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Toiminta-alue: 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkko-
nummi ja Vantaa. Jäseniä myös muissa 
kunnissa.

Lehden toteutus:
Tarja Hartman,  
päätoimittaja
Kari Kortelainen, ulkoasu 
Painos: noin 9 200 kpl
Paino: Paintek, Helsinki
Yhdistyksen toimihenkilöt:
Riitta Linnanmäki-Rinne,  
diabeteshoitaja
Piia Laine, toimisto ja myymälä
Toimiston sijainti:
Yhdistyksen toimisto, myymälä ja dia-
betesvastaanotto sijaitsevat Helsingin 
Kampissa, osoitteessa Malminkatu 24 
D 38. Portti 24 sijaitsee Radisson SAS-

hotellin takana, paina ovisummeria D 
38 ja summerin soidessa työnnä portti 
auki. Toimipiste sijaitsee sisäpihalla.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n  tiedotuslehti
Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
Aikakauslehtien Liiton jäsen

Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
Puh: 09-586 0520, fax: 09-586 05250

Sähköposti: toimisto@psdiabetes.fi, www-sivut: www.psdiabetes.fi
Tutustu Suomen Diabetesliiton kotisivuihin www.diabetes.fi

Myymälän aukioloajat 
Maanantai   10–16
Tiistai  10–17
Keskiviikko  10–16
Torstai  10–15
Perjantai (suljettu)
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KAMPIN KESKUS

U.K. katu

KAMPIN 
METROASEMA

DIABETESYHDISTYS

Diabetesmyymälä
Yhdistyksen tiloissa toimii yhdistyksen diabetesmyy-
mälä, jossa myydään edullisesti diabeteksen hoitoon 
liittyvää materiaalia. Tiedustelut puh. (09) 586 0520 
ja toimisto@psdiabetes.fi.

Myymälässä annetaan myös käyttöopastus tuottei-
siin. Tule tutustumaan!

Myymälän tuotevalikoimaan kuuluvat: 

• Verensokerimittarit, liuskat ja mittareiden  
paristot. Myymme mm. Rochen liuskatonta 
Accu-Chek Mobile verensokerimittaria. Tule  
tutustumaan ja mahdollisesti ostamaan omasi!  

• Lansettikynät, lansetit, insuliinikynät ja -kynä-
neulat 

• Insuliinin matka- ja kuljetuskotelot 
• Diabetestunnukset 
• Terveysvaikutteiset sukat 
• Jalka- ja perusvoiteet
• Diabetesliiton tuottamat oppaat ja ilmais-

materiaalit. 
• Adressit (onnittelu ja surunvalittelu)
• Glukoosipastillit, välipalapatukat, sokerittomat 

makeiset, jne.

JÄSENTARJOUKSET

Kaikki sukat  
ja kengät 
(Sievi aikuisille ja 
Feelmax lapsille) 

– 20 %
Mikroverenkiertoa  

elvyttävä  
hoitopaketti 

10 kertaa (á ½ tuntia) 

130 euroa
Hoitojen varaukset 09 586 0520
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P ä ä k i r j o i t u s

Marraskuun lopulla pidettiin Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen 
vuosikokous. Kokous sinänsä sujui ongelmitta. Kokouksessa hyväksyt-

tiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen 
jäseniä. Uuden hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin tammikuun kolman-
nella viikolla, jolloin hallitus järjestäytyi ja keskusteli tulevasta toiminnastaan. 

Syyskokouksen alkuun luvattu luento diabeetikkojen silmäsairauksista pe-
ruuntui viime tingassa luennoitsijan sairastuttua. Toinen harmillinen seikka oli 
se, että kokousväen kahvitarjoilua ei toimitettu oikeaan paikkaan eli juhlasa-
liin, vaan ihan muualle taloon. Kokouksen päättyessä kahvitarjoilu oli saatu 
siirrettyä oikeaan paikkaan. Pahoittelen näistä arvaamattomista tapahtumista 
aiheutunutta mielipahaa. Keväällä 2012 järjestään tilaisuus, jossa kuullaan dia-
beetikkoja koskeva silmäluento.

Yhdistyksen toimintaa tulevana vuonna toivottavasti vahvistaa yhdistyksen 
talouden kirjanpidon uudistaminen ja aikaisempaa nopeampi ja parempi ku-
lujen seuranta. Vuoden 2012 talousarviotulot jäävät suurin piirtein viimevuo-
tiselle tasolle, koska hallitus ei halunnut esittää kokoukselle jäsenmaksun ko-
rottamista. Se ehkä olisi mahdollistanut toiminnan laajentamisen. Hallituksen 
toimin on vaikea laajentaa tai tehostaa yhdistyksen toimintaa, koska taloudelli-
set voimavarat ovat viimevuotisesta tosiasiassa vähentyneet.

Yhdistys on panostamassa diabeetikkojen liikunnan edistämiseen. Lii-
kunnan merkitys on tiedostettu diabeetikoiden hoitotasapainoa parantavaksi 
tekijäksi. Liikunta vaikuttaa myös edullisesti myös diabeetikkojen henkiseen 
hyvinvointiin.

Osallistuin kansainvälisen diabetesliiton (IDF) kongressiin joulukuun alus-
sa. Käsitykseni diabeteksesta monimuotoisena ja yhteiskunnallisia voimavaroja 
vaativana tautina vahvistuivat. Diabeteksen tutkimukseen ja hoitoon panoste-
taan ympäri maailmaa. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä että, diabeteksen 
hallinnan merkittävin ja tärkein perusväline on verensokerimittari. 

Kun kehitysmaissa halutaan/vaaditaan, että diabeetikon olisi päästävä kaksi 
kertaa vuodessa laboratoriotutkimuksiin, niin havahduin. Helsingissä asuva-
na diabeetikkona käyn nykyään kaksi kertaa vuodessa diabeteslääkärissä. La-
boratoriossa otetaan kerran vuodessa veri- ja virtsanäytteet, ja toisen kerran  
mitataan vain HbA1c –arvo. Suomen nykyinen diabeteksen hoito ei ehkä ole 
sellaisella tasolla, jolla sen pitäisi olla. Ei ole monta vuotta siitä kun kävin dia-
beteslääkärillä ja laboratoriokokeissa neljä kertaa vuodessa. En pysty näkemään 
tässä kehityksessä ainakaan hoidon tason nousua. Myös verensokerin mittaus-
liuskojen käyttöä säännöstellään. Kannattaisi pohtia, miten tämä säännöstely 
vaikuttaa hoitotasapainoon.

	 Terveisin
	 Pentti	Lammi
	 puheenjohtaja

Asiaa tai ei

Diabeteksen 
hallinnan 
merkittävin ja tärkein 
perusväline on 
verensokerimittari. 
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Vastaanotto toimii osoitteessa Malminkatu  
24 D 38 (sisäpihalla), Helsinki (Kamppi).

HUOM! Vastaanotossa noudatetaan jäsen- 
ja ei-jäsen -hintoja. Otathan jäsenkorttisi 
mukaan vastaanotolle todentaaksemme 
jäsenyytesi!

Vastaanottojen ajanvaraukset
Puh. (09) 586 0520  
ja sähköpostilla toimisto@psdiabetes.fi.
Varatessasi aikaa sähköpostilla:
• ”vanha” asiakas; henkilötiedot
• uusi asiakas; henkilötiedot, perustiedot sai-
raudesta ja hoidosta.

Mittaukset
• Verensokerin mittaus (HemoCue) 
• Verenpaineen mittaus
• HbA1C eli pitkäaikaisen verensokerin mittaus  
(6 min.) 
• Verenpaineen vuorokausiseuranta. Sisältää 
seurantalaitteen asennuksen ja tulosten pur-
kamisen sekä lääkärin lähetteellä tulkinnan. 
Verenpaineen vuorokausirekisteröinti antaa lisää 
tietoa todellisesta verenpainetasosta eri vuoro-
kauden aikoina. Sen avulla saadaan myös selville, 
esiintyykö verenpaineessa normaalia vuorokau-
sivaihtelua ja ovatko yöaikaiset arvot pienempiä 
kuin päiväaikaiset.
• Uniapnea -mittaus, lääkärin lähetteellä

Varaa aika diabeteshoitajalle
Yhdistyksen diabeteshoitajan vastaanotolle voi 
varata ajan diabetesneuvontaan. Yksilöllisessä 
neuvonnassa perehdytään mm. ruokavalioon, 
verensokerin seurantaan ja pistämiseen. 
Ajanvaraukset puh: 09-586 0520 

Luennot:
Diabeteshoitajan luentoja sopimuksen mukaan 
järjestöille, yhteisöille, yrityksille jne. Kysy myös 
muita luentoja. 
Lisätietoja numerosta 09-586 0520 tai sähkö-
postilla toimisto@psdiabetes.fi.

Ravitsemusterapeutti
Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund 
antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistietoa 
mm. ruoka-aineallergikoille. Myös ruotsiksi.  
Vastaanotot sopimuksen mukaan  
puh. 09-586 0520

Ravitsemusterapiasta on apua mm. painon-
hallinnassa, korkean kolesterolin, munuaisen 
vajaatoiminnan ja syömishäiriöi den hoidossa. 
Ruokavalion suunnittelusta on apua myös 
verensokeriarvojen hallinnassa. 

Sisätautien erikoislääkärit

Diabetesvastaanotolla toimivat lääkärit ovat 
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen pereh-
tyneitä.  Heillä on myös muita erikoisalueita. 

Pekka Ahonen 
LKT, diabetologi
• lastentautien erikoislääkäri
• nuoret diabeetikot

Markku Saraheimo 
LT, diabetologi
• nuoruusikä diabeetikoilla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes 

Klas Winell 
LL, diabetologi
• diabeteksen kokonais-
valtainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes

Lääkäreiden palkkiot muodostuvat käytetyn 
vastaanottoajan mukaan. Kela palauttaa osan 
maksuista. 

Alle kolme päivää ennen varattua aikaa (paitsi 
äkilliset sairaustapaukset) peruutetuista sekä 
peruuttamattomista varauksista veloitetaan 
peruuttamismaksu. 

DiAbeTeSVASTAANOTTO
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Psykoterapiapalvelut
Erityistason psykoterapeutti 
Riitta Rauhalan ajanvaraus 
puh. 09-586 0520 

Vastaanottoajat sijoittuvat 
pääsääntöisesti klo 16.00 
jälkeen ja yksi käynti kestää 
45 minuuttia.

Terapiamuotona on lyhyt-
terapia, jossa tavoitteena 
on löytää ihmisessä olevien 
voimavarojen kautta ratkai-
suja eri ongelmatilanteisiin. 
Asiakkaan taustalla voi olla 
mm. masennus, pelot, sosi-
aalinen jännitys, vaikea elä-
mäntilanne tai kriisitilanne. 

Jalkaterapeutti
Jalkaterapeutti Katja Toivosen 
vastaanoton ajanvaraus puh. 
(09) 586 0520.
Kysy hoidoista ja hinnoista 
ajanvarauksen yhteydessä. 

Tue diabetestyötä!

Pääkaupunkiseudun Diabetes-
yhdistys ry. voi ottaa vastaan 
rahallista tukea esimerkiksi 
testamentin tai merkkipäivä-
lahjoituksen muodossa. Varat 
käytetään aina paikallistason 
toimintaan. 
Tarkempia tietoja saa toimin-
nanjohtaja Tarja Hartmannilta, 
puhelin 040 451 2700.

Ravitsemusterapeutin mietteitä ja 
vihjeitä painonhallintaan:
● Onko paino noussut? Harkitse onko tarpeen laihduttaa!

● Aloita laihduttaminen jo tänään, vaikka juhlat olisivat tie-
dossa lähipäivinä!

● Muista, että kuitu lisää kylläisyyden tunnetta ja siksi se auttaa 
painonhallinnassa.

● Kuitua saa riittävästi, kun syö täysijyväviljaa ja kasviksia run-
saasti ja monipuolisesti.

● Säännölliset ateriat auttavat painonhallinnassa. Epäsäännölli-
nen ateriarytmi altistaa naposteluun ja liikasyömiseen.

● Syötkö ”en mitään”, esim. makeisia vai kunnon välipaloja 
esim. hedelmiä ja voileipää.

● Syö mieluummin marjoja kuin hilloa. Hillot sisältävät run-
saasti sokeria.

● Onko Itämeren ruokavalio tuttu? Tutustu Itämeren ruokava-
lioon esim. diabetesliiton sivuilla www.diabetes.fi Itämeren 
ruokakolmiossa kerrotaan lähiruoasta, joka on hyväksi myös 
painonhallinnassa.

● Ruokien energiamääriä löydät esim.  sivuilta  www.fineli.fi

● Muista lautasmalli!

● Laihdutusvalmiste voi myös olla avuksi painonhallinnassa. 
Voit esim. korvata yhden aterian päivässä laihdutusvalmis-
teella.  HUOM!  Laihdutusvalmisteet eivät sovi ykköstyypin 
diabeetikoille.

● Liikunta edistää terveyttä. Etsi liikunnan iloa!

● Muista, että laihdutus ja liikunnan lisääminen edistävät 
terveyttä  laaja-alaisesti!

Painonhallintavinkit on koonnut laillistettu ravitsemusterapeutti 
Berit Haglund.
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Parisuhde tarjoaa kahdelle ih-
miselle mahdollisuuden kas-
vaa toisiaan kunnioittaviksi ja 

rakastaviksi vastuullisiksi ja toisiinsa 
sitoutuneiksi elämänkumppaneiksi. 
Tällainen huolenpito ja välittäminen 
kantaa niin myötä- kuin vastoinkäy-
misissä koko perhettä. 

Parisuhde ei kuitenkaan ole itses-
tään selvyys, jossa oikean puolison 
valinta takaisi helpon ja sujuvan 
elämäntaipaleen. Suhde on kuin 
puutarha, jonka hoitaminen on jat-
kuva prosessi. Kuihtuneen ja kitu-
kasvuisen puutarhan elvyttäminen 
uudelleen kukoistavaksi vaatii paljon 
rankempia toimenpiteitä kuin sään-
nöllinen perushuolto. 

Parisuhteen perushuoltoa voimme 
kutsua suhteen rikastuttamiseksi. Eri 
elämänvaiheissa kumppanit pitävät 
huolta itsestään, vuorovaikutukses-
taan ja läheisyytensä vaalimisesta. 
Parisuhteen rikastuttaminen on 
myös suhteen vahvistamista. Vahva 
suhde kestää paremmin elämään ja 
parisuhteeseen kuuluvia vaikeuksia 
sekä suhteen eri vaiheet. 

Parisuhteen vaiheet
Parisuhdetyytyväisyyteen vaikutta-
vat voimakkaasti myös puolisoiden 
oman elämän ikäkausimuutokset, 
perheen elämäntilanteet, työelämän 
paineet, terveydentila, sosiaalinen 
tuki sekä  lapsuuden kotien mallit. 
Suhteesta johtuvat kitkat eivät ker-
rokaan aina puolisosta, vaan usein 
oman elämän tilanteesta, väsymyk-
sestä tai paineista. 

Myös parisuhde pitää sisällään 
tiettyjä vaiheita ja ne voidaan jakaa 
kolmeen jaksoon: symbioosi, erillis-

tyminen ja kumppanuus.  
1. Suhteen alkuvaiheessa kumppa-

nit tuntevat sulautuvansa yhteen ja 
kokevat löytävänsä puuttuvan puo-
liskonsa. Ihastumiseen ja rakastumi-
seen liittyy vahvoja tunteita, yhteen-
kuuluvaisuutta ja läheisyyttä. Kump-
pani on kiinnostava ja erilaisuus on 
rikkaus. Yhdessä on hyvä olla.   

2.  Muutamien vuosien yhdessä 
olon jälkeen rakastumisen huuma 
arkipäiväistyy. Erilaisuus aiheuttaa 
ristiriitoja, vuorovaikutus kaipaa 
harjoittelua, omat ja kumppanin 
tarpeet ja tunteet eivät aina kohtaa. 
Erillistymisen aika on kuin murros-
ikä, joka haastaa rakkauden tekoi-
hin ja sitoutumisen vahvistamiseen. 
Tämä vaihe usein pelästyttää ja tuo 
mukanaan ahdistusta. Olenko valin-
nut väärän kumppanin? Olemmeko 
epäonnistuneet? On aika huoltaa ja 
vahvistaa suhdetta. 

3. Kun kumppanit tutustuvat 
omaan erillisyyteensä ja rakentavat 
luottamuksellista suhdetta, asioita 
voidaan kohdata turvallisesti myös 
erilaisina. Suhteeseen löytyy uusi ja 
syvempi kumppanuus yhteys. Rak-
kauden ja läheisyyden kokemus sy-
venee, kun osaa ja saa olla oma itsen-
sä. 

Suhdetta hoitamassa
Parisuhteen hoitaminen ja vahvista-
minen on hyvä aloittaa silloin, kun 
yhdessä on hyvä ja helppo olla.  Sa-
malla kun pidän huolta suhteesta, 
pidän huolta itsestäni. 

Ensimmäinen kysymys onkin esi-
tettävä itselleni: Mitä suhteeltani ja 
elämältäni toivon? Kun tunnistan 
omia tarpeitani ja toiveitani, olen 

kiinnostunut myös kumppanin tar-
peista ja toiveista. Suhteen perus-
ravintoa ovat puhuminen, kuunte-
lemin ja kosketus. Kun tiedän mitä 
kaipaan, ilmaisen odotukseni puo-
lisolle ja kasvatan tyytyväisyyttäni. 
Parisuhteen hoitaminen merkitsee 
myös huomaavaisuutta ja arvostusta, 
anteeksipyytämistä ja sovinnon ra-
kentamista. 

Yhteisellä matkalla 
Parisuhde ja perheen ihmissuhteet 
heijastuvat usein koko elämään, 
myös terveyteen ja työelämään. Tut-
kimusten mukaan hyvä parisuhde 
vahvistaa tyytyväisyyttä, terveyttä ja 
lisää elinikää. 

Parisuhteen hyvinvointi on myös 
vahva tuki lasten tasapainoiselle kas-
vulle ja kehitykselle. Sanotaankin, 
että ”lapsen koti on vanhempien 
suhde”. 

Vahva suhde tukee myös vaikeuk-
sien, ongelmien ja kriisien keskellä. 
Muuttuvat elämäntilanteet haastavat 
pareja opettelemaan uusia ja erityisiä 
parisuhdetaitoja. Erityisen merkittä-
väksi läheiset suhteet tulevat elämän 
kriisitilanteissa, sairastumisen tai 
menetysten keskellä. 

Elämää kohdanneet kriisit ja vai-
keuden voivat toimia pareja ja per-
heitä yhdistäen, mutta vaikutus on 
usein myös päinvastainen. Merkit-
tävää on se, miten avoimesti asioista, 
ristiriidoista ja tunteista puhutaan. 
Avoimuus vahvistaa luottamusta ja 
sitoutumista.  

Monissa tilanteissa jo asioiden esil-
le ottaminen, tunteiden sanottami-
nen ja kuulluksi tuleminen auttavat. 
Mitä enemmän parisuhteeseen ase-

Hyvä parisuhde – rikkautta 
ja voimavaroja arjessa
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tettuja paineita ja odotuksia saadaan 
avattua, sitä luontevampaa on asioi-
hin etsiä myös tukea. 

Tänä päivänä tukea on saatavilla 
kirjallisuudesta, koulutuksista, pari-
suhdeluennoista tai parisuhdekurs-
seista. 

Uusi avainnippu
Itä-Suomen yliopistossa valmistui 
syksyllä 2011 väitöstutkimus avio-
erojen syistä. Sen mukaan yleisim-
mät avioerojen syyt ovat läheisyyden 
puute ja ongelmat vuorovaikutukses-
sa. Nämä syyt liittyvät ns. parisuhde-
taitoihin ja taitojen puuttumiseen. 

Näiden taitojen vahvistaminen on-
kin ennaltaehkäisevää parisuhteen 
rikastuttamista ja vahvistamista. 

Yhä useammat pariskunnat etsiy-
tyvätkin hyvissä ajoin, usein jo seu-
rusteluaikana, harjaannuttamaan ja 
valmentamaan vuorovaikutustaito-
jaan tai rikastuttamaan suhteensa 
läheisyyttä. 

”Milloinkaan ei ole liian myöhäis-
tä löytää uusia avaimia läheisyyden 
oveen”, totesi myös parisuhdekurs-
sille saapunut 85-vuotias senioripa-
riskunta. He olivat esimerkkinä ikui-
sesta oppimisesta ja rikastuttamisen 
mahdollisuudesta. 

Lisätietoja Parisuhdetta vahvista-
vasta toiminnasta saa Parisuhdetoi-
minnan kotisivuilta: www.parisuh-
dekurssi.fi.  

Kataja Parisuhdekeskus ry sekä 
laaja parisuhdetoiminnan yhteistyö-
verkosto on sitoutunut tarjoamaan 
tukea parisuhteeseen. Toiminta on 
RAY:n tukemaa yksilöiden ja per-
heiden elämänlaatua parantavaa toi-
mintaa.  

Liisa	Välilä			
Toiminnanjohtaja,	TM,		

parisuhdekouluttaja	
Kataja	Parisuhdekeskus	ry		

”Parisuhteen ja perheen merkitys on korvaamaton”, sa-
novat  Sastamalan Karkussa asuvat Sinikka ja Tapani 
Taipale. Heidän poikansa Tuomas sairastui diabetek-
seen 8-vuotiaana ja sairaus oli melkoinen shokki koko 
perheelle. 

”Olen sairaanhoitajana tottunut diabeetikoihin, mutta 
minun oli vaikeaa hyväksyä sitä, että oma lapseni sairas-
tui. Alkuaikoina tunnelma kotona oli välillä kireä, sillä 
olimme niin peloissamme ja huolissamme Tuomaksesta.”

”Luulen, ettei meiltä riittänyt aina tarpeeksi huomiota 
ja voimia myöskään isommille lapsillemme ja he joutui-
vat kantamaan usein melkoisen isoa vastuuta.” 

Perhe kertoo avoimuuden ja rehellisyyden helpotta-
neen kuitenkin hiljalleen tilannetta. 

”Kerroimme sairaudesta avoimesti, osoitimme tun-
teemme, iloitsimme hyvistä jaksoista ja rukoilimme yh-
dessä, kun Tuomaksen tilanne oli epävakaampi” 

Tällä hetkellä diabetes on osa Taipaleen perheen elä-
mää. Tuomas on aikuistumassa ja suunnittelee omaa elä-
määnsä ja opiskelujaan. 

Äiti näkee näissä kuluneissa vuosissa monia tärkeitä 
vaikutuksia: 

”Minä uskon, että Tuomaksen sairaus on vienyt meitä 
lähemmäksi toisiamme myös avioparina. Olemme tar-
vinneet toistemme tukea ja rohkaisua.”

”Nämä vuodet ovat opettaneet arvostamaan elämää ai-

van uudella tavalla. Haluan nyt kertoa läheisilleni, miten 
tärkeitä ja rakkaita he ovat.  Nämä vuodet ovat antaneet 
myös rohkeutta olla lähimmäisenä toisten tukena ja vie-
rellä heidän elämänkriiseissään” 

”Tarvitsemme toisiamme  
nyt entistä enemmän”
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Syksyllä 2011 pidettiin ensim-
mäinen luovien menetelmien 
vertaistukiryhmä. Kokoon-

nuimme kerran viikossa, yhteensä 
kuusi kertaa. 

Lyhytkestoinen ryhmä sopii muun 
muassa niille, jotka eivät voi sitoutua 
toimintaan pitkäjänteisesti, esimer-
kiksi työn epäsäännöllisyyden vuok-
si. Intensiivinen ryhmä pistää myös 
ajatukset ja uudet opit liikkeelle ja 
niiden kanssa työskentelyä voi jatkaa 
arjessa. 

Ohjaajana valmistelin tapaamisiin 
tehtäviä niin, että käsittelimme eri-
laisia diabeteksen kanssa elämiseen 
liittyviä asioita eri kertoilla. Kirjoi-
timme, piirisimme, maalasimme ja 
keskustelimme. 

Tässä ryhmässä oli sekä 1- että 
2-tyypin diabeetikkoja. Jatkossa jär-

jestämme omia ja yhteisiä ryhmiä 
eri diabeetikkotyypeille. Ray:n tukea 
PSDY ei valitettavasti saanut, mutta 
joitain ryhmiä voimme siitä huoli-
matta jatkossakin pitää. 

Julkaisemme tässä ryhmän jäsen-
ten luvalla palautteita, ajatuksia ja 
kuvia toiminnasta. 

Piia	Laine,	ryhmän	ohjaaja

1. Vertaisryhmä luovilla menetel-
millä on ollut upea kokemus. Olen 
saanut paljon tietoa, tukea ja uusia 
ideoita itseni hoitamiseen. On ollut 
hieno kokemus käsitellä asioita piirtä-
en ja runoillen. Kun ajattelee sairaut-
ta esim. runon kautta, ei tunnukaan 
enää niin pahalta. Näitä ryhmiä lisää!

2. Vertaistukea omahoitoon! Ei lää-
käreiden tuomitsevia katseita vaan 

aidosti sinusta ja hoidostasi kiinnos-
tuneita ihmisiä.

Lisämotivaatiota!

3. Ryhmä on usein – ohjaajan opas-
tuksella – se antoisin anti! Niin 
nytkin! Kiitos ryhmäläiset omine 
persoonallisuuksinne, tietoinenne, 
taitoinenne ja kokemuksinenne. Ja-
kaminen on onnistunut toimivasti ja 
vertaisuus ollut antoisaa!

4. Mahtava kurssi. Diabeteksen 
käsittely luovasti, kirjoittamalla ja 
piirtämällä antoi uutta näkökulmaa. 
Tunteiden käsittely luovasti sai runo-
suonen sykkimään. 

Toimi hyvin luovana ja vertaisryh-
mänä. 

Kokemusten jakaminen, toisilta 
oppiminen hyvää. 

Terveisiä luovasta 
vertaistukiryhmästä!
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Motivaatio kasvoi. Huumori vaka-
vassa asiassa lisääntyi. 

Oivalluksia, oivalluksia, oivalluk-
sia.

Kiva kuulla että pistämisen muis-
taminen ei ole dementiaa koska nuo-
retkin taistelee sen kanssa. 

5. Vertaistukiryhmä oli mukava ja 
antoisa kokemus. Erilaiset tehtävät 
ja mukava ryhmä innosti tulemaan 
paikalle pitkän työpäivän jälkeen-
kin. Toisilta kuulin mukavia ja vä-
hemmän mukavia tosikertomuksia 
ja kokemuksia diabeteksen kanssa 
elämisestä. 

Suosittelen lämpimästi ryhmien 
jatkamista.

Tule mukaan tajunnan virtaan – 
vaatimuksena on vain diabetes.

6. Ryhmä oli onnistunut kokemus. 
Lähdin mukaan uteliaisuudesta ja 
vertaistuen tarpeesta. Jokaisella ker-
ralla lähestyttiin diabtesta eri näkö-
kulmasta. Ryhmässä oli sekä 1- että 
2-tyypin diabeetikkoja, mikä toi 
ryhmään moninaisuutta sekä var-
masti antoi uutta tietoa ”siitä toisesta 
tyypistä”. 

Itse sain sitä mitä tulinkin ryhmäs-
tä hakemaan: motivaatiota, itsevar-
muutta ja ahaa-elämyksiä. Tyhmintä 
oli huomata, että julkinen terveyden-
huolto on todella huonolla mallilla 
diabeetikoiden hoidossa.

Pettymys itseen ja 
hoitotahoon
Pettymys	harmaa	hapanimelä
itseni	ympyröi	
viileän	viilin	lailla.
Mollisävel	päässäni	soi
ja	tuo	tullessaan	
kiukun	mustansinisen
tumman	savunhajuisen
jonka	jättiampiainen
saa	ilmoille	pöristää.	

Nimim.	Miisa

Antin pohdintaa  
ajasta
Nykyinen, usein kiireinen, elämän-
rytmimme saattaisi (ainakin joskus) 
olla hyvä jakaa vuorokausitasolla 
karkeasti kolmeen osaan. 
Työ: mitä se kenelläkin on? 
Vapaa-aika: Usein se on osin myös 
kodin rutiineita, pyykinpesua, tiskeiä 
ja siivousta. Se voi olla myös kehon-
hoitoa, urheilua ja virkistystä. 
Uni: kaikkinaisen hyvinvoinnin kan-
nalta riittävä uni on erittäin tärkeää. 

Jakamisen jälkeen voi pohtia, onko 
vuorokausi tasapainossa?
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Diabeteksen ensioire voi joskus 
– kuitenkin varsin harvoin 
- olla silmän punotus ja jo-

motus, joka tutkimuksessa osoittautuu 
värikalvontulehdukseksi eli iriitiksi. 
Iridosykliitti on yleisemmin nuorten 
aikuisten tauti, joten poikkeavan iän 
perusteella tulee muistaa epäillä mah-
dolliseksi aiheuttajaksi diabetesta. 

Koholla oleva tai epätavallisen pal-
jon vaihteleva verensokeri jouduttaa 
myös mykiön eli silmän linssin same-
nemista, mitä kutsutaan kaihiksi. My-
kiön samenemisen myötä valontarve 
kasvaa ja esimerkiksi värien näkemi-
nen muuttuu. Edetessään kaihi voi ai-
heuttaa häikäistymistä esim. vastaan-
tulevien autojen valoista ja näkö heik-
kenee, jolloin hoitona on leikkaus.

Myös silmän eniten valoa taittava 
osa eli kirkas sarveiskalvo on altis ve-
rensokerin vaihteluille.  Sen pintaker-
ros eli epiteeli voi turvota ja toisinaan 
aamulla silmää avatessa irrota pienel-
tä alueelta, jolloin silmä vetistää eikä 
sitä voi kovan kivun takia pitää auki. 
Kyseessä on spontaani sarveiskalvo-
haavauma. 

Diabeetikon, myös nuoren, silmät 
oireilevat myös herkästi, jos sisäilma 
on kuiva, ilmastointi liian tehokas tai 
näyttöpäätetyö jatkuu pitkään tauot-
ta. Kostutustipat auttavat ja niitä kan-
nattaa käyttää säännöllisesti ainakin 
edellä mainituissa tilanteissa. Pitkään 
koholla oleva verensokeri voi vahin-
goittaa sarveiskalvon hermotusta, 
mikä on kuitenkin hyvin harvinaista. 

Kaikista edellä mainituista viois-
ta tulee oireita, jotka antavat aiheen 
kertoa huolesta omalle lääkärille tai 
hakeutua silmälääkärin vastaanotolle. 

Verkkokalvo eli retina  
– aivojen uloke
Diabeteksen erityisasema 1960-luvulta 
alkaen silmien terveyden ja näön suh-
teen ei johdu edellä mainituista sinänsä 
tärkeistä tiloista, vaan siitä että diabe-
tes voi vahingoittaa silmänpohjan näön 
kannata keskeistä kudosta verkkokal-
voa eli retinaa. 

Verkkokalvolle tulee muutoksia vuo-
sien ja vuosikymmenien myötä lähes 
kaikille lapsuudessa tai nuorena tyy-
pin 1 diabeteksen sairastuneille ja noin 

puolelle myöhemmin diabetekseen sai-
rastuneille. 

Verkkokalvo on ikään kuin silmän va-
lokenno tai filmi, johon sarveiskalvon ja 
mykiön taittamat valonsäteet muodos-
tavat kuvan katsomastamme kohteesta. 
Ilman toimivaa filmiä ei hienoinkaan 
kamera tuota kuvia! Niinpä verkkokal-
von terveys on erittäin tärkeää. 

Verkkokalvo on vain noin viidesosa-
millimetrin paksuinen läpinäkyvä kal-
vo, jossa alimmaisina ovat valonaistin-
solut eli tapit ja sauvat. 

Valonsäteiden valonaistinsoluissa 
synnyttämä fotokemiallinen reaktio 
aiheuttaa sähköisen impulssin, joka 
palaa verkkokalvon läpi ja edelleen sen 
pinnalle hermosäikeisiin, jotka yhdisty-
essään muodostavat noin puolentoista 
miljoonan hermosäikeen kimpun, jota 
kutsutaan näköhermoksi. 

Näköhermoa pitkin näköaistimus 
etenee ohimon puoleiselta verkkokal-
volta saman puolen näkörataa pitkin. 

Nenänpuoleiset hermosäikeet risteä-
vät toiselle puolelle toisen silmän ohi-
monpuoleisten informaation kanssa ai-
vojen takaosan näkökeskukseen, jossa 

Diabeetikon silmissä monet  
muutokset ovat mahdollisia

Muutamia mikroaneu rysmia tar-
kannäkemisen alueen yläpuolella 
kello 12, turvotusta ja lipidieksu-
daatteja makulan alaosassa kello 
4-6. Turvotus ja lipidieksudaatit 
voivat hävitä itsestään varsinkin 
mikäli sokeri- ja verenpainetaso 
paranevat.
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varsinainen näköaistimus tapahtuu. 
Verkkokalvo on aivojen uloke, joka 

tarvitsee paljon happea ja ravintoainei-
ta, niinpä verkkokalvolla on oman kes-
kusvaltimon ja keskuslaskimon tiheästi 
haarautuva verkosto ja näiden välillä 
erittäin runsas hiussuonisto. Verisuonet 
ja hermot ovat alttiita vahingoittumaan 
kaikkialla elimistössä diabetekseen liit-
tyvän liiallisen verensokerivaihtelun tai 
yleisimmin koholla olevan verensoke-
rin vaikutuksesta. 

Verkkokalvolla ei ole tuntohermoja, 
vaan sen kaikki hermot ovat näkemistä: 
värien, kontrastien, hahmojen ja tark-
kojen yksityiskohtien havaitsemista 
varten. 

Ensimmäisiä diabeteksen aiheutta-
mia poikkeamia silmässä voivat olla 
muutokset kontrastien erotuskyvyssä 
ja värinäössä sini-kaltaisella alueella. 
Niitä ei kuitenkaan seulota. Eräissä am-
mateissa, joissa värinäkö on keskeinen, 
tämä voi silti aiheuttaa pulmia. Kont-
rastiherkkyyden aleneminen voi puo-
lestaan vaikeuttaa esimerkiksi lumisen 
tien epätasaisuuden arvioimista.

Verkkokalvon verisuonet 
tihkuvat ja tukkeutuvat
Verisuonten vaurioituminen voi vahin-
goittaa verkkokalvoa ja uhata näköä. 
Verkkokalvon verisuonista vaurioituvat 
nimenomaan hiussuonet eli ne suonet, 
joista ravintoaineet siirtyvät ympäröi-
vään kudokseen. Suuret suonet ovat 
kuin valtateitä, joita pitkin ravinteet ete-
nevät kohti pienen tien varrella sijaitse-
vaa kotia. Pitkälle edenneissä tilanteissa 
myös valtimoissa ja laskimoissa voi olla 
huomattavia muutoksia. 

Koska verkkokalvon verisuonet ovat 
verkkokalvon ”filmin” sisällä niiden ra-
kenteelle ja toiminnalle asetetaan suuria 
vaatimuksia: suonet eivät saa tihkua eli 
niiden ei pidä päästää seinämänsä läpi 
ympäröivään kudokseen muuta kuin 
ravinteita ja toisaalta verenvirtauksen 
hiussuonissa tulee vastata verkkokalvon 
aineenvaihdunnan aktiivisuutta. 

Esimerkiksi valo lisää verkkokalvon 
toimintaa ja ravinnon tarvetta, jolloin 
tiheässä hiussuoniverkostossa on enem-
män suonia avoimina kuin inaktiivi-
sessa tilanteessa. Puhutaan verisuonten 
valikoivasta läpäisevyydestä eli veri-
verkkokalvoesteestä josta vastaavat ve-
risuonten sisäpintaa verhoavat endotee-
lisolut ja niiden väliset tiiviit liitokset. 

Endoteeli on kuin rajavartiolaitos, 
joka estää haitallisten aineiden tai liial-
lisen veden pääsyn verkkokalvon ”valo-
kennoon”. Toisaalta juuri endoteelisolut 
myös pitävät veren juoksevana tuotta-
miensa aineiden välityksellä ja saavat 
hiussuonet laajenemaan tai supistu-
maan tilanteen vaatimalla tavalla. Sitä 
kutsutaan verkkokalvon verisuonten 
autoregulaatioksi eli itsesäätelyksi, jota 
tarvitaan, sillä verkkokalvon verisuon-
ten seinämissä ei ole hermotusta.

Mikäli verensokeri on koholla tai se 
vaihtelee liikaa, verkkokalvon veren-
kierrossa tapahtuu epäedullisia muu-
toksia. Liian korkea verensokeri lisää 
aluksi virtausta verisuonten ollessa 
vielä terveitä ja reaktiokykyisiä – hy-
perglykemiassa verkkokalvokin toimii 
”ylikierroksilla’” 

Lisääntynyt virtaus ei ole vaaratonta, 
vaan sen turbulenssi vahingoittaa veri-
suonten seinämää, eritoten endoteelia. 
Kun endoteeli voi huonosti korkeasta 
sokeripitoisuudesta johtuen tai liialli-
sen virtauksen seurauksena, se ei pysty 
huolehtimaan tärkeistä tehtävistään. 

Verkkokalvolle tihkuu suonista joko 
verta tai plasmaa, jolloin verkkokalvol-
le ilmaantuu verenvuotoja tai verkko-
kalvo turpoaa. Mikäli muutokset tule-
vat tarkan näkemisen alueen eli maku-
lan keskiosaan, näkö voi heikentyä tai 
viivat vääristyä tai lukiessa kirjainten 
koko muuttua todellista suuremmaksi 
tai pienemmäksi.

Suonten tilaa on 
helppo arvioida
Silmänpohjaa tutkittaessa verenvuo-
dot näkyvät punaisina erikokoisina 

täplinä tai laikkuina, koska verkko-
kalvo on läpinäkyvä. Tässä suhtees-
sa silmänpohja on ainutlaatuinen eli 
suonten tilaa voidaan arvioida kajoa-
matta ja nähdään suoraan, onko il-
maantunut jotain ylimääristä, kuten 
verenvuotoja tai turvotusta. 

Lievää turvotusta ei ole mahdollis-
ta arvioida pelkästään verkkokalvoa 
tähystäen. Mikäli sitä epäillään, verk-
kokalvon paksuus mitataan nykyisin 
millimetrin tuhannesosan tarkkuu-
della valokerroskuvauslaitteella, jota 
käytetään kaikkien tarkan näkemisen 
alueen sairauksien tutkimuksessa. 

Turvotusnesteen imeytyessä takaisin 
verkkokalvon pigmenttiepiteelin ala si-
jaitsevan suonikalvon verenkiertoon, 
siitä voi jäädä verkkokalvoon jäljelle 
valkuais- ja rasvapitoisia kertymiä eli 
eksudaatteja. Niitä on perinteisesti kut-
suttu koviksi eksudaateiksi, koska ne 
muistuttavat ulkonäöltään steariinia. 
Lipidieksudaatti on kuitenkin osuvam-
pi nimitys. 

Toisaalta hiussuonia tukkeutuu. Tä-
hän altistavat sekä diabeteksen aihe-
uttamat muutokset veren rakenteessa 
ja verisolujen toiminnassa, mikä lisää 
tukostaipumusta ja heikentää tukosten 
liukenemista, että verisuonten seinä-
män rakenteelliset muutokset, jotka 
kaventavat suonia. Tämä ei vielä pit-
kään aikaan aiheuta vakavaa ongelmaa, 
sillä hiussuoniverkosto on runsas.

Mikroaneurysmat
Mikroaneurysmat eli hiussuonten pai-
kalliset laajentumat, jotka näkyvät pie-
ninä punaisina pisteinä verkkokalvolla, 
ovat useimmiten ensimmäinen diabe-
teksen aiheuttama silmänpohjamuu-
tos. Ne syntyvät vasteena hiussuonten 
paikalliselle tukkeutumiselle tai voivat 
olla ohimeneviä suonen seinämän hei-
kentymisestä johtuvia pullistumia.

Mikroaneurysmia voi ikää myöten 
tulla kenelle tahansa tai niitä nähdään 
– kuten myös vuotoja, mikroinfarkte-
ja ja turvotusta lipidieksudaatteineen ➜
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– verenpainetautia pitkään – ja usein 
tietämättään – sairastaneilla. Diabe-
tes on tällä hetkellä kuitenkin yleisin 
mikroaneurysmien ja muita retinopa-
tiamuutoksia aiheuttava yleissairaus.

Jos hiussuonia menee paikallisesti 
äkillisesti tukkoon, verkkokalvolle voi 
tulla pumpulia muistuttavia laikku-
ja eli mikroinfarkteja, joita kutsutaan 
ulkonäkönsä takia myös pumpulipe-
säkkeiksi tai pehmeiksi eksudaateiksi. 
Kyseessä on verkkokalvon hermosäi-
keiden solunsisäisen liikenteen pysäh-
tyminen. 

Mikäli hiussuonia sulkeutuu pikku 
hiljaa, laajenevat ympärillä olevat suo-
net ja terveessä silmässä näkymätön 
hiussuonisto tulee vaurioalueella nä-
kyväksi epäsäännöllisenä ”risukkona” 
valtimo- ja laskimohaarojen väliselle 
alueella, jossa ei tavallisesti nähdä hius-
suonia. Tällä ns. IRMA-alueilla hiussuo-
net ovat tukkeutuneet pysyvästi. 

IRMA-alueen poikki kulkevaan 
laskimoon voi myös tulla seinämään 
helminauhamaista tai makkaramais-
ta epätasaisuutta. Joskus hiussuonten 
tukkeutuminen voi aiheuttaa suuria 
tummia eli syviä verenvuotoja. Suon-
ten tukkeuduttua jäljelle jääneiden 
suonten lisääntynyt virtaus ja siitä 
johtuva paine aiheuttaa repeämistä ja 
verenvuotoa. 

Kun hiussuonia on tukkeutunut 
laajasti, verkkokalvoon kasvaa yhteen 
tai useampaan paikkaan uudissuonia. 
Pitkälle edenneessä tilanteessa niitä 
ilmaantuu myös näköhermon nystyyn 
eli papilliin. 

Kun verkkokalvossa on yksikin uu-
dissuoni, puhutaan ns. proliferatiivi-
sesta retinopatiasta. Muiden muutos-
ten yhdistelmä ilman uudissuonitusta 
on ns. taustaretinopatia, joka voidaan 
jaotella muutosten esiintymislaajuu-
den ja vaikeusasteen perusteella hyvin 
lievään, lievään, kohtalaiseen, kohtalai-
sen vaikeaan, vaikeaan ja erittäin vai-
keaan tai yksikertaisemmin lievään, 
kohtalaiseen ja vaikeaan. 

Kolmen muutoksen eli IRMA:n, 
laskimon helminauhamaisuuden ja 
suurten syvien verenvuotojen on opit-
tu merkitsevän palautumatonta hius-
suonten tukkeutumista. Mikäli on selvä 
IRMA-muutos yhdessä verkkokalvon 
neljänneksessä tai laskimomuutoksia 
kahdessa tai yli 20 laikkuvuotoa kaikis-
sa silmänpohjan neljänneksissä kysees-
sä on ns. vaikea taustaretinopatia, joka 
ennustaa uudissuonten tulevaa kasvua 
– ja hoitoa kannattaa jo silloin harkita. 

Uudissuonet ovat seinämältään hau-
raita, niistä puuttuvat alkuperäisten 
suonten tiiviit liitokset ja ne vuotavat 
herkästi sekä plasmaa että verta verk-
kokalvolle, josta verenvuoto herkästi 
leviää lasiaistilaan ja näkyy silloin nä-
kökentässä heiluvana samentuma. 

Silmänpohjat kannattaa 
tutkia säännöllisesti
Potilaan ja häntä hoitavan lääkärin tu-
lee tietää, mitä silmänpohjalle kuuluu. 
Koska verkkokalvomuutokset ovat hy-
vin pitkään oireettomia, kukaan ei voi 
tietää verkkokalvonsa tilasta ennen 
kuin muutokset ovat ehtineet pitkälle. 

Vaivattomimmin oireettomien dia-
beetikoiden silmänpohjien säännölli-
nen tutkimus tapahtuu valokuvaamalla 
silmänpohjat. Kuvasta on mahdollista 
nähdä pienimmätkin muutokset. 

Eritoten vihersuotimen läpi otetut 
tai sen läpi tarkastellut kuvat näyttävät 
hiussuonten paikalliset ja laaja-alaiset 
muutokset eli mikroaneurysmat ja 
IRMA-muutokset, laskimojen seinä-
mämuutokset ja verenvuodot hyvin 
tarkasti. Näistä ns. punavapaista mus-
tavalkeista kuvista näkyvät hyvin myös 
vaaleat muutokset eli mikroinfarktit ja 
lipidieksudaatit selvästi, joten tätä me-
netelmää käytetäänkin maassamme 
laajasti. 

Silmänpohjakuvausväli voi vaihdella 
kahdesta kolmeen – jopa neljään - vuo-
teen riippuen diabeteksen tyypistä ja 
hoitotasapainosta, jos kuvissa ei todeta 
lainkaan diabeettista retinopatiaa. 

Mustavalkeista kuvista näkyvät myös 
vaaleat muutokset eli mikroinfarktit ja 
lipidieksudaatit selvästi, joten tätä me-
netelmää käytetäänkin maassamme 
laajasti. 

Silmänpohjakuvausväli voi vaihdella 
kahdesta neljään vuoteen riippuen dia-
beteksen tyypistä ja hoitotasapainosta, 
jos kuvissa ei todeta lainkaan diabeet-
tista retinopatiaa. 

Peli ei ole menetetty, vaikka silmän-
pohjassa olisi muutoksia. Yksittäiset 
mikroaneurysmat voivat hävitä ko-
konaan samoin kuin mikroinfarktit, 
ja aikaa myöten katoavat myös kaikki 
verenvuodot kuten mustelmat ikään. 

IRMA- ja laskimomuutokset eivät 
häviä, mutta niiden kuten muidenkin 
muutosten etenemistä hidastaa hyvä 
sokeritasapaino ja verenpainetaso. Vii-
meaikaisten tutkimusten perusteella 
myös veren rasvoihin vaikuttavat lääk-
keet hidastavat muutosten etenemistä. 

Hoitava lääkäri arvioi tilanteen näh-
tyään silmänpohjakuvat. Oleellista on 
hyvä iänmukainen sokeri- ja verenpai-
netaso taudin toteamisesta lähtien. 

Sokeritasapainon korjaaminen tulee 
tehdä maltillisesti, mikäli tasapaino on 
ollut pitkään epätyydyttävä ja silmän-
pohjassa on jo kohtalaisia tai sitä run-
saampia, mutta ei vielä hoitoa vaativia 
muutoksia. Sokeritason paraneminen 
voi nimittäin väliaikaisesti jouduttaa 
muutosten etenemistä. 

Silmänpohjia tulee tutkia tavallista 
useammin eli esim. 3–4 kk:n välein 
ja sokeritasapainon parantaminen to-
teuttaa pikku hiljaa. Muuten kuvausvä-
li vaihtelee yleensä puolesta vuodesta 
vuoteen tai kahteen.

Laserhoito
Laserhoitoa käytetään uudissuonikas-
vun estämiseen ja pysäyttämiseen sekä 
tihkumisen pysäyttämiseen. 

Verkkokalvon turvotus tarkan nä-
kemisen alueella tai sen jälkeinen 
makulan vaurioituminen aiheuttaa 
enemmän näkövammaisuutta kuin 
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proliferatiivinen retinopatia, joka vie-
lä runsaat 20 vuotta sitten saattoi so-
keuttaa nuoria aikuisia verkkokalvon 
vetoirtauman johdosta. 

Näkövamman vaikeusaste on viime 
vuosina tullut lievemmäksi ja näkö-
vammautumisikä noussut vuodesta 
1990 vuoteen 2000 mennessä ja myön-
teisen kehitys jatkuu edelleen.

Näkövamman vaikeusaste on viime 
vuosina tullut lievemmäksi ja näkö-
vammautumisikä noussut vuodesta 
1990 vuoteen 2000 mennessä. Myön-
teisen kehitys jatkuu edelleen.

Laserhoito on aiheellinen, mikäli on 
todettu uudissuonikasvua ennakoiva 
vaikea taustaretinopatia tai uudissuo-
nia, sillä ne pysähtyvät ja kutistuvat 
melko harvoin itsestään. 

Laservalolla tehdään tasavälein eli 
harvakseltaan suonitukosalueelle tar-
kan näkemisen alueen ulkopuolelle 
polttojälkiä. Hoidon laajuus ja tarvit-
tava polttojen määrä on yksilöllinen. 

Hoidon laajuus vaihtelee alueelli-
sesta ja sektoraalisesta laaja-alaiseen 
ja polttojen määrä sadasta monen tu-
hannen polton hoitoon. 

Ns. panretinaalinen eli ”koko” verk-
kokalvon hajavalopolttohoito on ai-
heellinen mikäli uudissuonia on ehtinyt 
kasvaa näköhermon päähän tai niistä 
on aiheutunut merkittävää vuotoa verk-
kokalvon pinnalle tai lasiaistilaan. 

Tarkan näkemisen alue ja koko kes-
keinen ohimonpuoleisten suonikaar-
ten välinen alue jätetään hoitamatta.

Oivallus käyttää valopolttohoitoa 
tapahtui Saksassa heinäkuussa 1945 
auringonpimennyksen varomattoman 
katselun seurauksena. 

Yhdysvalloissa 1960-luvulla kehitet-
ty laserteknologia antoi instrumentiksi 
samassa vaiheessa olevia ja saman mit-
taisia valoaaltoja, jolloin on mahdollis-
ta tehdä pieniä ja tarkkoja polttojälkiä.

Aluksi käytetty ksenonvalo pysäytti 
hyvin uudissuonikasvun, mutta tarkan 
näkemisen aluetta sillä ei voinut hoitaa.

Ajoissa annettu laserhoito voi py-
sähdyttää hiussuonten tukkeutumisen, 
jolloin uudissuonia ei muodostu. Mi-
käli niitä jo on, hoito saa ne kutistu-
maan, elleivät ne eivät vielä ole ehtineet 
kasvaa suuriksi. 

Jos makula irtoamassa, 
leikkauksella on kiire
Mikäli uudissuonet saavat kasvaa kai-
kessa rauhassa, niiden tueksi kasvaa 
arpikalvoa. Tämä aiheuttaa ongelmia 
varsinkin nuorille, joiden lasiaishyy-
telö on vielä kiinni verkkokalvon pin-
nassa. Kun uudissuonet ovat kiinni 
sekä verkkokalvossa että lasiaisen ta-
kapinnassa, uudissuonista tapahtuva 
tihkuminen saa lasiaisen irtautumaan 
verkkokalvosta, jolloin uudissuoniin 
ja verkkokalvoon kohdistuu vetoa. 
Veto altistaa verenvuodoille ja voi kis-
koa verkkokalvon irti alustastaan. 

Pieni paikallinen verkkokalvon ir-
tauma tarkan näkemisen alueen ul-
kopuolella ei välttämättä uhkaa nä-
köä, mutta lähellä tarkan näkemisen 
aluetta veto arpikalvosta voi vääris-

tää näköä ja irrottaa makulan. Näissä 
tilanteissa hoidolla on kiire! 

Pelkän lasiaisverenvuodon kirkas-
tumista voidaan odottaa useampikin 
kuukausi, mikäli toisen silmän näkö 
on riittävä, ennen kuin samentunut la-
siainen poistetaan, mutta vain mikäli 
silmänpohjaa on jo ehditty laserhoitaa. 

Makulaa uhkaavan vetoirtauman il-
maannuttua lasiais-verkkokalvokirur-
ginen toimenpide pitää sen sijaan tehdä 
viiveettä. Leikkauksessa poistetaan lasi-
ainen ja arpikalvot. 

Mikäli verkkokalvo on ehtinyt irro-
ta, silmään ruiskutetaan kaasua tai si-
likoniöljyä edistämään verkkokalvon 
asettumista paikalleen. Ajoissa annettu 
laserhoito on vähentänyt lasiaisleikka-
usten tarvetta.

Makulaturvotusta aiheuttavia tih-
kuvia mikroaneurysmia voidaan tuk-
kia pienillä, millimetrin kahdeskym-
menesosan suuruisilla laserpoltoilla. 
Tämä ns. paikallinen suora hoito on 
erittäin tehokas, mikäli mikroaneurys-
mat eivät ole liian lähellä tarkan näke-
misen alueen keskusta. 

Ns. epäsuora paikallinen hoito an-
netaan hieman suurempina polttoina 
edistämään turvotuksen imeytymistä 
takaisin suonikalvon verenkiertoon, 
jos tihkuminen ei ole peräisin yksit-
täisistä mikroaneurysmista vaan laa-
ja-alaisesti tihkuvista suonista esim. 
IRMA-alueella. Mikäli tihkuminen on 

Mikroaneurysmia, pieniä ja suuria 
pinnallisia ja syviä vuotoja, turvo-
tusta, lipidieksudaatteja ja mikro-
infarkteja.  Näkö alentui palautu-
mattomaksi vaikean makulaturvo-
tuksen johdosta. Uudissuonikasvun 
estämiseksi laserhoitojälkiä 
näköhermon nystyn ala- ja yläpuo-
lella. Valtimotauti näkyy valtimoi-
den kapenemisena, valoheijasteen 
korostumisena ja risteysoireina.

➜
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peräisin aivan tähtäyspisteen läheisyy-
destä, laserhoitoa ei voi käyttää. 

Hyvä sokeri- ja verenpainetaso on 
aina tärkeää ja edistää pikku hiljaa tur-
votuksen häviämistä. Samoin on tärke-
ää tunnistaa munuaisten ja sydämen 
vajaatoiminta, joiden hoito edesauttaa 
turvotuksen häviämistä niin jaloista tai 
kasvoista kuin myös silmänpohjasta.

Lasiaiseen ruiskutettavat 
uudet lääkeaineet
Viime vuosina on kehitetty uusia hoi-
tomuotoja käytettäväksi silloin, kun 
turvotus ei häviä itsestään tai pelkäs-
tään laserhoidolla tai laseria ei voi 
käyttää. 

Syöpätutkimuksessa tunnistettiin 
kasvutekijä, jota on myös verkkokal-
volla normaalisti, mutta sairaustilois-
sa liikaa, jolloin se aiheuttaa verkko-
kalvolla lisääntynyttä verenvirtausta, 
saa aikaan verisuonten tihkumista ja 
uudissuonikasvua hiussuonistosta tai 
laskimon seinämästä tukosalueelle. Tä-
män ns. verisuonikasvutekijän (VEGF) 
toiminta voidaan pysäyttää lasiaiseen 
ruiskutettavalla vasta-aineella. 

Koska diabeettisessa retinopatiassa 
on mukana myös monia tulehduksen 
piirteitä, myös kortikosteroidi vähen-
tää silmänpohjan suonten tihkumista. 

Kortikosteroidi on mahdollista ruis-
kuttaa lasiaistilaan joko nesteenä tai 

asentaa istutteena, josta lääkeainetta 
erittyy 3-4 kuukauden ajan.  Pistosten 
vaikutus kestää yleensä 4-5 viikkoa. 

Anti-VEGF-vasta-aineiden käytöstä 
on vasta vuoden tai kahden mittaista 
kokemusta, eikä pistosten tarvittavaa 
kokonaismäärää vielä tiedetä tarkas-
ti. Eräissä tutkimuksissa pistoksia on 
annettu keskimäärin 9 kertaa vuoden 
aikana. 

Kortikosteroidipistoksista on koke-
musta pitemmältä ajalta. Niiden ongel-
mana on kaihen kehittymisen nopeu-
tuminen. Ne voivat myös suurentaa 
silmän sisäistä painetta eli aiheuttaa 
glaukooman. 

Verisuonikasvutekijävasta-aine ei 
aiheuta kaihta, mutta voi joskus ai-
heuttaa lievää silmänpaineen nousua 
ja mahdollisesti nostaa verenpainetta. 
Ne saattavat myös lisätä ns. tromboem-
bolisia tapahtumia eli veritulppia, joten 
tuore sydän- tai aivoverenkiertohäiriö 
on hoidon vasta-aihe.

Pidä silmistäsi huolta
Korkea verensokeri aiheuttaa monia 
biokemiallisia häiriöitä kuten sorbito-
lin kertymistä soluihin, kollageenira-
kenteiden sokeroitumista ja muidenkin 
valkuaisaineiden rakenteen ja esimer-
kiksi entsyymien toiminnan muutok-
sia, ns. happiradikaalien muodostu-
mista ja oksidatiivista stressiä sekä ns. 

proteiinikinaasientsyymin ja verisuo-
nikasvutekijän ylituotantoa monissa 
verkkokalvon ja verisuonten soluissa. 

Vain verisuonikasvutekijää ja in-
flammaatiota eli tulehdusreaktiota on 
mahdollista hillitä silmään annostelta-
vin lääkkein. Kuitenkaan diabeettinen 
retinopatia ei ole väistämätön elinmuu-
tos, vaan muutosten ilmaantumista ja 
etenemistä voi estää huolehtimalla itse 
diabeteksen ja muiden verisuonia vau-
rioittavien sairauksien hoidosta. Silmis-
tään kannattaa pitää hyvää huolta.

Verkkokalvo antaa meille sekä laa-
jan näkökentän että tarkan lukunäön, 
jonka ansiosta voimme nähdä pieniä-
kin yksityiskohtia. Näemme valoisassa 
värit kaikessa kauneudessaan ja lois-
tossaan ja toisaalta pimeän rajamailla 
riittävästi, jotta voimme liikkua. 

Näköaistimme on suorastaan ylel-
linen ja se antaa meille paljon kau-
neuden kokemuksia olemmepa sitten 
luotoihmisiä tai arvostamme enem-
män ihmiskäden jälkeä. Vuosia sitten 
eräässä iskulauseessa sanottiin: kun 
silmä lepää, sydän lepää!  Tällä koros-
tettiin kauneuden kokemisen tuomaa 
lepoa sydämelle ja sen verisuonille 
vastakohtana ainainen kiire ja paine, 
jossa ei ehditä huomata mitä kaikkea 
kaunista ympärillä on.  

Silmänpohjan verisuonet ovat hyvin 
arvioitavissa oleva osa verisuonipuus-
toamme. Kun ne ovat kunnossa, myös 
muualla elimistössä voidaan hyvin.

Paula	A.	Summanen
Silmätautiopin	dosentti

Osastonylilääkäri,		
HYKS:in	silmäklinikka

Kuvat HYKS:in silmäklinikka  

Verisuonet	voivat	vaurioitua	salaka-
valasti		ja	muutokset	edetä	pitkälle,	
ellei	tilannetta	seurata.	Hiussuonten	
lisäksi	myös	suurempia	suonia	on	
tukkeutunut,	verkkokalvolla	on	mik-
roinfarkteja	ja	laskimoissa	helminau-
hamaisuutta	vakavampia	muutoksia	
eli	kahdentumia	ja	koko	verkkokal-
von	hapenpuute	on	johtanut	uudis-
suonikasvuun	näköhermon	nystyyn.	
Laserhoidolla	on	kiire.



Lue seuraavalta aukeamalta insuliinipotilaan ja 
lääketieteen asiantuntijoiden näkemyksiä FreeStyle 

Precision -verensokerimittarista

Lue seuraavalta aukeamalta insuliinipotilaan ja Lue seuraavalta aukeamalta insuliinipotilaan ja 

Yksittäispakatut testiliuskat
Suojaa liuskoja vahingoittumiselta

Ketoaineiden mittausmahdollisuus
Voit reagoida nopeasti ketoasidoosiin

IHANTEELLINEN 
VERENSOKERIMITTARI 
INSULIINIPOTILAALLE



ASIANTUNTIJOIDEN 
NÄKEMYS VERENSOKERI-

KETOAINEMITTARISTA

JORMA LAHTELA, DOSENTTI, OSASTON YLILÄÄKÄRI

FreeStyle Precisionia Lahtela suosittelisi insuliinidiabeetikoille. 
”Etenkin insuliinipumpun käyttäjille, labiileille ja epävakaille 1-tyy-
peille sekä insuliinidiabeetikoille, joilla on ketoasidoosiin altistava 
perussairaus, vatsatauti tai vastaavaa.”

MARKKU SARAHEIMO, LT, DIABETOLOGI

Verensokeri-  ja ketoainemittarin yhdistelmää  suosittelen  insuliini-
pumppupotilaille ja näin myös niille, joilla on linkki tms. mittari jo 
käytössä. Suosittelen sitä myös niille diabeetikoille, joilla on jo 
aiemmin todettu suuri alttius ketoaineiden muodostumiselle (”hap-
poilulle”). Tähän joukkoon kuuluu osa hyvin suuren päivittäisen 
sokerinvaihtelun potilaista. Kokemukseni valossa em. mittarin olisi 
hyvä  olla yhtenä vaihtoehtona, kun valitaan insuliinipotilaalle juuri 
hänen yksilölliseen  tarpeeseensa sopivaa verensokerimittaria.

• Ainoa verensokerimittari, jolla voi mitata myös veren ketoainepitoisuuden.

• Folioon yksittäispakatut testiliuskat ovat hygieenisiä ja helppo kuljettaa.

• Helppokäyttöinen. Mittaaminen onnistuu myös verensokerin ollessa alhainen.
 

FREESTYLE PRECISION ON YLIVOIMAINEN 
VALINTA INSULIINIDIABEETIKOLLE

FreeStyle and related brand marks are 
trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various 

jurisdictions. Rev.1 JAN/2012 Doc.no 30



KÄTEVÄ KUMPPANI
INSULIINIPOTILAALLE

Kenelle sinusta FreeStyle Precision -
verensokerimittari sopisi parhaiten?

Kaikille insuliinidiabeetikoille, mutta erityisesti niil-
le, jotka mittaavat myös ketoaineita. Erityisesti 
sairaus päivinä olisi tärkeää mitata verensokereita 
ja tarvittaessa myös ketoaineita.

Mittaatko itse ketoaineita?

Silloin tällöin, mutta erityisesti sairauspäi-
vinä. Se lisää huomattavasti turvallisuutta.

Lopuksi vielä ruusut ja risut 
FreeStyle Precisionin käytöstä?

Se on kätevä, nopea ja luotettava kump-
pani. Myös erillispakatut liuskat ovat käte-
viä. Kun verensokeri on alhainen ja kädet 
tärisevät, purkista ei tahdo saada liuskaa, 

mutta erillispakattu liuska on helppo repäistä auki. 
Plussaa on ehdottomasti myös keto-aineiden mit-
tausmahdollisuus.

Risuja mittari ei saa, mutta tietysti on keljua, kun 
ylipäätänsä pitää mitata. Harmittaa myös se, että 
jos on motivaatiota hoitaa omaa diabetestä eli 
mitata usein, niin liuskoja ei saa tarpeeksi. Eikö 
tämä olisi kuitenkin edullisin tapa hoitaa ja seurata 
tautia?

OUTI HAHKIO, 
INSULIINIPOTILAS PÄÄKAUPUNKISEUDULTA

Lue lisää ainutlaatuisesta mittarista osoitteessa
www.abbottdiabetescare.fi 

Kauanko olet sairastanut diabetestä?

Vuodesta 2006 eli noin 5 vuotta. Sairastin molem-
pia lapsiani odottaessa raskausajan diabetesta. 
Noin vuosi toisen lapsen syntymän jälkeen minulla 
puhkesi lada-muotoinen eli hitaasti etenevä 1-tyy-
pin diabetes.

Vaikutukset jokapäiväiseen elämään 
olivat rajuja. Ensimmäiseksi iski hir-
veä säikähdys miten tästä selvitään 
eteenpäin. Ruokavaliota oli muutet-
tava radikaalisti. Herkut piti jättää 
kokonaan pois ja miettiä rasvoja. 
Kun lääkitykseni vaihtui myöhem-
min insuliiniin, elämä oli taas hieman 
vapaampaa.

Miksi mittaat verensokerisi?

Jotta tiedän missä mennään. Haluan osata pistää 
insuliinit mahdollisimman oikein ja huomioida ruo-
kavalion vaikutukset verensokeriin.

Milloin mittaat verensokerisi?

Aina aamuin ja illoin sekä ennen ruokailuja tai muu-
tenkin, jos olo tuntuu epävarmalta. Mittaan veren-
sokerin myös ennen autolla ajoa tai urheilusuori-
tusta eli siis monesti päivässä. 

Miten sait ensimmäisen FreeStyle Precision 
-verensokerimittarin?

Terveyskeskuksen terveydenhoitaja suositteli sitä 
minulle jo ensimmäisen raskauteni aikana.



Abbott Oy Pihatörmä 1 B, 02240 Espoo (09) 7518 4120
www.abbottdiabetescare.fi 

FreeStyle Precision on ainoa verensokeri mit tari, jolla voi mitata myös 
veren ketoaineet. Tässä on yksi hyvä syy miksi FreeStyle Precision on yli-

voimainen valinta insuliini diabeetikolle. 

Lue lisää osoitteesta
www.abbottdiabetescare.� 

FreeStyle Precision on ainoa verensokeri mit tari, jolla voi mitata myös 
veren ketoaineet. Tässä on yksi hyvä syy miksi FreeStyle Precision on yli-

FreeStyle Precision on ainoa verensokeri mit tari, jolla voi mitata myös 
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Viime syksynä Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys oli monessa muka-
na. Tässä muutama esimerkki:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distys ry, Novo Nordisk Farma Oy, 
Helsingin sydänpiiri ry ja Modz Oy 
järjestivät kansanedustajille ja edus-
kunnan henkilökunnalle Diabetes-
aamupäivän eduskunnassa lähetys-
töjen vastaanottotilassa. 

Kerroimme muun muassa dia-
beteksen vaikutuksista diabeetikon 
elämään sekä verensokeriliuskojen 
riittävän saannin merkityksestä dia-
beteksen hoidon ja lisäsairauksien 
ehkäisyn kannalta. 

Tilaisuudessa keskusteltiin paljon 
diabeteksesta kansansairautena, dia-
beteksen hyvän hoidon merkitykses-
tä niin diabeetikolle, yhteiskunnalle 
kuin kansantaloudelle.  

Jaoimme eduskuntaryhmien pu-
heenjohtajille tietopaketit diabetek-
sesta. Tilaisuus oli suosittu ja moni 
kansanedustaja kävi kuuntelemassa 
tietoiskut ja kiertämässä esittelypis-
teet ja mittauttamassa oman veren-
sokerinsa.

Toinen merkittävä tapahtuma, 
jossa olimme näkyvässä roolissa, 
oli maailman diabetespäivänä Novo 
Nordisk Farma Oy:n järjestämä hy-

väntekeväisyyskonsertti Finlandia-
talossa.  

Konsertissa esiintyivät Paula Koi-
vuniemi, Vesa-Matti Loiri, Samu-
li Edelman sekä muita nimekkäitä 
esiintyjiä. 

Mittasimme verensokeria ja jaoim-
me tietoa diabeteksesta. 

Novo lahjoittaa konsertista saatuja 
varoja diabeetikkojen leiritoimin-
taan ja diabeteksen tutkimustyöhön. 

Monessa mukana
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Sairautta on vaikea hoi-
taa, jos ei tiedetä mitä 
ollaan hoitamassa. 

Vaikeus koskee sekä potilaita 
että lääkäreitä. Kuinka vaka-
vasti oireisiin tai löydöksiin 
pitäisi suhtautua? Pitäisikö 
käyttää lääkkeitä? Mitä lääk-
keitä pitäisi käyttää? 

Diabetesvastaanotolla 
käy potilaita, joille on jää-
nyt epäselväksi, onko heillä 
diabetes. Mistä epäselvyys ja 
epävarmuus johtuvat? 

Terveellä henkilöllä ve-
rensokeri vaihtelee suh-
teellisen vähän päivän mit-
taan. Aineenvaihdunnan 
huonontuessa verensokerin 
vaihtelu lisääntyy ja voi tulla 
niin suureksi, että tilaa kut-
sutaan alentuneeksi sokerin 
siedoksi. 

Aterian jälkeisten soke-
ritason nousujen ylittäessä 
11 mmol/l, kutsutaan tilaa 
diabetekseksi. Samoin, jos 
paastosokerin arvo ylittää 
7 mmol/l, on kyseessä dia-
betes. 

Rajat muuttuvat
Rajat on määritelty sillä 
perusteella, että sokerin 
ylittäessä nämä rajat hen-
kilöille on todettu tulevan 
sokerin aiheuttamia seu-
rannaissairauksia silmiin 
ja munuaisiin. 

On hyvinkin mahdollis-
ta, että rajat tulevat muut-
tumaan vielä tulevaisuu-

dessa, koska ne ovat muut-
tuneet useasti myös aikai-
semmin lääketieteellisen 
tiedon lisääntyessä.

Epäselvyyden taustalla voi 
olla monia syitä. Esimerkik-
si henkilöllä voi olla alentu-
nut sokerin munuaiskynnys 
eli sokeria tulee virtsaan 
tavallista alhaisemmalla ve-
rensokeritasolla. 

Kun takavuosina diabe-
tesdiagnoosi saatettiin teh-
dä sillä perusteella, että virt-
sassa todettiin sokeria, on 
diabeteslääkitys voinut olla 
suotta käytössä. 

Lääke sekoittaa
Toinen sekaannuksen syy 
voi olla, että diabeteslääk-
keitä on alettu käyttää, 
vaikka sokeri ei ole ylittä-
nyt edellämainittuja raja-
arvoja. Lääkkeiden käyttö 
on puolestaan johtanut 
siihen, että hoitajat ohjaa-
vat ja kontrolloivat poti-
laita kuin heillä olisi var-
sinainen diabetes, vaikka 
kyseessä onkin alentunut 
sokerin sieto..

Suositukset elintapahoi-
doksi ovat samat diabeeti-
koilla ja niillä, joilla on alen-
tunut sokerinsieto. Ne sopi-
vat yhtälailla myös terveen 
henkilölle. Siten ei vahinkoa 
ole tapahtunut, vaikka hen-
kilö on saanut ohjauksen 
diabeetikon suositeltuihin 
elintapoihin. 

Lääkkeiden käyttö on sen 
sijaan ongelmallisempaa ja 
siksi on tärkeää, että diag-
noosi on oikea. Onneksi 
näitä epäselvyyksiä ei ole 
usein, mutta tilan tarkka 
diagnoosi on useimmille 
tärkeä tieto.

Kuten edellä todettiin, 
on diabeteksen määritelmä 
sopimus, ja määritelmä on 
muuttunut vuosien saatos-
sa. Nykyinen määritelmä on 
selkeä, mutta tulee muistaa, 
että tarkka raja on piirretty 
biologiseen ilmiöön, jossa ei 
oikeasti tarkkoja rajoja ole. 

Elintapamuutoksilla, lii-
kunnan lisäämisellä ja pai-
non alentamisella heikenty-
neen sokeriaineenvaihdun-
nan omaavat voivat siirtää 
omaa sokeritasoaan turval-
lisemmalle alueelle. 

Mikä tyyppi?
Diabetesdiagnoosin mää-
rittämistä huomattavasti 
suurempi vaikeus voi olla 
määrittää diabetestyyppi. 
Aina siinä ei varmuudella 
onnistuta ja aina ei tyypin 
määrittäminen vaikuta 
hoitovalintoihin. Potilaille, 
joilla on insuliinin puutos, 
on tärkeää aloittaa insulii-
nin korvaushoito ajoissa. 

Lapsuudessa ja nuoruu-
dessa alkava diabetes viittaa 
tyypin 1 diabetekseen, jossa 
korvaushoito tarvitaan. Va-
litettavasti kuitenkin Suo-

messakin diagnostisoidaan 
joka vuosi muutamalla nuo-
rella tyypin 2 diabetes. 

Tässä taudissa omaa insu-
liinia on, mutta elimistöön 
on kehittynyt insuliiniresis-
tenssi, jolloin oma insuliini 
ei enää selviäkään tehtäväs-
tään. 

Tyypin 2 insuliiniresis-
tenssin taustalla on useim-
miten liikapaino ja liikku-
mattomuus tai liian vähäi-
nen liikunta. 

MODY
Nuorella iällä voi alkaa 
myös diabetes, jossa in-
suliinin eritys on heiken-
tynyt. Tämä ns. MODY-
diabetes periytyy voimak-
kaasti. Potilaat ovat yleen-
sä normaalipainoisia. 

Osa MODY-diabeetikois-
ta selviää pitkiäkin aikoja 
pelkällä dieettihoidolla. 
Tabletit vaikuttavat myös 
hyvin ja insuliinihoitoa tar-
vitaan vasta myöhemmin 
oman insuliinin erityksen 
mentyä hyvin pieneksi. 

Tästä tautimuodosta voi-
daan saada varmuus geeni-
testillä, joka yleensä otetaan 
peräkkäisten sukupolvien 
diabetesta sairastavilta hen-
kilöiltä.

Nuoria kakkosia
Tyypin 2 diabetes on ai-
kuisten tauti ja sen il-
mestymisen huippu on 

Tarkka diagnoosi  
on hyvän hoidon perusta



40-60 ikävuoden välillä. 
Liikapainon lisääntyessä 
väestössä yhä nuoremmat 
sairastuvat tähän diabetes-
tyyppiin. 

Vihjeitä diabetestyypistä 
saamme siis sairastumisiäs-
tä ja henkilön painosta. 
Useimmilla on viitteitä me-
tabolisesta oireyhtymästä, 
jolloin verenpaine on kohol-
la ja rasva-aineenvaihdun-
nassa on häiriöitä. Sairaus 
voi kehittyä hitaasti, aiheut-
tamatta juuri oireita. 

Yleensä diabetestyypin 
määrittely näillä perusteil-
la on mahdollista, mutta 
sitten on tilanteita, joissa 
nämä pääperiaatteet eivät 
toteudu. 

Yli 40-vuotiaan normaa-
lipainoisen sairastuminen 
diabetekseen pitäisi johtaa 
tarkempaan pohdintaan 
diabetestyypistä. Tällöin la-
boratoriotutkimuksista voi 
olla apua. 

LADA
C-peptidin ja GAD vasta-
aineiden määrityksestä voi 
olla apua tunnistamaan ne 
potilaat, joilla on kehitty-
mässä insuliinin puutos. 
Näillä potilailla voi olla 
kehittymässä tyypin 1 dia-
betes tai sitä muistuttava 
autoimmuunidiabetes, jota 
kutsutaan LADA:ksi. 

Nämä henkilöt tarvitsevat 
aikaista insuliinikorvaus-
hoidon aloittamista. 

Pitkittynyt tablettilääke-
hoito heillä johtaa jatkuvasti 
huonontuvaan sokeritasa-
painoon. Elimistö tottuu ja 
se opetetaan silloin haital-
lisen korkeille sokeritasoil-
le. Tämä voi pahimmillaan 
johtaa häiriöön, jossa hen-

kilö hallitakseen korkeita 
sokereitaan syö riittämät-
tömästi ja elimistö alkaa 
käyttää lihaksistoa energian 
lähteenä, jolloin lihaksisto 
surkastuu. 

Riittävän aikaisin aloitettu 
insuliinikorvaushoito pelas-
taa näiltä ongelmilta.

Yleensä diabetestyyppi 
voidaan päätellä taustatie-
doilla ja perustutkimuksilla. 
Joskus määritykseen tarvi-
taan tarkempia tutkimuksia 
ja aina ei edes niiden avulla 
voida täysin varmasti selvit-
tää diabetestyyppiä. 

Onneksi tieto ei yleensä 

ole välttämätön hyvässä hoi-
dossa, mutta joskus tarkka 
määritys on auttaa hoidossa 
merkittävästi.

Klas	Winell
Erikoislääkäri,	diabetologi,		

kuntoutuksen	erityispätevyys

Vastaanottojen ajanvaraukset
(09) 586 0520, toimisto@psdiabetes.fi

TTTTTTTTTUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKIIIIIII

   

NovoInfo on osa Novo Nordiskin kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa. 
Toiminnallamme haluamme tukea diabeetikoiden arkipäivää ja olla mukana 

muuttamassa diabeteksen kulkua Suomessa. Kysy meiltä lisää!
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Lammi Pentti,  
puheenjohtaja  
pentti.lammi@elisanet.fi

Tehnyt työuransa yhdyskuntasuun-
nittelun parissa. 1. tyypin diabee-
tikko ja nykyisin eläkeläinen, joten 
Pentillä on sanojensa mukaan sekä 
aikaa että kiinnostusta diabetesyh-
distystoimintaan. Häntä kiinnostaa 
erityisesti diabeetikoiden edunval-
vonta sekä toiminnan kehittäminen.

Simonen Ritva, 
varapuheenjohtaja  
ritva.simonen@hus.fi
Toimii Lastenklinikalla lasten dia-
beteshoitajana. Perheet ja lapset 
erityisen kiinnostuksen kohteena 
ja sairaalamaailman hyvä tuntemus 
vahvuutena.  Ritva on järjestöihmi-
nen, diabeteshoitajien yhdistyksen 
puheenjohtaja, liittovaltuustossa ja 
vetänyt perheleirejä useita kertoja.

Haapanen Jorma, 
Kirkkonummen  
alueosaston asiat,   
jorma.haapanen@
kirkkomummi.fi
Toimii Kotkan kaupungin apulais-
kaupunginjohtajana. Yhdistyksen 
hallituksessa Jorma toimii lähinnä 
talousneuvojana ja kehittäjänä.

Viljanen Pedro,  
netti ja tiedotus,   
pedro@viljanen.net
49-vuotias media-alan monitoimi-
mies. Taustani on vahvasti tekninen, 
mutta tuttua on sisällöntuottaminen-
kin. Lähes koko 90-luvun yritykseni 
laajeni ja tuotti alihankintana niin 

mainoksia kuin uutis- ja ajankoh-
taisohjelmia mm. MTV Oy:lle, jon-
ka palvelukseen siirryin myytyäni 
yrityksen 2000-luvun taitteessa. Yrit-
täjätaustani takia minulla on myös 
vahva talousosaaminen. 

Vapaa-aika menee mm. vapaa-
ehtoistyöhön vanhusten parissa ja 
moottoripyörällä ajeluun.

Yhdistystyössä kiinnostuksen koh-
teita ovat edunvalvonta sekä hoito-
käytännöt, jotka tuntuvat usein jättä-
vän apua tarvitsevan oman onnensa 
varaan. Tarttis varmaan tehdä jotain!

Horsma Kristiina,  
Espoon liikunta-asiat,   
kristina.horsma@vuyk.fi
Olen Kristiina Horsma, neljän lap-
sen äiti Espoosta. Diabetes on tul-
lut osaksi perheemme elämää nuo-
rimmaiseni Viivin (8v.) sairastuttua 
ykköstyyppiin noin kaksi vuotta 
sitten. Olen ollut mukana Pääkau-
punkiseudun Diabetesyhdistyksen 
toimissa Espoon aluetoimikunnas-
sa, yhdistyksen liikuntatoimikunnan 
jäsenenä ja nyt ensimmäistä kautta 
yhdistyksen hallituksessa. Päätyötä-
ni teen aloittavien yrittäjien parissa, 
yritysneuvojana Vantaalla. 

Hallituksen jäsenenä yksi tavoit-
teistani on tuoda raikkaita tuulia yh-
distyksen toimintaan, niin liikunnan 
kuin myös muiden toimien kautta. 
Tavataan tapahtumissa!

Niskanen Väinö,  
Facebook ja tiedotus,  
vainoj33@hotmail.com
Toimin Amiedussa tietotekniikan 
opettajana. Olen 60 -vuotias kakkos-
tyypin diabeetikko ja valmis anta-

maan työpanokseni diabeetikoiden 
hyväksi. Edunvalvonta ja hoitoväli-
neiden riittävä saanti on diabeteksen 
hoidossa tärkeää ja siihen tulee kiin-
nittää enemmän huomiota ja siihen 
haluan vaikuttaa. 

Olen vetänyt ja järjestänyt kokki-
kursseja diabeetikkoryhmille ja osal-
listunut yhdistyksen toimintaan ak-
tiivisesti.  Olen perustanut FaceBoo-
kiin oman sivuston  Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistykselle ja toi-
min sivuston päivittäjänä. Sivuston 
tarkoitus on toimia diabeetikoiden 
yhteisenä foorumina, tiedon jakajana 
ja vertaistukena. Sieltä voit myös lu-
kea kaikki ajankohtaiset tapahtumat. 
Tämän takia koen jäsenyyteni tär-
keäksi myös hallituksessa. Tarvitaan 
25 tykkääjää ennen kuin sivun voi 
julkaista, siis nyt kaikki tykkäämään.

Kykkänen Tero, 
liikuntavastaava,  
terokykkanen@hotmail.com
Tyypin 1 diabeetikko vuodesta 2005 
alkaen.  ABB:llä tuotannon kehitys-
tehtävissä. Liikuntatoimikunnan pu-
heenjohtaja, harrastaa urheilua.

Seppälä Marjo,  
Vantaan alueosaston 
puheenjohtaja,  
marjo.seppala@pp2.inet.fi
1-tyypin diabeetikko jo 28 vuoden 
ajan.  Toimii kuljetusliikkeessä las-
kuttajana. On mielellään mukana 
kertomassa diabeteksesta niin mes-
suilla kuin muuallakin. Läheistuki ja 
vertaistuki kiinnostavat erityisesti.

Diabetesyhdistyksen hallituksen 2012 esittely
Pentti Ritva Pedro Kristiina Väinö Tero Marjo Tiina Eija



Kerola Tiina,  
tiina.kerola@luukku.com

Helsinkiläinen ykköstyypin diabee-
tikko, vuodesta 1989 lähtien. Kah-
den, 3- ja 5-vuotiaiden, lasten äiti ja 
työskentelee Aalto-yliopiston opin-
tohallinnossa suunnittelijana. Pää-
kaupunkiseudun diabetesyhdistyk-
sen toiminnassa olen ollut mukana 
1990-luvulta lähtien, aluksi nuorten 
toiminnassa. Yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä olen toiminut vuodesta 
2006 lähtien. Lisäksi olen Diabetes-
liiton liittovaltuuston varajäsen. Dia-
beetikoiden edunvalvonta on mie-
lestäni tärkein asia hallitustyössä ja 
vertaistuen mahdollistaminen sekä 
lisääminen ovat tärkeä osa yhdistyk-
sen toimintaa.

Varajäsenet
Leeve Eija,  
Espoon alueosastoasiat 
eijaleeve@hotmail.com

Espoolainen, eläkkeellä oleva taksi-
autoilija, mutta ajaa yhä taksia. Kiin-
nostaa liikunta ja kehittäminen. Toi-
mii aktiivisesti Espoon alueosaston 
hallituksessa.

Härönoja Raija,  
Helsingin alueosaston asiat,  
raija.haronoja@gmail.com
Olen eläkkeellä ja koulutukseltani 
dieteetikko/kotitalousopettaja. Toi-
min ja olen toiminut jo usean vuoden 
ajan aktiivisesti yhdistystoiminnassa 
mukana. Kuulun tällä hetkellä halli-
tukseen ja jatkan hallitustyöskentelyä 
mielelläni. 

Olen Helsingin alueosaston rahas-
tonhoitaja ja Helsingin vammaisneu-

voston varsinainen jäsen.  Huolehdin 
yhdistyksemme vaalirahakeräyksestä 
Helsingin alueella. Toimin yhdistyk-
sen myymälässä apuna tarvittaessa ja 
olen mukana eri tapahtumissa kerto-
massa yhdistyksestämme.  Huoleh-
din vesijumpan koordinoinnista ja 
teatteriretkistä sekä vierailuista eri 
kohteisiin. Minulle on tärkeää pal-
vella jäseniä, vaikuttaa diabeetikoi-
den kohteluun ja asiamme näkyvyys. 
Haluan ajaa diabeetikoiden, siis mei-
dän kaikkien yhteistä asiaa.

Yhdistyksen  
henkilökunta
Toiminnanjohtaja Tarja Hartman  
tj@psdiabetes.fi
Toimisto Piia Laine 
toimisto@psdiabetes.fi
Diabeteshoitaja  
Riitta Linnanmäki-Rinne  
dh@psdiabetes.fi
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LIIKUNTAKYSELY 2012 

 
Yhdistys tukee jäsentensä ja heidän läheisten liikunta- ja urheiluharrastusta järjestämällä 
yhteisiä tapahtumia sekä kannustaa diabeetikkoja ja riskiryhmään kuuluvia osallistumaan 
niihin. Yhdistys pyrkii järjestämään erilaisten liikuntamuotojen ja urheilulajien 
esittelytapahtumia eri puolilla pääkaupunkiseutua kaikille toiminnasta kiinnostuneille. 
 
Tällä kyselyllä kartoitamme kiinnostustanne tutustua eri liikuntamuotoihin ja urheilulajeihin. 
Pyrimme tarjoamaan teille mahdollisuuksia tutustua toisiin liikkuviin ja urheileviin 
diabeetikoihin. Näin voitte vaihtaa kokemuksia ja muodostaa harrastusryhmiä. 
Valitkaa teille parhaiten sopiva vastaustapa: 
 

1. Täyttäkää kotisivumme vastauslomake: 
http://www.psdiabetes.fi/lomake.html?id=4_63699a1ddd 

2. Saapukaa yhdistyksen toimistoon, jossa voitte täyttää kyselykaavakkeen 
3. Leikatkaa kysely lehdestä, ja lähettäkää täytettynä yhdistyksen postiosoitteeseen 

(kuoreen merkintä: Liikuntakysely 2012) 
 
Kyselystä kerättävät yhteystiedot jäävät yhdistyksen käyttöön, eikä niitä luovuteta 
ulkopuolisille. Henkilö- ja yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta edellytys 
arvontaan osallistumiselle. 
 
Vastaaminen tapahtuu ympyröimällä vastausvaihtoehdon etukirjain tai lisäämällä numero 
sille varattuun kohtaan. 
 
 
1. Mihin liikuntamuotoihin ja urheilulajeihin haluaisitte tutustua? (3–5 vaihtoehtoa) 

a. Tanssi 
b. Voimistelu 
c. Satujumppa 
d. Tankotanssi 
e. Seinäkiipeily 
f. Uinti 
g. Curling 
h. Sirkuskoulu 
i. Keilaus 

j. Vaellus 
k. Frisbee golf 
l. Maratonjuoksu 
m. Suunnistus 
n. Geokätköily 
o. Soutu 
p. Melonta 
q. Luistelu 
r. Hiihto 

s. Lentopallo 
t. Ultimate frisbee 
u. Vesipallo 
v. Pesäpallo 
w. Jalkapallo 
x. Käsipallo 
y. Salibandy 
z. Koripallo 

 

Muita lajitoivomuksia?  

Oletteko lajiaktiivi? Mikä laji? 

2. Kuinka monta perheenjäsentä ja ystävää yleensä osallistuu kanssanne liikuntaan?

a. Lapsia? (    ) b. Aikuisia? (    ) c. Senioreja? (    )

3. Mikä on ikänne? (      ) 

4. Mikä on teille mieluisin osallistumisajankohta? 

a. Arkipäivä b. Arki-ilta c. Viikonloppu
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5. Mikä on kotikuntanne? 

a. Espoo 
b. Helsinki 

c. Kirkkonummi 
d. Sipoo 

e. Vantaa 
f. jokin muu 

6. Lisäksi kysymme kiinnostustanne yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseen ja 
avustamiseen. Kaikki, myös kertaluonteinen, tuki toiminnan järjestämiseen on 
tervetullutta. Harrastatteko tai valmennatteko jotakin urheilulajia, jota olette halukas 
esittelemään tai järjestämään? Haluatteko avustaa liikuntarajoitteisia tai toimia 
lastenkaitsijana? Onko teillä liikunta- ja urheiluvälineitä lainattavaksi? 
 

a. Lajiesittelyä b. Avustamista c. Lainavälineitä

Pyydämme teitä vielä jättämään yhteystietonne voidaksemme sopia avustanne. Voitte 
myös tarkentaa lajia, apua tai välinettä, jota voitte tarjota. 

 
7. Kommenttejanne tai toiveitanne meille liikunnan järjestämiseen! 

 

 

 

 
8. Yhteistietonsa vastauksensa yhteydessä antaneiden kesken arvomme yhteistyö-

kumppaniemme myöntämät liikunnalliset lahjakortit: 
 

• Tapanilan Urheilukeskuksen jousiammuntakurssin sekä kaksi valinnaista lahjakorttia 
(joko hohtokeilausvuoro tai kuukauden kuntosalikortti). 

• Vierumäen Urheiluopiston Kunnon Skannauksen (sisältää palautteen) 

Nimi:  

Puhelin: 

Sähköposti:  
 
Kiitämme vaivannäöstänne ja toivotamme liikunnallista talvenjatkoa. Toivottavasti tapaamme 
vuonna 2012 yhteisissä lajiesittelyissä, joista tiedotamme tarkemmin tulevissa KIDE-lehdissä, 
kotisivuillamme ja sähköpostitse osoitteensa jättäneille. 
 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry 
 
Liikuntatoimintaamme tukemassa: Tapanilan Urheilukeskus ja Vierumäen Urheiluopisto 
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Pääkaupunkiseudun alueella tapahtuu
Voit osallistua ryhmiin, kursseihin ja tapahtumiin  
kiinnostuksesi mukaan yli kuntarajojen.

KERHOT – Vertaistuki
TIKKURILA, kokoontuu kuukauden ensimmäisenä 
torstaina klo 15.30-18.00 Vapaaehtoistalo Violas-
sa, Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenkilö Ritva 
Sarkkinen, puh. 050 3002018, ritva.sarkkinen(at)
welho.com

LÄNSI-VANTAA, kokoontuu kuukauden ensim-
mäisen parillisen viikon torstaina klo 14.00 Monitoi-
mitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö 
Sirpa Ritvos, puh. 040 7083018,
sirpa.ritvos(at)gmail.com .

LÄNSIMÄKI, kokoontuu joka maanantai klo 13.00-
14.00, Maalinauhantie 15 B, yhteyshenkilö Riitta 
Ruohosto, puh. 044 305 5840.

HAKUNILA, kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina klo 18.00 Hakunilan kirkon kirjas-
tossa, Hakunilantie 48. Yhteyshenkilö Anja Heiniö-
lä, puh. 050 3522583, 
anjaheini(at)saunalahti.fi.

MAANANTAIKERHO - KAMPISSA
Kerho kokoontuu joka maanantai klo 12.00–14.00 
Kampin palvelukeskuksessa. Kahvit keitetään (1 €/
kuppi), ota oma välipala mukaan. Keskustelemme 
kokemuksista ja erilaisista ongelmista. Retkeilem-
me ja osallistumme yhdistyksen toimintaan. Toi-
minta jatkuu joulukuun 12. päivään ja alkaa 9. päivä 
tammikuuta jälleen. Yhteyshenkilönä toimii Tuula 
Olander puh. 040-962 3580

TIISTAIKERHO - YHDISTYKSESSÄ
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13.15–15.00 yh-
distyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Väli-
palaeväs mukaan, kahvit keitetään. Toiminta jatkuu 
joulukuun puoleen väliin ja jälleen tammikuun 10. 
päivä. Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puh. 040 
521 7609

MALMIN DIABETESKERHO
Kerho kokoontuu joka kuukauden toisena maanan-
taina alkaen 11.1. 2012 klo 12.00–14.00. Kerho ko-
koontuu Malmin toimintakeskuksessa (vanha Elan-
non talo) Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Yhteyshenkilö 
Kaija Siltala, 040 540 3343.

KIRKKONUMMEN KERHO
kokoontuu joka kuukauden kolmas torstai klo 13 
- 15 osoitteessa Pappilanmäen palvelukeskus, Ra-
jakuja 3, Kirkkonummi. Kevään kokoontumiset 
16.2.,15.3.,19.4. Yhteyshenkilö Sirpa Urhonen 040 
586 2969

MAANANTAITREFFIT BETES -KAHVILASSA
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabee-
tikoille, läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaih-
taa ajatuksia ja kokemuksia. Kokoontuminen joka 
maanantai klo 17-19 paikkana  Espoon Keskuksessa 
sijaitseva  Ravintola Kannunkulman kabinetti (Kan-
nunsillankatu 2, 02780 Espoo). 
Välillä alustajia eri aiheista.
Keväällä 2012 lopetetaan 28.5.2012.
Tervetuloa, vapaa pääsy!

TYÖIKÄISET DIABEETIKOT
Kerho kokoontuu joka kuukauden viimeinen tiistai 
klo 18.00.Huom! Kokoontumispaikka ja aika vaih-
tuu helmikuusta alkaen. Uusi kokoontumispaikka 
on Kampin palvelukeskus, Sininen sali, Salomonka-
tu, Helsinki ja kellonaika on 18 - 20. Yhteyshenkilö-
nä toimii Riitta Uusisilta puh. 050 533 6974.

Liikunta

Koko perheen liikuntatapahtuma KEVÄÄN KURK-
KAUS 24.3. KLO 14 – 18 Tapanilan urheilukeskuk-
sessa, lisätietoja toisaalla tässä lehdessä.

VESIVOIMISTELUA
Helsingissä Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa jat-
kuu keväällä. Ilmoittautuminen Raija Härönoja puh. 
050-323 2035.



29

Ta p a h t u m a t

Vinkki:Seuraa eri liikuntaryhmien 
kokoontumista yhdistyksen www-sivuilta  www.psdiabetes.fiViikoittain ympäri pääkaupunkiseutua monenlaista aktiviteettia!

Myyrmäki, maanantaisin 14.30-15.00, alkaen 9.1. 
Hinta jäseniltä 45,-, ei jäseniltä 55,-, lisäksi uimahal-
lin pääsymaksu. Yhteyshenkilö Marja Kalvia, puh. 
050 5351490, marja.kalvia(at)kolumbus.fi.

Tikkurila, tiistaisiin, ryhmä I 16.00-16.30, ryhmä II 
16.30-17.00, alkaen 10.1. Hinta jäseniltä 45,-, ei jäse-
niltä 55,- sekä uimahallin pääsymaksu. RYHMISSÄ 
ON VIELÄ TILAA! Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen, 
puh. 050 3002018, ritva.sarkkinen(at)welho.com.

ASAHI: Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Vio-
la, Orvokkirinne 4, Tikkurila

LENTOPALLO
PS-lentis pelailee tammikuusta toukokuulle sunnun-
taisin klo 17 - 18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa 
”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20 - 70 -vuoti-
aita naisia ja miehiä. Tärkeintä on liikkuminen, ei 
hampaat irvessä pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari 
Kortelainen 040 342 4340

KUNTOSALI
Koivukylä - Kuntosaliryhmä johon mahtuu 30 
henkeä, alkaa tammikuussa 2012 Koivukylän Van-
hustenkeskuksessa Karsikkokuja 13 perjantaisin 
klo.8.00-10.00, hinta on 20€ kevätkaudelta. Ilmoit-
tautua voi Jaakko Vastamäelle puh: 040-5116298

Kirkkonummi – kuntosaliryhmä kokoontuu edel-
leen omaehtoisesti tiistaisin Palvelutalon kuntosalil-
la klo 10, Rajakuja 3, Kirkkonummi.

KEILAUS – ei ikä-rajaa!
1.Espoonlahdessa 
Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerrok-
sessa. Keväällä 2012 kuukauden viimeisenä sunnun-
taina klo 18-19.30 toukokuun loppuun asti. Huom! 
Uusi päivä ! Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisem-
min Jaakko Messalalle gsm 040 733 4386. Jäsenhinta 
10 eur/ hlö maksetaan paikan päällä. 

2.Leppävaarassa 
Bowl Circus Sello. Kauppakeskus Sellossa. Joka viik-
ko torstaisin 13.00-14.30. 
Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen! 
Omakustannehintaan eli päivähinta jaetaan osallis-
tujien kesken. Tiedustelut Jaakko Messala gsm 040 
733 4386, tai Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078. 

KEILAKILPAILU
Haluatko edustaa yhdistystämme keilakilpailussa?
Yhdistys pyrkii järjestämään Etelä-Suomen diabe-
tesyhdistysten välisen karsintakilpailun lauantaina 
21.4. Kilpailu on kolmihenkisten joukkueiden vä-
linen joukkuekilpa, jossa jokainen kilpailija heittää 
kolme sarjaa. Karsintakilpailun kaksi parasta jouk-
kuetta jatkaa loppuvuodesta Diabetesliiton järjestä-
mään valtakunnalliseen kilpailuun. Halukkaat voi-
vat ilmoittautua puhelimitse tai sähköpostitse:
Raija Härönoja, 050-3232035, raija.haronoja@gmail.
com

KÄVELY
1.KÄVELYRYHMÄ ESPOONLAHDESSA  joka 
viikko  vuoden ympäri tiistaisin klo 18.00 -19.00. 
Lähtöpaikka: Espoonlahden Uimahallin edusta, (os. 
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo).  Tiedustelut  
Eija Leeve gsm 040 50 888 08. 

2. KÄVELYRYHMÄ ESPOON KESKUKSESSA kes-
kiviiikkoisin klo 17.00 - 18.00.
Lähtöpaikka: Keski-Espoon Uimahallin talon jo-
enpuoleinen parkkipaikka (Kaivomestarinkatu 
2, 02770 Espoo). Tiedustelut Jaakko Messala gsm 
040 733 4386. Kevätkauden  2012 viimeinen kävely 
30.5.2012.

SAUVAKÄVELYÄ – Tikkurila ja Myyrmäki
Vantaan sydänyhdistyksen järjestämänä, diabeetikot 
ovat tervetulleita mukaan. Tiedustelut Matti Riiko-
nen 040 045 8583.

TUTUSTUMISILTA GOLFFIIN
toukokuussa Gumböle Golfissa. Lajiesittely ja lyönti-
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kokeilua sekä pieni välipala.
Tarkemmat tiedot mm. ilmoittautumisesta seuraa-
vassa KIDE-lehdessä ja sivuilla www.esdi.palvelee.fi

Suunnitteilla:
Kuntosalikurssi 9-12/ 2012
Hyvinvointipäivä Siuntion Hyvinvointikeskuksessa 
elo-syyskuussa
Suppilovahverosafari (=sieniretki) 30.9.2012
Sisäliikuntatapahtuma perheille syksyllä 2012
Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi, niin saat ajan-
tasaista tietoa espoolaisille diabeetikoille suunna-
tuista tapahtumista ja mm. kaupungin terveyspalve-
luista.

Kurssit

PAJUTYÖKURSSI
lauantaina 17.3.2012 klo 10 – 15 Tapiolassa  EJYn 
Järjestötalolla (Kauppamiehentie 6, 02100  Espoo, 
keilahallin talo!). Lounas nautitaan töiden lomassa.
    Tehdään ohjaajan opastuksella pajusta vaikkapa 
kranssi tai kukkapylväs materiaalista! Materiaali-
maksu ja lounasmaksu peritään paikan päällä (ma-
teriaalimaksua ei peritä oman materiaalin tuojalta). 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.3.2012 mennessä  
Eija Leeve gsm 040 50 888 08. 

SUSHI –KURSSI DIABEETIKOILLE lauantaina 
14.4.2012 Leppävaarassa.
Tehdään ammattilaisen opastuksella sushia täysjyvä-
riisista ravintoarvot huomioon ottaen.
Hinta jäsenille 40 euroa. Ilmoittaudu heti, kuitenkin 
viimeistään 21.3 – paikkoja rajoitetusti!
Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarkemman aika-
taulun ja paikan sekä maksutiedot.

Ilmoittautuminen on sitova maksun suorittami-
sen jälkeen. Ilmoittautumiset sähköpostilla kristi-
na.salminen@kolumbus.fi  (Huom! yksi i-kirjain 
etunimessä!) Peruutusehto: Kurssin osallistujaa voi 
vaihtaa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Jos 
osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumis-
päivän jälkeen, veloitamme peruutuskuluina 20 eu-
roa.

HUOVUTUSKURSSI:
LÄÄKEPUSSUKKA HUOVUTTAMALLA!
Tule huovuttamaan itselle, lapselle, vanhemmalle, 
puolisolle tai muulle läheiselle ihmiselle persoonal-
linen lääkepussukka. Kokemusta huovuttamisesta ei 
tarvitse olla. Huovutuksessa tarvitaan jonkin verran 
käsivoimia. Kurssin hinta 20e/osallistuja. Tarvikkeet 
saat paikan päältä ja niistä peritään pieni maksu käy-
tetyn määrän mukaan.

Kurssi pidetään yhdistyksen toimistolla lauantai-
na 31.3. klo 10-16. Mukaan mahtuu 6 ensin ilmoit-
tautunutta. Ilmoittaudu sähköpostilla os. toimisto@

Piia	Laineen		
huovuttama	
pussi.
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psdiabetes.fi tai 09-5860520. Kurssin ohjaa Marja-
Terttu Nieminen. 

Retket ja matkat

KESÄTEATTERI
Navethaliassa Hiekkaharjussa 18.6.2012 klo 19.00. 
Näytelmänä on tänä vuonna musiikkinäytelmä Teu-
vo, joka perustuu Leevi and the Leavingsin musiik-
kiin. Liput 13,-. Ilmoittautua voi jo nyt, mutta vii-
meistään 31.5. Marjo Seppälälle, puh. 040 708 9542 
tai marjo.seppala(at)pp2.inet.fi.
KEVÄTRETKI PERNAJAN KARTANOITA 
la  21.4.2012 Lähtö noin 7.30, tarkennetaan myö-
hemmin, ainakin Martinlaako tai Myyrmäki sekä 
Tikkurila. Mikäli Espoosta tai Helsingistä on lähti-
joitä, noutopaikat myös näissä. Kerro ilmoittautues-
sasi, mistä tulet kyytiin.
Ajoreitti:
10:00 aamukahvi Labbyn kartanon Sahakonttorissa, 
jonka jälkeen kierros alueella.
12:00 jatkamme Rutumin kartanoon Lapinjärjelle. 
Kartanon emäntä kertoo paikan historiasta. Täällä 
nautimme myös lounaan noutopöydästä.
Poikkeamme ostoksille Disan Kalakauppaan Tesjo-
elle.
15:15 saavumme Pernajan keskiaikaiselle kirkol-
la, jossa on esillä mm. aatelisten sukuvaakunoita ja 
muuta vanhaa esineistöä
Tämän jälkeen vierailemme viereisessä Veteraani-
museossa. Retken hinta on 68,-, sis. aamukahvin ja 
lounaan. Ilmoittautumiset 5.4. mennessä Riitta Ruo-
hosto, puh. 044 305 5840.

KESÄRETKI NUUKSIOON
lauantaina 9..6.2012 klo 10.00 alkaen.
Kaikki mukaan retkeilemään kauniiseen Nuuksion 
kansallispuistoon.
Kokoontumispaikka Solvallan Urheiluopiston park-
kipaikalla klo 10 (kuljetuksia pyritään järjestämään 
kimppakyydillä esim. Espoon Keskuksesta – ks. tie-
dot lähempänä tapahtumaa www.esdi.palvelee.fi - si-
vustolta) Laavulla paistetaan makkaraa, mutta muu-
toin varaa mukaan omat eväät! Rankkasadevaraus! 
Ei ilmoittautumista  - maksuton  - vapaa kaikille. 

Kevään asiantuntijaluennot

ti 14.2.2012 klo 17.00 Kahdella jalalla loppuun asti
luennoitsijana jalkaterapeutti Katja Toivonen
Paikka: Kampin palvelukeskus, kerhohuone 3, kah-
vitarjoilu - tervetuloa!

ti 13.3.2012 klo 17.00 Uniapnea -ilta, luennoitsijana 
Pia Andersson. Paikka: Kampin palvelukeskus, ker-
hohuone 3, kahvitarjoilu - tervetuloa!

to 15.3.2012 klo 16.30 Karppauksen hyödyt ja hai-
tat. Luennoitsijoina LT diabetologi Markku Sarahei-
mo ja ravitsemustieteilijä Pertti Mustajoki.
Paikka: Kampin palvelukeskus, juhlasali, kahvitar-
joilu, tervetuloa!

to 15.3. klo 17 Hammashoitoluento
Vantaan terveyskeskuksen hammaslääkäri Minna-
Maija Ahonen luennoi diabeetikon hammashoidos-
ta ja kaupungin hammashoitopalveluista Seurakun-
tien auditoriossa, Unikkotie 5 C (nurkan takana)

ti 20.3.2012 klo 17.00 Diabetes ja liikunta, huomi-
oon otettavat asiat. Luennoitsijana terveystieteen 
kanditaatti, ravitsemusasiantuntija ja kuntosalioh-
jaaja Petteri Lindblad
Paikka: Kampin palvelukeskus, juhlasali, kahvitar-
joilu - tervetuloa!

ma 23.4. klo 17.00 Pumppu hyvän hoitotasapainon 
saavuttamisen apuna ja erityisesti lapsilla.
Luennoitsijana LT diabetologi Markku Saraheimo
Paikka: Kampin palvelukeskus, ruokasali, kahvitar-
joilu, tervetuloa!

to 26.4. klo 16.30 - 17.45 Diabetes ja silmät
Luennoitsijana lääkäri Paula Summanen
Luennon jälkeen yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous.
Paikka: Kampin palvelukeskus, ruokasali, kahvitar-
joilu, tervetuloa!

ma 21.5. klo 14 - 16 Henkinen hyvinvointi, voima-
varat ja diabeteksen omahoito
Luennoitsijana kirjallisuusterapeutti, mielentervey-
den lähihoitaja ja vertaistukiohjaaja sekä myös itse 
1. tyypin diabeetikko Piia Laine
Paikka: Kampin palvelukeskus, juhlasali, tervetuloa
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