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Ihmistä ei luotu istumaan.
Tehdään heti selväksi, että kiropraktikon ammatti on paljon muutakin kuin "niksauttelua", toisin
kuin yleisesti luullaan.
Mitä sitten kiropraktiikalla tarkoitetaan?
"Kiropraktiikka on tuki- ja liikuntaelinten sekä hermoston toiminnan ammattikunta, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena,
päästä varpaisiin. Diagnosoimme, hoidamme ja ennaltaehkäisemme tuki- ja liikuntaelinten
sairauksia sekä vaivoja. Yleisesti
luullaan toimintamme keskittyvän vain selkärankaan, mutta se
ei pidä paikkansa", kertoo Mannerheimintiellä sijaitsevan TäsmäTerveyden perustaja Roope RintaSeppälä.

"VASTAANOTOLLA keskustellaan asiakkaan kanssa ja selvitetään mahdollisimman tarkasti
ongelman tai kivun historia sekä
toistuvuus. Tutkitaan ja tehdään
kiropraktisia, neurologisia ja ortopedisiä testejä. Tarvittaessa lähetämme asiakkaan lääkärille tai
röntgenkuvaan, mutta jos röntgenkuvat ovat mukana käymme
ne läpi", Roope sanoo.
Olennaista on, että kipu saadaan hallintaan eikä se toistuisi.
Yksi syy ongelmien syntyyn on
liikkumattomuus. Istumme näyttöpäätteiden edessä, istumme lounastunnilla, istumme kotona television ääressä… ihmistä ei ole
luotu istumaan, vaan liikkumaan.
Istumisesta on ollut viime aikoina paljon keskustelua ja se ei ole
hyväksi terveydelle, eikä myöskään selälle. Istuminen luo paineen alaselkään ja välilevyihin,
joka voi aiheuttaa ajan kanssa ongelmia. Seistessä paine tasaantuu.
"Optimaalinen tila ihmiselle olisi aika ennen kaupungistumista,
silloin liikuttiin ja syötiin hyvässä
suhteessa. Metsässä kävely on hyvä tapa edesauttaa terveyttä", Atte kertoo.

TÄSMÄTERVEYS on kiropraktik-

koklinikka, jossa vastaanottoa pitää Roopen lisäksi Atte Kinnunen. Atella on vastaanotto myös
Tampereella Terveystalossa, Roopekin auttaa asiakkaitaan osan
viikkoa Nummelan toimipisteessään.
Kiropraktikot kouluttautuvat
usein Englannissa, kuten myös
Roope ja Atte. Molemmat ovat
suorittaneet viisi vuotta kestäneen yliopistotutkinnon.
"Asiakkaat tulevat vastaanotollemme usein myöhäisessä vaiheessa, kivun pakottamana."
Rinta-Seppälän ja Kinnusen
mukaan kiropraktikko on monesti asiakkaan viimeinen oljenkorsi, kun se voisi olla ensimmäinen.
"Kipu saa ihmisen liikkeelle ja
tulemaan vastaanotolle. Ammattimme hieno puoli on, kun voi
auttaa", Atte kertoo.

YLEISIN syy kiropraktikon tapaamiseen on alaselkäkipu, mutta
myös muut kiputilat, lihasten jäykkyys, iskiasvaivat sekä toiminnalliset ongelmat tuovat asiakkaita
TäsmäTerveydelle. Atte ja Roope
korostavat, että kivun ei tarvitse
olla ainoa syy tapaamiselle.
"Jaksatko istua autossa kaksi
tuntia ilman taukoa? Onko selkäsi aamujäykkä? Vaikka suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu
kipujen hyväksyminen, ei epämukavuustilaan tarvitse sopeutua",
Atte painottaa.

➤ TäsmäTerveys
Atte Kinnunen (edessä) ja Roope Rinta-Seppälä havainnollistavat hoitotilannetta. Roope toimii yrittäjyyden
lisäksi kiropraktikkoliiton puheenjohtajana. Kuvasta puuttuu kivun hoitoon erikoistunut koulutettu hieroja
Maarit Toivonen, joka aloitti toimintansa uutena yrittäjänä maaliskuussa.
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OTZ - maailman
mukavimmat kengät
OTZ-kenkien salaisuus:
anatominen muotoilu ja antimikrobinen
pohjallinen. Jalkaan täysin mukautuvat
kengät sopivat aivan jokaiselle.
Laaja väri- ja kokovalikoima.

Täydelliset housut
Paras istuvuus ja täydelliset muodot kaikille
vartalotyypeille hoikentavilla housuilla
– koot 32-48, eri pituuksia, yli 20 väriä.

KESÄN CAPRI-, HOUSU- JA FARKKUVÄRIT
nyt myymälässä ja verkkokaupassa.
UUTTA! Laurie-hameet

www.dressingroom.ﬁ

ALE ALKOI -40%
mm. Betty Barclay, Divas, Elton,
Jórli, Lebek, Micha, Ouí, Promise

Ma-pe 10-18, la 10-14
www.dressingroom.ﬁ

