
H
ETI tervehdittyämme Pirkko 
Lahti pistää muutamat 
mediassa toistetut väitteet 
ruotuun.

– Julkisuudessa on ollut paljon 
esillä sellainen ajatus, että yksin elä-
villä ja vanhoilla pareilla olisi nyt 
korona-aikana kamalan vaikeaa. Se 
ei ole totta. Olemme tottuneet ole-
maan itseksemme ja toimimaan elä-
mässä omalla tavallamme. Nyt erona 
on vain se, ettemme pysty tapaa-
maan ihmisiä, hän sanoo. 

– Sen sijaan perheille tämä tilanne 
on kova paikka. On pyöritettävä per-
hearkea, tuettava etäkoulun kävijöitä 
ja tehtävä omat etätyöt.

Pirkko Lahden oma korona-arki 
lähti käyntiin varsin hyvin.

– Olin kymmenen vuotta suunni-
tellut, että siivoan kaapit. Nyt olen teh-
nyt sen. Seuraavaksi siivosin kirjahyllyt, 
sitä seuraavalla viikolla tein kotona kau-
heasti ruokaa. Sitten on käyty mökillä 
ja siivottu. Nyt täytyy todeta, että alkaa 
olla jo vähän tylsää, hän tunnustaa.

– Minulla on kotona muistisairas 
mies. Hän kysyy joka päivä, mihin 
lähdemme. Päivittäin minun on ker-
rottava hänelle, että tänäänkään 
emme voi lähteä mihinkään, koska 
on tämä korona, Lahti kertoo. 

Vaikka hänen miehensä ei enää 
pääse kovin hyvin itse liikkeelle, 
monet muistisairaat ovat kovasti 
menossa.

– Usein muistisairauteen liittyy, 
että potilaat liikkuvat paljon. Heitä 
on vaikea pitää hoitolaitoksissa pai-

Eväitä hyvään elämään
Psykologi Pirkko Lahti oli tulossa Suomen Nivelyhdistyksen 20-vuotisristeilyn pääpuhujaksi. 
Poikkeusolot muuttivat suunnitelman, joten juhlapuheen sijaan hän antaakin nyt eväitä 
arkeen kaikille Niveltiedon lukijoille.

Psykologi Pirkko Lahti oli kutsuttu Suomen Nivelyhdistyksen 20-vuotisristeilyn juhlapuhujaksi, mutta nyt hän ker-
tookin ajatuksiaan hyvästä arjesta ja hyvän elämän perusaineksista kaikille Niveltiedon lukijoille.
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kallaan. Myös se on selitys suuriin 
koronakuolleisuuslukuihin laitok-
sissa, toteaa Lahti. 

Onnellisen elämän
perusasiat
Suomen Nivelyhdistyksen 20-vuo-
tisjuhlaristeilyn pääpuhujaksi pyy-
detty Pirkko Lahti oli jo ennättänyt 
miettiä, mitä risteilyllä puhuisi.

– Ajattelin puhua hyvän elämän 
lähtökohdista: kun toisessa vaaka-
kupissa on krooninen sairaus ja sen 
kanssa eläminen, mitä toisessa vaa-
kakupissa on sellaista, joka kantaa 
sairaudesta huolimatta.

Onnellisen elämän perusasiat ovat 
Lahden mukaan lopulta hyvin yksin-
kertaiset:

1) on jotain tehtävää,
2) on jotain toivottavaa,
3) on jotain rakastettavaa.

– Jos miettii sairauden kanssa elä-
mis tä, on hirveän pitkä prosessi 
hyväksyä oma sairastumisensa. Siinä 
on monta eri vaihetta. Sairauden 
kanssa pitää tulla sinuiksi ja se täytyy 
hyväksyä osaksi itseään. Jos jää kiinni 
sellaiseen vaiheeseen, jossa harmitte-
lee hirveästi sairauttaan, siihen menee 
paljon energiaa, Lahti summaa. 

Ihminen kaipaa elämäänsä turval-
lisuuteen liittyviä asioita, ja kohtuul-
linen toimeentulo on yksi elämän 
peruskivistä. 

– Jatkuva rahapula on mielenter-
veydelle todella raskas. Ei ole tär-
keää, onko rikas vai köyhä – kunhan 
tietää oman rahankäyttömahdolli-
suutensa ja tulee sen kanssa toimeen, 
sanoo Lahti.

– Psykologian oppien mukaan 
ihmisen pitäisi noin 40-vuotiaana 
tietää, millä rahoilla hän tulee koh-
tuullisesti toimeen, löytää kohtuul-
lisen toimeentulon ja on turvassa 
itsensä kanssa.

Nyt on tärkeää tarttua 
puhelimeen
Poikkeusoloissa henkisen tukiver-
kon merkitys entisestään korostuu.

– Yleensä aina sanotaan, että on 
tärkeää olla hyvä ystävä, mutta kriisi-

tilanteessa, esimerkiksi sairastuessa 
tarvitaan useampia ihmisiä, joille 
voi puhua. Kriisiä käydään läpi niin, 
että sitä kerrotaan sanasta sanaan 
useita kertoja. Jos minulla on esi-
merkiksi neljästä kuuteen ihmistä, 
joille voin kertoa, mitä lääkäri 
minulle sanoi, mitä minä sanoin, 
miten minun lapseni voi ja mitä 
minulle tapahtui, verkosto kantaa 
minut kriisin yli, Lahti kuvailee.

– Olen usein puhunut arkun-
kantajista. Kun on elossa, pitäisi  
olla kuusi lähi-ihmistä, joille voi 
puhua.

– Jos minulla sen sijaan on vain 
yksi ihminen, jolle puhun kaikki 
asiani, se ihmissuhde tukehtuu 
ennen pitkää.

Kuusi lähi-ihmistä kuulostaa 
nykymaailmassa oikeastaan aika 

paljolta. Pirkko Lahti kehottaa kui-
tenkin tietoisesti hankkimaan heitä. 
Luotettavia tuttuja kannattaa etsiä 
lisää, ellei sellaisia vielä ole.

– Pitää olla itse aktiivinen. Ei voi 
istua sohvan nurkassa odotta massa, 
että joku vain tulee. Ventovieraalle 
on joskus myös helpompi puhua 
kuin lähi-ihmisille, Lahti rohkaisee.

– Sosiaalisten suhteiden kannalta 
pitää ajatella, ettei ole aina vain otta-
massa, vaan on myös itse se, joka 
tarjoaa apua joillekin, on kuuntelija 
ja kanssamatkaaja. 

Ihmissuhteita on vaalittava, ettei-
vät ne hiivu ja haalistu.

– Aika usein ihmiset löytävät ne 
hyvät ystävänsä vanhoista kouluka-
vereista. Ihmisiin täytyy kuitenkin 
pitää systemaattisesti yhteyttä: jos 
vain kerran vuodessa soitan ihmi-
selle, ei hän pysy mukana, Lahti 
muistuttaa.

On luonnollista, että sairaus ja 
eristys voivat viedä mielialan mata-
laksi. Alakuloisena tai masentu-
neena yhteydenpito muihin ihmi-
siin ei ole helppoa. Silloin on lähi-
piirin vuoro auttaa.

– Jos jonkun aikaa soitan aktiivi-
sesti ihmiselle, kannan häntä jon-
kin matkaa, että hän pääsee vaikean 
tilanteen yli. Mahdollisesti hän sit-
ten vuorostaan tukee minua, kun 
minulla on vaikeaa. Aina se ei mene 
näin tasa-arvoisesti: toiset ihmis-
suhteet ovat sellaisia, joissa saa, toi-
set sellaisia, joissa joutuu antamaan.

Jos Pirkko Lahti tietää jonkun 
läheisensä olevan masentuneissa 
tunnelmissa, hän soittaa tälle aktii-
visesti.

– Soitan tällaisessa tilanteessa 
olevalle ihmiselle joka ilta tai pyy-
dän häntä soittamaan. Tarkistan 
tiettyjä asioina: onko hän käynyt 
ulkona, syönyt kunnolla, onko hän 
levännyt…

Lahden mukaan jo tällainen kah-
den viikon vierelläkulkeminen voi 
pelastaa pahimmalta masennuk-
selta ja tuoda ihmiselle sen ver-
ran pontta, että hän lähtee itse liik-
keelle.

– Aktiivinen yhteydenpitäjä 
on hyvässä asemassa. Tiedän, että 
ihminen kokee helpotusta heti, kun 
on soittanut tai lähettänyt viestin.

– Ainakin korona on osoittanut 
ihmissuhteiden tärkeyden. Soitot 
ovat hirveän tärkeitä, ne ovat pie-
niä muistutuksia siitä, että olet ole-
massa, joku ajattelee sinua, Lahti 
painottaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin 
liittyy kipu, ja se ehdollistaa masen-
nukselle. Kipu on erittäin mieltä 
kuluttava asia. Harvoin pystytään 
sairautta kokonaan korjaamaan, 
kroonisuus on vaikea hyväksyä. 

– Ihminen toimii kokonaisuu-
tena. Vaikka on kuinka fyysinen sai-
raus, siihen liittyy aina mielen reak-
tioita. Esimerkiksi lonkka- tai selkä-
kipu on valtavan kuluttavaa ihmisen 
kannalta. Aina tarvitaan toivoa: että 
edessä on leikkaus, tulee joku uusi 
lääke tai muu hoito.

“Aktiivinen
yhteydenpitäjä 
on hyvässä 
asemassa.”
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Jokaisella on omat tapansa 
selviytyä
Jokainen meistä on kehittänyt vuo-
sien varrella oman tavan selviy-
tyä vaikeista ajanjaksoista. Joku voi 
vetäytyä omiin oloihinsa, joku toi-
nen kävellä hirveästi, joku syö liikaa, 
joku ryypiskelee.

– Me ammattilaiset emme voi 
sanoa ihmiselle, että näin ei voi toi-
mia, ellemme tarjoa tilalle jotain 
parempaa keinoa, jonka avulla hän 
voi selviytyä, sanoo Lahti.

Jokaisen on joka tapauksessa hyvä 
tunnistaa, mikä on se oma tapa sel-
viytyä vaativista tilanteista. Itselle 
vahingollisten selviytymiskeinojen 
kurimuksen voittamiseen tarvitaan 
usein ammattilaisen apua. Tarvitaan 
lääkäri, psykologi tai muu terveyden-
huollon ammattilainen, joka sanoo: 

sinulla on oikeus syödä, ryypätä 
ja tupakoida liikaa, mutta samalla 
aiheutat itsellesi tällaisia kieltei-
siä asioita. Miten voisit muuttaa toi-
mintaasi niin, ettet enää vahingoita 
itseäsi?

– Yhden kerran sanominen ei 
auta, mutta ei auta myöskään nal-
kuttaminen. Ihmisen pitää oivaltaa, 
mitä hän tekee itselleen. Pelkkä tieto 
ei yleensä saa ihmistä muuttamaan 
käyttäytymistään.

Jotta ihminen pystyisi tekemään 
hyvinvointitekoja itselleen, on hänen 
myös välitettävä itsestään.

– Aikoinaan kävin arkkipiispan
kanssa aika paljon keskusteluja. 
Uskonnon perusasiahan on rakkau-
den kaksoiskäsky: ”Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi ja Jumalaasi 
yli kaiken.” Ja minä kun olen tavan-
nut jatkuvasti ihmisiä, jotka eivät 
rakasta itseään.

– Olenkin monesti sanonut, että 
sen pitäisi olla rakkauden kolmois-
käsky. Jotta ihminen oppisi rakasta-
maan myös itseään.

Työssään psykologina Pirkko 
Lahti kertoo olleensa jatkuvasti 
tekemisissä sellaisen ihmisryhmän 
kanssa, joka hylkää itsensä. 

– Siihen ryhmään on äärimmäi-
sen vaikea saada kontaktia, heitä on 
äärimmäisen vaikea auttaa. Toisessa 
ääripäässä on sitten tämä ryhmä, 
joka rakastaa itseään liikaakin, eli 
narsistit.

Itsensä hyväksymistä ja iän 
tuomaa viisautta
Yhtenä suurimmista elämänläk-
syistä Pirkko Lahti nostaa esiin 
itsensä hyväksymisen. Elämänkaa-
ren mittaan oman itsen hyväksy-
minen on eri ikävaiheissa eri tavoin 
haasteellista.

– Murrosikäiselle se on hir-
veän iso haaste. Silloin vikaa etsi-

tään nenästä, säärestä ja ties mistä. 
On paljon myös ihmisiä, jotka käy-
vät koko elämänsä taistelua minäku-
vansa kanssa.

– Aikuisiässä ihmiselle tulee puo-
lestaan raha- ja uranäkemyksiä, joita 
on vaikea täyttää. Niiden aiheutta-
misessa media tekee hurjasti työtä. 

Tuoko vanhuus meille sitten vii-
sautta?

– Kyllä. Ikääntyminen tuo suh-
teuttamisen taitoa, ja luulen, että 
viisaus on osittain sitä. Kun elämän-
kokemusta on kertynyt, maailma ei 
ole niin mustavalkoinen eikä kaik-
keen tarvitse reagoida tuomiten. 

Toisaalta vanhuuteen kuuluu usein, 
että kaikki vanha on hyvää ja muu-
tokset ovat vaikeita, konservatiivi-
nen ajattelu lisääntyy. 

– Väitän, että osa vanhemmasta 
väestä ei ole hirveän paljon muutta-
nut elämäntapojaan edes koronan 
myötä. Heidän ajatuksensa on, että 
onhan näitä kriisejä ollut ennenkin. 
Osa sitten reagoi vähän vahvemmin. 

Iän myötä kaikenlainen hötkyily 
vähenee.

– Parhaimmillaan tieto alkaa 
muuttua kokemuksen kautta tai-
doksi, terve järki nousee ratkaisujen 
pohjaksi, erittelee Lahti iän muka-
naan tuomaa viisautta.

Olet kyllin hyvä ihminen!
Ajattelun painottaminen siihen, 
mitä vielä pystyn tekemään ja mitä 
minulla vielä on, sen sijaan, että kes-
kittyisi ongelmiin ja sairauksiin, on 
tärkeää.

– Kohtuullinen terveys kuuluu 
hyvään elämään. Jos kysyn ihmiseltä, 
mitä hänelle kuuluu, ja hän vain ker-
too, että hänellä on kipuja siellä ja 
kipuja tuolla, sairaus vangitsee ihmi-
sen mieltä. Sairauden vangiksi jää-
minen on aika paha juttu. Mutta jos 
näkee, että onhan minulla koti, koh-
tuullinen toimeentulo, hyviä ystäviä, 
ja sitten minulla on tämä sairaus, pai-
notus on kutakuinkin oikein, Lahti 
pohtii.

78-vuotias Pirkko Lahti pitää itse 
kiinni siitä, että opettelee aina sään-
nöllisesti jonkin uuden asian.

– Olen aina onnellinen, kun opin 
uuden taidon, ja olen hämmästynyt, 
miten uutta voi yhä oppia – ja miten 
hirveän paljon oppii, kun vaan ryh-
tyy opettelemaan. 

“Ikääntyminen tuo 
suhteuttamisen taitoa.“
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– Viimeksi opin soittamaan puhe-
limellani ns. ryhmäpuheluja eli 
puhumaan viiden ihmisen kanssa 
samanaikaisesti yhdessä puhelussa. 
Hauskinta oli ehkä oppia viisivuo-
tiaan opastuksella sirkustemppuja, 
Lahti kuvaa viime aikojen oppimis-
kokemuksiaan.

– Toinen periaate, josta pidän 
kiinni on: olen kyllin hyvä ihminen. 
Kukaan meistä ei pysty olemaan täy-
dellinen, mutta jokainen meistä täyt-
tää yhteiskunnallisesti oman ihmi-
senpaikkamme. Se täytyy sanoa itsel-
leen, sitä ei tule kukaan muu sano-
maan.

Ihmisellä on suunnaton tarve olla 
hyödyllinen. 

– Saatuaan lapset ja lapsenlap-
set kasvatetuksi ja jäätyään eläk-
keelle, ilman aktiivisesti yhteiskun-
taan sitovaa tekijää, aika moni van-
hus sanoo olevansa hyödytön. Siihen 
ei auta vastata, että kyllä sinä olet tär-
keä ihminen – se ei mene läpi. Täy-
tyy löytää ne konkreettiset esimerkit, 
kuka häntä tarvitsee ja miksi häntä 
vielä tarvitaan. 

– Jos on elänyt pitkässä parisuh-
teessa ja toinen on menehtynyt, 
voi tulla kokemus, että itse on ihan 
turha. Mutta silloinkin voi olla tärkeä 
jollekin lähi-ihmiselle. Sitä ei vain 
aina huomaa, pohtii Pirkko Lahti.

Oman elämän inventaario
Ihmiselle on ominaista tehdä elä-
mästään inventaariota.

– Itsekin olen alkanut tehdä itsel-
leni vuotuisen inventaarion. Voisin 
suositella sitä muillekin. Aina vuo-
den päätyttyä kirjoitan yhden A4:n 
elämästäni: katson, olenko pitänyt 
luentoja, olenko käynyt esimerkiksi 
kulttuuriharrastuksissa, olenko käy-
nyt mökillä, olenko käynyt jollakin 
matkalla… 

Nelikymppisen ihmisen kriisi-
maailmaan kuuluu miettiä, mikä 
hänestä piti tulla isona. Silloin ihmi-
nen toteuttaa usein isoja muutok-
sia: ottaa eron, lähtee opiskelemaan, 
vaihtaa ammattia. Eläkkeelle jää-
mistä seuraavat usein monenlaisten 
aktiivisten toimintojen vuodet.

– 75–80-vuotiaana ihminen alkaa 
tehdä elämänsä inventaariota: tarvi-
taanko minua. Tulee myös vaihe, jol-
loin minua ei enää tarvita. Sen kiel-
täminenkään ei ole hyvä, Lahti muis-
tuttaa.

– Lopulta nousee esiin kysymys 
exitistä; onko oikeus tehdä itselleen 
jotain, jos on vaikeita kipuja. Siitä ei 
haluta keskustella, nuoremman on 
kauhean vaikea ottaa siihen kantaa. 
Aihe on tulenarka, kuolinavun anta-
misen suhteen keskustelu sammute-
taan välittömästi, hän miettii.

Toivo on yksi Pirkko Lahden esiin 
tuomista hyvän elämän peruspila-
reista. Myös pitkäaikaissairaan van-
huksen täytyy saada säilyttää toivo. 

– Hoitohenkilökunnan ei pidä 
viedä toivoa. Elämää katsotaan 
lopulta yhä lyhyemmin askelin: kat-
sotaan huomiseen, katsotaan iltaan, 
yksi päivä kerrallaan silloin, kun on 
hyvin huono tilanne, toteaa Lahti.

Opitaan olemaan
Suomalaisilla on aina hyvin korostu-
nut tarve olla hyödyksi, saada jotain 
aikaan. Korona-aikana joudumme 
kuitenkin oppimaan elämästä jotain 
uutta.

– Voi oppia vain olemaan, voi 
oppia hyväksymään sen, ettei elä-
mässä olekaan mitään pakkoa.

– Itse olen työelämässäni elänyt 
minuttiaikataulua. Tiukat aikatau-
lut ajoivat aina iltaisin ajoissa nukku-
maan, että selvisin seuraavasta työ-
päivästä. Nyt voinkin illalla nukku-
maan mennessä ajatella, että hei, 
minulla ei ole huomenna mitään pak-
koa! Tässä on paljon vapautta.

– Samalla vapaudessa on suuri 
kahle: vaikka on vapautta ja hurja 
määrä aikaa, sitä ei voi käyttää niin 
kuin haluaisi, kiteyttää Lahti koro-
na-arjen merkitystä.

Olemisen opettelusta Pirkko Lah-
della on riemastuttava muisto viime 
kesältä, kun hän oli matkalla Vienan 
Karjalassa, Solovetskin luostarisaa-
rella.

– Halusin nähdä valkeat valaat. Saa-
rella oli tarkoitus viipyä vain yksi päivä, 
joten otimme mukaan vain repun ja 
välttämättömät tarvikkeet. Matkalla 
saarelle tuli hirveä myrsky. Kaikki vain 
lentelimme ympäri laivankantta ja 
oksentelimme, hän kertoo.

– Meitä jäi noin 300 ihmistä saa-
reen, jolta ei löytynyt tarpeeksi huo-
neita eikä mitään muutakaan. Nukuin 

Pirkko Lahti muistelee reissuaan Solovetskin luostarisaarelle, jonne hän 
jäi myrskyn vuoksi jumiin neljäksi päiväksi ilman mukavuuksia. Oheisessa 
kuvassa innokas matkaaja on tosin Aasian-kiertueella Myanmarissa.
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Kirjallisuus ja kirjoittaminen on aina ollut psykologi Pirkko Lahdelle tär-
keää. 

– Kun koronaeristys alkoi, kaikki muut menivät varaamaan vessapa-
pereita, minä menin ostamaan kirjoja. Ne olen jo kauan sitten luke-
nut, mutta nyt tilaan kirjoja netistä lisää. Olen hyvin ilahtunut esimer-
kiksi Elizabeth Stroutin romaaneista. Hänellä on hyväntuulinen, kiva 
tapa kuvata ihmisiä. Hän näkee hyväksyvästi ihmisten erilaisuuden. 

Elizabeth Stroutin erinomainen kirja Olive Kitteridge on ilmestynyt 
tänä vuonna suomeksi (suom. Kristiina Rikman, Tammi 2020). 

Pirkko Lahden lukulistalla ovat olleet tänä keväänä myös Lucinda 
Rileyn Seitsemän sisarta -sarjan viimeisin osa, Kuun sisar (suom. 
Hilkka Pekkanen, Bazar 2020).

Tietokirjoista hän on innostunut etenkin historian professori Hen-
rik Meinanderin teoksesta Samaan aikaan. Suomi ja maailma 1968 
(suom. Kari Koski, Siltala 2019).

– Olen lukenut noin parikymmentä kirjaa koronakriisin aikana, ker-
too Lahti.

– Kirja antaa pakomatkan yksinäisyydestä. Kirja, hyvä elokuva tai 
tv-sarja ovat myös pakomatkoja kivusta, hän vinkkaa.

Pirkko Lahden mielestä myös ihmistä kiinnostavat televisio-ohjel-
mat ja tv-sarjat voivat auttaa selviytymisessä.

– Kaikki, mikä vie hetkeksi pois akuutista kiputilasta, antaa levon – 
oli se sitten vaikka Kauniit ja rohkeat. Myöskään koronauutisiin kou-
kuttuminen ei ole hyvä asia. Niistäkin on välillä tärkeää irtautua.

Lahti kertoo, että hän yritti kauan saada ikäihmisten jumppia tele-
visioon, mutta isot kanavapomot MTV:llä ja Ylellä eivät ottaneet 
onkeensa hänen ideaansa ikäihmisten kunnon hoitamisesta. 

– Teimme jo valmiiksi tarinajumppia, jotka olisi voitu lähettää vaikka 
aamupäivällä kymmeneltä, kun hoitolaitoksissa on saatu aamutoimet 
tehtyä, ja kaikki laitosten asukkaat istuvat television ääressä. Siitä olisi 
ollut apua hoitajillekin.

Nyt Lahden ja monen muunkin esittämä toive on sikäli kuultu, että 
TV2 tarjoaa arkiaamuisin klo 9.50 eri-ikäisille suunnatun jumppahet-
ken, joka uusitaan iltapäivisin klo 15.50.

Kirjoista ja kulttuurista 
iloa ja voimaa

miesoppaan kanssa samassa huo-
neessa, koska huoneita ei riittänyt 
kaikille. Saaressa ei ollut mitään, 
oli vain kuoppaiset tiet mutavelliä 
täynnä. Satoi koko ajan, mistään ei 
löytynyt sadetakkia, ei hammashar-
jaa, ei lääkkeitä, ei wifi-yhteyttä, ei 
mitään luettavaa… oli vain venäjän-
kielinen telkkari.

– Luostarin kahvilasta saattoi 
saada ostettua aamupalaksi yhden 
piirakan tai munkin. Muuten syötä-
vänä oli turskaa, juomana votkaa ja 
kaljaa. Päivästä toiseen oli kuljettava 
samoissa vaatteissa, mitään ei pysty-
nyt ostamaan. Kastuneet vaatteet oli 
kuivatettava patterin päällä… ja huo-
neessa oli jääkylmä. Ei ollut myös-
kään mitään tietoa, miten kauan 
tämä jatkuisi, Lahti muistelee.

– Olipahan kokemus. Aikaa oli, 
eikä tiennyt, mitä sillä ajalla olisi 
tehnyt. Joka ilta tuli tieto, ettei vielä 
päästä pois. 

– Sitten ykskaks, neljännen päivän 
iltana tuli tieto, että huomenaamuna 
kello viisi lähdetään. Mikä helpotus!

– Tuo reissu oli loistava testi. Sii-
hen nähden tämä koronavaihe on 
leikkiä – nyt riittää lukemista, voi 
katsella televisiota, saa mennä ulos 
kävelemään, nyt voi mennä mökil-
lekin, jossa on paljon puuhaa. Tämä 
on vapaus, jossa on vankilan rajat.

Vuonna 2021 alkavat 
uudenlaiset ”Linnan juhlat”
Suomen Nivelyhdistyksen 20-vuo-
tisristeily ei ole ainoa juhla, joka 
Pirkko Lahdelta on peruuntunut 
koronaviruksen takia.

– Helsingin kaupunki alkoi vuosia 
sitten kutsua neljäsluokkalaisia Fin-
landia-taloon ”Linnan juhliin”. Ehdo-
tin, että tätähän voisi soveltaa myös 
muihin ikäryhmiin. Seuraavan itse-
näisyyspäivän tienoilla oli tarkoitus 
kutsua arvalla yli 70-vuotiaita helsin-
kiläisiä Finlandia-taloon. 

Juuri haastattelupäivänä Pirkko 
Lahti on muiden kanssa päätynyt 
perumaan tapahtuman. Tänä vuonna 
tuota juhlaa ei voi vielä toteuttaa, 
mutta ne järjestetään vuonna 2021, 
toivottavasti. 
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Pikkutarkka työ sujuu 
ilman nivelvaivoja!
Terttu Ylipahkala on 76-vuotias helsinkiläisrouva, jolla arki on 
yhä hyvin aktiivista. Terttu toimii yrittäjänä käsityötarvikealan 
liikkeessä ja valmistaa myyntiin upeita koruja erilaisista luon-
nonmateriaaleista. 

Korujen työstäminen vaatii sorminäppäryyttä. Lihasten ja 
nivelten on toimittava, jotta pientenkin solmujen teko onnistuu 
vaivatta. Terttu koki pikkutarkassa työssä ajoittain haaste-
ita, mutta halusi löytää ratkaisun, jotta voisi jatkaa rakasta 
työtään.

VitaePron vaikutukset alkoivat tuntua melko nopeasti 
muutamassa kuukaudessa. Nyt Terttu on käyttänyt tuotetta 
jo useamman vuoden ja on todella tyytyväinen. Myös Tertun 
puoliso on ryhtynyt VitaePron käyttäjäksi huomatessaan kuin-
ka tyytyväinen Terttu on. 

”Pikkutarkka työskentely korujen parissa onnistuu ja myös 
vireystasoni on hyvä. Voin oikeasti suositella VitaeProta!”
toteaa Terttu hymyillen.

Terttu Ylipahkala, Korutaiteilija ja yrittäjä
VitaePro asiakas vuodesta 2016

Hyvä valinta koko kehon hyvinvointiin, 
erityisesti lihaksille ja nivelille

Tekstaa TERVEYS 65
numeroon 18333
Normaalihintainen tekstiviesti

Soita 0800 413 700
Ma-Pe 8.30-16.30
Ilmainen asiakaspalvelu

vitaepro.fi /lehti

NutraQ Oy
Tunnus 5017436
00003 VASTAUSLÄHETYS
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VitaePro® - tehokas koostumus
SISÄLTÄÄ ASTAKSANTIINIA, LUTEIINIA, ZEAKSANTIINIA, B12-, 
C-, D- JA E-VITAMIINIA, BOSWELLIA SERRATAA, SELEENIÄ 

SEKÄ OMEGA-3-RASVAHAPPOJA.

Sinulla on lisäksi nyt voitto-
mahdollisuus joka kuukausi!
Lue lisää Hyvinvointitonnin
arvonnasta: vitaelab.fi

NIVELILLE Boswellia serrata auttaa pitämään 
nivelissä viileän ja miellyttävän tunteen.

LIHAKSILLE D3-vitamiini edistää normaalin 
lihastoiminnan ylläpitämistä. 

VÄHENTÄÄ VÄSYMYSTÄ B12- ja C-vitamiini 
auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta. 

VASTUSTUSKYVYLLE seleeni, B12-, C- ja 
D3-vitamiini edistävät immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. 

SYDÄMELLE omega-3-rasvahapot DHA ja EPA 
edistävät sydämen normaalia toimintaa. Tutkittu 
vaikutus 250mg:lla EPA:a ja DHA:ta (2 kapselia/vrk). 

SUOJAA SOLUJA antioksidantit, seleeni sekä 
C-ja E-vitamiini edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Collagen Forte sisältää tyypin II kollageenia, seleeniä ja 
C-vitamiinia.

NIMI:

LÄHIOSOITE:

POSTINRO:             POSTITOIMIPAIKKA:

PUHELIN:                           SYNTYMÄVUOSI:

SÄHKÖPOSTI:
(antamalla s-postiosoitteeni hyväksyn että siihen lähetetään VitaeLabin tarjouksia)

ALLEKIRJOITUS:
(alle 18-vuotiaalta edunvalvojan)
Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Kyllä kiitos, ryhdyn VitaeLabin asiakkaaksi!

Saan VitaePro-kapseleiden ensimmäisen lähetyksen 
tutustumishintaan 15,90 € (yht. 20,80 sis. toimituskulut 4,90). Lisäksi 
saan kaupan päälle Collagen Forte ravintolisän (arvo 24,90).

Saan automaattisesti uuden lähetyksen joka seitsemäs viikko hintaan 36,70 (sis. postikulut 4,90).
Lahja toimitetaan ensimmäisen lähetyksen yhteydessä. Kestotilauksen sopimusehdot ensimmäises-
sä lähetyksessä, laskun takana. Tutustumistarjous koskee uusia asiakkaita. Asiakkuuden voi 
päättää milloin tahansa. 14 päivän täysi palautusoikeus. 

TOIMITUS SUORAAN KOTIIN  • LASKU PAKETIN MUKANA  • EI SITOUTUMISAIKAA

NYT TUPLASTI HYVÄÄ NIVELILLE
Tilaa VitaePro puoleen hintaan ja saat lahjaksi Collagen 
Forten nivelille (arvo 24,90 €).

Käyttämällä tuotteita yhdessä, saat enemmän 
vaikuttavia ainesosia niveltesi ja nivelrustojesi 
hyväksi.

Voimassa rajoitetun ajan.
Kaupan päälle nyt Collagen Forte


