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OTA TALTEEN!

Tietoa Savonlinnan Sydänyhdistyksestä.
TÄSSÄ LEHDESSÄ

s. 4 Farmaseutti JOONAS LuukkAiNEN

korostaa liikunnan merkitystä.
s. 5 kardiologi PETTEri kOSONEN 

Tee elämässäsi hyviä päätöksiä.
s. 6–7 SyDÄNkySELy PÄÄTTÄJiLLE.

Näin vaalin sydäntäni.
s. 8 JENNAN TAriNA

Sydänlapsesta terveeksi aikuiseksi. 
s. 10 LEiLA PiHL - virkEÄ SENiOri

kuntoa ”Sydämen hyväksi” -kurssilta.
s. 11 Proviisori ANu TErvO

Lääkkeiden yhteisvaikutukset yllättää.

Sydänyhdistyksen hallitus kuntoilee pilke silmäkulmassa. 
Ohjaajana personal trainer Tero Vänttinen Kristalli Sportista.
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HALLITUS

Aila Rahunen
matkavastaava 
040 557 0417

”Aila, ehtoisa emäntä, myös 
matkat ja retket järjestää”

Erja Liiri 
varapuheenjohtaja 

050 567 9684
”Erja, europussin nyörejä 

kaksin käsin pitelee”

Arja Saarikoski
sihteeri 

044 264 2450
”Arja, väsymätön varainhankkija  

ja toimelias tiedottaja”

Jouko Puurtinen
talkoovastaava
040 588 2311

”Jouko, joukon jalostaa 
talkootöihin ja sauvakävelyyn”

Riitta Miettinen
kerhovastaava
044 344 6497

”Riitta, Enonkosken pirtsakka 
vahvistus kerhotyöhön”

Ritva Naukkarinen
Sydän Oy:n yhdyshenkilö 

050 341 6512
”Ritva, sairaanhoitaja 

suurella sydämellä”

Savonlinnan Sydänyhdistys ry.
Kirkkolahdenkatu 8, 57100 Savonlinna

Puhelin 050 368 2221
Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 9–13

Savonlinnan Sydän Oy
Kirkkolahdenkatu 8, 57100 Savonlinna

Ajanvaraukset kardiologin ja  sairaanhoitajan  
vastaanotolle puh. (015) 272 892/Seija Tenojoki. 

Toimisto avoinna  ma–ti ja to–pe klo 9–15.
Keskiviikkoisin Seija on Yliopiston apteekilla.

SYDÄNTYÖ ON YHTEISTYÖTÄ
Hallituksen apuna yhdistystyössä toimi
vat monet vapaaehtoiset kerhojen ja sau
vakävelyryhmien vetäjät sekä lukuisat tal
koolaiset, jotka auttavat meitä varojen 
hankkimisessa. Teille kaikille sydämelli
set kiitokset tuestanne. 

Yhdistys tukee jäsentensä liikunta
harrastuksia mm. edullisin uimalipuin ja 
osallistumalla jumppakustannuksiin. Tä
män lisäksi jäsenetuliikkeemme myöntä

vät hyviä alennuksia jäsenillemme, eli kun 
teette ostoksia, tuette paikallista yritys
toimintaa. 

Useat paikalliset yhdistykset ovat tänä 
vuonna ilmoittautuneet kannattaja
jäseniksi ja siten taloudellisesti tukeneet 
toimintaame. Suuri kiitos heille.

Yliopiston Apteekin kanssa on aloitettu 
yhteistyö vuoden alussa. Sydän Oy:n Seija 
Tenojoki tekee terveys ja osteoporoosi

mittauksia apteekilla aina keskiviikkoisin. 
Muiden apteekkien kanssa yhteistyö on 

jo perinteistä. Yhteisiä teema tai mittaus
päiviä järjestetään aina tarpeen mukaan. 

Sydäntyö on siitä mukavaa, että tässä 
tapaa vain ihania, hyväsydämisiä ihmisiä.

Oikein lämmintä  
kevättä teille kaikille!
Hallitus

Sydänleikattujen ja leikkausta 
odottavien kerho
Maija Tavi, 0400 629 137

Sydänpotilaan tukihenkilöt
Anna-Maija Honkanen, 044 257 2457
Taisto Kapanen, 044 591 836 

TULPPA-ryhmän  
vertaisohjaajat
Anna-Maija Honkanen, 044 257 2457
Jouko Puurtinen, 040 588 2311
Eeva Ahokas, 050 596 4685
Pertti Parkkonen, 0500 885 360

Sauvakävelyryhmien  
vetäjät 
Pertti Parkkonen, 0500 885 360
Eila Tolvanen, 050 340 5099
Eila Ojala,  040 737 4537 
Jouko Puurtinen, 040 588 2311

Sykkeitä SAVONLINNAN  
SYDÄNYHDISTYKSEN 
TIEDOTUSLEHTI 2015

Toimitus: Arja Saarikoski,  Kari Tegelberg ja  
Päivi Luostarinen

Taitto: Savonlinnan Mediat Oy /  Vesa Lyytikäinen
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Yksilön elämänarvot
Jostakin ihmisestä saatetaan sanoa, 
että hän on hyvin arvonsa tunteva. 
Tällaista henkilöä luonnehditaan 
usein ylpeäksi ja arvellaan hänen 
olevan olevinaan. 

Kun kehotetaan tuntemaan arvon
sa, se merkitsee enemmänkin luonte
vaa itsearvostusta kuin pöyhkeilyä. 

Arvonsa tunteva ihminen ei suos
tu kenenkään kynnysmatoksi, johon 
toiset pyyhkivät jalkansa. Vaatimat
tomat ja kiltit ja liian paljon muita 
huomioon ottavat ihmiset saattavat 
suostua hyväksi käytetyksi. 

Työpaikalla, sille, joka ei osaa sa
noa ei ja puolustaa oikeuksiaan, sy
sätään ikävimmät työt ja hankalim
mat asiat hoidettavaksi. Perheelä
mässä lasten kesken voi myös syntyä 
nokkimisjärjestys. Joku ottaa oikeu
den omiin käsiinsä ja alkaa pomot
taa toisia. 

Omia ihmissuhteitaan kannattaa 
joskus arvioida kriittisesti. Olenko 
se ystävä, johon otetaan yhteyttä pa
remman puutteessa. Onko joku 
kanssani hyvissä väleissä vain mi
nusta saamansa hyödyn takia.

 
Jokaisen pitää tuntea oma arvonsa 
ihmisenä, jolla on muiden kanssa 
yhtäläiset oikeudet iästä, elämän 
olosuhteista ja puutteistaankin huo
limatta. Vaikka ei olekaan rikas, vii
sas, vahva, älykäs, nuori ja kaunis, 

on silti arvokas ja arvostettava sel
laisena kuin on.

 
Jokaisen pitää tietää ja tiedostaa 
oma arvonsa, ja samalla antaa  
arvo toisellekin.

Työelämän arvot
Nykyisin pohditaan työelämässä 
eri työyhteisöjen arvoja. Arvoste
taanko ihmisiä vain heidän suori
tustensa ja tuottavuutensa perus
teella? Joutuuko kaikkensa annet
tuaan lähtemään työpaikasta ar
vottomana, kun työn tulokset ei
vät enää parane! 

Pitää kysyä, arvostaako työyh
teisö iäkkäitäkin työntekijöitä ja 
heidän työpanostaan tai aloitteli
joita, jotka eivät työtaidoiltaan yl
lä vielä parhaalle tasolle. Millaiset 
ovat vammaisten ja erilaisia ra
joitteita omaavien työntekijöiden 
mahdollisuudet työmarkkinoilla?

 Ulkomailla, esimerkkinä Eng
lanti, näkee eläkeläisiä ja kehitys
vammaisia yleisesti palveluelin
keinojen työpaikoilla.

Markkinatalouden tulosajatte
luun tuskin enää sisältyy inhimil
lisiä ihmisyyden arvoja muuten 
kuin poikkeustapauksissa. 

Kuitenkin ihmisläheinen johtami-
nen ja työntekijöiden huomioon 
ottaminen tuottavat parempia tu-
loksia kuin kovat otteet. 

Millaisia ovat meidän arvomme 
tästä näkökulmasta katsottuna?

Terveysmittausten 
arvot
”Tunne arvosi” kehotus merkitsee 
konkreettisesti sydänviikolla sitä, 
että seuraamme omia terveydenti
laamme kuvaavia arvoja jatkuvasti 
ja säännöllisesti mittausten kautta.

On rohkeasti noustava vaa'alle 
ja tehtävä johtopäätökset sen näyt
tämistä lukemista. Elintapa
remonttiin on alistuttava, jos 
paino indeksi on hälyttävä.

Sydänviikolla on runsaasti mah
dollisuuksia käydä erilaisissa ter
veysmittauksissa ja kuunnella tar
kalla korvalla neuvoja, jos arvoissa 
on jotain sanomista. Säännölliset 
terveysmittaukset ja erilaiset kont
rollit ja seurannat kannattaa ottaa 
elämäntavaksi. Kun asioihin tartu
taan ajoissa, pystytään paremmin 
estämään riskin suureneminen tai 
sairauden eteneminen.

Arvosta itseäsi ja vaali omaa 
terveyttäsi ja hyvinvointiasi 
mittauttamalla ja seuraamalla 
arvojasi, sillä hyvä terveys on 
mittaamattoman suuri arvo.

 Arja Saarikoski

”TUNNE  ARVOSI”
Tänä vuonna Sydänviikon TunnukSekSi 
on valiTTu moni SiSälTöinen kehoTuS: 
”Tunne arvoSi.”

luonnon 
ja elämän 
Tarkkailija
Vaikea sanoa, miksi itseäni nimit
täisin – taidekuvaaja, luontovaloku
vaaja, energiakuvaaja. Joka tapauk
sessa olen luonnon  ja elämän tark
kailija. Olen matkalla ”Oikeaa Elä
mää” etsimässä kokemuksen, luon
non ja kuvien/kuvauksen kautta, 
matkalla businessmaailman hekti
sestä elämästä sisäiseen rauhaan.

Saatettuani vanhempani muuta
ma vuosi sitten kädestä kiinni pitäen 
rajan tuolle puolen, päätin antaa vir

ran viedä ja tuulen kuljettaa. Sitä se 
kyllä on tehnytkin. Fyysisesti on 
maailma rajana, mutta…Unelmista 
totta! Uskon unelmiin ja astelen ly
hyin askelin kohti kirkastuvaa valoa, 
kohti kristallin kirkkautta ja sisäistä 
rauhaa. Kuvat soivat musiikkina 
korvissani ja kuvat muovaavat sanoja 
mielessäni. Nautin joka solullani.

Haluan jakaa kuvieni kautta tätä 
”valoa” monin eri keinoin. Kuvaan 
rakkaudella, luonnon omilla ehdoil
la, Luojan kanssa yhteistyössä, kaik
kina vuorokaudenaikoina ja kaiken
laisessa säässä. Haluan välittää 
luonnon kauneuden myös niille, jot
ka eivät ehdi tai muuten pääse sitä 
kokemaan.

Jokaisesta säästä löytyy omat koh
teensa. Kuvissani on mielikuvitus 
rajana ja jokainen näkee kuvan 

omalla tavallaan. Sumut ja yleensä 
vesi kaikissa muodoissaan kiehtovat 
ja inspiroivat. Ne monesti energisoi
vat kuvan. Energiakuvaa kuvailisin 
mm. kuvaksi, joka tuottaa katsojal
leen mielihyvää, positiivista energi
aa, voi sykähdyttää syvältä, voi aihe
uttaa väreilyä ja väristyksiä, siihen 
voi uppoutua monin eri tavoin ja eri 
tasoille, se rauhoittaa, jopa parantaa.

Kuvauksessa painotan kuvan tai 
kuvauksen kohdetta, luonnollisuutta 
ja rajaan yleensä kuvatessa, käytän 
luonnossa ani harvoin salamaa. Pi
dän itse enemmän pehmeästä, lem
peämmästä kuin teräväpiirtoisesta 
kuvasta luontokuvissa.

Ritva Tiainen
0500 702416
ritvatiainen@gmail.com

SAVONLINNA, Kirkkokatu 5 • savonlinna@matkapojat.fi • avoinna ma-pe 9-17

LOMA ALKAA OSOITTEESTA 
matkapojat.fi

Lähde Matkapoikien matkassa risteilylle, 
hotellimatkalle tai kylpylälomalle! Voit 
myös valita opastetun kiertomatkan 
Eurooppaan, kiertoristeilyn eksoottisiin 
kohteisiin, koko perheen Riemuloman tai 
vaikka teemamatkan!

Räätälöimme myös ryhmämatkat 
ammattitaidolla ja kokemuksella!

Mitä jos vain lähtisit?

Sinun hyvinvointisi on on meille sydämen asia.

ABC, Suuri Savontie 1
Ma–pe 8.30–20, 

la 10–20, su 12–20
Puh. 0440 536 104

Kauppatori 1
Ma–pe 8.30–18, la 8.30–14

Puh. 0440 536 103

TERVEYSMITTAUSPÄIVÄ pe 17.4. klo 9–14
Savon Apteekki ABC:llä

Verenpaine

Hemoglobiini

Kokonaiskolesteroli

Pitkäaikaissokeri 

Kolesterolierittely
(10 h paasto)

Verensokeri 
(2 tunnin paasto)

(Suuri Savontie 1)

Vastaanotto saapumisjärjestyksessä. Maksulliset mittaukset 

tekee asiantuntemuksella Savonlinnan Sydänyhdistys. 

Mittaukset maksetaan käteisellä Sydänyhdistykselle. 

Savon Apteekki  maksaa 20 % mittausten hinnasta.

Perjantaina 17.4. kello 18  
Linnalan juhlasalissa

ohjelma
Tervehdyspuhe

lausuntaa: linnan lausujat ohjaajana 
kaarina lavonen

Tanssimusiikkia: linnalan orkesteri 
kapellimestarina ari kaartinen

arvontaa
Puhvetti

liput 10 e.
järjestää Savonlinnan Sydänyhdistys ry.

ohjelman esittäjät ja arpajaispalkintojen lahjoittajat 

tukevat Sydänyhdistyksen toimintaa.

Wanhan ajan 
ohjelmalliset 

iltamat

SYDÄNPILVI
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Tabletti etsii omaa asiakasomistajaa...

NYT SINUNKIN KANNATTAA LIITTYÄ 
OP SUUR-SAVON ASIAKASOMISTAJAKSI!

Arvomme tänä vuonna joka kuukausi 
yhden tabletin uusien asiakasomistajien 
kesken. Lue lisää op.fi/suur-savo ja 
liity asiakasomistajaksemme vaivattomasti 
joko verkossa tai piipahtamalla 
konttorissamme.

 Asiantuntemusta lakiasioissa 
sydämellä ja yli 10 vuoden kokemuksella

Sydän- ja verisuonitautien 
lääkkeet ja liikunta
Sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa ja ehkäisyssä liikunnalla on merkittävä rooli. kävelyä, 
uintia, pyöräilyä tai muuta kestävyysliikuntaa kannattaa harrastaa kuulostellen omaa jaksamista.
Sydän ja verisuonisairauksien lääki
tys voi jonkin verran vaikuttaa lii
kunnan harrastamiseen. Yleisimmin 
käytetyt beetasalpaajat sekä digitalis
glykosidit hidastavat sydämen syket
tä, jolloin suorityskyky heikkenee. 
Sydämen vajaatoiminnan hoidossa 
käytettävät nesteenpoistajat pienentä
vät veritilavuutta, jolloin suorituskyky 
ja rasituksen sieto heikkenee sekä 
nestehukan ja muiden lämpösairauk
sien riski kasvaa . Kolesterolilääk
keistä statiinit saattavat aiheuttaa li
haskipuja, jolloin liikunnan sieto voi 
heikentyä. Liikuntaa kannattaa kui
tenkin harrastaa ja liikkua omien 

tuntemuksien ja jaksamisen mukaan.
Kestävyystyyppisellä liikunnalla 

(esim. kävely, pyöräily tai uinti) on 
eniten myönteisiä vaikutteita sydänja 
verisuonitautien hoidossa. Kestävyys
liikunta nopeuttaa fyysisen toiminta
kyvyn palautumista sydäninfarktin 
tai sydäntoimenpiteiden jälkeen. Kes
tävyysliikunta parantaa verenkierto
elimistön suorituskykyä ja fyysistä 
toimintakykyä ja saattaa vähentää uu
sien sepelvaltimotautitapahtumien 
vaaraa, jolloin elämänlaatu ja yleinen 
terveydentila paranee.

Kestävyystyyppinen liikuntahar
joittelu vähentää ylälepoverenpainetta 

keskimäärin 7 mmHg ja alapainetta 
5 mmHg henkilöillä, joilla on ko
honnut verenpaine. Tällöin ehkä voi
daan jopa vähentää verenpainelääk
keiden määrää. Vähän liikkuvilla 
henkilöillä kohtuukuormitteinen kes
tävyysliikunta voi suurentaa HDL
kolesterolin pitoisuutta sekä pienen
tää LDLkolesterolin ja triglyseridien 
pitoisuuksia, mikä voi pienentää ko
lesterolilääkkeen tarvetta.

Kestävyysliikunta ja lihasvoima
harjoittelu yhdessä parantavat esimer
kiksi eteisvärinäpotilaalla verenkier
toelimistön suorituskykyä, pienentä
vät kammioiden supistumistiheyttä 

levossa ja rasituksessa, lisäävät syke
vaihtelua ja parantavat elämänlaatua. 
Kävelyharjoittelu joissain määrin pi
dentää kivutonta ja maksimaalista 
kävelymatkaa perifeeristä valtimotau
tia sairastavilla.

Aktiivisen liikunnanharrastajan on 
hyvä huomioida, että liikunta suuren
taa joidenkin beetasalpaajien pitoi
suuksia veressä ja voi pienentää di
goksiinin pitoisuutta. Tästä johtuen 
lääkkeiden haittavaikutusten määrä 
voi kasvaa, joten säännölliset kontrol
likäynnit ovat tärkeitä lääkehoidon 
tasapainon tarkistamiseksi.

Liikunnan merkitystä ei voida vä

heksyä sydän ja verisuonitautien hoi
dossa. Tärkeää olisikin huomioida 
liikunta lääkehoidon rinnalla ja ko
rostaa ohjauksen merkitystä. Lisäksi 
liikunta tulee suhteuttaa potilaan 
omaan suorituskykyyn ja sairauden 
vaikeuteen. Yleisesti ottaen kaikki 
liikunta on hyväksi, ei kannata jäädä 
kotiin sohvalle.

Farmaseutti  
Joonas Luukkainen
Yliopiston Apteekki, Savonlinna

Pehmeät ovat hämärän värit, 
lammen rannalla illan viileä rauha.

Rohkeat puut  tulleet verhoitta  
esiin kesämetsän ykseydestä.

Kiehtovat mielen maiseman sävyt 
yhtä aikaa uudet ja tutut.

Viluinen minä käymässä talveksi  
itseeni taloksi.

Lintuko ovea koputti?
-AS

JÄSENETULIIKKEET 2015

TOIMINTAAMME OVAT TUKENEET JA KANNATTANEET

Modeline Oy
Matkatoimisto Matka-Vekka
Rakennusliike Niilo Käyhkö Oy
Asianajotoimisto  
Moisander & Vainio
Laivayhtiö Otukka Oy
Linja-autoliike S Kosonen Oy
Findais Ky
Simenita Oy

Hoivakymppi Oy
Kiinteistö Oy Kurssipesä
SFD Hair Oy
Perhehotelli Hospitz
Parturi-kampaamo Anita 
Kinnunen
Kulta-Center Jokela Oy
Blue Lake Communications Oy
Intersport Oy

Hiushoitola Mösjöö Kari
Ravintola Savon Hovi
Sähköurakointi Lasse Herranen
Kiinteistöpalvelu Savotek Oy
Plastiikkakirurgia Helena Oy
Fysio Tervaranta
Kiinteistöhuolto Pajari Oy
Enonkosken Hoiva Oy
Mediatili Oy

Akselinpoika
Olavinkatu 33, 57130 Savonlinna
Alennus -10 % tuorelihatuotteista  

Hiushoitola Mösjöö Kari
Rantakatu 2, 57130 Savonlinna
Alennus tietyistä tuotteista

Intersport Savonlinna
Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna
Alennus  -10 % normaali hintaisista 
vaatteista ja jalkineista

Kahvila Leivintupa
Kirkkokatu 8, 57100 Savonlinna
Alennus -10 % leivonnaisista   

Kangaskauppa Solmu Ky
Olavinkatu 26, 57130 Savonlinna
Alennus -20 % kankaista ja kodintekstiileistä    

Kosmetologi Maija
Rantakatu 2, 57130 Savonlinna
Alennus tietyistä tuotteista

Kristalli Sport Oy
Olavinkatu 54, 57100 Savonlinna
Alennus -10 % normaalihintaisista 
vaatteista ja jalkineista

Kulta-Center Jokela Oy 
Olavinkatu 35, 57130 Savonlinna
Alennus tietyistä tuotteista

Modeline Oy
Olavinkatu 46, 57100 Savonlinna
Alennus -10 % normaali- 
 hintaisista vaatteista

Muoti&Muoto Mari Oy
Olavinkatu 48, 57100 Savonlinna
Alennus -10 %  
tietyistä tuotteista

Muotitalo Puki
Olavinkatu 56, 57100 Savonlinna
Alennus -15 % normaali hintaisista 
miesten ja naisten vaatteista

Ravintola Savon Hovi
Karjalantie 11, 57200 Savonlinna
Alennus -15 % lounaasta,  
-10 % muusta ruokailusta

Savonlinnan Nahkatavara Oy
Olavinkatu 48, 57100 Savonlinna
Alennus -15 % normaali- 
hintaisista tuotteista

Savonlinnan Sydän Oy
Kirkkolahdenkatu 8, 57100 Savonlinna
Alennus -20 %  
terveysmittauksista

Sortavalan Kukkakauppa Oy 
Tulliportinkatu 19, 57100 Savonlinna
Alennus tietyistä tuotteista

Tanen parturi ja kampaamo
Kirkkokatu 7, Savonlinna 
Matkakokoinen hoito tuote maksutta  
palvelun oston yhteydessä

KANNATTAJAJÄSENYRITYKSET 2015
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SYDÄNKUVIA
Ritva Tiainen

LUMIpALLO JA SINISET ALUEET
“kaikki se mitä saat elämässäsi aikaan – hyvää tai pahaa – älä syytä jumalaa tai paholaista. älä syytä minua  
tai elämänolosuhteitasi. Syytä itseäsi: ajatuksia joita ajattelet, sanoja jotka sanot, ruokaa jota syöt sekä  
liikkumistasi tai liikkumattomuuttasi. Sinä ohjaat kaikkea elämässäsi”  (Jack LaLanne, terveellisen elämän pioneeri, haastattelussa 95vuotiaana.) 

Elämämme muodostuu päätöksistä 
joita teemme päivittäin. Se että olet 
juuri siinä missä nyt olet, missä asut, 
kenen kanssa vietät aikaasi ja pitkälti 
myös terveytesi johtuu pienistä pää
töksistä, joita olet tehnyt päivittäin 
elämäsi varrella. Uskon, että voimme 
kaikki muistaa elämässämme erityi
sesti niitä hieman isompia päätöksiä, 
jotka ovat suuresti vaikuttaneet elä
mämme suuntaan. Jos olisimme 
tuossa tilanteessa valinneet toisin, 
emme olisi tässä, missä olemme nyt. 
Eilistä emme saa takaisin ja en keho
takaan elämään menneisyydessä mu
rehtien tehtyjä tai tekemättömiä pää
töksiä. Haluan että voisimme enem
män kiinnittää huomiota päätöksiin, 
joita teemme tänään ja pyrkiä aktii
visesti tekemään hyviä päätöksiä.

Elämää voisi verrata lumipalloon 
jyrkällä vuorella. Se alkaa pienestä 

alusta, mutta ennenkuin huomaam
mekaan pallo on laajentunut valta
vaksi ja sen pysäyttäminen on lähes 
mahdotonta. Päivittäin tekemämme 
päätökset vaikuttavat terveyteemme 
pitkällä tähtäimellä. Jos tänään syöt 
epäterveellisesti ja istut sohvalla suu
ren osan päivästä, ei tarkoita sitä että 
illalla sairastut. Jos poltat savukkeen 
tänään, et saa keuhkosyöpää tai sy
dänkohtausta illalla. Mutta vuosien 
varrella, jos teet saman päätöksen 
tarpeeksi usein, on hyvin todennä
köistä, että sairastut tupakkaan liit
tyvään sairauteen jossain vaiheessa. 
Jos tänään liikut sopivasti, syöt ter
veellisesti, runsaasti värikkäitä vi
hanneksia, kokojyvätuotteita, kalaa 
sekä vahärasvaista lihaa ja hyviä ras
voja, et ole illalla juurikaan terveem
pi kuin aamulla. Mutta päivittäin 
tehdyt päätökset, jotka vaikuttavat 

joko huonoon tai hyvään suuntaan, 
saavat tuon lumipallon kasvamaan.

8 salaisuutta  
sinisiltä alueilta.
Dan Buettner on tullut kuuluisaksi 
julkaistuaan tutkimuksia alueilta, 
joissa ihmiset ovat eläneet terveinä 
keskimääräistä pidempään. Projektin 
nimi on Blue Zones. Hän toteaa, että 
tutkimusten mukaan kansantautien 
suhteen noin 25 % ihmisten tervey
destä johtuu perimästä ja jopa 75 % 
elämäntavoista. Lääkärinä tiedän, et
tä on useita geneettisesti määräytyviä 
sairauksia, joissa elämäntavoilla ei ole 
juurikaan merkitystä. Tässä keskityn 
lähinnä suuriin kansansairauksiin, 
kuten sydän ja verisuonisairauksiin, 
verenpainetautiin ja aikuistyypin dia
betekseen. Buettner toteaa, että val
taosa länsimaalaisista ihmisistä voisi 
lisätä elämäänsä jopa 10 tervettä 
vuotta valinnoillaan.

Salaisuus: Hyötyliikunta ja luon-
nollinen liikunta, fyysinen aktiivi-
suus on luonnollinen osa jokapäi-
väistä elämää. Ihmiset eivät ajattele 
sitä liikuntana, se tulee luonnollisesti 
ja koska liikkuminen on jokapäiväistä 
ja säännöllistä, terveyshyödyt kumu
loituvat vuosien varrella. Tärkeintä 
on löytää liikkumistapa, joka sopii si
nulle, jotta siitä voi tulla säännöllinen 
tapa.

Salaisuus: Hara Hachi Bu: Oki-
nawan saarella Japanissa on sanon-
ta, joka tarkoittaa: lopeta syöminen, 
kun vatsasi on 80 % täysi. Okina
walla syöminen lopetetaan, kun ei ole 
enää nälkä. Länsimaissa usein vasta 

sitten, kun on vatsa aivan täysi. Tässä 
on iso ero kalorimäärässä. Buettnerin 
tapaamat ikäihmiset eivät olleet kos
kaan dieetillä, mutta olivat kaikki 
hoikkia.

Salaisuus: Kasvispainotteinen ruo-
kavalio. Pitkään eläneillä tutkimuk
sessa ei ollut koskaan mahdollisuutta 
syödä prosessoitua teollista ruokaa. 
He söivät pääsääntöisesti oman puu
tarhansa tuotteita tai muuten proses
soimatonta ruokaa, joka sisälsi paljon 
värikkäitä vihanneksia, papuja ja ko
kojyvätuotteita, hedelmiä, kalaa ja 
hyviä kasviöljyperäisiä rasvoja. Lihaa 
syötiin ainostaan hyvin harvoin.

Salaisuus: Ikigai – elämän tarkoi-
tuksellisuus. Vapaasti käännettynä 
ikigai tarkoittaa: ”syy miksi herään 
aamulla”. Elämän tarkoituksellisuus 
ja pitkäikäisyys kulkevat käsi kädes
sä. Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve 
olla osa jotain itseään suurempaa. 
Buettner totesi, että ihmiset, joilla oli 
joku selvä tavoite elämässään, elivät 
pidempään ja terveempinä.

Salaisuus: Hidasta vauhtia, älä kii-
rehdi elämäsi ohitse. Buettnerin 
haastattelemilla ihmisillä oli aikaa 
ihastella kauneutta ja tuntea ruusujen 
tuoksu. Pitkään eläneillä ei tuntunut 
olevan stressiä juuri lainkaan. Kroo
ninen stressi saa elimistössä aikaan 
tulehdusreaktion, joka verottaa terve
yttä. Elämän rytmin rauhoittaminen 
voi auttaa tulehdusreaktion välttämi
sessä.

Salaisuus: Hengellisyys, henkisyys. 
Buettnerin mukaan lähes kaikki iäk

käät tutkimuksessa uskoivat johonkin 
itseään suurempaan ja kuuluivat jo
honkin hengelliseen yhteisöön. Hä
nen mukaansa tietyssä mielessä ihmi
set voivat vähentää elämän stressiä 
voidessaan jättää murheensa kor
keamman voiman huomaan.

Salaisuus: Rakkaimmat ensiksi. 
Useimmat iäkkäät priorisoivat per
heensä kaiken muun edelle. He me
nivät naimisiin, saivat lapsia ja raken
sivat elämänsä perheen ympärille. 
Länsimaissa suuntaus tuntuu olevan 
päinvastainen: Usein perheenjäsenet 
ovat kiireisiä hoitamaan ”omia asioi
taan” perheen yhteyden ja yhtenäisyy
den kustannuksella. ”Rakasta lapsiasi 
ja leiki heidän kanssaan, pidä huolta 
avioliitostasi ja kunnioita vanhempia
si.”

Salaisuus: Kuulu oikeaan ”hei-
moon”. Ystäväsi ja ihmiset, joiden 
kanssa vietät aikaasi, ovat hyvin tär
keitä terveytesi kannalta. Me ihmiset 
vaikutamme toisiimme hyvin merkit
tävästi, usein alitajuisestikin. Jos si
nun viisi läheisintä ihmistä elää ter
veellisesti, on hyvin todennäköistä 
että sinunkin elämäntapasi ovat ter
veelliset ja tietysti myös päinvastoin.

Olemme täällä sinisen Saimaan ran
noilla monessa suhteessa onnellisessa 
ja etuoikeutetussa asemassa asuin
paikkamme suhteen. Voisimmeko-
han tehtä kauniista kotikaupungis-
tamme myös terveyden suhteen si-
nisen alueen? Otatko haasteen vas
taan?

Petteri Kosonen

TEHTÄVIÄ
KUKA SANOI ?
1. Minulla on unelma. /  
I have a dream. 
2. Nahkurin orsilla tavataan. 
3. Kansa on puhunut ja pulinat 
pois. 
4. Minä juon nyt kahvia.   
5. Sen näkee sokea Reettakin. 
6. Ei huono. 
7. Havuja, perkele. 
8. Rosvot kiinni. 
9. Iloisiin kuulemiin ja näkemiin.

10. Suolaa, suolaa,  
enemmän suolaa.
11. Tämä on pieni askel minulle, 
mutta suuri askel ihmiskunnalle.
12. Ananasakäämä
13. Arpa on heitetty. 
14. Tulin, näin voitin.
15. Kyllä ! 
16. Se pyörii sittenkin. 
17. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. 
18. Sillä lailla. 

HELPPO SYDÄNRISTIKKO
kymmenestä vaakasuorasta sanasta löydät  
pystysuoran sanan, joka on terveydelle tärkeä.

SYDÄN KALLIOSSA SYDÄN JÄÄSSÄ HUURRESYDÄN KIVESSÄ

Kardiologi Petteri Kosonen miettii hyvän elämän reseptiä.

Ratkaisut  
sivulla 11.

Avataan

Mittaa aikaa

Keväään kukka

Virtaa suonissa

On jalassa

On takissa

Leivotaan

Kirjeessä

Rinnassa sykkii

Hengityselin
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Uniikki on 
yksilöllinen.

• Keskittämisalennus jopa 8 %
• Uniikki-tarjoukset joka kuukausi
• Asiakaslehti neljä kertaa vuodessa
• Maksuton reseptien uusiminen
    (ei koske lääkärinpalkkiota)

Kanta-asiakkuus kannattaa, 
Uniikki-asiakkaan etuina mm.

Liity 
heti!

SAVONLINNA Olavinkatu 48, 
avoinna joka päivä 8-22

Verkkoapteekki 
www.ya.fi 

Rovasti, vs. kirkkoherra 
Toivo loikkanen

” Pyrin ottamaan terveyteen liit
tyvät asiat huomioon ruokava
liossa. Syön tavallista ruokaa, 

mutta käytän joitakin ns. terveystuotteita 
kuten suositeltua kasvislevitettä. Syön 
paljon salaatteja ja yritän syödä muuten 
kevyesti. Syön kalaa aina kun sitä on tar
jolla ja ostan sitä melko usein.

Syön puolukkasurvosta kevyen vanilja
kastikkeen kera ja käytän kylmäpuristet
tua karpalomehua. Liikun kävellen lähes 
päivittäin, mutta rasitusta tuovaa kunto
liikuntaa ehdin harrastaa liian vähän pit
kien työpäivien vuoksi. Käyn talvella ret
kiluistelemassa aina kun olot ja aikataulu 
sallivat. Kesällä nautin luonnosta ja ui
misesta.

Vaikka työ on lähes aina läsnä elämäs
sä, yritän pitää mielen levollisena ja vält
tää stressiä ja ärtymistä. Ne ovat pahaksi 
sydämelle. Positiivista työpainetta eli 
jonkinlaista "stressiä" on usein. Työajan 
rajaaminen ja enempi luonnossa liikku
minen olisivat tarpeen ja hyviä sydämen 
kannalta.

Myös enemmän hiljaisuuden vaalimis
ta ja hiljentymistä tekisi hyvää. Elämä on 
usein menemistä ja tekemistä. Lomat pi
dän lomina ja kesälomalla jumitun mö
kille, jossa elämä on yksinkertaista ja le
vollista. Yhteistä aikaa ystävien kanssa 
pitäisi olla enemmän. Iloa ja naurua tar
vitaan sydämenkin kannalta.

Kansanedustaja 

kaj Turunen

” Uskon, että silloin kun koko 
kroppa voi hyvin, voi myös sy
dän hyvin. Olin viime vuoden 

puolella työterveyshuoltoon liittyvässä 
sydämen rasitustestissä. Testin tulos oli 
mieluinen. Sydämeni on kunnossa. Ta
voitteeni onkin pitää se terveenä ja toi
mintakunnossa. Liikunta on minulle so
pivin tapa pitää huolta niin sydämestä 
kuin koko kehosta.

Lenkkeilyn sovittaminen kansanedus
tajan työhön onnistuu liikuntamuotona 
parhaiten. Juoksen sellaista vauhtia mikä 
kulloisenakin lenkkipäivänä tuntuu hy
vältä. En tavoittele tietyn matkan juokse
mista, vaan ajan. Yleensä lenkkini kestää 
tunnin.

Pelkästään liikunnalla ei pidetä sydän
tä kunnossa. Korvien välistä on suora yh
teys sydämeen. Tiedostan, että stressi on 
sydämelle pahasta. Lyhyt kestoinen 
stressi voi olla hyväksikin, mutta pitkään 
jatkuessaan se on sydämelle tuhoisaa. 
Siksi yritän parhaani mukaan järjestellä 
työni ja asiani siten, että mahdollisim
man vähän tarvitsee stressata. Tässä puo
lessa lienee vielä kohdallani kehittämistä.

Kansanedustaja 
jouni Backman

” Sydämen terveyteen vaikuttaa 
sekä fyysinen, että henkinen hy
vinvointi. Pyrin pitämään huolta 

molemmista. Perinnöllisesti korkea ko
lesteroli antoi sykkeen kiinnittää huo
miota ruokavalioon ja elintapoihin jo 
vuosia sitten. Vähensin rasvaa ja sokeria, 
lisäsin kasviksia ja välttelen ns. roska
ruokaa.

Liikunnan lisäämiseksi motivoin itseä
ni ilmoittautumalla vuonna 2006 Hel
sinki City maratonille. Siitä alkoi juok
suharrastukseni, joka on tarkoittanut tu
hansia kilometrejä vuosittain. Se on vie
nyt minut jo kymmenelle maratonille eri 
puolelle Eurooppaa yhdessä vaimoni 
kanssa. Reissut hyvässä seurassa paranta
vat myös henkistä hyvinvointia.

Vaimoni innostamana ryhdyin myös 
hiihtämään. Tunnustan, että en kyllä py
sy vieläkään hänen vauhdissaan, mutta 
en ota siitäkään stressiä. Stressin sietoky
kyni on muutenkin melko hyvä. En vie 
työasioita uniini. Uskon asioiden aina 
ratkeavan, tavalla tai toisella, joten miksi 
stressata liikaa. Stressin aiheita olisi kyllä 
riittävästi.

Hyvin kiireinen ja monella tavalla pai
neistettu työ edellyttää erityistoimenpi
teitä. Kenties erityistä asennoitumista

SYDÄNKYSELY
NÄIN VAALIN SYDÄNTÄNI
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kin. Aikaa oman hyvinvoinnin vaa
limisen ei tahdo löytyä, mutta juok
seminen on siltä osin helpoin tapa. 
Myös hissien välttely lisää huomaa
matta hyvää sydänrasitusta.

Se mistä joutuu tinkimään eniten 
ja josta on myös huono omatunto, 
niin itseään kuin läheisiään koh
taan, on aikapula. Ihmisiä kyllä ta
paa työn merkeissä koko ajan, mutta 
läheisimmille on liian vähän aikaa. 
Vuosikymmenten asuminen erossa 
perheestä ja omista kaveripiireistä 
on käynyt ajoittain sydämen päälle. 
Ei fyysisesti, mutta kyllä henkisesti.

Oopperajohtaja 
jorma Silvasti

” Lyhyinä vastauksina kysy
myksiin voin todeta, että 
sydämen aktiivinen vaali

minen on valitettavasti jäänyt hyvin 
vähäiseksi. Lukuunottamatta satun
naisia metsästysretkiä luonnossa 
ajokoirani kaverina. Suuri edistysas
kel omalla kohdallani olisi ruokava
lioni ja yleensäkin ruokailuajankoh
tien parempi tarkastelu.

Kaupunginjohtaja 
janne laine

” Vaalin sydämeni kuntoa 
virkistymällä, eli likunnalla 
ja toisinaan metsästämällä. 

Talvella hiihdän muutaman sata ki
lometriä ja muuna aikana käyn 

säännöllisesti juoksulenkillä 3 –4 
kertaa viikossa. Samoin tyttärestäni 
huolehtiminen ja hänen kanssaan 
oleminen rentouttaa.

Yritämme myös syödä terveelli
sesti usein kalaa ja kasviksia sekä 
hedelmiä ja juureksia päivittäin. 
Myös positiivinen ajattelu ja mah
dollisuuksien näkeminen ovat 
avainasioita, vaikka kieltämättä val
tionosuusleikkausten rajuus välillä 
realisoi mieleen ikäviä talousreali
teetteja. Niistäkin selvitään vain us
komalla ja luottamalla omiin voi
miin ja kykyihin valmistella oikeita 
päätöksiä vakavan tilanteen korjaa
miseksi.

Kuntayhtymän johtaja, rehtori 
keijo Pesonen

” Elämän kivi‐paperi‐sakset: 
työ, vapaa‐aika ja lepo.  Jo
kaisella on vuorollaan yliote 

toiseen. Sydäntä tervehdyttävät  toi
met  on  hyvä  kohdentaa  tähän  
kolmikantaan.  Isossa  kuvassa  mai
nitut  kolmasosat dominoivat meno
amme, sydämen terveyttä ja toimin
takuntoa. 

Työtä kiitän. Se ottaa ja an
taa paljon. Sen yliotteesta pää
see vain, jos olet ohjelmoi
nut myös vapaa‐aikaa. Työajan oh
jelmointi ja hallinta on osattava.  
Johtaminen on tavallista työtä, vaik
ka siihen liittyykin paljon haasta
via odotuksia. Lojaliteetti on kanta
va voimavara kaikessa työssä. Va
paa‐aika on valmentaja. Se sääte
lee kaikkea muuta.  Huonosti ohjel
moitu vapaa‐aika kääntää tren
dit ja viisarit kaakkoon. Ja palautu
minen voi olla hankalaa. Ja pahe
nee, jos on tarve hakea syytä muista.

Lepo lataa koneistoa. Unen pääs
tä saa parhaiten kiinni lukemal
la tai miettien seuraavaa rakennus
projektia. 

Minulle  6–7 tunnin  unet  on  
hyvä  paketti. Ja  näillä  vuosilla  on  
hyvä  käydä  huollossa  päivittämäs
sä  oman fysiikan tunnusluvut.  Hy
vinvointiin kuuluu, että tie
dät oman tilanteesi.

Sydän  tykkää  siitä,  että  olet  
liikkeellä.  Pitää  hyödyntää  ja  hy
väksyä  hyödyttömät  puuhastelut.  

Lunta  kannattaa kolata en
nen kuin se sulaa, vaikka naapuri si
tä ihmetteleekin.  Ulkoa katsottu
na hyödytön voi olla  erityisen hyö
dyllistä.  

Minua kiehtovat kesäl
lä golf ja talvella pertsan hiihto. Sa
vonlinnan Mieslaulajat, kvartetti
laulu, Torstaikuoro ja  kitara  vievät  
sen  mitä  muusta  aikaa  jää.  Elin
ikäistä  työssäoppimista  saan  met
surin,  puusepän  ja kirvesmiehen  
töitä  tekemällä.  Jos  jotakin  pitäisi  
parantaa,  niin  se  on  autolla  vä
hemmän  ja  pyörällä  enemmän.

Olen  urautunut.  Työ  on  kau
pungissa  ja  matkoilla,  vapaa‐aika  
yleensä  Heinäveden  Lehtopirtis
sä. Viikonlopuksi  vaihdan  maise
maa.  Vapaa‐ajasta  ja  sen  vietto
paikasta  olen  tehnyt  vaimon  
kanssa vetovoimaisen ja toisenlai
sen työympäristön, jossa jo
kin on aina kesken ja jonne pää
sy on kohokohta. Ja kun sitä lei
riä taas pari päivää painaa, te
kee mieli palata työhön.  

Hyvä tasapaino syntyy siitä, et
tä kaikkiin suuntiin on mukava läh
teä.  Vaarin roolissa on mukava tou
huta. Neljä lastenlasta tuovat elä
mään Aivan Mahtavaa Me
noa. Näillä mennään.

Kaupunginvaltuutettu 
Pekka nousiainen

” Keskeinen tekijä sydä
men terveyden kannal
ta minusta on terveelli

nen ravinto. Meillä perheessä vai
moni on pitänyt siitä huolen, et
tä on kasviksia, juureksia, hedel
miä ja marjoja aina riittävästi tarjol
la ja sisältyy päivittäiseen ruokavali
oon. Tämä siksi, että minulla on pe
rimän kautta korkea kolesteroli, jo
ta pidämme kurissa sekä ruokavali
olla että lievällä lääkityksellä.

Paheeni on hyvät ja rasvai
set juustot, joita usein ostan kauppa
reissullani. Toinen tärkeä kysy
mys olisi liikunta. Minun liikunta
ni on satunnaista. Metsästän, kalas
tan ja teen metsätöitä ja ajoit
tain käyn lenkillä ja talvella hiih

dän, mutta aivan liian vähän. To
ki liikun paljon, mutta autol
la. Nyt on noussut esiin istumi
sen vaarat terveydel
le. Se on myös minulle riski. Is
tun kokouksissa ja autossa pal
jon. Tunnustan omaavani lie
vää vyötärölihavuutta.

Ehkä sydämen kannalta on hy
vä, että aina olen tehnyt ja saa
nut tehdä sitä, mikä kiinnos
taa ja tuntuu mieluisalta. Per
heen ja lastenlasten kanssa viete
tyn ajan koen myös hyväksi omal
le terveydelle. Pidän tärkeänä, et
tä terveydentilaani seura
taan myös asiantuntijoiden kontrol
lissa, koska omaan  perinnölli
sen riskin sydänsairauksiin.

 

Toimitusjohtaja 

heli järvinen

” Viiden ”ällän” ohjelmalla 
pääsee pitkälle

Olen aina ollut tekeväinen ja tarttu
vainen, mutta silti kroppa on osoit
tanut muutakin kuin tyytyväisyyt
tään. Siksi pysähdyin miettimään 
oman elämäni kipupisteitä ja pää
dyin viiden L:n ohjelmaan.

Lepo: Vaikka kuinka pöydällä 
odottaisi tekemättömiä töitä tai te
levisioita houkuttavia ohjelmia, ko
mennan itseni lepuulle ajoissa iltai
sin.

Lounas: Kiireessä lounas tahtoo 
helposti jäädä väliin, mutta päätök
seni jälkeen kauhon soppaa suuhun 
vaikka lennossa, sillä sekin on pa
rempi kuin ei soppaa lainkaan. Täs
sä on silti vielä petrattavaa!

Liikunta: Sohvan vetovoima pit
kän työpäivän jälkeen on magneet
tinen, mutta kun saa taisteltua lenk
kitossut jalkaan ja huijattua itsensä 
ulos, tuntuu liikunta aina yhtä hy
vältä, ja puuskuttamisen ja kuuman 
suihkun jälkeen olo sohvalla on en
tistä ansaitumpi.

Lempi: Olen huomannut, että 
työelämässä ja maailmalla jaksaa 
melkein mitä tahansa, kunhan pari
suhde ja muut läheiset suhteet ovat 
kunnossa. Helppo ohje tässä kuten 

monessa muussakin asiassa on, että 
mitä enemmän annat, sitä enemmän 
saat.

Luonto: Juuri äsken aamun lehteä 
hakiessani kuulunut linnunlaulu ki
teytti luonon merkityksen. Luon
nossa mieli lepää, ja kun mieli lepää, 
lepää kroppakin.

Nämä asiat nousivat minun listalle
ni tärkeimmiksi, mutta jollakin toi
sella listasta saattaa muodostua hy
vin toisennäköinen. Ja hyvä niin. 
Tärkeintä on silti joskus pysähtyä 
miettimään, miten omaa sydäntäm
me kohtelemme, sillä se antaa val
miudet parantaa myös muiden sy
dänten asioita.

Ylijohtaja 

elli aaltonen

” Työni on hyvin liikkuvaa, 
olen liikkumassa hyvin pal
jon kolmen maakunnan, 

EteläSavon, PohjoisKarjalan ja 
PohjoisSavon, alueella ja lisäksi 
Helsingissä useissa ministeriöissä. 
Ei ole kahta samanlaista päivää. 
Suhteellisen paljon on myös puheita 
ja kolumnien kirjoittamista, jotka 
vievät vapaaaikaa ja viikonloppuja.

Sydän vaatii kyllä hoitamista. 
Fyysistä ja henkistä hyvinvointia tu
lee hoitaa. Teen sen liikunnalla, hy
villä elokuvilla ja lämpimällä seural
la. Katson myös vähän enemmän 
kuin nuorempana, mitä syön ja mitä 
juon. Ja tykkään nukkua, sitä iha
nuutta ei voita mikään.

Parantamisen varaan on työn 
määrän rajoittamisessa, koska pidän 
työstäni ja haluan tehdä sen mah
dollisimman hyvin. En koe stressiä, 
mutta teen vaan yksinkertaisesti lii
kaa ajoittain työtä. Työn kun saan 
hallintaan, voin oikein hyvin ja sy
dän voi hyvin.

kySyimme muuTamilTa SeuTukunnan 
vaikuTTajilTa, kuinka he ovaT jakSaneeT, 
ennäTTäneeT ja muiSTaneeT vaalia 
SydämenSä TerveyTTä ja ToiminTakykyä?NÄIN VAALIN SYDÄNTÄNI

Koonnut Arja Saarikoski

kiitos kaikille kyselyyn 
vastanneille!
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JENNAN TARINA
Sairastuessaan Jenna oli seitsemän kuu
kauden ikäinen joensuulainen tyttövau
va. Vuoden 2000 keväällä Jenna alkoi oi
rehtimaan. Vanhemmat kiinnittivät huo
miota tiheentyneeseen hengitysrytmiin, 
hengityksen vinkumiseen ja hengenah
distukseen. Kaikesta huolimatta Jenna 
oli kuitenkin hyväntuulinen ja aurinkoi
nen vauva.

Maaliskuussa 2000 Jennaa käytettiin 
omassa terveyskeskuksessa, jossa lääkäri 
totesi Jennan hengittävän epänormaalisti 
ja hengitys oli pinnallista. Lääkäri mää
räsi keuhkokuvan ja tästä lähdettiin jat
kotutkimuksiin PohjoisKarjalan keskus
sairaalaan. Siellä oireiden syyksi epäiltiin 
astmaa, eikä keuhkokuvaa otettu. Jennal
le aloitettiin astmalääkitys, joka ei kui
tenkaan tehonnut eikä helpottanut oirei
ta.

Sairaalassa päivystävä lääkäri huomasi 
kaksi päivää myöhemmin Jennan hengi
tysvaikeudet ja määräsi keuhkokuvan 
otettavaksi. Keuhkokuvassa havaittiin 
sydän merkittävästi suurentuneeksi. 
Maksa oli laajentunut ja hengitys tiheää. 
EKG:ssä havaittiin vasemman kammion 
kuormitus js STmuutokset. Sydämen 
ultraäänitutkimuksessa paljastui pallo
mainen vasen kammio. 

Jenna siirrettiin kiireellisesti Helsin
kiin lasten sydänosastolle.  Lääkärit kiin
nittivät huomiota Jennan hyväkuntoisuu
teen, mutta itkiessä Jenna oli kovasti ra
sittuva, hengästyvä ja hikoileva. Ultraää
nessä todettiin Dilatoiva Kardiomyopa
tia. Vasen kammio oli pallomainen, lavea 
ja huonosti supistuva, FS luokkaa 7 pro
senttia ja mitraaliläpässä selkeä vuoto
suihku.  Ennuste oli erittäin huono. Lää
käreiden mukaan kyseessä oli hyvin har
vinainen sairaus, jonka syytä ei Jennan 

kohdalla varmuudella saatu selville. 
Hoidoksi aloitettiin Amrinonilääki

tys, nesteenpoistajaksi Furesis, sekä li
säksi Lanoxin ja Marevan lääkitykset. 
Myöhemmin lääkitykseen lisättiin vielä 
Enalapriili, Spironolaktoni ja Karvedilo
li. Jenna sai myös gammaglobuliiniin
fuusiot. Virusvastaainetutkimuksissa ei 
ollut diagnostisia löydöksiä. Tehohoidos
sa Jenna oli kolmen päivän ajan, mutta 
osastohoidon väliin mahtui myös teho
hoitojaksoja voinnin heikentyessä. 

Osastoseurannassa sydämen supistu
vuus lähti vähitellen parempaan suun
taan, mutta mitoissa ei vielä ollut pie
nenemistä. Tällöin EF oli luokkaa 2023 
prosenttia. Etiologissa tutkimuksissa, 
iho ja lihasnäytteiden tulokset olivat 
normaalit. Neurologin tutkimuksessa 
normaali tulos, silmälääkärin tutkimuk
sessa ei poikkeavia löydöksiä. Aivosähkö
käyrä ja pään ultraäänitutkimukset nor
maalit. Aortan varjoainekuvauksessa 
myös normaali tulos. 

Lääkityksiä Jenna sai suun kautta ja 
suonensisäisesti. Sairaalassa ollessaan 
Jennalla oli keskuslaskimokatetri koko 
hoitojakson ajan. Runsaalla lääkityksellä 
tilanne rauhoittui, nesterajoituksen 
vuoksi Jenna tarvitsi energialisää kalorei
den saannin turvaamiseksi. Jennalle teh
tiin myös alkututkimukset mahdollista 
sydämensiirtoa varten. Tähän ei onneksi 
tarvinnut kuitenkaan turvautua. 

Kolmen kuukauden hoitojakson jäl
keen Jenna sai siirtyä takaisin Pohjois
Karjalan keskussairaalaan ja tästä koti
hoitoon. Kotihoitojaksolle asetettiin tiu
kat rajat. Jouduimme elämään "kuplan" 
sisällä, meillä ei saanut käydä vieraita in
fektioriskin vuoksi.

Esimmäinen kontrolli sydänasemalla 

oli kuukauden kuluttua siirrosta. Kotona 
Jennan vointi oli hyvä, Jenna jaksoi tou
huta eikä poikkeavaa hikoilua esiintynyt. 
Jennan sydän toipui pikkuhiljaa, keskus
laskimokatetri poistettiin heinäkuussa 
2000. Elokuussa ultraäänessä nähtiin 
mukavannäköisesti supistuva sydän, 
kaikki läpät pitävät ja FS luokkaa 24 pro
senttia, vasen kammio myös pienenmäs
sä. Lääkitystä päästiin asteittain purka
maan. Syksyn aikana oli vielä monta sy
dänkontrollia Helsingissä sekä Joensuus
sa. 

Maaliskuussa 2001 saimme luvan läh
teä lomalle Dubaihin. Matka sujui on
gelmitta ja tämän jälkeen sydänkontrol
lissa tilanne erittäin hyvä. FS oli luokkaa 
3338 prosenttia. Syyskuussa 2001 Jen
nalla oli käytössä enää yksi sydänlääke, 
joka lopetettiin alkuvuodesta 2002. 

Lääkityksiä purettiin ja Jennan tilaa 
seurattiin kontrollein ja verikokein. Elo
kuussa 2002 Jenna oli 3vuotias ja sydä
kontrollissa tilanne hyvä, normaali neli
lokeroinen sydän. Vasen kammio nor
maalin muotoinen, eteiskammioläpät pi
tävät ja vasemman kammion supistukset 
hyvät. Sydänkontrollien välejä harven
nettiin. Tämän jälkeen Jenna kävi sydän
kontrolleissa vielä 4, 5, 10 ja 12vuotiaa
na. Viimeisimmässä kontrollissa todet
tiin Jennan olevan täysin terve, eikä sy
dämeen ole jäänyt jälkeäkään sairaudes
ta. Jatkokontrolleille ei ollut enää tarvet
ta. 

Nyt Jenna on pian 16vuotias nuori 
neiti, joka harrastaa aktiivisesti liikuntaa 
ja suunnittelee juuri jatkoopintoja. 
Ajoittain Jennan sairaus käy muiden per
heenjäsenten mielessä ja muistuttaa meitä 
siitä, kuinka onnekkaita olemmekaan ol
leet.

Jenna kävi vauvana läpi rankat, mutta parantavat 
sydänhoidot. Nyt se aika on muisto vain. Terveenä on 
hyvä suunnitella elämää eteenpäin.

Teksti: Sari ja Laura 
Tuppurainen

(279,-)

Pro Touch  
Amon tai Ina 1/2  

vetoketjullinen paita

29,90(39,90)
Mielyttävän tuntuinen ja hengit-

tävä välipaita ulkoliikuntaan. 
Naisten ja miesten mallit.

(279,-)

Pro Touch Porter  
tai Prue kevyt 

ULKOILUHOUSU  
liikkujalle

19,90(29,90)

Intersport Savonlinna
Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna • P. 010 2815 700  
ma–pe klo 9.30–18, la klo 9.30–16 
www.intersport.fi/savonlinna
Palvelun hinta 010-alkuisiin yritysnumeroihin 8,28 senttiä/puhelu + 11,99 senttiä/min.

Reebok Trail XC 
Gore-Tex  

kävelykengät

Miesten ja naisten  
mallit.

59,90(90,-)
Adidas Lightster  

Stab lenkkeilykenkä

Kevyt täysvaimennettu 
lenkkeilykenkä kävelyyn 

ja juoksuun

59,90(120,-)

SYDÄNVIIKON TARJOUKSET!
Helli sydäntäsi liikkuen

70 parin erä

KÄVELY- 
SAUVOJA

-50%Naisten ja miesten mallit.
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SYDÄNKUVIA
Ritva Tiainen

LÄÄKKEIDEN YHTEIS-
VAIKUTUKSET VOIVAT  
YLLÄTTÄÄ
Lääkkeiden käyttö lisääntyy, kun 
ihmisten elinikä nousee ja eri saira
uksiin kehitetään koko ajan uusia 
lääkkeitä. Yhä suuremmalla joukolla 
ihmisiä on käytössä kaksi tai useam
pia lääkkeitä. Käytettyjen lääkkeiden 
määrä onkin keskeisin yksittäinen 
riskitekijä lääkkeiden yhteisvaikutuk
sille. Myös ruoka, nautintoaineet ja 
luontaistuotteet voivat vaikuttaa 
lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. 
Useimmiten lääkkeet eivät kuiten
kaan häiritse toistensa vaikutuksia. 
Yhteisvaikutuksista aiheutuneita va
kavia haittoja ilmenee onneksi vähän 
suhteessa lääkkeiden käyttömäärään. 

Ihmisen riskiin saada haitallinen 
yhteisvaikutus vaikuttaa hänen yksi
löllinen aineenvaihduntansa. Elintoi
mintojen poikkeamat, esimerkiksi 
munuaisten vajaatoiminta, lisää riskiä 
lääkkeiden haitallisiin yhteisvaiku
tuksiin.  Kaikilla yli 75vuotiailla 

munuaisten erityskyky on heikenty
nyt yksilöllisesti, toisilla enemmän ja 
toisilla vähemmän. Tämän takia lää
kärin täytyy arvioida vanhusten lää
keannokset tarkemmin ja mahdolli
sesti pienentää niitä verrattuna työ
ikäisiin. 

Teho saattaa heikentyä
Yhteisvaikutusten seurauksena lääk
keen teho heikkenee tai vahvistuu. 
Lääkkeen imeytyminen voi heiken
tyä tai poistuminen elimistöstä no
peutua, jolloin lääke ei tehoa riittä
västi. Lääkehiili on esimerkki lääke
aineesta, joka sitoo itseensä muita 
lääkeaineita, jolloin niiden imeyty
minen ja vaikutus estyvät. Lääkehiil
tä käytetäänkin nykyisin vain lääk
keiden yliannostusten ja myrkytysten 
hoidossa, kun aiemmin sitä käytettiin 
myös ripulin ja ilmavaivojen hoitoon. 

Maitotuotteet ja kalkkitabletit 
saattavat heikentää joidenkin lääk

keiden imeytymistä. Tällaisia 
lääkkeitä ovat muun muassa 
antibiootteihin kuuluvat tet
rasykliinit (esim. Doximycin) 
sekä osteoporoosin hoitoon 
käytetyt bisfosfonaatit (esim. 

Alendronat). Yhteisvaikutus 
voidaan estää, kun pidetään 

muutaman tunnin väli maitotuot
teiden tai kalkkitablettien käytön se
kä em. lääkkeiden oton välissä.  

 
Haittavaikutuksia lisää
Tehon vahvistuminen voi puolestaan 
lisätä lääkkeen haittavaikutuksia. 
Tulehduskipulääkkeet (esim. Burana, 
Ibumax,  Aspirin) voivat lisätä ve

renohennuslääke Marevanin haitta
vaikutuksia ja verenvuotoriski lisään
tyy. Parasetamoli (esim. Panadol) ei 
kuulu tulehduskipulääkkeiden ryh
mään ja sopii kivun hoitoon myös 
Marevanin käyttäjille. Marevanilla 
on myös monien muiden lääkkeiden 
ja luontaistuotteiden, esimerkiksi 
ubikinonin ja karpalovalmisteiden, 
kanssa haitallisia yhteisvaikutuksia. 
Ennen uuden valmisteen käyttöön 
ottoa kannattaa neuvotella aina lää
kärin tai farmaseutin kanssa. Tuleh
duskipulääkkeet voivat myös pitkäai
kaisessa käytössä heikentää eräiden 
verenpainelääkkeiden, esimerkiksi 
betasalpaajien  ja nesteenpoistolääk
keiden tehoa, mutta satunnaisesta 
käytöstä ei ole haittaa.  

Greippimehu voi tehostaa useiden 
lääkkeiden vaikutusta. Tällaisia lääk
keitä ovat esimerkiksi  verenpainelää
ke Felodipin, kolesterolilääkkeet 
Simvastatin ja Atorvastatin. Greippi
mehun juontia tai greippien syöntiä 
kannattaa välttää lääkehoitojen aika
na tai greipin yhteensopivuus lääk
keiden kanssa kannattaa tarkistaa ap
teekista. 

Jos käytetään useita keskushermos
toon vaikuttavia lääkkeitä yhtä aikaa, 
niiden haittavaikutukset lisääntyvät.  
Seurauksena voi olla esimerkiksi po
tilaan väsymys, sekavuus ja jopa har
haisuus. Iäkkäillä nämä haitat koros
tuvat erityisesti ja voivat aiheuttaa 
kaatumisia sekä sitä kautta jopa lonk
kamurtumia. Lääkärin kanssa on 
suunniteltava hoito minimoimalla 
kolmiolääkkeiden määrä ja käyttä
mällä mahdollisimman pieniä lääke

annoksia. Alkoholin käyttöä kannat
taa myös välttää kolmiolääkkeiden 
kanssa.

Tiedot koko lääkityksestä
Miten haitallisia yhteisvaikutuksia 
voi ehkäistä?  Jos käy eri lääkäreiden 
vastaanotolla, kannattaa kertoa lää
kärille kaikki käytössä olevat lääk
keet ja luontaistuotteet sekä ravinto
lisät. Lääkäreillä ja apteekeissa on 
käytössä tietokoneohjelmia, joilla 
tarkkaillaan potilaan lääkitystä ja 
jotka varoittavat, jos potilaalla on yh
teensopimattomia lääkkeitä. 

Yliopiston Apteekissa verrataan ai
na uutta reseptilääkettä aikaisemmin 
Yliopiston Apteekista ostettuihin 

lääkkeisiin. Jos havaitaan vakava yh
teisvaikutus, ollaan tarvittaessa yhtey
dessä lääkäriin. Uniikkiasiakkaalla 
voidaan neuvonnassa huomioida myös 
yhteisvaikutukset itsehoitolääkkeiden 
kanssa.  Uniikkiasiakkaaksi voi liit
tyä maksutta Yliopiston Apteekissa. 
Lääkkeiden pakkausselosteet kannat
taa lukea, sillä niissä on muun tärkeän 
tiedon ohella mainittu lääkkeen tär
keimmät yhteisvaikutukset.

LAULUJA SUORAAN SYDÄMESTÄ SYDÄMELLISIÄ  
ANAGRAMMEJA1. Sulle yksin mun sydämeni 

_____________

2. Mun sydämeni tänne 
_____________  
aina asuinpaikalleen.

3. Sydän _____________ ikävää.

4. Sydän laulava sua _____________

5. Sydämein _____________ tunsin,  
kun sen nähdä sain.

6. Sydän _____________, mutta  
vaiennan sen äänen.

7. Niin pieni ihmissydän on.  
Se _____________  suuret unelma.

8. Hän _____________ rakkauden ja  
sormuksen ja sydämen.

9. Syömmehen pienehen _____________ 
voi  onnea, iloa, oi !

10. Haavan polttavan syömmeni 
_____________

11. Syömmeni rauhan sä _____________

12. Sydän kylmä _____________ kuin 
jää.

13. Sun tules liekeissä mun sydämeni 
____________ 

14. Sydän niin herkkä ja hellä iäksi 
_____________

15. Tyttö _____________  sydämens, mut 
Roope sikarin.

16. Sydämellä ___________ selvemmin,  
sydämellä ___________ paremmin.

SYDÄN on runojen ja laululyriikan 
eniten käyttämä osa ihmisestä. Vaikka 
sydän toisaalta kuvataan pieneksi, niin 
se todellisuudessa osoittautuu oikeaksi 
tilaihmeeksi: Sydämeen mahtuu rie
mujen rikkaus, surujen summa, onne
kas rakkaus, tuskakin tumma sekä on
nea, iloa, oi, aatosta jaloa ja alhaista 
mieltä, tunteiden paloa kylmyyttä sekä 
suuret unelmat ja vihan lemmen maa
ilmat jne.

Sydämellä /sydämelle voi tehdä mel
kein mitä vain ennen kuin se särkyy.

Tutuista lauluriimeistä puuttuvat te
kemistä ilmaiseva sanat(verbit). Kokei
lepa, miten ne palautuvat mieleen. 
Esim. Sydämeeni joulun TEEN.

PUNAINEN SYDÄNLEHTI LEMMENYRTTISYDÄN JA KIILTOKÄRPÄNEN PIONISYDÄN JA NUPPU

1.  JEHUN PATAOHJE

2.  JA IHAN OSTOTARHA

3.  ERE HITSI

4.  DH ON ÄRSYKE

5.  HYTIN L VINO VOIMA

6.  ORI D G KILOA

7.  KÄLY EVA USVA

8.  AI RAHOJANI SAAT

Proviisori
Anu Tervo
Yliopiston Apteekki, Savonlinna 

Savonlinnan  
sydänyhdistyksen  
maakuntamatka
Ti 2.6. Ilomantsi ja Möhkö

Mm. Parppeinvaaran runokylä, Möhkön ruukki,  
lounas Mantan majatalossa ja päiväkahvit Savotta
kahvilassa, kuljetus MatkaKososen turistibussilla.

Retki on avoin kaikille.
Hinta: 75,-

Ilmoittaudu Ailalle 040 557 0417.

Ratkaisut  
sivulla 11.
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YLI 60 V. MAALAUSPALVELUA
Sis - ja ulkomaalaukset,

huoneisto- ja keitt remontit,
matto-, tapetointi- ja ruiskuty t

Air KariSe Oy

HYVÄ KUNTO TUO ARKEEN ILOA
Leila Pihl oli hiihtänyt näinkin huono
lumisena talvena yli 200 kilometriä hel
mikuun loppuun mennessä. – Täältä 
lähtee mukavasti latuja, Kievarinkier
roksella Tynkkylänjoelle ja Materkan
kaallekin asti, kertoo Miekkoniemellä 
asuva virkeä kuntoilija.

Leila Pihlille tuli tammikuussa täy
teen 80 vuotta.  Ajattelin, etten vietä 
syntymäpäiviä, mutta vieraita tuli kui
tenkin paljon. Sain vääntää monta mon
ta kääretorttua, hän iloisesti naurahtaa.

Pihl tuli vuonna 1960 Savonlinnan 
ammattikouluun käsityöalanopettajaksi. 
Hän sai myöhemmin opetettavakseen 
myös poikaluokalle taide ja ympäristö
kasvatusta. 

– Olen tykänyt aina liikunnasta ja se 
on tullut tavaksi. Uutta rinnakkaisväylää 
pääsee nopeasti polkupyörällä terveys
keskuksellekin, Leila Pihl innostuu. 
Hän on aina liikkunut paljon.

– Kun sain joku aika sitten jalkapallon 
syliini lapsenlapsen jalkapalloharjoituk
sissa ja lensin selälleni. Se vei jalat alta 
eivätkä ne sitten pelanneetkaan, jouduin 
sairaalaan ja sen jälkeen pitkäaikaiseen 
kuntoutukseen.

Aktiivisen liikkujan kuntoutuminen 
eteni niin nopeasti, että se sai lääkärit
kin hämmästymään. 

Leila Pihl itse on saanut olla muutoin 
kohtuullisen terveenä. Hän seurasi use
an vuosikymmenen ajan puolisonsa 
kuntoutumista, kun tämä sai sydän
infarktin 33 vuoden iässä ja joutui sai
raseläkkeelle. 

– Osallistuin Pentin kanssa kuntoutu
miskursseillekin, hän muistelee. Oman 
kunnon hoitamisen tärkeys siinä samalla 
vahvistui.

Kumppani on siirtynyt jo joku vuosi 
sitten ajan rajan taakse.  – Nyt on pidet
tävä itsestään huoli.

Leila Pihl osallistui viime syksynä Sa
vonlinnan Sydänyhdistyksen neljän kuu
kauden kuntoutuskurssille, jossa opis
keltiin oikean ravinnon ja kuntoutuksen 
merkitystä sekä luennoilla että toteutet
tiin käytännön liikuntaharjoituksia.   
Kokoonnuimme kolme kertaa viikossa. 
Harjoitukset Kristallin kuntosalilla oli
vat tehokkaita ja vaikuttavia. Erityisesti 
ne koin hyviksi, hän juttelee tyytyväise
nä kokemukseensa. Olohuoneen nurkas
sa on iso jumppapallo, joka on ollut ak
tiivisessa käytössä kurssin jälkeenkin.

  Meitä oli aluksi 11 osanottajaa, jois
ta joku jäi pois. Meistä rakentui mukava 
ryhmä ja monesta tuli hyvä ystäväkin.

Aktiivisuus ja säännöllinen  
liikunta luovat perustaa  
terveydelle ja hyvälle arjelle.

Leila Pihlin päivä alkaa aamukahvilla 
kuten meidän useimpienkin päivä. Mut
ta sen jälkeen hän lähtee ensimmäiselle 
pyrähdykselle ulos  joko hiihtämään tai 
kävelemään – Kun palaan kello 10, on 
välipalan aika. 

Lämpimän lounaan jälkeen on vuo
rossa uusi kierros ulkona. 

– Olen perinyt isältä hyvät unenlahjat, 
Leila Pihl naurahtaa.  Liikunta auttaa 
hyvän yöunen saamiseen, mikä kruunaa 
terveyttä ylläpitävän päiväohjelman.

Virkeän seniorin hyvän kunnon ja terve
yden salaisuuteen liittyy paitsi aktiivi
nen liikkuminen, myös myönteinen elä
mänasenne, ystävät ja läheiset. Nytkin 
hän oli suunnittelemassa matkaa pää
kaupunkiseudulle hoitamaan lapsenlap
sia, minkä hyvä kunto mahdollistaa.

Hänen entiset oppilaansa SAMIlta 
ovat halunneet pitää yhteyttä pidettyyn 
opettajaansa.   Erityisesti viimeinen 
kurssi, joka valmistui 1975, jäi läheisek
si.  Olemme tavanneet  joka vuosi ja 
tehneet yhdessä matkojakin, Leila Pihl 
innostuu muistelemaan.  

Viipurissa syntynyt karjalaistyttö per
heineen joutui parikin kertaa sodan ai
kana lähtemään. Perhe asettui sodan jäl
keen asumaan aluksi Mäntyharjulle, 
mistä Leila sitten muutti Savonlinnaan. 

  Kun mieheni kanssa etsimme en
simmäistä kotia täältä, haaveilin Miek
koniemestä asuinpaikkana jo silloin. 
Täällä oli tuolloin Harvon kartano. En 
uskonut, että toive koskaan toteutuisi. 
Yhtenä päivänä mieheni tuli kotiin ja 
kertoi mahdollisuudesta hankkia täältä 
asunto, mikä sitten toteutuikin 1982. 
Siitä lähtien olen asunut täällä, tyytyväi
nen Leila Pihl kertoo ja katselee upeaa 
järvimaisemaa ja näköalaa Kyrönsalmel
le ja Olavinlinnaan. 

Leila Pihl on tyytyväinen elämäänsä Miekkoniemellä. 
– Täällä on aktiiviselle liikkujalle hyvät 
liikuntamahdollisuudet ja kodin ikkunasta avautuu 
kaunis järvimaisema.

Yhdistystoiminnasta auttavia käsiä
Itä -Suomessa asuvat sairaammat ih
miset kuin Länsi Suomessa – tämä 
perinne on säilynyt jo pitkään. Esi
merkiksi sepelvaltimotaudin osalta 
kuulumme Terveyden ja hyvinvoin
ninlaitoksen (THL) laatiman sairas
tavuusindeksin mukaan maamme 
kärkijoukkoon. Sairastavuuseroihin 
vaikuttavat ikä, sukupuoli, sosioeko
nominen asema, siviilisääty ja työlli
syys. Lisäksi ainakin osittain elinta
poihin liittyviä sepelvaltimotaudin 
riskitekijöitä tunnetaan suuri joukko, 
joista ylivoimaisesti suurimmat tekijät 
ovat korkeat kolesteroliarvot, kohon
nut verenpaine, tupakointi ja vähäi
nen liikkuminen.

Näihin tekijöihin jokainen meistä 
voi osaltaan vaikuttaa. 

Opiskeluaikana on tärkeää tutus
tua erilaisiin terveyspalvelujen tarjo
ajiin ja tuleviin yhteistyökumppanei
hin.  Meillä oli mahdollisuus tutus
tua yhteen, alueemme jäsenmääräl
tään suurimpaan potilasjärjestöön   
Savonlinnan sydänyhdistykseen ja 
sen Sydän Oy:n toimintaan. 

Sydänyhdistyksen tiloissa järjeste
tään kardiologin ja sairaanhoitajan 
vastaanottoa kahdesti viikossa. Tä
män lisäksi sairaanhoitaja suorittaa 
terveysmittauksia mm. eri apteekeis
sa. Saimme ohjata asiakkaita kiireet
tömässä ympäristössä huomioiden 
asiakkaan yksilöllisyyden. Pääsimme 
tapaamaan vastaanotolla eri syistä 
kontaktia ottavia ihmisiä. Henkilö 
voi esimerkiksi olla hyvin kiinnostu

nut sydänterveydestä ilman varsinais
ta sydänsairautta tai kyseessä voi olla 
sydäninfarktin kokenut tai useita eri 
sydän  ja verisuonisairauksien riskite
kijöitä omaava. 

Sydänyhdistykseltä opimme yhtei
söllisyyttä ja näimme sen kuntoutta
van sekä voimaannuttavan vaikutuk
sen.  Yhdistyksen toimintaan kuuluu 
isona osana vertaistuen antaminen 
esimerkiksi erilaisissa ryhmätoimin
noissa ja pienissä kohtaamisissa yh
distyksen puitteissa. Yhdistyksen ti
loihin asiakkaan on helppo mennä 
mieltä askarruttavissa asioissa tai 
muuten vain juttelemaan tuttujen tai 
tuntemattomien kanssa. Vertaistuessa 
yhdistyvät kokemus, yhteisöllinen 
toiminta j a tunteiden vaihto.

Vapaaehtoistyöllä on yhdistyksessä 
suuri merkitys. Yhdistys on mukana 
eri tempauksissa esimerkiksi paketoi
massa joululahjoja kaupoissa. Yhdis
tyksen toiminta sisältää myös matko
ja, joissa terveys ja kulttuuri yhdisty
vät ihmistä voimaannuttavasti. Sy
dänyhdistys tekee myös yhteistyötä 
muiden potilasjärjestöjen kanssa, josta 
hyvänä esimerkkinä kerhotoiminta.

Kokemus on laajentanut näkemys
tämme niin ammatillisesti kuin 
maallikkonakin siitä, kuinka eri ta
voin terveyspalveluita voi tuottaa ja 
kuinka palveluiden avulla voidaan 
vastata ihmisten yhä kasvaviin tarpei
siin. Tällä hetkellä terveyspalveluiden 
tuottaminen on muutoksessa. 

Yhdistyspohjainen palvelu on oi

vallinen lisä julkisen terveydenhuol
lon rinnalle. Erityisesti vertaistuki 
koetaan julkisia palveluja täydentä
väksi ja sillä näyttäisi olevan kasvava 
kysyntä. Tämä voi osaltaan vähentää 
merkittävästikin julkisten palvelujen 
käyttöä. Tulevassa sairaanhoitajan 
työssämme on helpottavaa tuntea yksi 
uusi taho, jonne asiakkaan voi ohjata.

Jaana Lautiainen, 
sairaanhoitajaopiskelija

Katja Loikkanen, 
sairaanhoitajaopiskelija

Pirjo Hartikainen, lehtori, sh, TtM
Mikkelin ammattikorkeakoulu
terveysalan laitos, Savonlinna

S-Kojeisto Oy on vuonna 1994 toimintansa aloittanut Savonlinnassa 
toimiva sähköjakokeskuksia ja -kojeistoja valmistava yritys.
Tuotteemme ovat FI-sertifioituja.

S-Kojeisto Oy
Pajatie 13, 
57210 Savonlinna
Puh. (015) 556 051
myynti@s-kojeisto.fi

S-Kojeisto Oy on vuonna 1994 toimintansa aloittanut Savonlinnassa 
toimiva sähköjakokeskuksia ja -kojeistoja valmistava yritys.
Tuotteemme ovat FI-sertifioituja.

S-Kojeisto Oy
Pajatie 13, 
57210 Savonlinna
Puh. (015) 556 051
myynti@s-kojeisto.fi

S-Kojeisto Oy on vuonna 1994 toimintansa aloittanut Savonlinnassa 
toimiva sähköjakokeskuksia ja -kojeistoja valmistava yritys.
Tuotteemme ovat FI-sertifioituja.

S-Kojeisto Oy
Pajatie 13, 
57210 Savonlinna
Puh. (015) 556 051
myynti@s-kojeisto.fi

Pajatie 15, 57210 Savonlinna
puh. (015) 522 525, gsm 040 531 9994 

Luotettavaa autokauppaa jo vuodesta 1967

www.j-inkeroinen.net

Teksti ja kuva:  
Päivi Luostarinen
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Puh. 015 476 0393 www.linnanportinapteekki.fi

Avarat,
esteettömät

tilat Laaja itsehoito-osasto,
monipuolinen valikoima

Entistä enemmän
myös luotettavaa

apteekkikosmetiikkaa

Joka
kuukausi
vaihtuvat
tarjoukset

Reseptien
toimitus intiimisti 

apteekin
taka-osassa

Nojanmaantie 15
PRISMA SAVONLINNA

SYDÄNKUVIA
Ritva Tiainen

KRISTALLI SpORT – 
JOKAISELLE LIIKKUJALLE
Kristalli Sport on Savonlinnan sydämes-
sä sijaitseva tasokas ja monipuolinen 
kuntokeskus.

Vuoden 2013 lokakuussa avattu koko 
kansan kuntokeskus tarjoaa modernin ja 
raikkaan kuntosalin lisäksi kattavan ryh-
mäliikuntatarjonnan eritasoisille liikkujil-
le.

Liikunnan rautaisten ammattilaisten oh-
jaamia tunteja on viikon jokaisena päivä-
nä aamusta iltaan ja tuntitarjonta on suun-
niteltu niin, että jokaiselle löytyy omaan 
kuntoon, ikään ja liikuntamieltymykseen 
sopiva tapa liikkua.

Kristalli Sportin valikoimasta löytyvät 

Les Mills konseptin suosikkitunneista ter-
veysliikunnan näkökulmasta rakennetut-
tuihin matalankynnyksen liikuntatuokioi-
hin.

Sisäpyöräilytunneilla virtuaalitekniikan 
avulla kuntoilijat pääsevät polkemaan eri 
puolilta maailmaa kuvatuissa huikeissa 
maisemissa innostavan ohjaajan ja musii-
kin tahdissa.

Liikuntaharrastuksen aloittaville ja 
ikääntyville liikkujille poimintana katta-
vasta tuntitarjonnasta mainittakoon maa-
nantai-, keskiviikko- ja perjantaiaamuina 
järjestettävät tasapainoa, kehonhallintaa ja 
lihaskuntoa kehittävät tunnit.

Kristalli Sportissa liikutaan iloisella 
tunnelmalla ja henkilökunta on aidosti asi-
akkaistaan kiinnostuneita liikunta-alan 
ammattilaisia. 

Liikunnan harrastamisen tulee olla mo-
tivoivaa ja turvallista. Tämän vuoksi kai-
kille jäsenille kuuluu henkilökohtainen 
kuntosaliohjelma, jonka Kristalli Sportin 
personal trainer ohjaa asiakkaalle korjaten 
mahdolliset tekniikkavirheet.

Kristalli Sportissa pidetään kunnia-asia, 
että asiakkaat saavat aina tarvitsemansa 
tuen nopeasti ja ammattitaitoisesti. Kunto-
keskus Kristalli Sport sopii kaikille.

SYDÄMET LIEKEISSÄ

ORAVANMARJA JA SYDÄNLEHTI

SYDÄNKUKAT

RATKAISUJA

Sydämen hyväksi -kerho "valmistujaiskuvassa". Kaikilla oli hymy herkässä, sillä kurssi oli antoisa ja jokainen 
tunsi saaneensa lisää voimia.  Takana 3. vasemmalta, kurssin vetäjä Karoliina Helander Kristallisportista.

Teksti:  Eero Piironen

1. Martin Luther King
2. Paavo Lipponen
3. Johannes 
Virolainen
4. Harri Holkeri
5. Paavo Lipponen
6. Jorma Uotinen
7. Marjo Matikainen
8. Veikko Vennamo

9. Taikuri Krohnblom
11. Neil Armstrong
12. Timo Taikuri
13. Julius Caesar
14. Julius Caesar
15. Esko Kivikoski
16. Galileo Galilei
17. Pontius Pilatus
18. Niilo Tarvajärvi

HELPPO SYDÄNRISTIKKO O V I
K E L L O

V E R I
K E N K Ä
N A P P I

K A K K U
O S O I T E

S Y D Ä N
K E U H K O T

N A R S I S S I

KUKA SANOI:

1. sykkii  
2. jää  
3. itkee  
4. rakastaa
5. kuolevan
6. vaikeroi
7. kätkee
8. antoi

9. mahtua
10. sai
11. veit
12. voi olla 
13. räytyy 
14. vaiennut on
15. poltti
16. kuulee, näkee

1. Puheenjohtaja
2. Rahastonhoitaja
3. Sihteeri
4. Sydänkerho
5. Hyvinvointiloma
6. Kardiologi
7. Kävelysauva
8. Sairaanhoitaja

MITÄ SYDÄN TEKEE: SYDÄMELLISIÄ  
ANAGRAMMEJA

Tutustu verkkokauppaamme:
www.lääkkeitänetistä.fi

Palvelemme:
ma-pe 8.30 - 20

la       9 - 16
su     12 - 16 

K-citymarketissa Puh. 0400 257 502     

Sydänviikon tarjoukset

Tarjoukset voimassa 19.4. saakka.

Lysi Apteekkarin 
OMEGA-3 120 kaps
VAHVA Kalaöljykapseli

18,50€ (norm 23,60€)

Terve-
tuloa!

Omron M3 täysautomaatti 
VERENPAINE-
MITTARI 

89€ 
(norm 105,97 €) 

Uusittu 
malli!
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Meiltä löytyvät palvelut lakiasioissa niin 
yksityisille henkilöille kuin yrityksillekin. 

Teemme työtä suurella sydämellä.

A S I A N A J O T O I M I S T O

O L A V I N K A T U  3 1 ,  5 7 1 3 0  S A V O N L I N N A

MOISANDER & VAINIO OY


