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Mennyttä ja tulevaa

J

älleen kerran vuosi on vaihtunut ja jälleen kerran voin yrittää arvioida
mennyttä ja katsoa tulevaisuuteen.

Kuluneesta vuodesta voi ainakin todeta, että paremminkin olisi voinut men-

nä. Hallituksen toiminnassa mielipide-eroja aiheuttivat mm. tulkinnat siitä,
miten yhdistys tulkitsee Duodecimin ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan
julkaisemia diabeetikkojen ravintosuosituksia. Varsinkin ”karppaus” eli vähähiilihydraattinen ruokavalio herätti keskustelua. Keskustelua helpottaisi se, että
olisi olemassa selvät näkemykset siitä, mikä on karppausta ja mikä ei.
Toinen keskustelua herättänyt kysymys on, minkälaisiin (tieteellisiin) näyttöihin diabeetikon hoitosuositukset perustuvat ja miten niitä tulisi noudattaa.
Jokaisella diabeetikolla on oma diabeteksensa. Kun diabeetikot lähinnä itse
hoitavat itseään saamiensa ohjeiden, neuvojen sekä kokemuksensa perusteella,
niin hoitotapoja ja -muotoja on lukematon määrä. Yksimielisyyttä asioista ja
hoitomuodoista on vaikea saavuttaa. Yhdistys perustaa käsityksensä ja neuvontatoimintansa viranomaisten ja lääkäreiden antamiin suosituksiin.

M

arraskuun lopulla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa hyväksyttiin yh-

Yksimielisyyttä
hoitotavoista
on vaikea
saavuttaa.

distyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin

hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Vuosien 2011 ja 2012 aikana
yhdistyksen taloustilanne on ollut vakaa. Yhdistyksen vuoden 2013 jäsenmaksuksi päätettiin 22 €.
Kun yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta oli käynnissä, alkoivat palohälyttimet soida kokouspaikkana olleessa Annantalossa. Poistuimme kaikki talon
pihalle ja odotimme, kunnes palokunta oli tarkistanut tilanteen. Sen jälkeen
pääsimme jatkamaan kokousta.
Yhdistyksellä riittää haasteita toimintansa parantamisessa. Kide-lehti on
yhdistyksen välittömin side jäseniinsä. Jäsenmäärä on viime vuodet pysynyt
suurin piirtein samalla tasolla eli yhdistyksellä on runsaat 8 000 jäsentä.
Yhdistyksen paikalliset alueosastot (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kirkkonummi) sekä Espanjan aurinkorannikon osasto toimivat. Kirkkonummen
alueosastossa on käynnissä sukupolvenvaihdos, jonka hallinnassa yhdistys on
mukana.
Toivotan kaikille lukijoille menestystä vuodeksi 2013.
Pentti Lammi
puheenjohtaja
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Diabetesvastaanotto
Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa, Malminkatu 24 D 38.
Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä.
Ota jäsenkorttisi mukaan.
Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot
puh. (09) 586 0520

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

Ravitsemusterapeutti

• Hemoglobiini (Hb), verensokeri (B-gluk), pitkäaikainen verensokeri (HbA1c), tulehdusarvot (CRP),
kolesterolipaketti – ravinnotta (kokonaiskol., HDL,
LDL, trigly.)
• Albumiini/kreatiniini-suhde aamuvirtsasta
• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund
antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistietoa mm.
ruoka-aineallergikoille. Myös ruotsiksi. Vastaanotot
sopimuksen mukaan.
Ravitsemusterapiasta on apua mm. painonhallinnassa, korkean kolesterolin, munuaisen vajaatoiminnan ja syömishäiriöiden hoidossa. Ruokavalion
suunnittelusta on apua myös verensokeriarvojen
hallinnassa.

Varaa aika diabeteshoitajalle

Psykoterapiapalvelut

Mittaukset ajanvarauksella

Yhdistyksen diabeteshoitajan vastaanotolle voi varata
ajan diabetesneuvontaan. Yksilöllisessä neuvonnassa
perehdytään mm. ruokavalioon, verensokerin seurantaan ja pistämiseen.

Luennot, neuvonta ja ohjaus
Diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa ja ohjausta
diabeteksen ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja sen
hoidosta. Sopimuksen mukaan sovitussa paikassa
yhteisöille ja yrityksille. Lisätietoja puhelimella tai
sähköpostilla dh@psdiabetes.fi.

Sisätautien erikoislääkärit
Diabetesvastaanotolla toimivat lääkärit ovat sekä
tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen perehtyneitä.
Heillä on myös muita erikoisalueita.

Fysioterapeutti
Paula Jääskeläinen, yksilöfysioterapia ja akupunktio.

Jalkaterapeutti

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
Lääkärit ovat yksityisiä ammatinharjoittajia ja palkkiot muodostuvat käytetyn vastaanottoajan mukai-
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Erityistason psykoterapeutti Riitta Rauhalan vastaanottoajat sijoittuvat pääsääntöisesti klo 16.00
jälkeen ja yksi käynti kestää 45 minuuttia. Riitta
Rauhalalla on Kela-pätevyys.
Terapiamuotona on lyhytterapia, jossa tavoitteena on
löytää ihmisessä olevien voimavarojen kautta ratkaisuja eri
ongelmatilanteisiin. Taustalla
voi olla mm. masennus, pelot,
sosiaalinen jännitys, vaikea
elämäntilanne tai kriisitilanne.

Onko sinulla
• kipuja kantapäissä, polvissa, varpaissa, jalkapohjassa, nivelissä?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat, tai muu jalkaterän
virheasento?
• kovettumia, känsiä, ihohalkeamia kantapäissä?
• sisään kasvava kynsi?
• diabeetikon vuositarkastus?
• tarve yksilöllisille pohjallisille?
• halu harjoittaa alaraajojen lihaksia yksilöllisesti tai
ryhmässä?
Jos on yksikin näistä, varaa aika jalkaterapeutti Katja
Toivoselle.
Kide 1/2013

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
Aika: torstai 14.3.2013 klo 17.00
Paikka: Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa esitettävä jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus.
									
Hallitus
ESITYSLISTA:
§1
Kokouksen avaus
§2

Kokouksen puheenjohtajan valinta

§3

Kokouksen sihteerin valinta

§4

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

§5

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§6

Työjärjestyksen hyväksymien

§7

Yhdistyksen toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen vuodelta 2012

§8

Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen ja hyväksyminen vuodelta 2012

§9

Tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

§ 10

Hallituksen esittämät muut asiat

§ 11

Jäsenten tekemät ehdotukset

§ 12

Kokouksen päättäminen

Kide 1/2013
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Yhdistyksen hallitus 2013

Lammi Pentti

Helsinki, puheenjohtaja
pentti.lammi@elisanet.fi
Olen tehnyt työurani yhdyskuntasuunnittelun parissa. Olen tyypin 1
diabeetikko ja nykyisin eläkeläinen.
Minulla on aikaa ja kiinnostusta yhdistystoimintaan. Erityisesti diabeetikoiden edunvalvonta kiinnostaa.

Diabetestyötä ole tehnyt vuodesta
2000 alkaen - Karkkilan terveyskeskuksessa, sen jälkeen Naistenklinikalla tutkimushoitajana DMI potilaiden tutkimuksessa, tällä hetkellä
työskentelen Töölön terveysasemalla. Jostain syystä olen hurahtanut
diabetestyöhön, erityisesti insuliinihoito on mielenkiintoista ja aina oppii jotain uutta.

Haapanen Jorma

Kirkkonummi
jorma.haapanen@kirkkomummi.fi
Toimin Kotkan kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Yhdistyksen
hallituksessa olen lähinnä talousneuvojana ja kehittäjänä.

Hallikainen Pekka

Siuntio
pekka.hallikainen@luukku.com

Aug Tiiu

Espoo
tiiu.aug@hel.fi
Olen terveydenhoitaja ja kätilö. Perheessäni on kolme lasta ja 1 lapsenlapsi, aviomies ja koira. Olen syntynyt
Virossa ja toiminut siellä toiminut kätilönä tehohoidossa, ambulanssissa ja
työterveysaseman johtajana. Muutin
Suomeen vuonna 1990. Olen pätevöitynyt Suomessa kätilöksi 1996 ja
AMK terveydenhoitajaksi 2001.
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Pk-seudun Diabetesyhdistyksen
hallituksessa olen ollut mukana reilun vuoden. Yhdistyksen Liikuntatoimikunnan kanssa olemme olleet
toteuttamassa liikunnallisia perhetapahtumia sekä mm. pidämme yllä
Espoossa, Ruusutorpan koululla Perhesählyvuoroa.
Joten jos vain – niin tervetuloa mukaan; pelaamaan sählyä keskiviikkoisin klo 18-19.00 !

Horsma Kristiina

Espoo
kristina.horsma@vuyk.fi
Olen neljän lapsen äiti Espoosta.
Nuorimmaisellani, Viivillä 9v, on
ykköstyyypin Diabetes. Työtä teen
alkavien yrittäjien kanssa, yritysneuvojana Vantaalla.

Kerola Tiina

Helsinki
tiina.kerola@luukku.com
Olen 41-vuotias ykköstyypin diabeetikko ja asun Helsingissä. Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana
1990-luvulta lähtien, aluksi nuorten
toiminnassa. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä olen toiminut useita
vuosia ja olen myös Diabetesliiton
liittovaltuuston varajäsen. Diabeetikoiden edunvalvonta on mielestäni
tärkein asia hallitustyössä.

Niskanen Väinö

Helsinki
vainoj33@hotmail.com
Toimin Amiedussa tietotekniikan
opettajana. Olen 62 -vuotias kakkosKide 1/2013

olen mukana eri tapahtumissa kertomassa yhdistyksestämme. Huolehdin vesijumpan koordinoinnista ja
teatteriretkistä sekä vierailuista eri
kohteisiin.
Minulle on tärkeää palvella jäseniä,
vaikuttaa diabeetikoiden kohteluun
ja asiamme näkyvyys. Haluan ajaa
diabeetikoiden, siis meidän kaikkien
yhteistä asiaa.
tyypin diabeetikko ja valmis antamaan työpanokseni diabeetikoiden
hyväksi. Edunvalvonta ja hoitovälineiden riittävä saanti on diabeteksen
hoidossa tärkeää ja siihen tulee kiinnittää enemmän huomiota ja siihen
haluan vaikuttaa.

Seppälä Marjo

Vantaa
marjo.seppala@pp2.inet.fi
Vantaan alueosaston puheenjohtaja,
1-tyypin diabeetikko jo 29 vuoden
ajan. Toimin kansainvälisessä kuljetusliikkeessä laskuttajana. Olen mielelläni mukana kertomassa diabeteksesta niin messuilla kuin muuallakin.
Läheistuki ja vertaistuki kiinnostavat
erityisesti.

Viljanen Pedro

Helsinki
pedro@viljanen.net
Olen media-alan monitoimimies.
Taustani on vahvasti tekninen, mutKide 1/2013

ta tuttua on sisällöntuottaminenkin. Lähes koko 90-luvun yritykseni
laajeni ja tuotti alihankintana niin
mainoksia kuin uutis- ja ajankohtaisohjelmia mm. MTV Oy:lle, jonka palvelukseen siirryin myytyäni
yrityksen 2000-luvun taitteessa. Yrittäjätaustani takia minulla on myös
vahva talousosaaminen.
Vapaa-aika menee mm. vapaaehtoistyöhön vanhusten parissa ja
moottoripyörällä ajeluun.
Yhdistystyössä kiinnostuksen kohteita ovat edunvalvonta sekä hoitokäytännöt, jotka tuntuvat usein jättävän apua tarvitsevan oman onnensa
varaan. Tarttis varmaan tehdä jotain!

Varajäsenet (2 kpl):
Härönoja Raija

Helsinki
raija.haronoja@gmail.com
Olen eläkkeellä ja koulutukseltani
dieteetikko /kotitalousopettaja. Toimin ja olen toiminut jo usean vuoden
ajan aktiivisesti yhdistystoiminnassa
mukana. Kuulun tällä hetkellä hallitukseen ja jatkan hallitustyöskentelyä
mielelläni.
Olen Helsingin alueosaston rahastonhoitaja ja Helsingin vammaisneuvoston varsinainen jäsen. Huolehdin
yhdistyksemme vaalirahakeräyksestä
Helsingin alueella. Toimin yhdistyksen myymälässä apuna tarvittaessa ja

Natunen Tuula

Vantaa
tuula.natunen@pp.inet.fi
Olen talousasiantuntija. Asun puolisoni Karin kanssa omakotitalossa
Vantaan Päiväkummussa ja meillä
on yksi aikuinen poika. Harrastan
yhdistystoimintaa, matkailua, puutarhanhoitoa ja luontoa. Olen Vantaan alueosaston jäsen ja tyypin 2.
diabeetikko.

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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Hei! Yksi tyyppi unohtui
Järjestön kunniapuheenjohtaja ei yleensä palaa takaisin johtotehtäviin.
Tero Kangas palasi, koska ykköstyypin diabeetikoiden asia uhkasi
Diabetesliitossa unohtua.
Teksti ja kuvat Kari Kortelainen

T

ammikuun viima puree kasvoihin Esplanadin
puistossa ja pakottaa kiirehtimään ravintola
Kappelin lämpöön.
Siellä Diabetesliiton kunniapuheenjohtaja, professori
Tero Kangas, 75, kertoo, mikä sai hänet jälleen asettumaan ehdolle liittohallituksen jäseneksi syksyllä 2012.
Sinne hänet myös valittiin.
Kangasta voi pitää suomalaisen diabeteksen hoidon
isänä, tai ainakin yhtenä heistä.
Pääasiassa hänen, yhdessä Hilkka Hiekkalan ja Matti
Lohen kanssa kirjoittamansa teos ”Sokeritauti: Käytännön hoito-opas” vuodelta 1972 oli ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus ja ohjekirja diabeteksen hoidosta.
Kangas osallistui samasta aiheesta tehdyn Diabeteskirjan toimittamiseen vielä vuosituhannen alussa. Viimeisimmässä versiossa hän ei enää ollut mukana.

Dehko onnistui, puolittain
Tero Kangas on selvittänyt väitöskirjassaan diabeteksen
hoito-organisaation toimintaa ja toisessa 2002 ilmestyneessä tutkimuksessaan diabeteksesta yhteiskunnalle
aiheutuvia kustannuksia. Kun taudille saadaan hintalappu, panostukset hoitoon voidaan mitoittaa oikein.
Näin ainakin kuviteltiin.
Diabetesliitto toteutti vuosituhannen alussa diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen tähdänneen
Dehko-ohjelman.
”Kakkostyypin hoidossa saavutettiin huomattava parannus: se opittiin toteamaan varhaisemmin ja sitä hoitamaan kokonaisvaltaisesti. Tulokset ovat olleet hyviä.
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Valitettavasti samaa ei voi sanoa tyypin 1 hoitotuloksista”, Kangas sanoo.
”Vaikka pääpaino Dehkossa menikin kakkostyypin puolelle, tehtiin monia asioita myös ykköstyypin
hyväksi. Niiden vaikutus ei kuitenkaan ole tuottanut
toivottuja tuloksia. Siten muun muassa tyypin yksi
HbA1c-arvot eivät ole 20 vuoteen parantuneet.”
Hän kirjoitti ja lähetti yhdessä Markku Saraheimon
kanssa viime keväänä Diabetesliitolle avoimen kirjeen,
jossa perättiin ykköstyyppiläisten hoidon kehittämistä
ja aseman parantamista.
”Tyypin 2 diabeteksen hoito muodostui Dehkossa ja
Diabetesliitossa käytännössä keskeiseksi asiaksi, ja se
on ollut myös ainoa medioissa näkynyt asia. Tyypin 2
diabeteksen esiintyvyyden ja kustannusten vuoksi se
on osin ymmärrettävää, mutta ei silti ehdoitta hyväksyttävää”, kirjeessä todetaan.

Media innostui näytöstä
Diabeetikkoja on Suomessa ainakin puoli miljoonaa.
Heistä reilut 40 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta, noin
250 000 tyypin 2 diabetesta. Lisäksi arvioidaan olevan
vähintään 200 000 diagnosoimatonta kakkostyyppiläistä.
Tero Kankaan mielestä media innostui, kun Kuopiossa tehty tutkimus todisti, että elämäntapamuutokset
vähentävät merkittävästi tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto. Tyypin kaksi ehkäisy ja sen tulokset saivat lähes
kaiken huomion osakseen.
➜
Kide 1/2013

Veteraani on
yhä valmiina
vastuuseen. Tero
Kangas on taas
liittohallituksessa.

Kide 1/2013
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Lähes puolella tyypin 1 diabeetikoista HbA1c on edelleen
käytännössä yli 8,5 %, mihin liittyy merkittävästi lisääntynyt
sokeutumista aiheuttavan proliferatiivisen retinopatian riski.
”Hyvät tulokset, varhainen toteaminen ja kokonaisvaltaisen hoidon aloitus, kannustivat liittoakin suuntaamaan toimintansa kakkostyypin hoitoon.”
Kunniapuheenjohtaja päätti palata liiton johtoportaaseen, koska haluaa Diabetesliiton tekevän kaikkensa
ykköstyyppiläistenkin, eli insuliininpuutosdiabeetikkojenkin, hoidon kehittämiseksi, vaikka se on vaikeampaa kuin kakkostyypin hoito ja ehkäisy.
”Dehkon onnistumisesta pitää antaa kunnia 2009
eläkkeelle jääneelle Leena Etu-Seppälälle. Nyt pitäisi
löytää joku yhtä innostunut ja itsensä peliin laittava
henkilö vetämään ykköstyypin hoidon kehittämistä.
Itse olen siihen jo liian vanha.”
Teknologian kärryiltä hän ei ole pudonnut. Haastattelun aikana hän kaivaa kassistaan tablettitietokoneen
ja esittelee sujuvasti tutkimustuloksia sen näytöltä.

Aikuisiässä sairastuvat pulassa
Tero Kankaan mielestä erityisen huonossa asemassa
ovat aikuistuvat lapsena ja nuorena sairastuneet diabeetikot sekä yli 16-vuotiaina insuliininpuutosdiabetekseen sairastuvat. Äskettäin julkaistun tutkimuksen
mukaan siihen sairastuu aikusia vuodessa kaksi kertaa
enemmän kuin lapsia.
”Lapsena diabetekseen sairastuneet pääsevät erikoislääkäritasoiseen hoitoon pediatrian puolella. Valitettavasti heidät useimmiten siirretään melko pian aikuistumisen jälkeen terveyskeskuksen vastuulle.”
Ongelmana on se, että yhdelle terveyskeskuslääkärille tulee korkeintaan yksi tai pari tyypin 1 diabeetikkoa
hoidettavaksi, mikä ei millään voi taata kokemuksen ja
tarvittavan ammattitaidon kehittymistä tyypin 1 diabeetikon hoidossa.
Lisäksi terveyskeskuksissa lääkärikunta vaihtuu tiuhaan tahtiin, mikä estää kunnollisen pitkäaikaisen potilas-lääkäri -suhteen muodostumisen.

Jokaisella erilainen tauti
”Ykköstyypin diabetes on pirullinen tauti hoidettavaksi, koska se on jokaisella erilainen”, Kangas sanoo.
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Hänellä on asiasta yli 40 vuoden kokemus lääkärinä
ja 56 vuoden kokemus diabeetikkona.
”Kyseessä on vakava ja hengenvaarallinen sairaus.”
Ennen insuliinin keksimistä tyypin 1 diabeetikot elivät keskimäärin kuusi kuukautta diagnoosinsa jälkeen.
Täydellisessä oman insuliinin puutteessa elävä diabeetikko kuolee 48 tunnissa happomyrkytykseen ilman
insuliinia ja muuta hoitoa.
Riittämättömästi hoidettuna tyypin 1 diabetes aiheuttaa vakavia komplikaatioita, merkittävää ylikuolleisuutta ja lyhentää elämää huomattavasti sekä lisää
merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia.
Lähes puolella tyypin 1 diabeetikoista HbA1c on
edelleen käytännössä yli 8,5 %, mihin liittyy merkittävästi lisääntynyt sokeutumista aiheuttavan proliferatiivisen retinopatian riski.
Myös verenpaineen ja kolesterolin hoidon tavoitetaso jää useimmilla ykköstyypin diabeetikoilla saavuttamatta. Se lisää heillä munuaissairauden ja sepelvaltimotaudin riskiä.

Osaaminen keskitettävä
Millä tempulla ykköstyypin diabeetikkojen hoito saataisiin paremmaksi?
”Mielestäni tarvitsemme siihen diabeteksen hoitokeskuksia, joissa yhdistyvät tarvittava tietotaito, kokemus ja pitkät hoitosuhteet.”
”Hoitosuhteen pitää mieluiten olla elinikäinen, mutta vähintään 5–10 -vuotinen. Suhde voi muodostua
hyvin toimivaan ja pysyvään hoitotiimiin. Silloin yksittäisen lääkärin vaihtuminen häiritsee vähemmän”,
Tero Kangas sanoo.
Hänen mielestään voisimme ottaa mallia Ruotsista,
jonne 15 vuoden työn tuloksena on saatu aikaan toimiva diabeetikkorekisteri. Sen ansiosta ainakin tiedetään,
kuka tarvitsee hoitoa.
”Lisäksi vaikeistakin asioista pitää uskaltaa puhua
suoraan. Pediatrian puolella arastellaan usein liikaa eikä
haluta säikyttää diabeetikkolasten vanhempia kertomalla huonosti hoidetun diabeteksen seurauksista. Niinpä
Kide 1/2013

Tero Kangas haluaisi löytää jonkun
innostuneen vetäjän kehittämään
ykköstyypin diabeetikoiden hoitoa
Dehkon tapaan.

Käypä hoito –suositus uusiksi

jotkut vanhemmat pitävät ykköstyypin hoitoa pelkkänä
elämäntapakysymyksenä.”
”Missään tapauksessa ykköstyypin diabeetikkojen
hoitoa ei saa hajauttaa terveyskeskuksiin.”
Hoitokeskuksessa kaikkien lääkärien ei tarvitse olla
erikoislääkäreitä. Tiimissä pitää kuitenkin olla kokeneita ja osaavia diabeteslääkäreitä, joilta voidaan helposti kysyä neuvoa ongelmatilanteissa.
”Olen kuullut, että esimerkiksi Espoossa tämä järjestelmä on saatu toimimaan hyvin. Vetovastuu on Jorvin
sairaalan diabeteslääkäreillä.”

Kokonaisvastuu puuttuu
Millaisia tuntemuksia ykköstyyppiläisten unohtuminen sinussa herättää? Oletko vihainen?
”Pitkä elämä on opettanut, ettei viha synnytä mitään
hyvää. Olen pettynyt ja surullinen siitä, miten tyyppi 1:n diabeetikoille Dehkossa kävi. Siinä meni lapsi
pesuveden mukana. Tyydyttiin hyvään tulokseen helpommin hoituneessa kakkostyypissä”, Kangas sanoo.
Diabetesliiton tehtävänä on nyt saada poliittiset päättäjät ymmärtämään, että ykköstyypin diabeetikoiden
hyvä hoito on järkevää. Siinä vähennetään inhimillisiä
kärsimyksiä ja säästetään yhteiskunnan rahaa.
”Ihan helppoa se ei ole, eikä se tapahdu nopeasti.
Terveydenhuollolla on niin monta maksajaa, joista
kukaan ei välitä kokonaisuudesta. Yritetään saada vain
oman tontin kulut mahdollisimman pieniksi.”
Kide 1/2013

Tero Kankaan mielestä diabeteksen käypä hoito –toimikunnan pitäisi ottaa kantaa myös hoidon toteutuksen fyysisiin tapoihin. Hän on lähettänyt asiasta kirjeen toimikunnalle.
Siinä hän esittää, että käypä hoito -suosituksissa vaaditaan suoraan aikuisten ykköstyypin diabeetikoiden
hoidon keskittämistä riittävän suuriin hoitokeskuksiin,
jotka voivat taata heidän jatkuvan seurantansa.
Kirjeessä hän ottaa kantaa myös diabeteshoitajien
asemaan.
”Koska diabeteshoitajien rooli ykköstyypin hoidossa
on keskeinen, heidän ammattinimikkeensä pitää saada
virallistettua. Tällä hetkellä maassamme on vain runsaat 150 vakinaista diabeteshoitajan virkaa.
Useimmissa hoitopaikoissa diabeteshoitaja joutuu
hoitamaan työtään muun toimensa ohella ja jopa ilman varsinaista koulutusta. Lähinaapuriimme Ruotsiin verrattuna olemme tässä asiassa lapsipuolen asemassa”, Kangas toteaa kirjeessään.
”Hoitajien koulutuksessa kaikki osaavat kaikkea –
ajattelu on nyt vallalla. Se ei todellakaan päde diabeetikoiden hoidossa. Diabeteshoitajien rooli on keskeinen
hoitojärjestelmän toimivuuden kannalta. Siksi nimike
pitää virallistaa”, Kangas vaatii.

Henkistä tukea jaksamiseen
Hänen mielestään hoitokeskuksissa tulee olla mahdollisuus myös ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän
sekä psykologin palveluihin sekä liikunnan ohjaukseen. Pelkkä suositus niiden käytöstä ei riitä.
Psykologian merkitys on tärkeää siksi, että omahoidon keskeisin onnistumisen edellytys on oman diabeteksen ja samalla sen aiheuttaman erilaisuuden hyväksyminen. Ilman sitä hoito ei onnistu eikä hoitotuloksia
saada kohentumaan: tämä taudin omahoito on aina
henkisesti vaativaa ja rasittavaa.
Ruotsissa ykköstyypin hoito on järjestetty pääasiassa hoitokeskusmallilla. Siellä myös hoitotulokset ovat
selkeästi paremmat kuin meillä, Kangas huomauttaa.

11

▲

Päätoimittajan terveiset

Uusi vuosi, uudet kujeet
– skarpaten kohti kevättä
P

uheenjohtaja peräänkuuluttaa
pääkirjoituksessaan, mitä sanalla ”karppaus” tarkoitetaan. Tohtori
Dahlqvistin mukaan karppaus tarkoittaa ruokavaliota, jossa on mahdollisimman vähän hiilihydraatteja
ja runsaasti luonnollista rasvaa.
Puhuttaessa ”karppauksesta” useimmat kuitenkin tarkoittavat ”skarppausta”. Skarppaus on sitä, että tarkkailee mitä suuhunsa laittaa ja jättää pois
niin sanotut huonot hiilihydraatit eli
hiilihydraatit, joissa ei juuri ole ravintoarvoa, mutta jotka täyttävät mahan
mukavasti.
Näihin kuuluvat muun muassa vaaleat jauhot, valkaistut riisit, vaalea
pasta, tärkkelystä sisältävä peruna ja
sokeri.
Kaikki edellä mainitut aineet kohottavat nopeasti verensokeria ja siitä
syystä eivät ole hyväksi diabeetikolle
tai muillekaan.

Prosessoimatta paras
Skarpatessa hyvää ja monipuolista
syötävää ovat muun muassa erilaiset
salaatit, raasteet, juustot, kananmunat, pähkinät, raa’at tai höyrytetyt
vihannekset, liha, kala ja kana. Salaattikastikkeena käy kylmäpuristettu rypsi- tai oliiviöljy sitruunan kera.
Mitä vähemmän prosessoituja
tuotteita on mahdollista syödä, sitä
parempi. Sääli vain, että meillä Suomessa on niin kovin vaikea löytää
luomulihaa.
Makeannälkään hedelmät ja mar-
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jat ovat mainioita. Vanha sananlasku sanoo, että omena päivässä pitää
lääkärin loitolla. Tosin pitää muistaa,
että hedelmät itsessään sisältävät sokeria. Erinomaista jälkiruokaa tai
välipalaa on esimerkiksi marjarahka,
jonka voi tehdä kerman sijasta maitoon tai maustamattomaan jugurttiin
ja sokerin sijasta käyttää tilkan luonnonhunajaa.
Aamujugurtista tulee varsinainen
C-vitamiinipommi, kun laittaa tehosekoittimeen jäisiä mustaviinimarjoja, hieman tyrnimarjoja ja luomujugurttia. Juomana vesi on parasta.
Kuituja saa hedelmistä ja vihanneksista. Kaalit ovat erinomaisia kuidun lähteitä.
Toiset eivät voi elää ilman leipää.
Jos näin on, niin ruisleipä sisältää
kuitujen lisäksi myös B-vitamiinia ja
hivenaineita. Ruista viljellään pääasiassa Puolassa, Saksassa ja Venäjällä.
Suomeen rukiita tuodaan merkittävä
määrä.

Suositusten mukaista
Skarppaus on siis monipuolinen
ja järkevä tapa syödä terveellisesti,
välttää turhia lisäaineita ja suosia lähiruokaa, mielellään luomua. Täten
skarppaus ei ole ristiriidassa virallisten ravitsemussuositusten kanssa.
Tosin viralliset ravitsemussuositukset suosittelevat kevyttuotteiden
käyttöä. Kevyttuotteissa on usein
erilaisia lisäaineita, osa hyviä ja osa
huonoja. Vanhaan aikaan syötiin

voita ja kermaa, tosin niiden käyttömäärät olivat usein pieniä, mutta ne
olivat lisäaineettomia. Ei ollut margariineja eikä kevyttuotteita.
Kun kevyttuotteet yleistyivät Amerikassa 1980-luvulla, räjähti lihavuusongelma käsiin. Johtuuko se sitten
kevyttuotteista, mene ja tiedä. Ihminen kuitenkin tarvitsee myös rasvaa.
Rasvan laadulla on merkitystä.
Elintarvikkeista kannattaa tutkia
tuotteeseen käytetyt ainesosat. Yleinen lisäaine on natriumglutamaatti
(E621), josta käytetään myös nimitystä aromivahvenne, aromiaineet
tai hydrolysoitu kasviproteiini, ja sitä
tunnutaan lisäävän hyvin moneen
elintarvikkeeseen.
Asiantuntijat ovat eri mieltä glutamaatin vaikutuksesta ihmisen terveyteen.
”Espoon kaupunki lopetti natriumglutamaatin käytön kouluruoassa kauden 2009 alusta. Vaikka
haittavaikutuksista ei ole tieteellisiä
todisteita, riskiä ei haluta ottaa”, toteaa kouluruokailusta vastaava Minna
Ahola Hufvudstadsbladetin haastattelussa.”

Kohtuudella kaikkea
Suomessa 1900-luvun alkupuolella
diabeetikkoja kehotettiin välttämään
sokeria ja ylipäätään hiilihydraatteja.
Nykypäivän hoitosuosituksissa kuitenkin diabeetikolle sallitaan kohtuudella kaikkea ja insuliinia annostellaan sitten sen mukaisesti.
Kide 1/2013

Yksi elämä, yksi keho, ja se on oma valinta kuinka sitä hoitaa.

Kide 1/2013

Sanotaan että tieto lisää tuskaa,
mutta ainakin oma tiedonjanoni on
herännyt, ja haluan tietää aiheesta
yhä enemmän ja enemmän. Uskon,
että kuuntelemalla omaa kehoansa ja kokeilemalla löytää oman tien
terveempään elämään.
Kuten ranskalaiset sanovat, comme
ci, comme Ça, niin tai näin: Yksi elämä, yksi keho, ja se on oma valinta
kuinka sitä hoitaa. Asuntokin pitää
välillä siivota, kukat kastella ja ravita
tai ne kuolevat. Sama asia on oman
kehon kanssa. Kuka sitä hoitaa, jos
et sinä?
Teksti ja kuva Tarja Hartman
tj@psdiabetes.fi

Kuva Kalevi Ilonen

Ihmiset ovat erilaisia, toisille sopii
hyvin hiilihydraattien syönti ja toiselle ne eivät sovi. Olisi mielenkiintoista tietää, mistä tämä johtuu? Veriryhmästäkö? Vaiko siitä, onko ihminen tullut pohjoisesta vai etelästä?
Jos joku teistä tietää aiheesta tehdyn tutkimuksen, niin tämä tieto
kiinnostaa.
Näin maallikkona tuntuu usein siltä, että tämä ravintoasia on varsinainen viidakko. Viidakko, jossa ei tiedä
mihin suuntaan pitäisi mennä. Yksi
sanoo yhtä, toinen toista, ota sitten
näistä kaikista neuvoista selvää. Mitä
enemmän tähän aiheeseen perehtyy,
sitä enemmän on ymmällä.
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Diabeetikko tiedon ja
epätiedon maailmassa
Teksti Klas Winell
erikoislääkäri, diabetologi,
jolla myös kuntoutuksen
erityispätevyys

T

iedon tulva on valtava ja poikkeavat näkemykset saavat aina
enemmän julkisuutta tiedotusvälineissä kuin valtavirrassa kulkevat mielipiteet ja tutkimustulokset.
Tässä epävarmuuden maailmassa
kaikki elämme, mutta diabeetikko
usein muita konkreettisemmin.
Diabeetikolta toivotaan parempia
ja tiukempia elintapoja kuin muilta.
Moni diabeetikko ahdistuu ja tarttuu oljenkorsiin, joita tarjotaan joka
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suunnasta. Kun vuosien pyrkimykset
laihtumiseen ovat epäonnistuneet
ja joku tarjoaa ihmehoitoa, jossa ei
tarvitse ”tehdä mitään” vaan pilleri
päivässä tai tunti hoitokoneessa viikossa, niin läskit katoavat.
Kuka meistä välttyy kiusaukselta?
Diabeetikko, joka on toistuvasti todennut, että laihtuminen on mahdotonta? Diabeetikko tietää, että vaara
saada lisäsairauksia diabeteksen takia on suuri. On luonnollista, että
hän tarttuu keinoihin, joilla voisi
estää haitallisia muutoksia kehossa.
Siksi diabeetikoiden piirissä on tavallista, että syödään vitamiineja ja
erilaisia terveyskaupan tuotteita.

Lääkäritkään eivät usein osaa vastata kysymyksiin ”ihmevalmisteista”,
koska tuotteilta ei vaadita tieteellisiä
näyttöjä. Tutkimustuloksia ilmestyy satunnaisesti, koska kysymykset
eivät monestikaan ole tieteen valtavirrassa. Joihinkin diabeetikoita
askarruttaviin kysymyksiin olemme
kuitenkin tutkimustuloksia saaneet.

Voita vai kasvisrasvoja?
Pari vuotta on Suomessa ollut karppausbuumi. Karppauksella tarkoitetaan vähäistä hiilihydraattien käyttöä. Karppauksesta haetaan apua
paino-ongelmiin. Tutkimustulokset
osoittavat, että kyllä karppaamalla
Kide 1/2013

Tiukkojen elintapavaatimusten puristuksessa
moni diabeetikko ahdistuu ja tarttuu oljenkorsiin,
joita tarjotaan joka suunnasta.
laihtuu, kuten millä tahansa laihdutusmenetelmällä.
Karppauksen hyvät tulokset liittyvät siihen, että henkilö kiinnittää
huomiota syömiseensä, tekee muutoksia ja usein paino alkaa laskea.
Pitkäaikaistulokset eivät kuitenkaan
poikkea muista laihdutusmenetelmistä.
Diabeetikolle karppaus on hyväksi silloin, kun huonot hiilihydraatit
jäävät pois arjen valinnoista; ei kahvileipiä ja makeisia sekä vähemmän
pizzaa ja pastaa.
Karppaukseen liittyen moni on palannut voin käyttäjäksi. Miten nämä
kaksi asiaa yhdistyivät, jäi mysteeriksi. Voin kulutus on Suomessa taas
kaksinkertaistunut parhaista vuosista. Tämä näkyy jo väestötutkimuksissa, joissa veren kolesterolitasot
ovat kääntyneet nousuun. Valitettavasti sama nouseva suuntaus näkyy
myös diabeetikoiden veren kolesterolitasoissa.
Valitettavan moni diabeetikko on
siirtynyt takaisin voin käyttäjäksi.
Samaan aikaan moni on lopettanut
rasvalääkkeiden käytön. Nämä yhtäaikaiset muutokset diabeetikkojen elintavoissa ovat todella huolestuttavia. Kolesterolitason kasvu on
diabeetikolle myrkkyä ja se lisää sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen
vaaraa.
Noin 10–15 % ihmisistä ei voi
käyttää statiinilääkitystä kolesterolitasoa alentamaan, koska he saavat
siitä lihaskipuja, jotka voivat olla jopa
vaarallisia. Vaarallisia lihasvaurioita
esiintyy kahdella 100 000 käyttäjästä.
Suurin osa pistelyistä ja kolotuksista
Kide 1/2013

kropassa ei johdu statiineista, vaan on
seurausta kulumista ja rasituksesta.
Diabeetikon ei ole siksi syytä lopettaa kolesterolilääkitystään puhumatta siitä lääkärinsä kanssa. Lääkityksen vaihdolla voidaan ongelma usein
hoitaa.
Korkean veren kolesterolin ja verisuonisairauksien yhteys on kiistaton
ja siksi diabeetikon, jolla muutenkin
on kohonnut alttius sairastua sydänja verisuonitauteihin, on syytä pysyä
kasvisrasvojen käyttäjänä.

Pitäisikö syödä
omega-3 pillereitä?
Diabeetikon pöydässä tulee olla usein
kalaa korvaamassa liha-aterioita. Kalassa on D-vitamiinia ja terveellinen
rasvakoostumus. Neljästi viikossa
kala-ateria vähentää sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta n. 15 %.
Kalan terveellisyys on johtanut
siihen, että monet käyttävät kalanmaksaöljyä tai omega -3 pillereitä
päivittäin. Herää kysymys, pitäisikö
diabeetikon käyttää näitä?
Arvostettu lääketieteellinen julkaisu New England Journal of Medicine
julkaisi viime kesänä tutkimuksen,
jossa oli mukana 12 000 potilasta,
joilla oli sokeriaineenvaihdunnan
häiriö. Puolet potilaista sai omega-3
valmistetta ja puolet lumelääkettä.
Tutkimus osoitti, että omega-3
-käyttäjien sydän- ja verisuonikausikuolemat eivät vähentyneet kuuden
vuoden seurannassa verrattuna lumelääkkeiden käyttäjiin. Kokonaiskuolleisuus ja sydäntapahtumat eivät
myöskään muuttuneet hoidon avulla.
Näyttää siis siltä, ettei omega-3

syönnistä ole apua lisäsairauksien
ehkäisyssä.

Terveysvaikutteisia
elintarvikkeita
Monilla ihmisillä, myös diabeetikoilla, on suklaanhimo. Tutkimukset
viittaavat, että tumma suklaa olisi
terveellistä. Se alentaa verenpainetta.
Joten suklaahimon valtaamille, suklaata voi suositella tummana ja pieniä määriä. Suklaassa on paljon kaloreita, joten se on hankala elintarvike
paino-ongelman kanssa painivalle
diabeetikolle.
Terveyttä elintavoilla hakeville voi
suositella suuria määriä hedelmiä.
Ne alentavat verenpainetta. Niissä on
myös paljon kuituja, joilla on lukuisia myönteisiä terveysvaikutuksia.
Myönteisiä terveysvaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä on todettu myös valkosipulilla ja
pähkinöillä. Siksi ne voivat kuulua
diabeetikoiden aterioihin.

Tupakointi
Terveystietoisen diabeetikon on tärkeä tunnistaa suurimmat terveysuhkansa. Tupakointi ja diabetes ovat
vaarallinen yhdistelmä.
Diabeetikon tulee tehdä kaikkensa
päästäkseen eroon tupakasta. Onneksi yhä parempia hoitoja on tarjolla, koska nikotiiniriippuvuudesta on
todella vaikea päästä eroon. Tiedetään, että suurin osa tupakoitsijoista
haluaa eroon tupakasta.
Diabeetikon on syytä puhua lääkärilleen tupakoinnin lopettamisesta,
jos omat keinot eivät riitä tupakasta
irtautumiseen.
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Kokemuksia akupunktiosta ja fysioterapiasta kivun hallinnassa

Kipuportti kiinni
Teksti Piia Laine
ikean olkapääni supraspinatus-jänne tulehtui
rajusti muutama vuosi sitten. Tulehdus hoidettiin hienosti kolmella kortisonipiikillä ja samalla
aloitettiin fysioterapiaharjoitukset. Tarkoituksena oli saada olkapään asento muuttumaan harjoitusten avulla, jotta
jänne saisi lisää liikkumatilaa.
Kaksi ensimmäistä fysioterapiakäyntiä meni hienosti,
olkapään kinesioteippaus tuntui sekin aivan mahtavalta.
Sitten saamani harjoitukset kävivät kivuliaiksi ja teippauskin tuntui ahdistavalta.
Seuraavalla lääkärikäynnillä selvisi syy: diabeetikolle
ominaiseen tyyliin olkapääni oli jäätynyt tulehduksen
jälkiseurauksena. Kaikki kipua tuottavat ja provosoivat
harjoitukset lopetettiin.

O

Hoitofilosofia: ei kipua
Hoitopaikkani hoitofilosofiaan kuuluu kaikenlaisen kivun välttäminen ja minimointi.
Olen jutellut erilaisista kivuista monesti fysioterapeuttieni kanssa, koska diabetesyhdistyksessä asiakkaiden
kanssa keskusteltuani olen huomannut, että meitä hoidetaan eri tavoin eri paikoissa.
Toiset hoitotahot painottavat esimerkiksi jäätyneen olkapään liikelaajuuden säilyttämistä, jolloin moni potilas
on jumpannut kättään kivun tuottamat hikipisarat otsallaan.
Minua taas neuvottiin tekemään vain sellaisia asioita ja
liikkeitä, jotka eivät satu.
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Jäätyneeseen olkapäähän ei prosessin ensimmäisinä
vuosina tehdä mitään toimenpiteitä.
Jatkoin fysioterapiassa käymistä, mutta hoito ja tavoitteet
muuttuivat. Nyt käyn joka toinen viikko manuaalikäsittelyssä, jossa fysioterapeutti avaa yläselän lihasjumit, lisää
rangan liikelaajuutta käsittelyillä ja lisäksi käsittelee oikean
olkapään ympäröimän lihaksiston erityisen tarkkaan.
Joka toinen viikko saan akupunktiota ylävartaloon,
erityisesti olkapäähän, kallonpohjaan ja kasvoihin kiinnittyvien lihasten alueelle. Samalla laitetaan neulat myös
yleisiin rentoutuspisteisiin.

Hoidetaan seurausta, ei vikaa
Hoidot siis kohdistuvat jäätyneen olkapään seurannaisvaikutuksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, kun varsinaista vikaa ei voida poistaa.
Kahden viikon väli hoidoissa kipeyttää olkapääni niin,
että se herättää öisin. Kun olkanivelessä on vaiva, lihakset
sen ympärillä jännittyvät, kiristyvät ja ajan myötä aiheuttavat yöuntakin häiritsevää kipua.
Näillä hoidoilla saan nukuttua yöni, eikä olkapää ole arjessa varsinaisesti kipeä. Tietyt äkkinäiset liikkeet vihlaisevat niin, että kyyneleet nousevat silmiin. Liikerajoitus
on minulla jäänyt aika pieneksi, eli käsi liikkuu kohtalaisen hyvin.

Endorfiiniryöppy
Olen käynyt Paula Jääskeläisen akupunktiohoidossa
reilun vuoden. Minulle akupunktiohoito saa aikaan valKide 1/2013

Minulle akupunktiohoito saa aikaan valtavan
endorfiiniryöpyn ensimmäisillä kerroilla ja olo on
taivaallinen, rentoutunut, jopa huumaantunut.
tavan endorfiiniryöpyn ensimmäisillä kerroilla ja olo on
taivaallinen, rentoutunut, jopa huumaantunut. Hoidon
jatkuessa välitön hyvänolontunne laimenee, mutta varsinaiset vaikutukset pysyvät.
Kaikille samanlaisia tuntemuksia ei tule, eivätkä kaikki asiakkaat koe saavansa akupunktiosta hyötyä. Minulle akupunktio sopii, mutta esimerkiksi TNS-laitteesta
en koe saavani apua. Olemme tässäkin asiassa yksilöllisiä. En ole kokenut saavani hyötyä neuropatiakipuihini
juurikaan muusta kuin lääkkeestä. Sen sijaan hyötyä on
kipujen seurannaisvaikutuksissa, kuten jalkalihasten rentouttamisessa.

Vanha kivunhoitokeino
Akupunktio on vanha kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmä, jolla hoidetaan mm. tuki- ja liikuntaelinten kipua määrättyjen pisteiden stimuloimisen kautta.
Fysioterapiassa akupunktio on tärkeä osa kivunhoitoa
esimerkiksi jäätyneen olkapään (frozen shoulder), tenniskyynärpään, selkä- polvi- ja niskakipujen hoidossa.
Akupunktiolla voidaan vaikuttaa lisäksi lihasjännityksiin, säteilyoireisiin ja migreeniin. Akupunktio myös rentouttaa ja sillä voi olla myönteinen vaikutus yöuniin.
Akupunktiopisteet valitaan haastattelun ja alkukartoituksen perusteella. Akupunktio on yleensä kivuton,
koska neulat ovat hyvin ohuita ja tekniikka toteutetaan
hellävaraisesti. Neulat ovat steriilejä ja kertakäyttöisiä.
Hoidon vaikutuksen huomaa jo yhden-kahden hoitokerran jälkeen ja hoitoa jatketaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Kivun olemus
Kipu koetaan keskushermoston ja ääreishermoston vuorovaikutuksen seurauksena. Kipuviesti kulkeutuu vauriopaikasta aivoihin, jossa reagoidaan kipuun.
Kivun jatkuminen pitkään saattaa johtaa siihen, että
Kide 1/2013

ihminen herkistyy kivulle. Voi käydä myös niin, että kiputuntemus jää, vaikka vika poistuisikin (vrt. haamusärky). Tämän mekanismin vuoksi hoitopaikassani ja Paula
Jääskeläisen vastaanotolla pyritään ensisijaisesti kivuttomuuteen.
Kipuportiksi kutsutaan osiota, jonka kautta hermoston
välittämä kipuviesti kulkee selkäytimestä aivoihin. Esimerkiksi hieronnalla, fysioterapeutin lihasjännitystä laukaisevilla ja liikkuvuutta palauttavilla käsittelytekniikoilla,
akupunktiolla ja lääkkeillä pyritään varsinkin kroonisessa
kivussa vaikuttamaan kipuporttiin ja estämään kipuviestin
välittyminen aivoihin.
Muun muassa akupunktion elimistöön lisäämä endorfiini sulkee kipuporttia. Joillain kipulääkkeillä vaikutetaan välittäjäainepitoisuuksiin, jolloin kipuaistimus
muuttuu ja toivottavasti vähenee.
Akupunktio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi
useissa kliinisissä tutkimuksissa. Sen vaikutus perustuu
porttikontrolliteoriaan ja endorfiinien, hyvän olon hormonien erittymiseen. Porttikontrolliteorialla tarkoitetaan
sitä, että neulojen avulla pyritään hidastamaan ja ruuhkauttamaan kipua välittävän järjestelmän toimintaa aivokuoreille.

Paula Jääskeläisen vastaanotot
Diabetesyhdistyksessä
Voit varata ajan yksilöfysioterapiaan tai akupunktioon
numerosta 09 5860 520. Paulan vastaanotot ovat alkuvuonna 2013 seuraavina tiistai-iltoina: 12.2, 26.2,
12.3, 26.3, 9.4 ja 23.4. Tarvittaessa vastaanottoaikoja
lisätään. Paula on toiminut asiantuntijana tämän artikkelin kirjoituksessa.
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Teksti Riitta Rauhala
Psykoterapeutti,
NLP master practitioner

E

lämässä me haluamme uusia
asioita ja muutoksia, unelmia,
jotka auttavat jaksamaan ja
nauttimaan olostamme. Usein haluamme myös itsestämme myönteisen
kuvan, koska emme ole tyytyväisiä
nykyiseen minäkuvaan.
Muutokset ovat usein helppoja
sanoa ääneen, ja samalla myös vaikeita toteuttaa, ainakaan pitkällä
ajalla. Laihduttaminen, tupakanpolton lopettaminen, makean liiallinen
syöminen, liikunnan lisääminen,
alkoholinkäytön lopettaminen, terveellinen elämä jne. ovat kaikki isoja
asioita toteuttaa. Miksi?
Me sekä haluamme että vastustamme muutosta. Riippuvaisina me kärsimme vieroitusoireista, jos emme
saa sitä, mistä olemme riippuvaisia.
Oloon voi tulla hermostuneisuutta,
levottomuutta, kärsimättömyyttä,
tuskaisuutta eli vieroitusoireita.
Lisäksi kavereiden tapaamiseen,
ulkona liikkumiseen, harrastuksiin liittyy niin paljon sosiaalista
toimintaa, että luopuminen näistä on vaikeaa silloin, kun muutos
tarvitsee näistä luopumista tai vähentämistä. Me joudumme aina
luopumaan jostakin, kun haemme
muutosta.
Auttaja (psykoterapeutti, kaveri,
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Muutos elämässä on

mahdollisuus
parempaan
tms.) joka yrittää auttaa muutoksessa, saa usein viestin: Auta minua,
mutta älä muuta mitään.
Muutos on vaativaa ja kovaa työtä.
Tähän työhön meidän on saatava tietoa ja tukea, jotta voimme onnistua
tavoitteessamme.
Meidän on tunnettava omat motivaation lähteemme. Muuten palaamme helposti aina vanhaan ja
totuttuun tapaamme, vaikka se olisi
meille haitallinen.
Peruskysymys on, haluatko muutosta vai kiitosta? Muutoksen hakija
ei useinkaan saa kiitosta muilta. Kiitosta saa, kun toimii ja käyttäytyy kuten ennenkin.
Nämä asiat on hyvä tiedostaa, kun
lähtee muutoksen tielle.

Motivaatio
Motivaatio muutokseen on kaiken
taustalla. Motivaatio on avain muutokseen. Motivaatio on korkea lyhyen aikaa ja pyrkii laskemaan ajan
kuluessa ja omien mielihalujen vastaavasti noustessa.
Motivaatio on myös riippuvainen
sosiaalisesta kanssakäymisestä eli
niistä ihmisistä, joiden kanssa olemme tekemisissä.
Motivaatio muutokseen laskee
vahvasti, jos kaveripiiri vetää täysin

toiseen suuntaan, kun itse haluaa
pyrkiä vaikkapa raittiiseen elämään,
laihtumiseen, liikuntaan.
On tutkittu, että esimerkiksi mässäilyn mielihalu häviää kolmessa minuutissa. Oletko kokeillut tätä?
Meidän on hyvä asettaa myönteisiä
tavoitteita eli haluan olla terveempi,
siksi vähennän mässäilyä tai haluan
olla raitis, siksi lopetan päihteiden
käytön jne. Ei siis; lopetan juomisen,
koska en halua olla alkoholisti.
Huomaatko eron? Meidän pitää
haluta myönteistä asiaa, eli laihdun,
raitistun, olen hyväkuntoinen, nautin elämästä, osaan tehdä tietyn asian
jne. Me näemme silloin mielikuvissamme hyvän tuloksen ja se motivoi
enemmän.
NLP menetelmä on hyvin käytetty,
kun haetaan muutosta elämässä. Se
on mielikuvien muuttamista paremmiksi ja muutoksen aikaan saamiseksi elämässä. Tämän menetelmän
osaajia voi hyödyntää omassa muutostyössään.

Muutosvaihemalli
Muutosvaihemalli on meillä Suomessa ja maailmalla käytetty malli, jonka avulla voi tutkailla, missä
vaiheessa on oman muutoksensa
toteuttamisessa. Se on todettu hyKide 1/2013

Mahdottomia tehtäviä ei pidä
itselleen asettaa, sillä
epäonnistumisen riski on suuri.

väksi keinoksi päästä muutoksissa
eteenpäin. Lisäksi se on tueksi myös
heille (ammattiauttajat), jotka ovat
auttamassa muutosta hakevia ja toteuttavia ihmisiä.
Muutosvaihemalli antaa kuvan siitä, mitä kaikkea tarvitaan muutoksen
toteuttamiseen ja sen tavoitteen toteutumiseen. Muutos on yhteistyötä
parhaimmillaan.
Me haluamme muutosta ja motivaatiomme siihen kasvaa erityisesti
tietyissä tilanteissa:
Hädän tai ahdingon hetkellä voi
muutosmotivaatiomme nousta merkittävästi.
Kriittiset elämäntapahtumat virittävät muutosmotivaatiota; mm. vakavat sairastumiset, onnettomuudet
Kognitiivinen arviointi, jossa ihminen arvioi omaa haitallisen toimintansa vaikutuksia.
Kielteisten seurausten sekä muille aiheutettujen haittojen ja huolien
tunnistaminen mm. mitä tapahtuu
lapsille, jos kuolen tai sairastun vakavasti.
Myönteiset ja kielteiset ulkoiset yllykkeet; mm. tukea tarjoavat ja empaattiset ystävät, palkinnot (KoskiJännes ym. s. 20, 2008).

Kuusi vaihetta
Ihmisen muutosprosessi noudattaa
eri vaiheita ja ne voidaan erottaa toisistaan. Vaiheita on kuusi:
• Esiharkintavaihe
• Harkintavaihe
• Valmisteluvaihe
• Toimintavaihe
• Ylläpitovaihe
• Ongelman uusiutuminen
Kide 1/2013

Esiharkinnassa ihminen ei vielä
harkitse muutosta tai hän on haluton
tai kyvytön muuttumaan.
Harkintavaiheessa ihminen tunnustaa huolensa ja harkitsee muutoksen mahdollisuutta, mutta on
vielä sen suhteen epävarma ja ristiriitainen.
Valmisteluvaiheessa ihminen on
päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiaikoina.
Toimintavaiheessa ihminen toteuttaa aktiivisesti muutosta, mutta se ei
ole vielä vakiintunut.
Ylläpitovaiheessa ihminen on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja
pyrkii nyt ylläpitämään muutosta.

Repsahduksesta opiksi
Ongelman uusiutuminen eli ns. repsahdus vanhaan, tuttuun tapaan esim.
ylensyömiseen, tupakointiin, laiskuuteen on monelle tuttu tilanne. Tässä
ihmisen täytyy selvitä seurauksista
ja päättää, mitä hän nyt aikoo tehdä
(Koski-Jännes yms. s. 62, 2008).
Työskentelyssä tähän aina varaudutaan ihmisen kanssa eli kysytään,
mitä teet, jos tulee takapakkia ja
alat mässäillä? Tämä voi olla vahva
oppimiskokemus ja ihminen oppii
ymmärtämään itseään paremmin ja
voi jatkaa muutoksen toteuttamista
entistä vahvempana.
Kaikissa edellä mainituissa vaiheissa ihminen voi saada apua ja tukea
ammattilaisilta tai läheisiltä. Ammattilaiset tietävät erilaisia motivointikeinoja, jotka saavat ihmisen ylläpitämään omaa muutostavoitettaan.
Jokaisen on kuitenkin syytä tiedostaa oma tilanteensa eli se, että pelk-

kä tahto muutoksesta ei riitä. Lisänä
tarvitaan tietoa, tukea ja uskoa muutokseen.

Tavoitteet realistisiksi
Valmisteluvaiheessa ihminen miettii
tarkkaan, mitä hän aikoo tehdä toisin. Ihmisten tavoitteiden on usein
todettu olevan liian yleisiä tai liian
suuria. Jokainen tavoite on pilkottava pieniin osiin, pieniin aikatauluihin ja laadittava varokeinoja erilaisiin yllätystilanteisiin. Aion laihtua
on yleinen tavoite.
Aion laihtua maksimissaan puoli
kiloa viikossa. Siksi vähennän makeisten syöntiä puoleen nykyisestä ja
aloitan kävelyn työpaikalle kaksi kertaa viikossa, puoli tuntia suuntaansa.
Näin ihminen saa tarkan kuvan
siitä, että tavoite on realistinen ja sen
eri kohtia voidaan arvioida siten, että
ne voivat onnistua.
Mahdottomia tehtäviä ei pidä itselleen asettaa, sillä epäonnistumisen
riski on suuri näissä kohdissa.
Miten Sinä toteutat omaa muutostavoitettasi?
Teetpä muutoksesi yksin tai ammattilaisen avustuksella, hyödynnä
saatavilla olevaa tietoa itsesi hyväksi.
Onnea matkaan!
Lähteet
Anja Koski-Jännes, Liisa Riittinen,
Pekka Saarnio (toim.) Kohti muutosta – Motivointimenetelmiä päihde- ja
käyttäytymisongelmiin, Tammi 2008.
Katarina Salmela-Aro ja Jari-Erik
Nurmi (toim.) Mikä meitä liikuttaa
– Modernin motivaatiopsykologian
perusteet, PS-kustannus 2005.
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Diabetesta sairastava ekaluokkalainen sai

hoitajan kotiin
Tieto lapsen sairastumisesta diabetekseen pakottaa hiomaan
perheen arkea uusiksi monella tapaa. Yksi niistä on lapsen
hoitaminen silloin, kun vanhemmat eivät ole paikalla.
Teksti Juha-Pekka Honkanen

H

elsinkiläisen Anu Västin ensimmäisellä luokalla
koulua käyvän tyttären diabetes todettiin lokakuussa. Västi sanoo, että kesällä heränneen epäilyn selviäminen todeksi oli aluksi shokki.
Lapsen diabeteksen huomioiminen arjessa alkoi välittömästi ja kaikki sujuikin aluksi hyvin: Lähikoulun rehtori sanoi, että diabetesta sairastavia lapsia on muitakin eikä koulun suhteen ole syytä huoleen. Koripallovalmentaja vakuutti,
että sairaus voidaan huomioida eikä tuota ongelmia.
Iltapäiväkerhon kohdalla niitä ilmeni.
”Kun kaikki oli niin selvää, oli kauheaa kuulla ettei Helsingin kaupungin iltapäiväkerho pidä diabetesta sairastavan lapsen huomioimista millään tavalla heille kuuluvana”, Västi puuskahtaa.
Ekaluokkalaisten koulupäivä loppuu viimeistään yhdeltä, joten perheen piti löytää ratkaisu tyttären hoitoon
iltapäiviksi. Jos sitä ei löytyisi, Anu joutuisi jäämään pois
työstään.
”Tytär on itse ottanut tiedon sairaudesta vastaan todella
hienosti ja osaa mitata itse verensokerin. Tässä vaiheessa
hän tarvitsee aikuisen pistämään insuliinia ja seuraamaan
verensokerin heittelyitä, sillä tasapainoa haetaan vielä. Iltapäiväkerho ei yllätykseksemme ollut tähän valmis.”

Yksityinen ainoa vaihtoehto
Eri vaihtoehtoja kartoitettuaan perhe huomasi, että yksityinen sektori on ainoa vaihtoehto. Sitten piti löytää yritys, jolla on koulutetut hoitajat
Ratkaisu löytyi yksityisestä hoiva-alan yrityksestä City
Caresta ja sen Hoivanet-palvelusta.
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Västi sanoo, että hän painotti haluavansa kotiinsa lastenhoitajan, ei siivoojaa: Kun hoitajasta maksaa, aika
tulee käyttää nimenomaan lapsen kanssa. Näin on tehtykin.
Nyt perheellä on nimetty hoitaja ja tälle kaksi varahenkilöä, joista jokaisella on lähihoitajan peruskoulutus.
”Voin luottaa siihen, että lapsen kanssa oleva aikuinen
tietää mistä diabeteksessa on kyse ja osaa seurata lapsen
vointia. Usein perheet tarvitsevat lapselle hoitajan siksi
aikaa, kun he käyvät leffassa tai syömässä. Itselläni kyse
oli siitä, voinko jatkaa työtekoa. Nyt voin työskennellä
ilman, että mietin koko ajan onko kotona kaikki kunnossa”, Västi sanoo.

Vain yksi sopiva löytyi
Västi oli yhteydessä useisiin hoiva-alan yrityksiin. Hän
sanoo, että Hoivanet oli lopulta ainoa, joka pystyi vastaamaan heidän tarpeeseensa: Hoitajan pitää olla perehtynyt
diabetekseen ja lastenhoitoon sekä osata pistää insuliinia. Lapsen hoito iltapäivisin tulisi varmistaa kesälomiin
saakka.
Hoivanetin palvelujohtaja Niina Kuurma sanoo, että
yritys pystyy järjestämään hoitajan diabetesta sairastaville lapsille pikkulapsista kouluikäisiin. Hoitajat ovat
peruskoulutukseltaan vähintään lähihoitajia, jotka ovat
saaneet lisäperehdytystä diabeetikoiden hoidosta.
”Hoitajamme kantavat vastuun diabetesta sairastavan
lapsen seuraamisesta ja insuliinipistoksista.”
Kuurman mukaan Hoivanetin hoitajat perehtyvät perheen ja lapsen tarpeisiin ennen ensimmäistä hoitokertaa.
”Lasten diabeteksen hoito on hyvin yksilöllistä ja perheiden tarpeet muutenkin vaihtelevia, joten räätälöimme
Kide 1/2013

Hoivanetin hoitajat
kantavat vastuun
diabetesta sairastavan
lapsen seuraamisesta ja
insuliinipistoksista.

tarjoamamme palvelun perheittäin. Samalla huolehdimme siitä, että vanhemmat voivat luottaa diabetesta sairastavan lapsensa olevan hyvässä hoidossa ja seurannassa”,
Kuurma sanoo.
Kide 1/2013

Hoivanet
Hoivanet tarjoaa kotiin tuotavia palveluita lapsiperheille
ja ikäihmisille. City Care Oy tuottaa Hoivanet-palvelut.
www.hoivanet.fi
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Kastanjan paistoa
Malagan kaduilla.

Kumisaapaskelit
yllättivät
Espanjan-matkalaiset
Sade pieksi ja tuuli tuiversi yhdistyksen matkalle
osallistuneita Espanjan Aurinkorannikolla.
Teksti ja kuvat Tarja Hartman

P

aikallisten asukkaiden mukaan viikko oli Aurinkorannikolla kostein vuosikymmeniin. Vettä tuli kuin Esterin takamuksesta. Myrsky mylvi ja meri nousi rantatielle saakka. Meren pauhu
kuului jopa hotellihuoneisiin asti.
Aallot olivat mahtavat ja huimapää
surffarit nauttivat säästä. Toisin kuin
pimeästä Suomesta tulleet matkailijat, jotka tietysti odottivat aurinkoa

ja leppoisia kelejä. Ei ollut meillä onnea sään suhteen, ei.
Matkalaukkuihin oli pakattu hellemekkoja ja t-paitoja sekä pikkukenkiä. Käyttöä kuitenkin olisi ollut vain
kumisaappaille ja hupulliselle sadetakille. Moni ostikin saappaat tai vähintään sateenvarjon. Itse ostin matkan aikana kolme sateenvarjoa, sillä
tuuli tuiversi ne hyvin lyhyessä ajassa
käyttökelvottomiksi.
Ainoastaan yhden päivän ajan oli
aurinko ilonamme ja silloin teimme

retken vuorille Mijaksen pieneen kylään korkealla Fuengirolan yläpuolella.
Mijaksen kylästä on mahtavat nä-

Matkan aikana ehdittiin nähdä
monenlaista maisemaa ja säätä.
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köalat Fuengirolaan, hyvällä säällä
sieltä näkee koko laakson.
Kylä on viehättävä, kapeita katuja reunustavat pienet putiikit ja ra-

vintolat, joiden välissä oli tavallisia
asuinhuoneistoja. Kaikki sulassa sovussa keskenään.
Aurinkorannikon diabetesyhdis-

tyksen puheenjohtaja Ilpo Saario ja
sihteeri Siru Kinnunen olivat suunnitelleet ja järjestäneet ohjelmamme ja toimivat paikallisina isäntinä.

Vierailulla uudella sydänklinikalla.
Kide 1/2013
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➜

Vesijumpparyhmä pirteänä.
Suuret kiitokset heille.
Kävimme kahlaamassa Gibraltarilla ja tutustumassa uuteen sydänklinikkaan Cardio Vaskualiin Malagan
keskustassa. Siellä vastaanottovirkailijana toimii Satu Nieminen ja kardiologina Sergio Mejia Vienna.
Kävimme myös Malagan vanhimmassa ja hyvin eksoottisessa viinibaarissa, joka on perustettu 1840.
Pelkästään miljöö oli näkemisen arvoinen.
Tohtori Tolonen piti luennon ravinnon ja lisäravinteiden merkityksestä diabeteksen hoidossa Fuengirolan Seurakuntasalissa. Luento oli
niin suosittu, että kaikki eivät mahtuneet sisään.
Sydänyhdistyksen luento, joka käsitteli sydämen eteisvärinää, pidettiin
Sofiaopistolla. Myös tämä luento oli
niin suosittu, että se piti pitää kahdessa eri osiossa. Luennon jälkeen
söimme yhdessä ja nautimme toistemme kultivoituneesta seurasta.
Asuimme Los Pyramides hotellissa, joka sijaitsi kaupungin laidalla

24

meren rannalla. Hotelli oli siisti ja
aamupala monipuolinen. Hotellin viereisellä kadulla pidettiin isot
markkinat kerran viikossa ja siellä
oli väkeä kuin meren mutaa.

Hyhmävesijumppaa
Hotellissa oli myös kaksi uima-allasta, toinen niin sanottu katettu sisäallas ja toinen ulkona. Pidimme ve-

sijumppaa katetussa altaassa, mutta
vesi oli aivan yhtä kylmää kuin ulkoaltaassa, joten jumpata piti vauhdilla,
jos aikoi pysyä lämpimänä. Eipä se
silti matkalaisten hymyä ja iloa vienyt, vaan innokkaat vesijumppaajat
menivät rohkeasti hyiseen veteen.
Matkanjohtajana toimi Raija Härönoja. Hän hoiti myös kaikki matkan käytännön järjestelyt ja täysin
vapaaehtoistyönä.
Aamuisin kokoonnuimme hotellin aulaan vaihtamaan kuulumisia ja
suunnittelemaan tulevaa.
Matkalla mukana oli myös suomalainen diabeteshoitaja Else-Maj Lammi ja hän huolehti ja auttoi mahdollisissa terveyteen liittyvissä ongelmissa.

Ajoitus harkintaan
Mitä tästä nyt sitten opimme? Matka-ajankohta tulee olla aiemmin syksyllä, siis syykuussa tai sitten keväällä
maaliskuussa.
Diabeteshoitajan tulee aina olla
matkassa mukana. Hotellin tulisi sijaita alueen keskustassa, jotta kaikilKide 1/2013

la on mahdollisuus kulkea keskikaupungillakin. Hotellissa on oltava oma
keittosyvennys.
Matkat ja retket on hyvä varata jo
Suomesta. Matkalaisia tulee muis-

tuttaa matkavakuutuksesta. Yhteiset iltahetket ryhmäläisille ovat
tärkeitä.
Tässä lehdessä toisaalla on kysely,
kiinnostaako ihmisiä, että järjes-

tämme yhteisiä matkoja. Tämä oli
ensimmäinen kerta tällä henkilökunnalla. Pyydämme vastaamaan
kyselyyn ja sen perusteella suunnittelemme jatkoa.

NovoInfo on osa Novo Nordiskin kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa.
Toiminnallamme haluamme tukea diabeetikoiden arkipäivää ja olla mukana
muuttamassa diabeteksen kulkua Suomessa. Kysy meiltä lisää!

Vuorovaikutustaidot ovat

läheisyyden työkaluja

S

ynnymme kuulevina ja opimme puhumaankin jo ennen
kolmea ikävuotta. Tästä
huolimatta suuri osa parisuhteessa
elävistä ihmisistä tarvitsee erityistä
opettelemista nimenomaan kuuntelemisen – ja puhumisen perustaidoissa.
Vuorovaikutuksessa tarvittavat taidot joutuvat koetukselle lähisuhteissa. Emme tahdo muistaa, ettemme
voi vaikuttaa yhtä aikaisesti, vaan
tarvitsemme vuorottelua.

Avoin toisen kuunteleminen on
sitä, että asettuu ikään kuin palvelijan osaan: puhu, minä kuuntelen sinua ja teen parhaani sen eteen, että
saat asiasi sanottua. Kuuntelija ei
lue samalla lehteä tai touhua muuta,
vaan hän pysähtyy ja katsoo toista.
Pää nyökyttää ja katse sanoo, että
kerro lisää.
Sen jälkeen, kun puhuja on kertonut asiansa, kuuntelija kertaa kuulemansa. ”Kuulin sinun sanovan….
Menikö se näin? ”

Kuunteleminen on taitolaji

Omavastuinen puhuja ei
syytä toista

Oletko milloinkaan tarkistanut
kuulemaasi? Toistanut puhujan
jälkeen, että kuulin sinun sanovan
tätä ja tätä? Jos olet sen joskus tehnyt, olet varmaan myös huomannut, kuinka usein mielemme tekee
tulkinnan kuulemastaan ja kuinka harvoin kuulemme juuri sen,
mitä toinen sanoo, sellaisena kuin
hän sen tarkoittaa. Mitä enemmän
tähän vuorovaikutustilanteeseen
liittyy tunteita, sitä vaikeampaa on
kuulla oikein.
Tavallisin tapa kuunnella toista,
on valmistaa mielessään vastinetta. ”Ei, ei se noin mennyt.” Kuinka
voit edes sanoa noin? ”Äänen volyymi nousee sitä mukaan kun pulssi
kohoaa. Tässä tavassa kuunnella
vaikutus syntyy siitä, mitä kuuntelijassa tapahtuu, ei siitä mitä toinen
tahtoo sanoa.
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Parisuhde on tunnesuhde. Suuri
osa parisuhteen tärkeästä puheesta
liittyy niihin tunteisiin, joita kumppanin sanat ja teot tehtyinä tai tekemättöminä synnyttävät. Vastaavaa
puhetta ei tarvita samaa määrää
muissa ihmiskontakteissa, kuten
esimerkiksi työpaikoilla. Tämä ilmiö vääristää kokemusta koko parisuhteesta. Helposti saattaa syntyä
väärä tulkinta: koska tässä suhteessa
joutuu käsittelemään näin hankalia
asioita, suhteessamme on jotain vikaa.
Se, että parisuhteessa syntyy tilanteita, joissa toisen vaikutuksessa syntyy vahvoja tunteita, kertoo siitä, että
toinen on tärkeä. Puhe lähtee väärille urille silloin kun alamme syyttää
toista omista kokemuksistamme.
Kuten parisuhdekoulun askeleessa

neljä oli puhetta, tunteemme kertovat meistä itsestämme. Niiden jakaminen toinen toisilleen rakentavasta, lisää läheisyyttä. Jopa sellaisten
tunteiden, joiden kokeminen ei ole
miellyttävää.

Taitoja voi opetella
Vuorovaikutustaitojen opetteleminen edellyttää toistoja. Selkärangassa olevien vanhojen toimintamallien muuttaminen ei onnistu yhdellä päätöksellä. Haastavaa tässä on
myös se, että harjoittelu olisi hyvä
tehdä kuivaharjoitteluna silloin,
kun ”tilanne ei ole päällä” eli silloin,
kun tunteet eivät ole vahvasti mukana.

POHDINTA- JA
DIALOGITEHTÄVÄ:
• Miten lapsuuskodissasi puhuttiin
ja kuinka kuunneltiin?
• Mikä auttaa sinua kuuntelemaan
paremmin?
• Miten voisit paremmin auttaa/
tukea/rohkaista kumppaniasi
puhumaan sinulle?
HARJOITUS: Kun seuraavan kerran
keskustelet kumppanisi kanssa,
kokeile kuullun tarkistamista. Kerro
omin sanoin, mitä kuulit kumppanisi sanovan ja kysy sen jälkeen, että
sanoitko näin.
Kataja Parisuhdekeskus ry
www.parisuhdekeskus.fi
Kide 1/2013

Kysely  diabeetikoille
– kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10 pakettia kahvia

Parisuhde hoitoon
Parisuhteen hoitaminen on kuin
puutarhan hoito viherpeukalolle. Molemmat tuottavat yleensä
iloa ja nautintoa. Hyvin hoidettuna molemmista on myös iloa
pitkään.
Parisuhteesta huolehtimisen ei
tarvitse olla raskasta puurtamista, vaan omasta ja kumppanin
tyytyväisyyden varmistamista.
Usein tähän riittävät perusvuorovaikutustaidot ja avoimet
kysymykset: Mitä sinulle kuuluu? Mitä toivot minulta?
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksessä kuulemme parisuhteen hyvinvointiin liittyvät
luennot tänä keväänä kahtena
iltana:
Ti 12.3. klo 18 Vuorovaikutustaidot parisuhteessa
Ma 8.4. klo 18 Miten parisuhdetta voi rikastuttaa ja vahvistaa?
Luennoitsijoina Kataja Parisuhdekeskus ry asiantuntijat.
Lue lisää Kataja ry työstä www.
parisuhdekeskus.fi
Yhteen ryhmään mahtuu viisi
pariskuntaa ja hinta on 20 euroa
per pari - Ilmoittaudu kurssille
toimisto@psdiabetes.fi tai soittamalla numeroon 09 – 5860 520.
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Nimi ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero vastauksiin mukaan, niin
osallistut arvontaan.
Vastaukset osoitteeseen: toimisto@psdiabetes.fi tai: Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys ry, Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
Vastaukset ovat tärkeitä yhdistyksen edunvalvontatyössä. Olemme vuosittain mukana eri tapahtumissa joissa jaamme tieto diabeetikon arjen ongelmista. Tarvitsemme oikeaa ajantasaista tietoa vallitsevasta tilanteesta
eri alueilla diabeteksen hoidon osalta välittääksemme sitä eteenpäin.
Kahvipakettien voittajat julkaistaan seuraavassa lehdessä, joka ilmestyy
huhti - toukokuun vaiheessa.
1.

Missä kaupungissa asut?

2.

Mitä palveluja haluaisit saada yhdistykseltä asuinalueellasi?
Entä yleensä?

3.

Mitä odotat yhdistykseltä?

4.

Oletko tyytyväinen yhdistyksen toimintaan omalla alueellasi?

a.

Miksi olet?

b.

Miksi et ole?

c.

Mitä voimme tehdä toisin?

5.

Miten alueesi terveydenhoito toimii diabeteksen hoidossa?

6.

Onko ollut nähtävillä muutoksia joko parempaan tai
huonompaan suuntaan? Millaisia?

7.

Oletko tyytyväinen silmänpohjakuvauksiin?

8.

Miten alueesi omatarvikejakelu toimii?

9.

Entä jalkaterapeutin palvelut?

10. Saatko tarvittaessa ravitsemusneuvontaa?
11. Muuta kommentoitavaa liittyen diabeteksen hoitoon?
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Kalaöljyt ja sydäntautiriski

J

o pitkään on tunnustettu diabetespotilaiden normaaliväestöä suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tämä riski on noin kaksinkertainen
ei-diabeetikkoihin verrattuna. Näin diabetesta sairastavan tulisikin pitää tarkkaa huolta elintavoistaan ja ruokavaliostaan.
Viime aikoina on käyty tieteellisissä piireissä keskustelua myös joidenkin lisäravinteiden, etenkin kalaöljyjen,
mahdollisista positiivisista vaikutuksista diabetespotilaiden sydäntautiriskin pienentämisessä.
Viime vuonna julkaistiin New England Journal of Medicine- lehdessä tutkimus, jossa perehdyttiin omega-3
rasvahappojen vaikutukseen suurentuneen sydäntautiriskin omaavien sokeriaineenvaihdunnan häiriötä sairastavien potilaiden kuolleisuuteen.
Tutkimuksessa otettiin huomioon kuolemantapaukset
sydäntaudeista johtuvista syistä. Tutkimuksessa oli muka-
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na kaikkiaan 12 536 potilasta ja seuranta-aika oli yli kuusi
vuotta (1).

Infarktista toipuville apua?
Potilaat nauttivat tutkimuksen aikana päivittäistä omega-3 rasvahappolisää joka sisälsi 1 gramman verran k.o.
rasvahappoja. Tutkimuksen lopputulos oli, että omega-3
rasvahappolisän nauttiminen ei vähentänyt diabetespotilaiden eikä muiden riskiryhmien sydäntautikuolleisuutta
merkittävästi, vaikkakin se laski potilaiden veren triglyseridipitoisuuksia.
Näin näyttäisi, ainakin tämän tutkimuksen tuloksen
perusteella, että omega-3 rasvahapot eivät toimisi kovinkaan tehokkaana sydäntauteja ennalta ehkäisevänä hoitona diabetespotilaiden kohdalla.
Sen sijaan uusi, juuri äskettäin julkistettu Britanniassa tehty tutkimus näyttäisi osoittavan kalaöljyjen käytön
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Lopullista vastausta kalaöljyjen hyödyllisyydestä sydäntautien
ehkäisyssä tai infarktipotilaiden hoidossa nämä tulokset eivät
vielä tarjoa. Keskustelunaihetta kyllä.

olevan hyödyllistä sydäninfarktista toipuvien potilaiden
hoidossa (2).
Clinical Therapeutics- julkaisussa esiteltyyn tutkimukseen osallistui 2 466 potilasta, jotka olivat kärsineet sydäninfarktin. Tutkimuksessa huomattiin sekä diabetesta
sairastavien, että sitä sairastamattomien hyötyvän infarktin jälkeen pikaisesti aloitetusta omega-3 rasvahapon annostelusta.
Huomattavaa on kuitenkin, että jälkimmäisessä tutkimuksessa käytettiin potilaiden hoidossa reseptillä saatavia tiivistettyjä kalaöljyvalmisteita, ei ilman reseptiä myytäviä luontaistuotteiksi tai ravintolisiksi luettuja tuotteita.
Näiden eroista ja kalaöljy-ravintolisien käytöstä yleensäkin kannattaa diabeetikkojen keskustella lääkärin kanssa.

Monta tekijää
Suomessa sydäninfarktipotilaiden hoitosuosituksiin ei tällä
hetkellä kuulu omega-3:n eikä muidenkaan rasvahappojen
lisääminen potilaiden ruokavalioon, mutta tämän tuloksen
valossa asiasta on varmasti aihetta keskusteluun.
Tarkasteltaessa näiden kahden tutkimuksen tuloksia
täytyy aina ottaa myös huomioon, että lopputuloksiin
vaikuttaa useat tekijät.
Pohdittavaksi esimerkiksi jää käytettyjen lisien aktiivisten aineosien määrä, olisiko diabetespotilaiden sydäntautien ehkäisyssä saatu enemmän hyötyä tiivistetymmästä
kalaöljystä tai kenties annoksen lisäämisestä?

Näihinkin kysymyksiin saamme varmasti lisää vastauksia tulevaisuudessa. Lopullista vastausta kalaöljyjen
hyödyllisyydestä sydäntautien ehkäisyssä tai infarktipotilaiden hoidossa nämä tulokset eivät vielä tarjoa, mutta
antavat varmasti hyvän kimmokkeen keskustelun jatkamiselle sekä lisätutkimuksille.
Kaiken kaikkiaan keskustelu kalaöljyjen sisältämien
rasvahappojen ja erityisesti omega-3:n hyödyllisyydestä
diabetes-potilaiden kohdalla varmasti jatkuu. Tutkittavaa
riittää yhä runsaasti.
Marko Uutela
Kirjoittaja on filosofian tohtori joka on väitellyt lääketieteestä
vuonna 2004. Hän on työskennellyt tutkijana Helsingin yliopistossa vuoteen 2010 saakka. Nykyisin hän on vapaa toimittaja.
Lähteet:
1. n-3 fatty acids and cardiovascular outcomes in patients with
dysglycemia.
ORIGIN Trial Investigators, Bosch J, Gerstein HC, Dagenais
GR, Díaz R, Dyal L, Jung H, Maggiono AP, Probstfield J, Ramachandran A, Riddle MC, Rydén LE, Yusuf S. N Engl J Med.
2012 Jul 26;367(4):309-18.
2. Omega-3 Fatty acids and mortality outcome in patients
with and without type 2 diabetes after myocardial infarction:
a retrospective, matched-cohort study. Poole CD, Halcox JP,
Jenkins-Jones S, Carr ES, Schifflers MG, Ray KK, Currie CJ.
Clin Ther. 2013 Jan;35(1):40-51.

D-vitamiini paransi diabeetikon hermovauriota
Amerikkalainen endokrinologi, professori David S. H. Bell julkaisi tapausselostuksen tyypin 1 diabetespotilaastaan, jonka vaikea hermovaurio
(polyneuropatia) lievittyi oleellisesti
D-vitamiinilla.
Potilas oli työkyvytön ja tarvitsi
runsasta lääkitystä hermokipuihinsa. Hän oli sairastunut diabetekseen
11-vuotiaana, ja nyt 38-vuotiaana
hän oli liikalihava (painoindeksi 31),
HbA1c oli 7 % ja hänen seeruminsa
Kide 1/2013

D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli
ennen D-vitamiinihoitoa 41 nmol/l
(viitearvo 75–150 nmol/l).
Bell halusi korjata D-vitamiinin
puutteen 50 000 IU eli 1750 mikrogrammaa (µg) D2-vitamiinia viikossa (mikä tekee päivää kohti 178 µg).
Se nosti S-D-25:n neljässä viikossa
120 nmoliin/l.
Lääkärin hämmästykseksi potilaan
neuropatia alkoi lieventyä jo kahdessa
viikossa. Tämän potilaskokemuksen

perusteella Bell suosittelee D2- tai
D3-vitamiinia diabeetikoille, joiden
S-D-25 on alle viitearvojen. Raportin
voi lukea alla olevasta linkistä.
Suomessa D-vitamiinin viranomaissuositus on 7,5 µg 2–60 vuotiaille, ja 20 µg yli 60-vuotiaille. Suomen vahvin D-vitamiinivalmiste sisältää 100 µg.
Lähde: Case Reports in Endocrinology 2012;2012:165056 (http://20.
fi/8933).
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki (sisäpihalla)
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Diabetesmyymälä

• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen
tuotteisiin.

• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon

Tuotteet:

• verenpainemittareita

• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat (Abbott, Rosche, Bayer, LifeScan, Mendor…)

• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää

• näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja

• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja

• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä
ruokaohjeita

• paristoja mittareihin

• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. omaseurantavihkoja

• diabetesoppaita

• Sievin ja Feelmaxin jalkineita

• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
• GlucoBooster glukoosigeeli
• hopea-, varvas- ja villasukkia

Tarjouksessa
Feelmax -15%

Myymälän aukioloajat
maanantai 10–16
tiistai 10–17
keskiviikko 10–16
torstai 10–15
30
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Lentiskentällä on tilaa

Y

hdistyksemme lentopallokerho on harrastanut pallon
lyöntiä rennolla meiningillä
jo yli kymmenen vuotta. Sunnuntaiiltaisin Töölön Kisahallissa kokoontuva joukko on vaihdellut sekä koostumukseltaa, kooltaan että ikärakenteeltaan vuosien mittaan.
Alkuvuosina pelaajajoukko koostui pääasiassa nuorista aikuisista, eli
20–30 -vuotiaista. Mukana on aina
ollut sekä miehiä että naisia.
Viime vuosina ikähaitari on revennyt aivan uusiin mittasuhteisiin:
jossakin vaiheessa nuorin pallon
pomputtaja oli lukiolainen ja vanhin
pitkälti yli seitsemänkymppinen.
Runsaslukuisimmillaan viikottaisiin lentopallopeleihin osallistui runsaan tusinan pelaajan vakiojoukko.
Nyt lentopallon harrastajien mää-
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rä on huolestuttavasti harventunut,
ja kentällä on ollut vain kolme–neljä pelaajaa puolellaan. Lentopallossahan joukkueen normaali koko on
kuusi pelaajaa, eli tusinalla saadaan
kentät täyteen.
Joukon harventumisen syynä ovat
harrastajien elämäntilanteen muutokset – lapsia syntyy, rakennusprojekteja aloitetaan tai työelämä vie kaiken vapaa-ajan (!). Joillakin fyysinen
vamma estää lentopallon harrastamisen, toisilta vain katoaa innostus.
PS-Lentis yrittää pitää pelifilosofian sellaisena, että mukaan tulon kynnys olisi kaikille mahdollisimman
matala. Emme suhtaudu pelaamiseen liian ryppyotsaisesti. Hampaat
irvessä riuhtomisen sijaan yritämme
pitää yllä liikkumisen iloa.
Pelaamme pehmolentistä, mikä

tarkoittaa sitä, että syötöt tapahtuvat
alakautta ja kovat iskulyönnit verkolla ovat kiellettyjä. Niinpä kentällä ei
tarvitse pelätä saaavansa vammoja
joutuessaan pallon tielle.
Ainoat, joille Kisahallin sunnuntaivuoroja ei voi suositella, ovat ”oikeaa”
kilpalentopalloa haluavat. Heille löytyy tarjontaa oikeista puulaaki- yms.
lentopalloporukoista.
Vaikka edellinen lentopallokokemuksesi olisi kouluajoilta (niin kuin
monilla meistä oli), tule rohkeasti
mukaan!
PS-Lentiksen pelivuoro on Töölön
Kisahallissa, Mannerheimintie 17,
sunnuntaisin klo 17–18.30.
Vuoro on varattu nimellä Röhkönkaatajat. Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen, 040 342 4340, kari.kortelainen@welho.com.
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Tapahtumat
Pääkaupunkiseudun alueella tapahtuu
Voit osallistua ryhmiin, kursseihin ja tapahtumiin
kiinnostuksesi mukaan yli kuntarajojen.

KERHOT – Vertaistuki
MAANANTAIKERHO
Alkaen tammikuun 14. päivä klo 12 – 14 osoitteessa Käenkuja 1 B, Helsinki. 2. kerros, Sininen huone. Yhteyshenkilö Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.

TIISTAIKERHO - YHDISTYKSESSÄ
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13 – 15 yhdistyksen
toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan,
kahvit keitetään. Toiminta alkaa tammikuun 15. päivä.
Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puh. 040 521 7609

MALMIN DIABETESKERHO
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 – 15 alkaen 8.1.2013. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita
ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista. Syksyllä ja keväällä käymme yhden kerran
esimerkiksi teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilö Kaija
Siltala, 040 540 3343.

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

LÄNSI-VANTAA
kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon
torstaina klo 14.00 alkaen Monitoimitila 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
3055840.
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HAKUNILA
kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina
klo 18.00 Hakunilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie
48. Yhteyshenkilö Anja Heiniölä, puh. 050 3522583,
anjaheini(at)saunalahti.fi.
Ryhmät kokoontuvat syyskuusta toukokuuhun. Ryhmissä käy tuote-esittelijöitä, jalkojenhoitajia, ravitsemusneuvojia, ja lisäksi järjestämme teatteri- ja muita retkiä, lomamatkoja.

Vertaistukiryhmä ”Betes-kahvilassa”
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille,
läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja
kokemuksia. Välillä alustajia eri aiheista.
Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantaina
klo 17 - 19 paikkana Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman kabinetti (os. Kannunsillankatu
2, 02770 Espoo).
Kevätkausi jatkuu aina 27.5.2013 saakka. Lisätietoja
Osmo Tuppurainen gsm 040 703 2224.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Diabeetikkolapsien vanhempien
vertaistukiryhmä
Ke 27.2., Ke 27.3., Ke 24.4. ja ke 29.5.2013 klo 17-19
Yhdistyksen tiloissa, osoite: Malminkatu 24 D 38, Helsinki. Portti 24 (sijaitsee Radisson SAS hotellin takana,
paina ovisummeria D 38 ja summerin soidessa työnnä
portti auki, toimipiste sijaitsee sisäpihalla). Lisätiedot ja
ilmoittautuminen toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860520.

Perhekerhot
HELSINKI
Malminkartanon perhekerho keskiviikkoisin klo 17 – 19,
jonne toivotaan alueen diabeetikkolasten osallistuvan
vanhempansa kanssa. Osoite on Malminkartanon asu-
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kastalo Renki Piianpuistossa, Piianpolku 7. Yhteyshenkilönä toimii Juha Erkko, puhelin 040 707 3452, klo 16
jälkeen. Lämpimästi tervetuloa vaihtamaan kokemuksia
ja ajatuksia.

ESPOO
perhekerhoajat Mankkaan asukaspuistossa keväällä 2013:
ti 15.1., to 7.2., ma 4.3., to 4.4., ti 7.5., ma 3.6. Aika aina
klo 18 - 19.30.
Tarjolla iltapalaa 3 €/ perhe. Mankkaan asukaspuiston
osoite on Vanhan-Mankkaankuja 2 A. Paikalle pääsee
busseilla 15, 18, 35, 43, 109 ja 110. Lähellä Alepa, asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja, lähimmät Kokikyläntien puolelta käännyttäessä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia
ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden arjesta!
Täällä myös lapset tapaavat ja tutustuvat toisiin diabeetikoihin.
Tämän vuoden vetäjät: Inkeri, inkeri.marttila@utu.fi,
040 5050 233 ja Yvette, yvette.sarkijarvi@gmail.com, 040
863 9218. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoperheet kokoontuvat
Kirkkonummella, seurakunnan kerhotiloissa Laajakalliossa (osoitteessa Tarutie 1 C) kevään aikana seuraavasti:
7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. klo 18–20.
Tiedustelut sähköpostitse diabetesperhe.lu@hotmail.fi
tai 040 – 930 6773 / Riina Kanerva.

Ohjatut, lyhytkestoiset vertaistukiryhmät
1. Keskusteluryhmä Diabetes keskustelut -karttojen pohjalta 2-tyypin diabeetikoille 4.3.-15.4.2012, maanantai-iltaisin 16.30-18.30 Helsingissä. Muutama paikka vapaana!
Ilmoittautuminen 20.2. mennessä toimisto@psdiabetes.
fi, 09 5860 520
2. Vertaistuellinen lukupiiri kerran kuukaudessa, seuraava tapaaminen 6.2. klo 16.15-18.15 yhdistyksen toimistolla Malminkatu 24 D 38 Helsinki. Ilmoittautuminen ja
tiedustelut: toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860 520
3. Vertaistukiryhmä 1-tyypin diabeetikoille, työskennellään luovilla menetelmillä! Maanantai-iltaisin 6.5.-10.6.
klo 16.30-18.30 Helsingissä (6 tapaamista). Ilmoittautuminen15.4. mennessä: toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860
520
Kide 1/2013

Vertaistukiryhmä erityisesti tyypin 2
diabeetikoille
KAIKILLE – KAIKILLE !
Aika ajoin on herännyt kerettiläisiä mietteitä tähänastisista virallisista diabetesteeseistä. Ne ovat tosin jääneet
ilmaan leijumaan, koska niille ei ole ollut yhteistä joukkokoordinaatiota.
Mehän tiedämme, että lääketiede ei ole tänä päivänäkään päässyt perille tautitilan todellisesta syntymekanismista. Apua ei välttämättä ole ollut edes hoitavasta terveyskeskuslääkäristä.
Lienee jo korkea aika, että me potilaat, joilla aikaa
enemmän lienee, muodostamme oman vertaistukiryhmän lääketieteen avuksi. Meidän oma kokemuksemme,
tietomme sekä niiden vertailu antanee meille vakavamielistä ja empaattista opastusta tässä henkilökohtaisessa
häiriötilassa.
Allekirjoittanut on tätä projektia haikaillut ja kurkuillut
jo toista vuotta. Kun kukaan muu ei asiaan ole tarttunut,
teen sen kaikista kiireistäni huolimatta nyt itse.
Mikäli muita kaltaisiani skeptikkoja löytyy, ottakaa
ihmeessä yhteyttä, niin paneudutaan aiheeseen oikein
vakavasti ja tosissaan. Kukaan muuhan ei siitä ole kiinnostunut – olemme jokainen yksin ja ilman tukevaa vertaisryhmää.
”Sokeriterveisin” Toni B D puhelin 040 507 90 50 (soita,
niin sovitaan kokoontumisajat)

Liikunta
VESIVOIMISTELU
Helsinki, Mäkelänrinteen urheiluhalli, tiistaisin klo 14.00
– 14.30. Hinta 60 euroa ja muutama paikka vapaana. Ilmoittautumiset 050 3232 035 Raija Härönoja.
Myyrmäki, maanantaisin 14.30 - 15.00, alkaen 7.1.2013.
Hinta jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,-, lisäksi uimahallin
pääsymaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Sirpa Ritvos, puh. 040 7083018, sirpa.ritvos(at)gmail.com. Myös
jatkavien tulee ilmoittautua. Kysy mahdollisia vapaita
paikkoja.
Tikkurila, tiistaisin, 16.30 - 17.00, alkaen 22.1.2013.
Hinta jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,- sekä uimahallin pää-
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symaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Ritva Sarkkinen, puh. 050 3002018, ritva.sarkkinen(at)welho.com.
Myöskin jatkavien tulee ilmoittautua. Kysy mahdollisia
vapaita paikkoja.

ASAHI
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila tammikuusta toukokuuhun.

KUNTOSALI
Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja 13 perjantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautumiset Jaakko Vastamäelle puh: 040-5116298.

KEILAUS
– ei ikärajaa!
Leppävaarassa Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellossa. Joka viikko torstaisin 13.00 - 14.30.
Omakustannehinta (hallin päivähinta).
Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen
Jaakko Messala gsm 040 733 4386, tai Lilja Mitlöhner gsm
040 545 7078.
Espoonlahdessa Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerroksessa.
Keväällä 2013 keilailuillat ovat: 27.1.2013, 24.2.2013,
31.3.2013, 28.4.2013, ja 26.5.2013 kello 18 - 19.30.
Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisemmin Kirsti Olinille gsm 040 830 6368.
Jäsenhinta 10 eur/ hlö maksetaan paikan päällä.

SÄHLY
Leppävaarassa Ruusutorpan koululla (Leppävaarankatu
24, 02600 Espoo) keskiviikkoisin klo 18 – 19. Perhesählyksi itseään mainostava vuoro tarjoaa koko perheelle
(ala-ikäraja noin 5 vuotta) mahdollisuuden palloilotteluun kerran viikossa (pienempi kenttä). Nyt kaikki pelaamaan (mailat yhdistyksen puolesta, jos omaa mailaa
ei vielä ole) - lapset, nuoret kuin aikuisetkin!
Lisätietoja Kristiina Horsma, kristiina@horsma.fi, puhelin 050 44 11 058

LENTOPALLO
PS-lentis pelailee tammikuusta huhtikuun loppuun sunnuntaisin klo 17-18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa
”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20–75 -vuotiaita naisia
ja miehiä. Tärkeintä on liikkuminen, ei hampaat irvessä
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pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen, puhelion 040 342 4340, kari.kortelainen@welho.com.

Retket – teatteri
Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44, lauantaina 16.3.2013
klo 14.00 GARBIEL, TULE TAKAISIN. Pääosassa Mikko Rantaniva, mukana mm. Sara Paavolainen. Tiedustelut marjo.seppala(at)pp2.inet.fi, puh. 040 7089542. Liput
27,-, eläkeläiset 25,-.
Kysy mahdollisia vapaita paikkoja!
Teatteri la 13.4. klo 13.00 Näytelmä Armi, Helsingin
kaupunginteatteri pieni näyttämö. Hinta 33 euroa. 25.2
mennessä ilmoittautumiset 050 3232 035 Raija Härönojalle.

Muuta tietoa alueosastoilta
Tulossa Espoossa
-liikunnallisen alkuvuoden jälkeen suunnitelmissa on
mm.
-risteily Espoon edustalla kesäkuussa
-elokuvailta nuorille ja nuorille aikuisille syksyllä
-risteily Tallinnaan elokuussa
-vesijumpparyhmä(t) syyskaudeksi Olarin uimahalliin
-kävelyryhmä Kalajärvelle syksyllä
-ja kaikkea muuta
- voit kertoa myös oman ideasi tai antaa muuta palautetta esdiposti@gmail.com tai www.facebook.com/diabetesyhdistys.espoo
Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi, niin saat ajantasaista tietoa espoolaisille diabeetikoille suunnatuista
tapahtumista ja mm. kaupungin terveyspalveluiden asioista.

Tulossa Helsingissä
- luentoja
- lisää erilaisia ryhmiä
- kevätretki
- tapahtumia
- suunnitteilla alkusyksystä kylpyläretki Viroon
- seuraa sivujamme www.psdiabetes.fi Tapahtumat Helsinki
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Kurssit – koulutus – luennot
Hoitoa parisuhteelle
Parisuhteen hoitaminen on kuin puutarhan hoito viherpeukalolle. Molemmat tuottavat yleensä iloa ja nautintoa.
Hyvin hoidettuna molemmista on myös iloa pitkään.
Parisuhteesta huolehtimisen ei tarvitse olla raskasta
puurtamista, vaan omasta ja kumppanin tyytyväisyyden
varmistamista.
Usein tähän riittävät perusvuorovaikutustaidot ja avoimet kysymykset: Mitä sinulle kuuluu ? Mitä toivot minulta?
Helsingin Diabetesyhdistyksessä kuulemme parisuhteen hyvinvointiin liittyvät luennot tänä keväänä kahtena
iltana:
ti 12.3. klo 18 Vuorovaikutustaidot parisuhteessa
ti 9.4. klo 18 Miten parisuhdetta voi rikastuttaa ja vahvistaa?
Luennoitsijoina Kataja Parisuhdekeskus ry asiantuntijat. Lue lisää Kataja ry työstä www.parisuhdekeskus.fi

Kevään luentojen aikataulut
Katso tarkemmin luentojen aiheet sivuiltamme
www.psdiabetes.fi. Luennot pidetään osoitteessa Biomedicum 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8, Helsinki
ti 12.2. klo 17–19 Luennon aihe KIPU ja kivun hoito.

to 11.4. klo 17–19 Ravitsemus ja liikunta diabeteksen hoidossa, ravitsemusterapeutti, Presonal Trainer, painohallintaohjaaja Petteri Lindblad.
ke 15.5. klo 17–19 tarkempi tieto luennosta seuraavassa
lehdessä

Kevätkokous
Muista! Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maaliskuussa to 14.3. klo 17–19 Biomedicum
1:ssä, Haartmaninkatu 8, Helsinki. Katso kutsu toisaalta
tästä lehdestä.

Kysely Espanjan matkasta
Oletko kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen järjestämälle viikon mittaiselle diabeetikoiden vertaistukimatkalle Espanjan aurinkorannikolle syyskuussa 2013 tai
maaliskuussa 2014?
Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, niin järjestämme
matkan, jossa on suomalainen diabeteshoitaja ja suomalainen matkanjohtaja mukana.
Vastaukset pyydetään lähettämään osoitteeseen tj@psdiabetes.fi tai Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry,
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki. Kuoreen merkintä
”Espanja”.
Jos olet kiinnostunut, niin kerro samalla toiveesi matkan ja majoituspaikan suhteen.

Mittauksia diabetesvastaanotolla
UUTTA!
Saat meiltä jatkossa hemoglobiinin
(Hb), verensokerin (B-gluk, mitattuna
HemoCuella) ja pitkäaikaissokerin
(HbA1c) lisäksi pikamittauksella myös tulehdusarvot (CRP), kolesterolipaketin
(kokonaiskolesteroli, HDL, LDL, triglyseridit) sekä albumiini/kreatiniini-suhteen
(mielellään aamuvirtsasta).
Kolesterolimittauksiin tullaan
ravinnotta!
Kide 1/2013

Hinnat mittauksille:
Hb
B-gluk
HbA1c
Kolesterolipaketti
CRP
Krea/albumiini virtsasta

7 euroa
7 euroa
27 euroa
29 euroa
14,50 euroa
17,30 euroa

TARJOUS 30.3.2013 ASTI: kolesterolipaketti, HbA1c ja B-gluk yhteensä 53
euroa! (norm. 63e). Mittaukset ajanvarauksella, noin ½ tuntia.
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Precision Xceedin nimi muuttuu ja siitä tulee
entistäkin helpompi käyttää: FreeStyle Precision
Tuplavarmuus! FreeStyle Precision on ainoa verensokerimittari jolla voit mitata myös veren
ketoaineet. Tämän vuoksi FreeStyle Precision on luonnollinen valinta insuliinidiabeetikolle.
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Ei koodausta
Isot ja selkeät numerot näytössä sekä taustavalo
Tuplavarmuus. Mittaa verensokerin ja ketoaineet
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme
0800 555 500 tai sähköpostilla diabetes.finland@abbott.com

Blood Glucose and Ketone Monitoring System
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