saadaan luontaisesti auringosta. Talvisessa pohjoisen au-
ringossa ei ole riittävästi UV-säteilyä vitamiinin tuotantoa varten. 
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Päinvastoin monilla suomalaisilla on jopa aurinkoisenkin kesän jälkeen puutetta 
D-vitamiinista. D-vitamiinia on vaikea saada riittävästi ravinnosta, mutta parhaita 
D-vitamiinin lähteitä ovat kalaruoat sekä D-vitamiinilla täydennetyt maitovalmis-
teet, margariinit ja levitteet.

Ikääntyvät eli yli 60-vuotiaat tarvitsevat nuoria enemmän D-vitamiinia. Iän myötä 
oleskellaan yhä vähemmän auringonvalossa, iho ei ole enää yhtä tehokas D-vita-
miinin valmistaja eikä elimistö kykene hyödyntämään ravinnosta saatua vitamiinia 
yhtä hyvin kuin nuorten elimistö. Ikääntymisen myötä D-vitamiinin saanti ja hyväk-
sikäyttö ruuasta vähenevät. Tilanne on korjattavissa vain käyttämällä D-vitamiini-
lisää.

D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa lihasheikkoutta ja altistaa kaatumisille. Osa kaa-
tumisista olisi ennaltaehkäistävissä huolehtimalla luuston ja lihaksiston kunnosta 
riittävän D-vitamiinin ja kalsiumin avulla.

D-vitamiinilisällä voidaan yhdessä kalkkivalmisteiden kanssa ehkäistä luuston hau-
rastumista eli osteoporoosia sekä hoitaa jo kehittynyttä osteoporoosia ja siitä ai-
heutuvia vaivoja.

Osteoporoosia   sairastavien osalta suositeltava 
saanti vaihtelee: verikokeella pystytään määrit-
tämään kunkin henkilökohtainen D-vitamiinin 
tarve. 

Uni huoltaa ja palauttaa
Riittävä ja laadukas yöuni on edellytys 
toimintakyvylle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. 
Nukkuessa elimistön toimintakyky palautuu ja fyysinen väsymys poistuu. Patjan ja 
tyynyn tulee tukea nukkuma-asentoa – vatsalla pitkäaikaisesti nukkumista ei suo-
sitella.

Ikääntyessä uni kevenee ja yölliset heräämiset lisääntyvät. Kevyen unen lisäänty-
minen altistaa unesta havahtumisille yön aikana. Eri ikäkausina unen määrällinen 
tarve vaihtelee: ikääntyvät ja iäkkäät tarvitsevat unta 7–8,5 tuntia vuorokaudessa. 

D-vitamiinisuositus: 
75-vuotta täyttäneen tulisi 

käyttää 
D-vitamiinilisää 20 μg / päivä 

ympäri vuoden.
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Univaje ja unihäiriöt vähentävät syvää unta ja voivat herkistää kehoa kivun tun-
teelle. Tarvittavan unen määrä on kuitenkin yksilöllinen.

Päiväunet ylläpitävät myönteistä mielialaa ja edistävät jopa asioiden muistamista 
ja oppimista iltapäivisin. Päiväunet ovat sopiva elämäntapa, jos nukahdat illalla 
nopeasti ja nukut yön hyvin.

TULE-apuvälineet
Liikkeellä pysyminen on yksi ihmiselämän suurista perustarpeista. Apuvälineen 
tärkeä tehtävä on poistaa liikkumisen rajoituksia ja madaltaa esteitä, silloin kun 
toimintakyky ei riitä normaaliin liikkumiseen. Hyvä apuväline tukee mahdollisim-
man normaalia elämää kaikkine arjen rutiineineen, kontakteineen ja harrastuksi-
neen ilman että se alkaa itse muodostua haitaksi toimintakyvylle.

Pienapuvälineet auttavat kodin askareiden suorittamista, mahdollistavat omatoi-
misuutta tai helpottavat avustettua toimintaa, mm. ruoanlaittoa, ruokailua, tart-
tumista ja avaamista. Kodinhoidon, ruoanvalmistuksen ja ruokailun apuvälineillä 
kuormitusta siirretään pieniltä niveliltä suuremmille ja työtä yksittäisiltä lihaksilta 
suuremmille lihasryhmille. Liikkumisen apuvälineet helpottavat liikkumista ja vä-
hentävät kehon kuormitusta.  Lisäksi on olemassa näön-, kuulon- jne.  apuvälineitä.

Apuvälineet tulee ottaa käyttöön oikeaan aikaan toimintakyvyn tukemiseksi ja li-
sävammojen ehkäisemiseksi. Apuvälineet valitaan ja sovitetaan yhdessä fysiotera-
peutin, jalkaterapeutin, toimintaterapeutin tai muun terveydenhuollon ammatti-
laisen kanssa.

Päävastuu apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Ter-
veydenhuolto järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut. Perustason 
apuvälineitä saa lyhyt- tai pitkäaikaiseen lainaan kuntien apuvälinelainaamoista. 
Vaativan tason apuvälineet järjestää erikoissairaanhoito yleensä pitkäaikaiseen 
käyttöön.
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4. Järjestöt ja yhdistykset tukenasi

Vertaistuki auttaa
Vertaistoiminta on yksi järjestöjen keskeisimmistä vapaaehtoistoimintamuodois-
ta. Vertaistuella tarkoitetaan saman elämäntilanteen kokeneilta saatua kokemus-
tietoa ja vertaistukea, jollaista et muilta saa. Vertaistukijan tehtävänä on välittää 
kokemustietoa siitä, miten sairauden kanssa tulee toimeen. Asiantuntijoiden neu-
vonta, ohjaus ja tuki on tärkeää, mutta se ei korvaa vertaistukea, joka on vuo-
rovaikutuksessa olemista, kokemusten ja tuntemusten vaihtamista sekä oman 
sairaushistorian tarkastelua ja jakamista toisten kanssa. Ennen kaikkea vertaiset 
voivat antaa ja saada voimaa ja iloa arkielämään.

TULE-järjestöt ja -yhdistykset
Merkittävä osa TULE-järjestöjen toiminnasta 
tapahtuu paikallisyhdistyksissä. Harrastus- ja 
virkistystoiminta sekä vertais- ja vapaaehtois-
toiminta ovat yhdistysten toiminnan 
keskeisiä osa-alueita.

Yhdistykset järjestävät erilaisissa elämäntilanteissa 
oleville ihmisille monipuolista toimintaa, esimerkiksi 
matkoja, retkiä, kulttuuriharrastuksia, tapahtumia sekä liikuntaryhmiä ja -kerhoja.

Lisätietoa löydät paikallisen yhdistyksesi toiminnasta järjestöjen verkkosivuilta. 

Paikallisista tule-yhdistyksistä 

on hyvä aloittaa - osallistu 

rohkeasti, ryhmät ovat kaikil-

le avoimia!



40

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 
perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaor-
ganisaatio. Järjestöön kuuluu 840 eri puolilla Suomea sijaitsevaa 
yritystä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka 
tarjoavat fysioterapian ja kuntoutuksen lähipalveluja kotikuntansa 
asukkaille, sekä työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimi-

alan yrityksissä on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Fysioterapiaan voi hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä joko ennaltaehkäise-
västi tai oireiden ilmaannuttua. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ja 
rekisteröity ammattihenkilö, joka tarvittaessa ohjaa asiakkaan jatkotutkimuksiin. 
Oikea-aikainen kuntoutus turvaa toimintakykysi – hakeudu hoitoon ajoissa.

Yhteystiedot:
Nuijamiestentie 5 B
00400 Helsinki
Puhelin, vaihde: 010 279 3300
Sähköposti: info@kuntoutusyrittajat.fi
Kotisivut: www.kuntoutusyrittajat.fi, www.fysioterapia.info
Facebook: www.facebook.com/fysioterapia.info

Huoltoliitto ry on yleishyödyllinen, valtakunnal-
linen kansanterveys- ja kuntoutusjärjestö, jonka 

toiminnan tarkoituksena on kuntoutusta, kansanterveystyötä ja virkistysmahdol-
lisuuksia edistämällä huolehtia kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itse-
näisen sosiaalisen turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta.

Huoltoliiton yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu Kunnonpaikan palvelu- ja ke-
hitystoiminnan, järjestön kehittämisprojektien sekä lomatoiminnan kautta. 

Kuntoutus- ja hyvinvointipaikka 
Kunnonpaikan yhteystiedot:
Puhelin, vaihde: 017 476 111
Sähköposti: kuntoutus@kunnonpaikka.com
Kotisivut: www.kunnonpaikka.com

Yhteystiedot:
Jokiharjuntie 3
70910 Vuorela
Puhelin:  044 788 9498
Sähköposti: sami.hamalainen@huoltoliitto.fi
Kotisivut: www.huoltoliitto.fi
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Invalidiliitto ry on vuonna 1938 perustettu fyysisesti vammaisten 
ihmisten valtakunnallinen vaikuttamis- ja palvelutoiminnan monia-
lajärjestö joka koostuu kuntoutuksen, asumisen, koulutuksen ja jär-
jestötoiminnan palveluista. Invalidiliitto vaikuttaa valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien, yh-
denvertaisten mahdollisuuksien ja hyvän arjen puolesta. Lisäksi liitolla 
on kansainvälistä toimintaa.

Invalidiliittoon kuuluu 149 jäsenyhdistyksen kautta noin 32 000 henkilöjäsentä. Jä-
senyhdistyksistä 132 on paikallisia ja 14 diagnoosipohjaisia. 
Invalidiliiton oma jäsenlehti IT-lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:
Mannerheimintie 107 (käynti Nauvontie 8)
00280 Helsinki
puhelin, vaihde: 09 613 191
fax: 09 146 1443
Sähköposti: fpd@invalidiliitto.fi, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi
Kotisivut: www.invalidiliitto.fi
Facebook: @Invalidiliitto
Twitter: @Invalidiliitto

Suomen Luustoliitto ry (ent. Osteoporoosiliitto) 
on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja lii-
kuntajärjestö. Liitto on perustettu vuonna 2004. 

Liittoa edelsi valtakunnallinen vuonna 1995 perustettu Suomen Osteoporoosiyh-
distys ry. Liitto antaa tietoa luustoterveydestä, vertais- ja omahoidontukea osteo-
poroosia sairastaville sekä edunvalvontaa.
Luustoliittoon kuuluu 19 jäsenyhdistyksen kautta noin 3 550 henkilöjäsentä. 
Suomen Luustoliiton oma jäsenlehti Luustotieto ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Yhteystiedot:
Arkadiankatu 19 C 36
00100 Helsinki
Puhelin: 050 539 1441
Sähköposti: toimisto@luustoliitto.fi, etunimi.sukunimi@luustoliitto.fi
Kotisivut: www.luustoliitto.fi
Facebook: @luustoliitto
Twitter: @Luustoliitto
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Selkäliitto ry on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen kan-
santerveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija. Yhdessä 
jäsenyhdistystensä kanssa liitto edistää kansalaisten selkäter-
veyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Liiton toiminnan tarkoi-
tuksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden 
hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä 

selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppanei-
den kanssa.
Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 500 henkilöjäsentä. Sel-
käyhdistykset tarjoavat jäsenilleen ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja 
virkistystilaisuuksia. 

Selkäliiton oma jäsenlehti Hyvä Selkä ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:
Eerikinkatu 16 A 2
00100 Helsinki
Puhelin, vaihde: 09 605 918 
Sähköposti: selkaliitto@selkaliitto.fi, etunimi.sukunimi@selkaliitto.fi
Kotisivut: www.selkaliitto.fi, www.selkakanava.fi
Facebook: @selkaliitto, @selkakanava
Twitter: @selkakanava
Instagram: @selkakanava
YouTube: Jumppakissa

Suomen Nivelyhdistys ry:n toimii nivelsairaiden tukena 
edistäen mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta huoli-
matta. Ohjauksella ja liikunnalla pyritään nivelsairauksien 
etenemisen hidastamiseen. Toiminnan peruspilareita ovat 

edunvalvonta, tiedotus ja vapaaehtoistoiminta. Jäseniä yhdistyksessä on noin 11 
500. altakunnallinen toiminta alkoi vuonna 2000.

Suomen Nivelyhdistys järjestää vertaistukea yli 50 paikkakunnalla. Vertaistukiryh-
mät eli nivelpiirit kokoontuvat yleensä kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun 
ottamatta. Monet nivelpiirit järjestävät myös nivelrikkoisille sopivaa liikuntaa. 

Suomen Nivelyhdistyksen oma jäsenlehti Niveltieto ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa.
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Yhteystiedot:
PL 1328 
00101 Helsinki
Puhelin: 09 271 2312
Sähköposti: toimisto@nivel.fi
Kotisivut: www.nivel.fi
Facebook: www.facebook.com/Suomen-Nivelyhdistys-ry-117281661636944/
Twitter: @Nivelyhdistys_S

Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry on valtakunnallinen 
potilasjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1996 ja sen toi-
minta-ajatuksena on kerätä ja jakaa tietoa Sjögrenin syndroo-
maa sairastaville ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistykseen kuuluu noin 2 000 henkilöjäsentä. 
Paikalliset vertaisryhmät kokoontuvat useilla paikkakunnilla.

Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistyksen oma jäsenlehti Kuivakukat ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Yhteystiedot:
Kauppakatu 1
60100 Seinäjoki
Puhelin, vaihde: 06 4232 014 
Sähköposti: ssyhdist@kolumbus.fi
Kotisivut: www.sjogreninsyndrooma.fi
Facebook: Suljettu keskusteluryhmä

Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry (ent. Suomen Tule 
ry) on perustettu vuonna 2000 ja se toimii jäsen-
yhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä, 
joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) 

terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutu-
vien ongelmien vähentämiseksi. Liiton tarkoituksena on edistää tule-terveyttä ja 
tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjel-
maa.
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Liiton jäsenyhteisöinä on 15 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden orga-
nisaatiota. Jäsenet ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, 
joissa on yhteensä noin 60 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Yhteystiedot:
Laivanvarustajankatu 3 Lh 2
00140 Helsinki
Puhelin: 045 195 0818,  
Sähköposti: toimisto@suomentule.fi, etunimi.sukunimi@suomentule.fi
Kotisivut: www.suomentule.fi, www.tulessa.fi
Facebook: @SuomenTule,  @Tulekuntoonseniori
Twitter: @SuomenTule
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Minun Tule-terveyteni
Oman tilanteen pohtiminen kannattaa aloittaa nykyhetkestä huomioimalla ne 
asiat, joita jo teet tule-terveytesi edistämiseksi. Harva meistä voi tehdä kaiken täy-
dellisesti, mutta pienistä teoista kasaantuu paljon pitkällä aikavälillä. Mistä voit 
kiittää itseäsi? Alla muutamia esimerkkejä.



46

Mitä ajattelet toimintakyvystäsi tällä hetkellä?

Miten tämä lisäys tai muutos vaikuttaa vointiini/ 
toimintakykyyni/ mielialaani?

Kun ajattelen toimintakykyäni, minulle 
on tärkeää, että…

Kun ajattelen toimintakykyäni kahden 
vuoden päästä, toivon että…

Jos jatkan kuten tähän asti, tilanne 
kahden kuukauden päästä on…

Jos jatkan kuten tähän asti, tilanne kah-
den vuoden päästä on…

Minulle tuottaa iloa tällä hetkellä, että 
pystyn……

Uusi tai unhoon jäänyt tapa, jota haluai-
sin kokeilla? 
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Miten tästä eteenpäin?
Hyvä tavoite on realistinen; sellainen jonka voi kuvitella pitävänsä vaikkapa puo-
len vuoden ajan. Tavoitteita on hyvä ensin kokeilla ja pohtia sen jälkeen, olivatko 
ne itselle sopivia. Suunnittelu on hyvä apuväline kokeiluissa. Hyvä suunnitelma on 
realistinen ja aikataulutettu. Jos haluat kokeilla jotain uutta, tai herätellä vanhoja 
unohtuneita tottumuksia, alla oleva kohdat ovat hyviä suunnittelun apuvälineitä: 

Ensimmäiseksi kokeilen:

Mitä pitää tapahtua, että kokeiluni toteutuu?

Miten varmistan onnistumiseni kokeilussa?

Miten toimin, jos jokin sotkee suunnitelmani?
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Miten toimin, jos en ole hetkeen noudattanut suunnitelmaani?

Kokeilun arviointi:

Mistä voin onnitella itseäni? 
Mikä meni hyvin?

Seuraavalla kerralla, olisi hyvä huomi-
oida myös…

Jatkan näin:
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Muistiinpanot:



50



51



                    www.huoltoliitto.fi
     www.invalidiliitto.fi 
     www.kuntoutusyrittajat.fi
     www.luustoliitto.fi
     www.nivel.fi
     www.selkaliitto.fi
     www.sjogreninsyndrooma.fi
     www.suomentule.fi


