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Reuma-lehti tarjoaa 
tietoa ja tunnetta 
Lehti on monipuolinen, luotettava 
ja elämänmakuinen julkaisu tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien 
tiedonnälkään.

Reuma-lehti kertoo reuma- ja 
tuki- ja liikuntaelinsairauksista, 
tutkimuksesta ja 
hoitokäytännöistä, 
kuntoutuksesta, palveluista 
ja sosiaaliturvasta. Se välittää 
tarinoita arjesta reumasairauksien 
kanssa. Osa lehden aineistosta 
julkaistaan myös ruotsiksi.

Reuma-lehti tarjoaa lukijoilleen:

Henkilöhaastatteluja

Tukea sairauden kanssa elämiseen

Ajankohtaista tietoa reuman hoidosta

Liikuntaohjeita ja -vinkkejä

Ilmestyy Teema Ilmoituksen varaus Aineistot

Nro. 1 04.03. Kuvantaminen reumasairauksissa 08.02. 17.02.

Nro. 2 06.05. Nivelpsoriasis 12.04. 21.04.

Nro. 3 30.09. Reumasairaudet ja uni 05.09. 15.09.

Nro. 4 10.12. Palindrominen reuma 15.11. 24.11.

Lehden aikataulu ja teemat vuonna 2021
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TEEMA: YLILIIKKUVAT NIVELET 

kaipaavat tukea. s. 18

KUMPPANI SAIRASTAA,

miten käy suhteen? s. 28

MITÄ OVAT

reumakyhmyt? s. 24

EDS pakottaa 

Anna-Riitta Bergin 

lepäämään. s. 34

Väsymys 
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MITÄ ILOA ON 
myötätunnosta? s. 40–43

TYÖTÄ VOI TEHDÄ 
osatyökykyisenäkin s. 28–33

FIBROMYALGIA MUISTUTTAA
muita kipusairauksia s. 18–23

Joonas Riihelä ajaa 
kilpaa, kivun läpi.
s. 34–39

Vauhtiin  
rakastunut 
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Nivelpistoksia ei  
kannata arastella s. 24–27 

Monimuotoinen SLE 
on vaikea tunnistaa s. 18–23 

Sairaus aaltoilee, miten  
pysyn mukana? s. 28–33 

Työ lasinpuhaltajana jäi. 
Jenni Salminen  

etsii uutta suuntaa.  
s. 34–39 

Uutta kohti 
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1 Puolustaja Inger Östergård pitää ääntä 

potilaan oikeuksista. s. 34–39

KIPU KANTAPÄÄSSÄ ON usein plantaarifaskiittia s. 22–25

NIVELRIKKO VOI OLLA peräisin vammasta s. 18–21

KORONA NOSTI reumalääkkeen otsikoihin s. 40–45

Pitkä matka 
pilleriksi
TEKSTI: PIA LAINE  |  KUVITUS: ESA-PEKKA NIEMI

Korona nosti reuman hoidosta 
tutun hydroksiklorokiinin 
otsikoihin. Lääkekehittäjää se 
hirvitti.

P illerit ovat pyöreitä, väriltään 
valkoisia. Kun sellaisen nielai-
see, makua ei juurikaan tunne. 
Tänäänkin parikymmentä tu-

hatta suomalaista syö niitä reumasairauten-
sa hoitoon. 

Pillereiden sisältämä lääkeaine hydrok-
siklorokiini nousi koronakeväänä otsikoi-
hin ympäri maailman. Hetken vaikutti, että 
sillä voisi olla ratkaiseva rooli koronan hoi-
dossa. Villeimmät huhut väittivät sen jopa 
estävän tartuntoja. Monessa maassa näh-
tiin ostoryntäys, kun ihmiset halusivat lää-
kettä itselleen. 

Farmakologian ja lääkekehityksen pro-
fessori Ullamari Pesosta hirvitti. Hydrok-
siklorokiinia koskeva innostus sai alkunsa 
hoitokokeilusta ja muutamasta alustavasta 
tuloksesta. Ne tuntuivat heppoiselta pohjal-
ta ryhtyä käyttämään lääkettä koronan hoi-
dossa.

”Lääkekehittäjän silmin se näytti pahal-
ta. Käyttöä koronan hoitoon ei oltu arvioitu 
satunnaistetuilla kliinisillä kokeilla”, Turun 
yliopiston biolääketieteen laitoksella työs-
kentelevä Pesonen kertoo.

Tehokkaan ja turvallisen lääkkeen kehit-
täminen vie aikaa. 

Andeilta se alkoi
Hydroksiklorokiini on kaikkea muuta kuin 
tuore tulokas. 

Arkisen reumalääkkeen tarina alkaa An-
dien itärinteiltä. Siellä kasvaa puu, jonka 
kaarnasta tehtyä jauhetta inkat käyttivät ai-
koinaan kuumeen alentamiseen. 

1600-luvulla espanjalaiset valloittajat kiin-
nostuivat puun tarjoamista mahdollisuuksis-
ta. Kasvi ja tieto sen käytöstä matkasivat Eu-
rooppaan, myöhemmin muuallekin. 

Suomeksi puuta alettiin kutsua kiinan-
puuksi. Nimi ei viittaa Kiinaan, vaan juon-
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Tauon taika

SIVUTYÖNTÖ

VOIT istua tai seistä. Ota nauhasta kiinni 
molemmin käsin vyötärön korkeudella. Pidä 
kyynärpäät kiinni vartalossa. Vie käsiä toisistaan 
poispäin sivulle. Palaa hitaasti alkuasentoon 
liikettä jarruttaen.

KELTAISEN NAUHAN PÄIVÄN LIIKKUJA: MARKO KERÄNEN  |  KUVAT: KIMMO BRANDT, COMPIC PHOTOS OY  
|  TEKSTI JA OHJEET: TINJA SAARELA, REUMALIITTO

Pieni liikuntatuokio on hyvä terveysteko.

K eltaisen nauhan päivä muis-
tuttaa, että tauko tekee hy-
vää. Lihakset ja nivelet tar-
vitsevat liikettä ja kuormitus-

ta. Liikkumalla voit vahvistaa lihasvoimaa, 
kudosten kestävyyttä, niveliä ja nivelsiteitä 
sekä lisätä kivun sietoa. Kaikki liikunta on 
plussaa kestääpä se minuutin tai tunnin. 

Keltaisen Nauhan päivä on ollut Reuma-
liiton perinteenä jo 2000-luvun alusta al-
kaen. Tänä vuonna nauhajumpan liikkeet 
näyttää Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta 
tuttu Marko Keränen. 

Taukoliikunnaksi ja lihasten rentoutumi-
seen riittää, kun teet jokaista liikettä 5–10 
toistoa. 

Jos haluat tehokkaan lihaskuntoharjoi-
tuksen, treenaa kunnes lihakset tuntuvat 
väsyneiltä. Toista treeni kahdesti viikossa. 
Tee jokaista liikettä 8–15 toistoa, ja toista 
sarjat 2–3 kertaa. Tahti saa olla reipas, jotta 
veri kiertää hyvin. Silloin lihakset työsken-
televät tehokkaasti. Pidä kaikissa liikkeissä 
ranteet suorina ja olkapäät kevyesti taakse 
ja alas painettuna.
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VIPUNOSTO

ISTAHDA tuolille, kuminauha kulkee istuimen 
alta. Ota nauhan päistä kiinni. Nosta kädet 
sivulle hieman etuviistoon ja palauta takaisin 
alas. Voit tehdä liikkeen molemmilla käsillä yhtä 
aikaa (kuvassa) tai vuorokäsin. Valitse tapa, joka 
tuntuu mukavimmalta.

VETO NISKAAN

SEISO tai istu tuolilla. 
A) NOSTA kädet ylös vartalon jatkeeksi. 

Kuminauha on käsiesi välissä. 
B) VEDÄ kuminauha alas niskan taakse. 

KÄYTÄ lavan lähentäjälihaksia ja vedä kyynär-
päät tehokkaasti alaviistoon. Kiinnitä erityistä 
huomiota selkärankaan: ei mutkia tai notkoja, 
vaan vartalo suorana ja keskivartalonlihakset 
töissä. Palauta hitaasti ja hallitusti takaisin ylös. 
Jos niskaan veto ei onnistu, vedä kuminauha 
etupuolelle, rinnalle.

HUOM! Vielä paremman liikkuvuusharjoituk-
sen saat, kun teet liikkeen selinmakuulla tai 
seisten pää ja selkä seinää vasten. Vedä nauha 
päälakeen asti ranteet lattiaa/seinää pitkin.

ALARAAJOJEN LOITONNUS

VOIT tehdä liikkeen tuolilla istuen tai lattialla 
kyynärnojassa selinmakuulla, polvet koukussa. 
KIERRÄ kuminauha reisien ympärille. Nosta 
jalkoja hieman ilmaan ja työnnä reisiä poispäin 
toisistaan. Palaa alkuasentoon liikettä jarrut-
taen. Voit tehdä liikkeen molemmilla jaloilla 
yhtä aikaa tai vuorotellen ensin yhdellä, sitten 
toisella jalalla. 

KAHVAKUULAHEILAUTUS 
ILMAN KUULAA

VOIT istua tai seistä. Aseta kuminauha molem-
pien jalkojen alle. Ota jalkojen välissä nauhan 
päistä kiinni niin, että nauha kiertää kantapäät. 
Kyykisty ja ojenna sitten vartalosi suoraksi kuin 
ponnistaisit hyppyyn. Kädet saavat nousta 
kohti kattoa. Palaa kyykkyyn jarruttaen. Liike on 
tehokas koko vartalolle. 

SELÄN LEPUUTUS

MARKON oma lempiliike on tämä: Asetu 
lat tialle selinmakuulle ja nosta jalat tuolille, 
seinälle tai vaikka tyynyjen päälle. Selkä lepää 
hyvin. Sulje silmäsi.
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Suunnan 
muutos
TEKSTI: PIA LAINE   |   KUVAT: EEVA ANUNDI

Jenni Salminen ei ole koskaan 
halunnut tehdä mitään muuta kuin 
puhaltaa lasia. Sairaus pakottaa 
etsimään uutta suuntaa. 
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Voimaa 
nivelten 
tueksi
TEKSTI: PIA LAINE  |  KUVAT: EEVA ANUNDI

Taru Siposen nivelrikko sai alkunsa 
nivelvammasta. Liikunnallinen 
työ auttoi tekonivelleikkauksesta 
kuntoutumisessa.

Ä äni kuulosti siltä, kuin oksa 
olisi katkennut. Se kuului pi-
tuushyppypaikalta, Taru Si-
posen polvesta. 

”Ääni oli niin kova, että koko Pirkkahalli 
raikasi”, kertoo Siponen. 

Oli vuosi 1990. Parikymppinen Siponen 
opiskeli liikunnanohjaajaksi Varalan urhei-
luopistolla Tampereella ja vuorossa oli 
yleisurheilujakso paikallisessa urheiluhal-
lissa. 

Ensimmäinen diagnoosi oli polvilumpion 
murtuma. Polvi kipsattiin, mutta pian rönt-
gen kertoi, ettei mitään murtumaa ollut-
kaan. Sitten epäiltiin ja hoidettiin vammaa 
polvikierukassa. 

Kesti viitisen vuotta, ennen kuin polviki-

vun oikea syy löytyi. Magneettikuva paljas-
ti, että ristiside oli poikki. Yleensä katken-
nut polven eturistiside laittaa stopin liikun-
nalle, mutta Siposen piti liikkeessä hyvä li-
haskunto.

”Aktiivinen liikkuja pystyy näköjään elä-
mään ja liikkumaan ilman ristisidettäkin”, 
Siponen kertoo.  

Ikävästi päättyneestä pituushypystä on 
kulunut 30 vuotta. Siponen on sittemmin 
käynyt läpi useita polvileikkauksia. Niistä 
viimeisimmässä hän sai polveensa tekoni-
velen.

Vanhasta urheiluvammasta oli vuosien 
kuluessa kehittynyt pitkälle edennyt nivel-
rikko. 
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Klikkaa lehdensähköiseen näköisversioon!



Ilmoituskoot ja esimerkkihinnat 
Kaikki ilmoitukset ovat nelivärisiä.  
Ilmoituksita ei makseta arvonlisäveroa (alv. 0 %).

Ilmoitusmyynti: palvelu- ja markkinointikoordinaattori  
Marita Jurvelin, puh. 040 5164 401, marita.jurvelin@reumaliitto.fi

Aukeama
460 x 297 mm
+ leikkausvarat
5 mm

Sijoita sisältöelementit 
vähintään 10 mm  
ilmoituksen reunasta.

Takakansi
230 x 260 mm
+ leikkausvarat
5 mm

Sijoita sisältöelementit 
vähintään 10 mm  
ilmoituksen reunasta.

Hinta
3 300 €

Hinta
5 700 €

Koko sivu
230 x 297 mm
+ leikkausvarat 5
mm

Sijoita sisältöelementit 
vähintään 10 mm  
ilmoituksen reunasta.

Hinta
sisäkannet 3 100 €
muut sivut 2 900 €

Puoli sivua vaaka
leikkaukseen
230 x 146 mm
+ leikkausvarat
5 mm

Sijoita sisältöelementit 
vähintään 10 mm  
ilmoituksen reunasta.

Hinta
2 150 €

Puoli sivua pysty
leikkaukseen
113 x 297 mm
+ leikkausvarat
5 mm

Sijoita sisältöelementit 
vähintään 10 mm  
ilmoituksen reunasta.

Hinta
2 150 €

Puoli sivua pysty
tekstialueella
98 x 250 mm

Hinta
1 900 €

1/4 sivua pysty
98 x 123 mm

Hinta
1 100 €

1/4 sivua vaaka
190 x 62 mm

Hinta
1 100 €

1/3 sivu 
98 x 155 mm

1/6 sivu 
98 x 82 mm

Hinta
800 €

Puoli sivua vaaka
tekstialueella
190 x 123 mm

Hinta
1 900 €

Pyydä  tarjous adverto-riaalista!

Hinta
1 500 €
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Ilmoitusliitteet
Lehden väliin saa ilmoitusliitteitä 
stiftaamalla ja liimatipalla kiinnitettyinä 
sekä irtoliitteinä. Vaihtoehtoja on hyvin 
monenlaisia. Pussitettuna lehden 
mukaan saa suuriakin tuotenäytteitä. 
Kysy lisää erilaisista vaihtoehdoista!

Hinta: Hinnat vaihtelevat  
tapauskohtaisesti. Pyydä tarjous.

Aineistot: Liitteiden teknisistä seikoista on 
aina syytä neuvotella etukäteen  
ilmoitusmyynnin kanssa.

Ilmoitusmyynti  
ja aineiston toimitus

Palvelu- ja  
markkinointikoordinaattori 
Marita Jurvelin 
Puhelin: 040 5164 401 
Sähköposti: marita.jurvelin@reumaliitto.fi

Ohjeet ilmoituksen 
tekemiseen
Painomenetelmä 
Heatsetrotaatio

Sivun koko 
230x297 mm

Valmiit aineistot 
Painovalmiina PDF-tiedostona.  
(Versio 1.6 tai uudempi)

Väriprofiili 
Väriarvot määriteltävä prosessiväreinä (CYMK). 
Kuvien värierottelussa käytetään ICC-profiilia 
ISO Coated V2 300. 

Kuvien resoluutio 
Korkearesoluutioiset CMYK-kuvat, 300dpi.

Fontit 
Kaikki kirjasimet täytyy sisällyttää mukaan 
pdf-tiedostoon.

Sivunvalmistus 
Susalainen, www.susalainen.fi 
Sähköposti: susa.laine@susalainen.fi

Lehden tiedot

Julkaisija 
Suomen Reumaliitto ry.  
– Reumaförbundet i Finland rf.
Osoite: Iso Roobertinkatu 22–22 A,  

00120 Helsinki 
Internet:  www.reumaliitto.fi 
Vaihde:  (09) 476 155

Painosmäärä 
Keskimääräinen painos 36 000 kpl,  
jakelu 32 000 kotitalouteen.

Formaatti 
Aikakauslehti, sivun koko 230x297 mm

Päätoimittaja 
Pia Laine 
Puhelin: 044 269 0509 
Sähköposti: pia.laine@reumaliitto.fi

Lehden tilaukset 
Leena Loponen 
Puhelin: 040 504 4536 
Sähköposti: leena.loponen@reumaliitto.fi

Kysy lisää  tarjouspake-teistamme!
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