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1. YLEISTÄ TUKI- JA 
LIIKUNTAELIMISTÖSTÄ

TULE = TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ 

Jokainen voi vaikuttaa tule-terveyteensä 
tule-terveys on kaiken perusta; huoltoa tarvitaan jatkuvasti ja oireiden 
ilmaantuessa korjaavia toimenpiteitä
• monet tule-oireet ohimeneviä
• keho kestää yllättävän paljon 

TULE-TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT

• liikkumattomuus tai liiallinen liikunta
• elintavat 

- esimerkiksi ravitsemus, uni, alkoholi, tupakka
• yksipuolinen kuormitus ja toistoliikkeet
• stressi
• elinympäristö
• ikä ja sukupuoli
• yli- ja alipaino
• perintötekijät
• muuta sairaudet ja niiden hoito
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Tule-sairaudet ovat suurin syy työ- ja toimintakyvyttömyyteen 
masennuksen ohella
• yli miljoonalla suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus
• tule-sairaudet yleisin kipua, lääkärissä käyntejä ja poissaoloja työstä 

aiheuttava sairausryhmä
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LASTEN JA NUORTEN TULE-TERVEYS
• nuorilla esiintyy yleisimmin kipuja selässä, niskassa ja hartioissa
• noin 32 % 13-17 -vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi 

(THL 2013)
• alle kouluikäisten lasten lihavuus on lisääntynyt hälyttävästi
• vanhemmilla on suuri merkitys lasten ja nuorten liikunnan mah-

dollistajina, esimerkkeinä ja kannustajina
• viikottain niska-, hartia- ja selkäkivuista kärsii 13-17 -vuotiaista 

tytöistä yli 38 % ja pojista noin 21 % (THL 2013)
• liikuntasuosituksen mukaan kaikkien 7-18 -vuotiaiden tulee liikkua 

vähintään  
1-2 -tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla

• fyysisesti aktiivinen elämäntapa alkaa jo kolmen vuoden iässä, 
liikkumattomuuden omaksuminen on erityisen pysyvää

Riskitekijöitä liikunnasta syrjäytymiselle ovat esimerkiksi:
• epäedulliset ravintotottumukset, ylipaino
• vammaisuus, vammautuminen, pitkäaikaissairaus
• oppimisvaikeudet, neurologiset häiriöt
• etninen tausta tai vähemmistöön  

kuuluminen
• istuva elämäntapa
• nuorten päihteiden käyttö, tupakan 

polttaminen
• huono-osaisuus, alhainen sosioekono- 

minen asema, kouluttamattomat van- 
hemmat

• ei mallia kotoa tai muilta tärkeiltä aikuisilta,  
ei mallia toisilta lapsilta tai nuorilta

• syrjäseudulla asuminen
• puutteelliset liikuntapaikat
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IKÄÄNTYMINEN VAIKUTTAA
• iän myötä yleistyvät polven, lonkan ja sormien  nivelrikko ja osteo-

poroosi
• lihasmassa ja nivelten liikkuvuus vähenevät 

-  väheneminen on voimakkainta jalkojen lihaksissa
• luuston massa pienenee
• tasapaino ja reaktionopeus heikkenevät, kaatumisriski kasvaa
• paino saattaa lisääntyä aikaisempaa helpommin

 
HARJOITTELUN MERKITYS KASVAA!

Haittoja lisäävät esimerkiksi 
pitkäaikaissairaudet,  

lihasten käyttämättömyys ja 
puutteellinen ravitsemus 

MUISTIINPANOT
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2. VASTAISKU VAIVOILLE

LIIKUMME LIIAN VÄHÄN - ISTUMME LIIAN 
PALJON
• arki- ja hyötyliikunta vähentyneet
• istuminen ja liikkumattomuus lisääntyneet
• noin yksi kymmenestä työikäisestä ja vain muutama prosentti 

eläkeikäisistä liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti
• viidennes työikäisistä ja eläkeläisistä ei liiku juuri lainkaan

Liiallinen tai huono istuma- ja seisoma-asento voivat aiheuttaa

• niska-, hartia- ja selkäongelmia
• lihaskipua ja lihasväsymystä
• nivelkipua ja nivelrikkoa sekä nivelten liikerajoituksia
• keskivartaloa tukevien lihasten heikentymistä
• päänsärkyä ja näköhäiriötä
• hengityskapasiteetin alenemista

LIIKUNNAN HYÖDYT OVAT 
MONINAISET

• edistää terveyttä ja toimintakykyä  
sekä ehkäisee monia sairauksia

• ylläpitää lihasvoimaa ja kestävyyttä
• hidastaa ikääntymisen muutoksia, kuten  

ylläpitää tasapainoa ja ehkäisee kaatumista
• lieventää kipua
• ylläpitää liikkuvuutta, notkeutta ja nivelten hyvinvointia
• ylläpitää luuston vahvuutta
• parantaa unen laatua
• lisää ja tukee mielen hyvinvointia



Liikuntapiirakat voit ladata osoitteesta 
www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka
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LIHASTASAPAINO

Lihastasapaino parantaa ryhtiä

• pää työntyy liikaa eteen
• hartiat vetäytyneet eteen, rintalihakset kireät 

ja hengitys on pinnallista
• vatsa on työntynyt liikaa eteenpäin ja selkäli-

hakset kireät
• seisoessa ja kävellessä lonkat ja polvet ovat 

koukussa 
-  Tärkeää on tilanteen tunnistaminen   
    ja harjoittelun kohdistaminen oikein  
    – apua saat fysioterapeuteilta

• lihastasapaino on tärkeä eli lihaksiston kireyksien ja vahvuuksien/heik-
kouksien välinen tasapaino

• tule-terveydelle oikea ryhti sekä seisoma- ja istuma-asennot erittäin 
oleellisia

• niin sanottu ristikkäinen oireyhtymä on tuki- ja liikuntaelinvaivoissa 
hyvin tavallinen 
-   asentoa ylläpitävät lihasryhmät 
-   taipumus kireyteen 
 -  liikettä aikaansaavat lihasryhmät - taipumus heikkouteen

Lihasten epätasapaino – ristikkäinen oireyhtymä
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VÄHENNÄ ISTUMISEN HAITTOJA – 
ERGONOMIA ANTAA ENERGIAA

• tauota istumista: nouse tuolilta ylös vähin-
tään kerran 45 minuutissa

• vaihtele istuma-asentoa, tee asioita enem-
män jalkeilla

• toimistotyössä vaihtelua antaa sähköpöytä 
–  yllättävän  
paljon voi tehdä seisten

• ota tavaksi jaloitella aina puhelimeen pu-
huessasi

• huolehdi ergonomiasta: omaksu hyviä työs-
kentelyasentoja ja -tapoja

• tarkkaile itseäsi ja kuuntele kehosi viestejä
• ympäristöön voi vaikuttaa pienin muutoksin; 

suunnitteluapua saa työterveyshuollosta

HYÖTYLIIKUNTA ON HYVÄKSI

• valitse portaat hissin sijaan
• kävele tai pyöräile työ- ja kauppamatkat
• tanssahtele kotona musiikin tahdissa 
• pidä taukojumppaa ja venyttele
• tee liikuttavia askareita, siivoa, pese auto, aja 

ruohoa tai tee lumitöitä
• mene lasten leikkeihin mukaan  ja taatusti 

hiki virtaa: esim. hippaleikki ja metsässä 
retkeily 
 Lähde: UKK-instituutti
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KOTIYMPÄRISTÖ TURVALLISEKSI
• vähennä tapaturmariskiä kotona  

-  esimerkiksi poistamalla liukkaat matot
• huolehdi kodin varustuksesta 

-  esimerkiksi riittävä valaistus 
• käytä turvallisuutta edistäviä apuvälineitä ja  

suojaimia 
• pidä huolta näkökyvystäsi
• jos käytät alkoholia, käytä kohtuudella

HUOLEHDI PAINOSTASI
• ylipaino rasittaa elimistöä ja tekee liik-

kumisen vaivalloiseksi
• ylipaino lisää riskiä nivelrikolle, selän 

rappeutumismuutoksille ja selkäkivuille
• alipaino altistaa osteoporoosille
• kiinnitä huomiota ruokailutottumuksiisi 

ja säännöllisiin ruokailuaikoihin
• huolehdi, että saat tarpeeksi kalsiumia, 

proteiinia ja D-vitamiinia
• seuraa vyötärönympärystäsi vaikka 

mittanauhalla

ALKOHOLI
• liiallinen alkoholin käyttö  

->  lisää ylipainoriskiä 
->  lisää tapaturmariskiä 
->  heikentää unen laatua

• alkoholin vaikutus elimistössä muuttuu iän myötä  
-  pienikin alkoholimäärä voi lisätä iäkkäiden  
   kaatumis- ja tapaturmavaaraa

• ikääntyneillä on usein käytössä lääkkeitä,  joiden 
kanssa alkoholin vaikutus voimistuu

 
www.vastaiskuvaivoille.fi
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TUPAKOINTI
• tupakointi nostaa riskiä sairastua tule-sairauksiin 

-  lisää lonkkamurtuman riskiä jopa 50 % 
-  lisää osteoporoosiriskiä 
-  lisää selkäsairauksien, etenkin iskiasoireiden riskiä

• tupakointi lisää veren tulehdustekijöitä ja voi sitä 
kautta vahvistaa kipua

• tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, sillä hait-
tavaikutukset korjaantuvat ainakin osittain

• hae tukea lopettamiseen

TERVEYTTÄ RUOASTA
• syö runsaasti kasviksia, kotimaisia juureksia, 

marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa
• maitotuotteista saat kalsiumia ja proteiinia
• kalasta saat koko elimistön kannalta tärkeitä 

ja hyviä rasvoja
• suosi kasvipohjaisia rasvoja, kuten rypsiöljyä 

ja margariineja
• pähkinät ja siemenet ovat terveellisiä hyvien  

rasvojen lähteitä
• syö vähemmän punaista lihaa, makkaroita, 

suolaa ja sokeria
            Lähde: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

SELÄTÄ STRESSI
• positiivinen stressi saa yrittämään ja ponnistelemaan
• vahingoittava stressi väsyttää, uuvuttaa, kuluttaa ja voi lisätä 

tule-oireita
• puhuminen voi vähentää stressiä ja tarvittaessa kannattaa kään-

tyä ammattilaisen puoleen (esimerkiksi psykologi)
• rentoutumista on hyvä opetella
• lepuuta välillä selkääsi sopivassa asennossa 

(kuvassa selän lepoasento, psoas)
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UNI HUOLTAA JA PALAUTTAA
• nukkuessa elimistön toimintakyky palautuu ja fyysinen väsymys  

poistuu
• unihäiriöt nostavat tule-oireiden, kuten selkävaivojen riskiä
• univelka ja väsymys saattavat altistaa ylipainolle ja tapaturmille
• on hyvä pyrkiä säännölliseen unirytmiin
• patjan ja tyynyn tulee tukea nukkuma-asentoa – vatsalla pitkäaikaisesti 

nukkumista ei suositella

APUVÄLINEET AVAAVAT UUSIA OVIA
• perusterveydenhuolto vastaa liikkumisen apuvälineistä sekä  

päivittäisten toimintojen apuvälineistä.
• erikoissairaanhoito vastaa hengityksen, näön, kuulon, kommunikoin-

nin sekä ympäristönhallinnan apuvälineistä. Lisäksi sen vastuualuee-
seen kuuluvat muut vaativammat apuvälineet sekä lasten apuvälineet

• sosiaalihuolto vastaa vammaispalvelulain mukaisista apuvälinepalve-
luista, asunnonmuutostöistä sekä asuntoon kiinteästi asennettavista 
apuvälineistä.

• apuvälineen saamiseksi apuvälineen tarvitsija, hänen läheisensä tai 
ammattihenkilö voi olla suoraan yhteydessä perusterveydenhuoltoon 
ja terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon. 

• vaativampien apuvälineiden saamiseksi tulee olla yhdeydessä erikois-
sairaanhoitoon, ja niiden saamiseksi tarvitaan useimmiten lääkärin 
lähete.

• apuvälineet tulee ottaa käyttöön ajoissa toimintakyvyn tukemiseksi 
sekä lisävammojen ehkäisemiseksi 
-  apuväline voi esimerkiksi vapauttaa liikkumaan paremmin,   
   jolloin niveliin kohdistuva kuormitus vähenee ja lihaskunto kohenee 

• ennen käyttöä tulee välineet mitoittaa käyttäjälleen sopiviksi 
-  kepit, sauvat, rollaattorit, potkurit ja pyörätuolit 

• ammattilaisen opastus välineiden käyttöön on välttämätön 
-  opastusta saa esim. terveyskeskuksen ja keskussairaalan apu- 
   välineyksiköistä ja fysioterapeuteilta
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FYSIOTERAPIA JA KUNTOUTUS
• ongelmien ennaltaehkäisyä 

-  esimerkiksi lihashuolto tai ergonominen ohjaus
• akuutin ja kroonisen kivun hoitoa
• toipumisvaiheen kuntoutusta 

-  esimerkiksi selkäkipu tai urheiluvamma
• pysyvän vamman kuntoutusta 

-  esimerkiksi synnynnäinen sairaus tai onnettomuuden 
•    jälkitila
• toimintakykyä ylläpitävää fysioterapiaa

 
MUISTIINPANOT
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3. NIVELET

MITEN NIVELESI JAKSAVAT? 
• nivelrikolla tarkoitetaan nivelkipua ja turvotusta aiheuttavaa nivelen 

rustojen vaurioitumista
• nivelrikon tarkka syy ja aiheuttaja on edelleen tuntematon
• nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jolle ei ole voitu kehittää 

parantavaa lääkettä
• nivelrikko yleistyy iän myötä: lähes kaikilla yli 75-vuotiailla on nivelrik-

koa
• yli 65-vuotiailla naisilla on kaksi kertaa enemmän nivelrikkoa kuin 

miehillä
• Niin sanottu ensisijainen nivelrikko on nivelrustoa ja nivelpintoja rap-

peuttava sairaus, joka syntyy normaaliin niveleen ilman vammaa
• Niin sanottu toissijainen nivelrikko on seurausta muusta sairaudesta 

tai vammasta – tätä esiintyy myös yllättävän nuorilla

NIVELRIKON HOIDON TAVOITTEET

• kivun hallinta ja lieventäminen
• toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen
• sairauden pahenemisen estäminen
• hoidon perustana itsehoito ja muut  

leikkauksettomat hoidot – kipulääket-
täkin  tarvitaan ajoittain! 

• nivelrikon hoidossa on ”älliä” 

 
www.vastaiskuvaivoille.fi
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NIVELRIKKO ON RUSTON RAPPEUMASAI-
RAUS, JOKA VAIKUTTAA KOKO NIVELEEN

NIVELRIKKO JA LIIKUNTA
• liikunta on nivelrustolle välttämätöntä, se ravitsee rustoa sekä 

pitää yllä lihasvoimaa ja nivelten liikeratoja
• sopivia ovat lajit, joissa ei ole koko kehon kuormitusta, esimerkiksi 

vesivoimistelu, juoksu, uinti, pyöräily tai sauvakävely
• jalkojen lihaksia vahvistava liikunta on hyväksi
• tanssi parantaa tasapainoa ja asennonhallintaa
• venyttely huoltaa lihaksia 
• nivelrikkoisille hyviä jumppaohjeita löytyy oppaasta  Kumppanina 

nivelrikko – Näin tulen toimeen
• opasta on jaossa terveydenhuollon yksiköissä, fysioterapeuteilla  
• oppaan nettiversio löytyy osoitteesta www.nivelopas.fi suomeksi ja 

ruotsiksi
• myös nuorempia nivelrikkotietouden äärelle houkuttelee Nivelrik-

kopeli  osoitteessa www.nivelpeli.fi



         
17

4. LUUSTO

LUUSTO UUSIUTUU KOKO ELÄMÄN AJAN

• lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta lujalle luustolle
• luun huipputiheys 20–30-vuotiaana
• noin 50-vuotiaaksi aikuisen luumassa pysyy tasapainossa
• ikääntyessä luukudosta menetetään enemmän kuin uutta muodostuu 

tilalle

OSTEOPOROOSI
• luiden vähittäinen haurastuminen on osa normaalia 

ikääntymistä
• luuston tavanomaista runsaampi haurastuminen  

 = osteoporoosi
• osteoporoosia sairastavan luumassa vähenee, luun 

rakenne heikentyy ja murtuma-alttius lisääntyy

 
www.vastaiskuvaivoille.fi

Kuva: Ilmo Anundi

terve luu

osteoporootti-
nen luuKuvat: Ilmo Anundi
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KALSIUM ON TÄRKEÄ LUUSTOLLE
• kalsium imeytyy ruuasta paremmin kuin tableteista, sillä ruoasta se 

saadaan pieninä annoksina eri aterioilla
• maitovalmisteet suomalaisessa ruokavaliossa parhaita kalsiumlähteitä 

-  maidot piimät, jogurtti, viili, jäätelö ja juusto sisältävät runsaasti   
   hyvin imeytyvää kalsiumia

• kala on hyvä kalsiumin lähde ruotoineen
• myös kasvikset hedelmät ja marjat sisältävät jonkin verran kalsiumia 

-  kasvikunnan tuotteista jonkin verran kalsiumia sisältävät vihreälehti- 
   set kasvikset kuten parsakaali ja lehtikaalit, soija sekä siemenet ja  
   pähkinät. 

• mikäli ravinnosta saadun kalsiumin määrä ei ole riittävä, on turvaudut-
tava kalsiumvalmisteen käyttöön

• aikuisille 800–1 000 mg/vrk iän ja tilanteen mukaan 
-  jonka saa nauttimalla päivittäin 2 dl maitoa/piimää/jogurttia, 4 dl  
   raejuustoa, 160 g kirjolohta ja 3–4 paksuhkoa viipaletta juustoa 
   Lähde: Luustoliitto

Kuva: Maito ja terveys
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D-VITAMIINI
• tarvitaan kalsiumin imeytymiseksi suolistosta, tärkein on D3-vitamiini 

-  luuston rakennusaineiden saannin turvaamiseksi 
-  D3-vitamiini syntyy ihossa auringon ultraviolettisäteilyn (UVB-sä- 
   teily) vaikutuksesta 
-  D3-vitamiini on myös tavallisesti purkista saatavan vitamiinin  
   muoto 
-  D2-vitamiinia on eniten kantarelleissa ja suppilovahveroissa.

• Suomessa auringosta ja ravinnosta saatava D-vitamiini ei yleensä riitä 
-  valtaosalla suomalaisista D-vitamiinin saanti onkin riittämätöntä  
   lähes ympäri vuoden

• D-vitamiinia on vaikea saada riittävästi ravinnosta 
-  ruuista parhaita D-vitamiinin lähteitä ovat kalaruoat sekä D3-vi- 
   tamiinilla täydennetyt maitovalmisteet, margariinit ja levitteet

• Suomessa viitearvot (normaaliarvot) ovat 40–80 nanomoolia litrassa 
(nmol/l). Luuston kannalta suositellaan 80-120 nmol/l

• jokaisen osteoporoosia sairastavan ja/tai 60 vuotta täyttäneen suoma-
laisen tulisi käyttää D-vitamiinilisää vähintään 20 μg vuorokaudessa 
ympäri vuoden. Osteoporoosia sairastavien osalta suositellaan D-vita-
miinitason mittausta    
-  verikokeella, jonka tuloksen perusteella määritellään henkilökoh- 
   tainen D-vitamiiniannos

• D-vitamiinin antamisella voidaan yhdessä kalkkivalmisteiden kanssa 
ehkäistä luuston haurastumista
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PROTEIINI
• proteiinia tarvitaan muun muassa lihaksiston ja luuston kasvuun sekä 

uusiutumiseen
• riittävä proteiini edistää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä
• hyviä proteiinin lähteitä liha, kala, kana, kananmuna, maitovalmisteet 

sekä herneet, pavut ja linssit
• yli 60-vuotiaille proteiinia suositellaan vähintään 80 grammaa päivässä
• suositus on 1 gramma proteiinia / painokilo 

Lähde: Luustoliitto
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OSTEOPOROOSIA SAIRASTAVAN LIIKUNTA

• suosi lihasten voimaharjoittelua (erityisesti ryhtiä ylläpitävät liikkeet) 
sekä tasapaino- ja liikehallintaliikkeitä

• ylläpidä kestävyyskuntoa (esim. kävely tai uinti)
• hyödynnä ammattilaisten apua liikunnan suunnittelussa (esim. fysiote-

rapeutti tai lääkäri) 
• lihasvoimaa voi harjoittaa kotonakin

 
MUISTIINPANOT
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5. SELKÄ, NISKA JA HARTIAT

SELKÄVAIVAT OVAT YLEISIÄ
• kahdeksalla kymmenestä ihmisestä esiintyy selkävaivoja jossakin vai-

heessa elämää
• läheskään kaikille selkäkivuille ei löydetä selvää syytä, mutta yleensä 

ne paranevat
• noin joka kymmenennellä selkäpotilaalla on iskiasoire, onneksi vain 

1–5 prosentilla heistä vaiva on vakava 

      SYITÄ:
      -  vähäinen liikunta, ylipaino ja tupakointi 
      -  fyysisesti kuormittava työ, johon sisältyy raskaita nostoja ja hankalia  
         selän asentoja, voi olla erityisesti iskiasoireen syy 
      -  stressi ja tyytymättömyys työhön ovat yhteydessä selkävaivoihin 

NISKA-HARTIASEUDUN VAIVAT
• niska-hartiaseudun kivut tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloista toiseksi 

tavallisin kipuongelma alaselkäkivun jälkeen
• niska- ja hartiakipu on hyvin tavallinen vaiva: siitä kärsii silloin tällöin 

neljännes yli 30-vuotiaista miehistä ja 40 % naisista
• niskan kipu on syynä joka 20. terveyskeskuskäyntiin
       

 
      SYITÄ:
      -  rakenteelliset syyt (esim. ”kulumat“,  
         ryhtimuutokset, välilevymuutokset,  
         luupiikit)
      -  virheelliset asento- ja liiketottumukset 
      -  yksipuolinen kuormitus
      -  heikko lihaskunto (etenkin naisilla)
      -  stressi, tupakointi, ylipaino ja tapa- 
         turmat lisäävät vaivojen riskiä



         
23

 
www.vastaiskuvaivoille.fi

NISKA-HARTIASEUDUN VAIVOISSA
• ennuste on hyvä ja oireet usein lihasperäisiä, itsehoito tulee  aloittaa 

heti vaivojen alettua 
• tulehduskipulääkkeet rauhoittavat kipua 
• lihaksia rentouttavista lääkkeistä voi olla myös apua
• lyhytaikainen lepo voi joskus olla tarpeen
• kuormitusta tulee vähentää, jotta tilanne rauhoittuu
• normaaliin elämään ja aktiviteetteihin kannattaa pyrkiä  palaamaan 

mahdollisimman nopeasti
• osa voi hyötyä myös fysikaalisista hoidoista

NIKAMAVÄLILEVYT ISKUNVAIMENTIMINA
• välilevyt erottavat nikamat toisistaan ja 

vaimentavat   liikkuessa selkään kohdistuvia 
kuormituksia

• jokaisessa välilevyssä on hyytelömäinen kes-
kusosa,  ja sen ulkopuolella kiinteä säiemäi-
nen rengas, jossa  on kipuhermojen päätteitä

• hyytelömäinen keskusosa sallii nikamien liik-
keen  eri suuntiin antaen selälle joustavuutta 
taipua ja  liikkua

• välilevyjen koko, muoto ja joustavuus muut-
tuvat päivän mittaan sen mukaan, miten ja 
kuinka paljon liikut

NIKAMAVÄLILEVYT ISKUNVAIMENTIMINA
• nukkuessa välilevyt täyttyvät nesteellä
• aamulla herätessä säiemäinen rengas joustaa  huo-

nommin kuin päivällä, joten äkilliset liikkeet voivat 
venähdyttää välilevyjä herkemmin aamulla

• päivän mittaan liikkumisen seurauksena välilevyn nes-
te puristuu toistuvasti ulos ja sisään ja ravitsee näin 
välilevyä

• välilevy painuu päivällä hieman kasaan 
-  mikäli  pituus on lyhentynyt ikääntymisen myötä 5    
   cm tai enemmän, saattaa kyse olla osteoporoosista.
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LIIKUNTA JA SELKÄ
• hyvä lihaskunto ehkäisee selkäoireita, helpottaa kipua ja auttaa 

selviämään arjesta

    HARJOITTELUN AVULLA:
• voidaan oppia oman selän hyvä asento ja hallinta 
• saadaan tuntemuksia omalle selälle sopivista asennoista ja liikkeis-

tä, joiden avulla pidetään selkäkipua kurissa ja ehkäistään kivun 
uusiutumista

 
MUISTIINPANOT
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6. KIPU JA SEN HOITO
MITÄ KIPU VOI AIHEUTTAA?
• vaikeuttaa ja vähentää liikkumista
• häiritä nukahtamista ja nukkumista
• heikentää vastustuskykyä
• aiheuttaa huolta, pelkoa, masennusta, katkeruutta ja turhautumista
• lisätä sosiaalista eristäytymistä
• lisätä terveyspalveluiden käyttöä

KIPU ON VIESTI, JOTA PITÄÄ KUUNNELLA
• kipu suojelee ja varoittaa kehoamme
• äkillinen kipu tulee hoitaa nopeasti, sillä kivusta jää aivoihin jälki
• pitkittyneelle kivulle ei aina löydy syytä
• kipu voi jatkua vielä taudin tai vaivan paranemisen jälkeen 
• kivusta kärsiminen ei tee meistä jalompia 
• kipu ottaa helposti vallan ja alkaa hallita elämää, joten kaikki mahdolli-

set apukeinot kannattaa ottaa käyttöön
• riittävä kipulääkitys = pienin mahdollinen tehoava annos

LÄÄKE KIVUN MUKAAN
• jokainen kipu on erilainen ja vaatii omanlaisensa lääkkeen
• liikunta on tehokasta lääkettä, mutta kipulääkitys voi olla välttämätön 

liikkumisen mahdollistamiseksi
• kivun hoito on monimutkaista, sillä kipu on aina henkilökohtainen 

kokemus
• mitä tarkemmin osaa itse kipuaan arvioida, sitä herkemmin löytyvät 

oikeat lääkkeet ja liikkeet
• pitkäaikaisesta kivusta kuntoutumiseksi tarvitaan omaa aktiivisuutta
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7. OMA VASTAISKUNI 

• aseta itsellesi tavoite, joka on konkreettinen ja saavutettava  
-  esimerkiksi kävellen kauppaan kolme kertaa viikossa

• muokkaa ympäristöäsi toimintaa tukevaksi  
-  esimerkiksi huolehtimalla sään mukaisista ulkoiluvarusteista

• hyödynnä sosiaalista tukea  
-  esimerkiksi sopimalla ystävän kanssa yhteinen kävely

• pidä motivaatiostasi huolta: kiitä ja palkitse itseäsi sekä huomaa edis-
tymisesi 

• yritä pikku hiljaa ja yksi tavoite kerrallaan
• älä anna vastoinkäymisten tai repsahdusten lannistaa, vaan jatka 

yrittämistä  
Sinnikkyys palkitaan, jo pienet 

muutokset tuottavat tuloksia pi-
demmällä aikavälillä! 

MUISTIINPANOT

KUINKA  EDISTÄN  TULE-TERVEYTTÄ JA  
ITSEHOITOA?
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8. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
OVAT TUKENASI

VERTAISTUKI AUTTAA
• saman elämäntilanteen kokeneilta voit saada kokemustietoa ja vertais-

tukea, jollaista et muilta saa
• sosiaaliseen toimintaan osallistuminen edistää terveyttä
• paikallisista tule-yhdistyksistä on hyvä aloittaa – osallistu rohkeasti, 

ryhmät ovat kaikille avoimia!
• paikalliset yhdistykset tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen toi-

mintaan

SUOMEN FYSIOTERAPIA- JA  
KUNTOUTUSYRITYKSET FYSI RY
• edunvalvontajärjestö, johon kuuluu yli 700 eri puolilla Suomea toi-

mivaa fysioterapia- ja kuntoutusyritystä 
-  yritykset tarjoavat monipuolisia fysioterapian palveluja, esim.  
   tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa, neurologista fysioterapiaa, las- 
   ten ja ikääntyneiden fysioterapiaa sekä työ- ja urheilufysio- 
   terapiaa

• fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ja rekisteröity am-
mattihenkilö, joka tarvittaessa ohjaa asiakkaan jatkotutkimuksiin

• fysioterapiaan voi hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä joko 
ennaltaehkäisevästi tai oireiden ilmaannuttua 

• oikea-aikainen fysioterapia turvaa toimintakykysi –  hakeudu hoi-
toon ajoissa 

• internetsivut: www.fysi.fi
• puhelin: 010 279 3300
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HUOLTOLIITTO RY
• yleishyödyllinen, valtakunnallinen kansanterveys- ja kuntoutusjärjestö 

-  pyrkii edistämään kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, itse- 
   näistä sosiaalista turvallisuutta ja tasa-arvoa

• omistaa Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus Kunnonpaikan Siilinjärvellä,  
www.kunnonpaikka.com

• toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita monenlaisille kohderyhmille eri 
puolilla  
Suomea

• internetsivut: www.huoltoliitto.fi
• puhelin: 050 589 7574

INVALIDILIITTO RY
• vuonna 1938 perustettu fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään 

erilaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamis- ja palvelutoiminnan 
järjestö

• 154 jäsenyhdistystä (137 paikallista ja 17 valtakunnallista yhdistystä), 
joissa on  
yhteensä noin 30 000 henkilöjäsentä 
-  Jäsenyhdistykset eri puolilla Suomea tarjoavat jäsenilleen vertaistu- 
   kea, tietoa ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, sekä vaikuttavat  
   fyysisesti vammaisten ihmisten asioihin. 

• järjestötoiminta, palvelutoiminta, kuntoutus ja asumispalvelut 
• IT-lehti 8 kertaa vuodessa
• internetsivut: www.invalidiliitto.fi
• sähköposti: fpd@invalidiliitto.fi
• puhelin: 09 613 191
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SUOMEN LUUSTOLIITTO RY
• tietoa luustoterveydestä, vertais- ja omahoidon tukea osteoporoosia 

sairastaville ja edunvalvontaa
• saat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Luustotieto-lehden kotiin kannettuna
• saat tietoa ja vertaistukea 
• voit osallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan
• toimintamuotoja: 

-  liikuntakursseja, virkistystä, tuettuja lomia, yhteisiä lomamatkoja  
-  sopeutumisvalmennusta, yleisöluentoja, neuvontaa  
-  kotisivuilla runsaasti ladattavaa ja tilattavaa materiaalia: osteoporoo- 
   sia sairastavan liikuntaohjeet, omahoitoon Luustopassi, kalsium- ja  
   proteiinitaulukot jne.

• internetsivut: www.luustoliitto.fi
• sähköposti: toimisto@luustoliitto.fi
• puhelin: 050 539 1441

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY
• tarjoaa tietoa ja tukea ennen kaikkea nivelrikkoisille ja tekonivelleika-

tuille, mutta myös muille nivelsairaille
• yli 40 paikallista osastoa (nivelpiiriä) ympäri maata tarjoavat vertaistu-

kea ja liikuntaryhmiä
• jäseniä 11 000
• Niveltieto-lehti neljästi vuodessa (52 sivua)
• nivelrikko-opas Kumppanina NIVELRIKKO – Näin tulen  

toimeen ladattavissa osoitteesta www.nivelopas.fi
• luennot, tietoiskut ja kurssit
• soittajalle maksuton Nivelneuvonta numerossa 0800 05252
• internetsivut: www.nivel.fi ja keskustelupalsta Nivelklubi,  

nivelrikko-opas osoitteessa www.nivelopas.fi
• sähköposti: toimisto@nivel.fi
• puhelin: 09 271 2312
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SUOMEN SELKÄLIITTO RY
• kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö
• 32 selkäyhdistystä ja 9 500 jäsentä 

-  selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua  
   liikuntaa, vertaistukea, luento- ja virkistystilaisuuksia ja retkiä

• tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, 
neuvontaa ja koulutusta

• jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Hyvä Selkä -lehden
• internetsivut: www.selkaliitto.fi, www.selkakanava.fi,  

www.jumppakissa.fi 
• sähköposti: selkaliitto@selkaliitto.fi
• puhelin: 09 605 918

SUOMEN TULE RY
• valtakunnallinen yhteistyöjärjestö 

-  jäsenjärjestöinä on valtakunnallisia kansalais-, potilas- ja ammattilais-
järjestöjä

• tavoitteena on edistää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä yhteiskunnassa 
ja tule-toimijoiden välistä yhteistyötä

• yhteiset hankkeet jäsenjärjestöjen, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa 
-  esimerkiksi Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa tule-tervey-   
den edistämiseen -projekti

• internetsivut: www.suomentule.fi
• sähköposti: toimisto@suomentule.fi
• puhelin: 040 574 1922, 045 195 0818





”Jokainen meistä voi itse ehkäistä ja 
hoitaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään”

LISÄTIETOA:

www.vastaiskuvaivoille.fi
 
www.fysi.fi
www.huoltoliitto.fi
www.invalidiliitto.fi
www.luustoliitto.fi
www.nivel.fi
www.selkaliitto.fi
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