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Pääkirjoitus

Jälleen 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 vähä-
hiilihydraattinen 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) näyt-
töihin 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 neu-
vontatoimintansa viranomaisten ja lääkäreiden antamiin suosituksiin. 

Marraskuun lopulla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa hyväksyttiin yh-
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 jäsenmak-
suksi päätettiin 22 €.

Kun yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta oli käynnissä, alkoivat palohä-
lyttimet 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 Kirkko-
nummi) sekä Espanjan aurinkorannikon osasto toimivat. Kirkkonummen 
alueosastossa on käynnissä sukupolvenvaihdos, jonka hallinnassa yhdistys on 
mukana.

Toivotan kaikille lukijoille menestystä vuodeksi 2013.
Pentti Lammi
puheenjohtaja

Mennyttä ja tulevaa

Yksimielisyyttä 
hoitotavoista 
on vaikea 
saavuttaa.

▲
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Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä.  
Ota jäsenkorttisi mukaan.

Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot
puh. (09) 586 0520

Mittaukset ajanvarauksella
•  Hemoglobiini (Hb), verensokeri (B-gluk), pitkäai-

kainen verensokeri (HbA1c), tulehdusarvot (CRP), 
kolesterolipaketti – ravinnotta (kokonaiskol., HDL, 
LDL, trigly.)

•  Albumiini/kreatiniini-suhde aamuvirtsasta
•  Verenpaine
•  Uniapnea-tutkimus

Varaa aika diabeteshoitajalle
Yhdistyksen diabeteshoitajan vastaanotolle voi varata 
ajan diabetesneuvontaan. Yksilöllisessä neuvonnassa 
perehdytään mm. ruokavalioon, verensokerin seuran-
taan 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. 

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 palk-
kiot muodostuvat käytetyn vastaanottoajan mukai-

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

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

Ravitsemusterapiasta on apua mm. painonhal-
linnassa, korkean kolesterolin, munuaisen vajaatoi-
minnan ja syömishäiriöi den hoidossa. Ruokavalion 
suunnittelusta on apua myös verensokeriarvojen 
hallinnassa. 

Psykoterapiapalvelut
Erityistason psykoterapeutti Riitta Rauhalan vas-
taanottoajat sijoittuvat pääsääntöisesti klo 16.00 
jälkeen ja yksi käynti kestää 45 minuuttia. Riitta 
Rauhalalla on Kela-pätevyys. 

Terapiamuotona on lyhyt-
terapia, jossa tavoitteena on 
löytää ihmisessä olevien voi-
mavarojen kautta ratkaisuja eri 
ongelmatilanteisiin. Taustalla 
voi olla mm. masennus, pelot, 
sosiaalinen jännitys, vaikea 
elämäntilanne tai kriisitilanne. 

Fysioterapeutti
Paula Jääskeläinen, yksilöfysioterapia ja akupunktio.

Jalkaterapeutti
Onko sinulla
• kipuja kantapäissä, polvissa, varpaissa, jalkapoh-

jassa, 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. 

Diabetesvastaanotto

Vastaanotto	toimii	yhdistyksen	tiloissa	Kampissa,	Malminkatu	24	D	38.

▲
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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
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Lammi Pentti
Helsinki, puheenjohtaja  
pentti.lammi@elisanet.fi
Olen tehnyt työurani yhdyskunta-
suunnittelun parissa. Olen tyypin 1  
diabeetikko ja nykyisin eläkeläinen. 
Minulla on aikaa ja kiinnostusta yh-
distystoimintaan. Erityisesti diabee-
tikoiden edunvalvonta kiinnostaa. 

Aug Tiiu
Espoo
tiiu.aug@hel.fi
Olen terveydenhoitaja  ja kätilö. Per-
heessäni on kolme lasta ja 1 lapsen-
lapsi, aviomies ja koira. Olen syntynyt 
Virossa ja toiminut siellä toiminut kä-
tilönä tehohoidossa, ambulanssissa ja 
työterveysaseman johtajana. Muutin 
Suomeen vuonna 1990. Olen päte-
vöitynyt Suomessa kätilöksi 1996 ja 
AMK terveydenhoitajaksi 2001. 

Diabetestyötä ole tehnyt vuodesta 
2000 alkaen - Karkkilan terveyskes-
kuksessa, sen jälkeen Naistenklini-
kalla tutkimushoitajana DMI poti-
laiden tutkimuksessa, tällä hetkellä 
työskentelen Töölön terveysasemal-
la.  Jostain syystä olen hurahtanut 
diabetestyöhön, erityisesti insuliini-
hoito on mielenkiintoista ja aina op-
pii jotain uutta.

Haapanen Jorma
Kirkkonummi
jorma.haapanen@kirkkomummi.fi
Toimin Kotkan kaupungin apulais-
kaupunginjohtajana. Yhdistyksen 
hallituksessa olen lähinnä talousneu-
vojana ja kehittäjänä.

Hallikainen Pekka
Siuntio
pekka.hallikainen@luukku.com

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

Pk-seudun Diabetesyhdistyksen 
hallituksessa olen ollut mukana rei-
lun vuoden. Yhdistyksen Liikunta-
toimikunnan kanssa olemme olleet 
toteuttamassa liikunnallisia perhe-
tapahtumia sekä mm. pidämme yllä 
Espoossa, Ruusutorpan koululla Per-
hesählyvuoroa. 

Joten jos vain – niin tervetuloa mu-
kaan; pelaamaan sählyä keskiviikkoi-
sin klo 18-19.00 !

Kerola Tiina
Helsinki
tiina.kerola@luukku.com
Olen 41-vuotias ykköstyypin dia-
beetikko ja asun Helsingissä. Pää-
kaupunkiseudun diabetesyhdistyk-
sen toiminnassa olen ollut mukana 
1990-luvulta lähtien, aluksi nuorten 
toiminnassa. Yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä olen toiminut useita 
vuosia ja olen myös Diabetesliiton 
liittovaltuuston varajäsen. Diabeeti-
koiden edunvalvonta on mielestäni 
tärkein asia hallitustyössä.

Niskanen Väinö
Helsinki
vainoj33@hotmail.com
Toimin Amiedussa tietotekniikan 
opettajana. Olen 62 -vuotias kakkos-

Yhdistyksen hallitus 2013
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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. 

Seppälä Marjo
Vantaa
marjo.seppala@pp2.inet.fi
Vantaan alueosaston puheenjohtaja, 
1-tyypin diabeetikko jo 29 vuoden 
ajan. Toimin kansainvälisessä kulje-
tusliikkeessä laskuttajana. Olen mie-
lelläni mukana kertomassa diabetek-
sesta niin messuilla kuin muuallakin. 
Läheistuki ja vertaistuki kiinnostavat 
erityisesti.

Viljanen Pedro
Helsinki
pedro@viljanen.net
Olen media-alan monitoimimies. 
Taustani on vahvasti tekninen, mut-

ta 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!

Varajäsenet (2 kpl):
Härönoja Raija
Helsinki
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 palvella jäseniä, 
vaikuttaa diabeetikoiden kohteluun 
ja asiamme näkyvyys. Haluan ajaa 
diabeetikoiden, siis meidän kaikkien 
yhteistä asiaa.

Natunen Tuula
Vantaa
tuula.natunen@pp.inet.fi 
Olen talousasiantuntija. Asun puo-
lisoni Karin kanssa omakotitalossa 
Vantaan Päiväkummussa ja meillä 
on yksi aikuinen poika. Harrastan 
yhdistystoimintaa, matkailua, puu-
tarhanhoitoa ja luontoa. Olen Van-
taan 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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Tammikuun viima puree kasvoihin Esplanadin 
puistossa ja pakottaa kiirehtimään ravintola 
Kappelin lämpöön. 

Siellä Diabetesliiton kunniapuheenjohtaja, professori 
Tero Kangas, 75, kertoo, mikä sai hänet jälleen asettu-
maan 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: Käytän-
nön hoito-opas” vuodelta 1972 oli ensimmäinen koko-
naisvaltainen kuvaus ja ohjekirja diabeteksen hoidosta.

Kangas osallistui samasta aiheesta tehdyn Diabetes-
kirjan toimittamiseen vielä vuosituhannen alussa. Vii-
meisimmässä versiossa hän ei enää ollut mukana.

Dehko onnistui, puolittain
Tero Kangas on selvittänyt väitöskirjassaan diabeteksen 
hoito-organisaation toimintaa ja toisessa 2002 ilmesty-
neessä tutkimuksessaan diabeteksesta yhteiskunnalle 
aiheutuvia kustannuksia. Kun taudille saadaan hinta-
lappu, panostukset hoitoon voidaan mitoittaa oikein.

Näin ainakin kuviteltiin.
Diabetesliitto toteutti vuosituhannen alussa diabe-

teksen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen tähdänneen 
Dehko-ohjelman.

”Kakkostyypin hoidossa saavutettiin huomattava pa-
rannus: se opittiin toteamaan varhaisemmin ja sitä hoi-
tamaan kokonaisvaltaisesti. Tulokset ovat olleet hyviä. 

Valitettavasti samaa ei voi sanoa tyypin 1 hoitotulok-
sista”, Kangas sanoo.

”Vaikka pääpaino Dehkossa menikin kakkostyy-
pin 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 hyväk-
syttävää”, 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 kakkostyyppi-
läistä.

Tero Kankaan mielestä media innostui, kun Kuopi-
ossa tehty tutkimus todisti, että elämäntapamuutokset 
vähentävät merkittävästi tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tuvuutta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosin-
sieto. Tyypin kaksi ehkäisy ja sen tulokset saivat lähes 
kaiken huomion osakseen.

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

➜
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Veteraani on 
yhä valmiina 
vastuuseen. Tero 
Kangas on taas 
liittohallituksessa.
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”Hyvät tulokset, varhainen toteaminen ja kokonais-
valtaisen hoidon aloitus, kannustivat liittoakin suun-
taamaan toimintansa kakkostyypin hoitoon.”

Kunniapuheenjohtaja päätti palata liiton johtopor-
taaseen, koska haluaa Diabetesliiton tekevän kaikkensa 
ykköstyyppiläistenkin, eli insuliininpuutosdiabeetik-
kojenkin, hoidon kehittämiseksi, vaikka se on vaike-
ampaa 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. Haastat-
telun 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 dia-
beetikot sekä yli 16-vuotiaina insuliininpuutosdiabe-
tekseen sairastuvat. Äskettäin julkaistun tutkimuksen 
mukaan siihen sairastuu aikusia vuodessa kaksi kertaa 
enemmän kuin lapsia.

”Lapsena diabetekseen sairastuneet pääsevät erikois-
lääkäritasoiseen hoitoon pediatrian puolella. Valitetta-
vasti heidät useimmiten siirretään melko pian aikuis-
tumisen jälkeen terveyskeskuksen vastuulle.”

Ongelmana on se, että yhdelle terveyskeskuslääkäril-
le tulee korkeintaan yksi tai pari tyypin 1 diabeetikkoa 
hoidettavaksi, mikä ei millään voi taata kokemuksen ja 
tarvittavan ammattitaidon kehittymistä tyypin 1 dia-
beetikon hoidossa.

Lisäksi terveyskeskuksissa lääkärikunta vaihtuu tiu-
haan tahtiin, mikä estää kunnollisen pitkäaikaisen po-
tilas-lääkäri -suhteen muodostumisen.

Jokaisella erilainen tauti
”Ykköstyypin diabetes on pirullinen tauti hoidettavak-
si, koska se on jokaisella erilainen”, Kangas sanoo. 

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 eli-

vät keskimäärin kuusi kuukautta diagnoosinsa jälkeen. 
Täydellisessä oman insuliinin puutteessa elävä diabee-
tikko kuolee 48 tunnissa happomyrkytykseen ilman 
insuliinia ja muuta hoitoa.

Riittämättömästi hoidettuna tyypin 1 diabetes ai-
heuttaa vakavia komplikaatioita, merkittävää ylikuol-
leisuutta ja lyhentää elämää huomattavasti sekä lisää 
merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia.

Lähes puolella tyypin 1 diabeetikoista HbA1c on 
edelleen käytännössä yli 8,5 %, mihin liittyy merkittä-
västi lisääntynyt sokeutumista aiheuttavan proliferatii-
visen retinopatian riski.

Myös verenpaineen ja kolesterolin hoidon tavoiteta-
so jää useimmilla ykköstyypin diabeetikoilla saavutta-
matta. Se lisää heillä munuaissairauden ja sepelvalti-
motaudin riskiä.

Osaaminen keskitettävä
Millä tempulla ykköstyypin diabeetikkojen hoito saa-
taisiin paremmaksi?

”Mielestäni tarvitsemme siihen diabeteksen hoito-
keskuksia, joissa yhdistyvät tarvittava tietotaito, koke-
mus ja pitkät hoitosuhteet.”

”Hoitosuhteen pitää mieluiten olla elinikäinen, mut-
ta vähintään 5–10 -vuotinen. Suhde voi muodostua 
hyvin toimivaan ja pysyvään hoitotiimiin. Silloin yk-
sittäisen lääkärin vaihtuminen häiritsee vähemmän”, 
Tero Kangas sanoo.

Hänen mielestään voisimme ottaa mallia Ruotsista, 
jonne 15 vuoden työn tuloksena on saatu aikaan toimi-
va 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 kertomal-
la huonosti hoidetun diabeteksen seurauksista. Niinpä 

Lähes puolella tyypin 1 diabeetikoista HbA1c on edelleen 
käytännössä yli 8,5 %, mihin liittyy merkittävästi lisääntynyt  
sokeutumista aiheuttavan proliferatiivisen retinopatian riski.
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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 koke-
neita ja osaavia diabeteslääkäreitä, joilta voidaan hel-
posti kysyä neuvoa ongelmatilanteissa.

”Olen kuullut, että esimerkiksi Espoossa tämä järjes-
telmä on saatu toimimaan hyvin. Vetovastuu on Jorvin 
sairaalan diabeteslääkäreillä.”

Kokonaisvastuu puuttuu
Millaisia tuntemuksia ykköstyyppiläisten unohtumi-
nen sinussa herättää? Oletko vihainen?

”Pitkä elämä on opettanut, ettei viha synnytä mitään 
hyvää. Olen pettynyt ja surullinen siitä, miten tyyp-
pi 1:n diabeetikoille Dehkossa kävi. Siinä meni lapsi 
pesuveden mukana. Tyydyttiin hyvään tulokseen hel-
pommin hoituneessa kakkostyypissä”, Kangas sanoo.

Diabetesliiton tehtävänä on nyt saada poliittiset päät-
täjät 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.”

Käypä hoito –suositus uusiksi
Tero Kankaan mielestä diabeteksen käypä hoito –toi-
mikunnan pitäisi ottaa kantaa myös hoidon toteutuk-
sen fyysisiin tapoihin. Hän on lähettänyt asiasta kir-
jeen toimikunnalle.

Siinä hän esittää, että käypä hoito -suosituksissa vaa-
ditaan 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 run-
saat 150 vakinaista diabeteshoitajan virkaa. 

Useimmissa hoitopaikoissa diabeteshoitaja joutuu 
hoitamaan työtään muun toimensa ohella ja jopa il-
man varsinaista koulutusta. Lähinaapuriimme Ruot-
siin verrattuna olemme tässä asiassa lapsipuolen ase-
massa”, Kangas toteaa kirjeessään.

”Hoitajien koulutuksessa kaikki osaavat kaikkea –
ajattelu on nyt vallalla. Se ei todellakaan päde diabeeti-
koiden hoidossa. Diabeteshoitajien rooli on keskeinen 
hoitojärjestelmän toimivuuden kannalta. Siksi nimike 
pitää virallistaa”, Kangas vaatii.

Henkistä tukea jaksamiseen
Hänen mielestään hoitokeskuksissa tulee olla mahdol-
lisuus myös ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän 
sekä psykologin palveluihin sekä liikunnan ohjauk-
seen. Pelkkä suositus niiden käytöstä ei riitä. 

Psykologian merkitys on tärkeää siksi, että omahoi-
don keskeisin onnistumisen edellytys on oman diabe-
teksen ja samalla sen aiheuttaman erilaisuuden hyväk-
syminen. Ilman sitä hoito ei onnistu eikä hoitotuloksia 
saada kohentumaan: tämä taudin omahoito on aina 
henkisesti vaativaa ja rasittavaa.

Ruotsissa ykköstyypin hoito on järjestetty pääasias-
sa hoitokeskusmallilla. Siellä myös hoitotulokset ovat 
selkeästi paremmat kuin meillä, Kangas huomauttaa.

Tero Kangas haluaisi löytää jonkun 
innostuneen vetäjän kehittämään 
ykköstyypin diabeetikoiden hoitoa 
Dehkon tapaan.
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Puheenjohtaja peräänkuuluttaa 
pääkirjoituksessaan, mitä sanal-

la ”karppaus” tarkoitetaan. Tohtori 
Dahlqvistin mukaan karppaus tar-
koittaa ruokavaliota, jossa on mah-
dollisimman vähän hiilihydraatteja 
ja runsaasti luonnollista rasvaa. 

Puhuttaessa ”karppauksesta” useim-
mat kuitenkin tarkoittavat ”skarppa-
usta”. Skarppaus on sitä, että tarkkai-
lee mitä suuhunsa laittaa ja jättää pois 
niin sanotut huonot hiilihydraatit eli 
hiilihydraatit, joissa ei juuri ole ravin-
toarvoa, mutta jotka täyttävät mahan 
mukavasti. 

Näihin kuuluvat muun muassa vaa-
leat jauhot, valkaistut riisit, vaalea 
pasta, tärkkelystä sisältävä peruna ja 
sokeri. 

Kaikki edellä mainitut aineet ko-
hottavat 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, kananmu-
nat, pähkinät, raa’at tai höyrytetyt 
vihannekset, liha, kala ja kana. Sa-
laattikastikkeena käy kylmäpuristet-
tu rypsi- tai oliiviöljy sitruunan kera. 

Mitä vähemmän prosessoituja 
tuotteita on mahdollista syödä, sitä 
parempi. Sääli vain, että meillä Suo-
messa on niin kovin vaikea löytää 
luomulihaa. 

Makeannälkään hedelmät ja mar-

jat ovat mainioita. Vanha sananlas-
ku sanoo, että omena päivässä pitää 
lääkärin loitolla. Tosin pitää muistaa, 
että hedelmät itsessään sisältävät so-
keria. Erinomaista jälkiruokaa tai 
välipalaa on esimerkiksi marjarahka, 
jonka voi tehdä kerman sijasta mai-
toon tai maustamattomaan jugurttiin 
ja sokerin sijasta käyttää tilkan luon-
nonhunajaa. 

Aamujugurtista tulee varsinainen 
C-vitamiinipommi, kun laittaa teho-
sekoittimeen jäisiä mustaviinimarjo-
ja, hieman tyrnimarjoja ja luomuju-
gurttia. Juomana vesi on parasta.

Kuituja saa hedelmistä ja vihan-
neksista. Kaalit ovat erinomaisia kui-
dun lähteitä. 

Toiset eivät voi elää ilman leipää. 
Jos näin on, niin ruisleipä sisältää 
kuitujen lisäksi myös B-vitamiinia ja 
hivenaineita. Ruista viljellään pääasi-
assa 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 lä-
hiruokaa, mielellään luomua. Täten 
skarppaus ei ole ristiriidassa virallis-
ten ravitsemussuositusten kanssa. 

Tosin viralliset ravitsemussuosi-
tukset suosittelevat kevyttuotteiden 
käyttöä. Kevyttuotteissa on usein 
erilaisia lisäaineita, osa hyviä ja osa 
huonoja. Vanhaan aikaan syötiin 

voita ja kermaa, tosin niiden käyttö-
määrät olivat usein pieniä, mutta ne 
olivat lisäaineettomia. Ei ollut mar-
gariineja eikä kevyttuotteita. 

Kun kevyttuotteet yleistyivät Ame-
rikassa 1980-luvulla, räjähti lihavuus-
ongelma käsiin. Johtuuko se sitten 
kevyttuotteista, mene ja tiedä. Ihmi-
nen kuitenkin tarvitsee myös rasvaa. 
Rasvan laadulla on merkitystä.

Elintarvikkeista kannattaa tutkia 
tuotteeseen käytetyt ainesosat. Ylei-
nen lisäaine on natriumglutamaatti 
(E621), josta käytetään myös nimi-
tystä aromivahvenne, aromiaineet 
tai hydrolysoitu kasviproteiini, ja sitä 
tunnutaan lisäävän hyvin moneen 
elintarvikkeeseen. 

Asiantuntijat ovat eri mieltä glu-
tamaatin vaikutuksesta ihmisen ter-
veyteen. 

”Espoon kaupunki lopetti nat-
riumglutamaatin käytön kouluruo-
assa kauden 2009 alusta. Vaikka 
haittavaikutuksista ei ole tieteellisiä 
todisteita, riskiä ei haluta ottaa”, tote-
aa kouluruokailusta vastaava Minna 
Ahola Hufvudstadsbladetin haastat-
telussa.” 

Kohtuudella kaikkea
Suomessa 1900-luvun alkupuolella 
diabeetikkoja kehotettiin välttämään 
sokeria ja ylipäätään hiilihydraatteja. 
Nykypäivän hoitosuosituksissa kui-
tenkin diabeetikolle sallitaan koh-
tuudella kaikkea ja insuliinia annos-
tellaan sitten sen mukaisesti.

Päätoimittajan terveiset

Uusi vuosi, uudet kujeet  
– skarpaten kohti kevättä

▲
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Ihmiset ovat erilaisia, toisille sopii 
hyvin hiilihydraattien syönti ja toi-
selle ne eivät sovi. Olisi mielenkiin-
toista tietää, mistä tämä johtuu? Ve-
riryhmästäkö? Vaiko siitä, onko ih-
minen tullut pohjoisesta vai etelästä? 

Jos joku teistä tietää aiheesta teh-
dyn tutkimuksen, niin tämä tieto 
kiinnostaa.

Näin maallikkona tuntuu usein sil-
tä, että tämä ravintoasia on varsinai-
nen 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. 

Sanotaan että tieto lisää tuskaa, 
mutta ainakin oma tiedonjanoni on 
herännyt, ja haluan tietää aiheesta 
yhä enemmän ja enemmän. Uskon, 
että kuuntelemalla omaa kehoan-
sa ja kokeilemalla löytää oman tien 
terveempään elämään. 

Kuten ranskalaiset sanovat, comme 
ci, comme Ça, niin tai näin: Yksi elä-
mä, 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
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Yksi elämä, yksi keho, ja se on oma valinta kuinka sitä hoitaa.
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Teksti Klas Winell
erikoislääkäri, diabetologi, 
jolla myös kuntoutuksen 
erityispätevyys

Tiedon tulva on valtava ja poik-
keavat näkemykset saavat aina 
enemmän julkisuutta tiedo-

tusvälineissä kuin valtavirrassa kul-
kevat 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 tart-
tuu oljenkorsiin, joita tarjotaan joka 

suunnasta. Kun vuosien pyrkimykset 
laihtumiseen ovat epäonnistuneet 
ja joku tarjoaa ihmehoitoa, jossa ei 
tarvitse ”tehdä mitään” vaan pilleri 
päivässä tai tunti hoitokoneessa vii-
kossa, niin läskit katoavat. 

Kuka meistä välttyy kiusaukselta? 
Diabeetikko, joka on toistuvasti to-
dennut, että laihtuminen on mahdo-
tonta? Diabeetikko tietää, että vaara 
saada lisäsairauksia diabeteksen ta-
kia on suuri. On luonnollista, että 
hän tarttuu keinoihin, joilla voisi 
estää haitallisia muutoksia kehossa. 
Siksi diabeetikoiden piirissä on ta-
vallista, että syödään vitamiineja ja 
erilaisia terveyskaupan tuotteita. 

Lääkäritkään eivät usein osaa vas-
tata kysymyksiin ”ihmevalmisteista”, 
koska tuotteilta ei vaadita tieteellisiä 
näyttöjä. Tutkimustuloksia ilmes-
tyy satunnaisesti, koska kysymykset 
eivät monestikaan ole tieteen val-
tavirrassa. Joihinkin diabeetikoita 
askarruttaviin kysymyksiin olemme 
kuitenkin tutkimustuloksia saaneet.

Voita vai kasvisrasvoja?
Pari vuotta on Suomessa ollut karp-
pausbuumi. Karppauksella tarkoite-
taan vähäistä hiilihydraattien käyt-
töä. Karppauksesta haetaan apua 
paino-ongelmiin. Tutkimustulokset 
osoittavat, että kyllä karppaamalla 

Diabeetikko tiedon ja  
epätiedon maailmassa
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laihtuu, kuten millä tahansa laihdu-
tusmenetelmällä. 

Karppauksen hyvät tulokset liit-
tyvät siihen, että henkilö kiinnittää 
huomiota syömiseensä, tekee muu-
toksia ja usein paino alkaa laskea. 
Pitkäaikaistulokset eivät kuitenkaan 
poikkea muista laihdutusmenetel-
mistä.

Diabeetikolle karppaus on hyväk-
si silloin, kun huonot hiilihydraatit 
jäävät pois arjen valinnoista; ei kah-
vileipiä ja makeisia sekä vähemmän 
pizzaa ja pastaa.

Karppaukseen liittyen moni on pa-
lannut voin käyttäjäksi. Miten nämä 
kaksi asiaa yhdistyivät, jäi mystee-
riksi. Voin kulutus on Suomessa taas 
kaksinkertaistunut parhaista vuosis-
ta. Tämä näkyy jo väestötutkimuk-
sissa, joissa veren kolesterolitasot 
ovat kääntyneet nousuun. Valitetta-
vasti sama nouseva suuntaus näkyy 
myös diabeetikoiden veren koleste-
rolitasoissa. 

Valitettavan moni diabeetikko on 
siirtynyt takaisin voin käyttäjäksi. 
Samaan aikaan moni on lopettanut 
rasvalääkkeiden käytön. Nämä yh-
täaikaiset muutokset diabeetikko-
jen elintavoissa ovat todella huoles-
tuttavia. Kolesterolitason kasvu on 
diabeetikolle myrkkyä ja se lisää se-
pelvaltimotaudin ja aivohalvauksen 
vaaraa. 

Noin 10–15 % ihmisistä ei voi 
käyttää statiinilääkitystä kolestero-
litasoa alentamaan, koska he saavat 
siitä lihaskipuja, jotka voivat olla jopa 
vaarallisia. Vaarallisia lihasvaurioita 
esiintyy kahdella 100 000 käyttäjästä. 
Suurin osa pistelyistä ja kolotuksista 

kropassa ei johdu statiineista, vaan on 
seurausta kulumista ja rasituksesta. 

Diabeetikon ei ole siksi syytä lopet-
taa kolesterolilääkitystään puhumat-
ta siitä lääkärinsä kanssa. Lääkityk-
sen vaihdolla voidaan ongelma usein 
hoitaa.

Korkean veren kolesterolin ja veri-
suonisairauksien yhteys on kiistaton 
ja siksi diabeetikon, jolla muutenkin 
on kohonnut alttius sairastua sydän- 
ja verisuonitauteihin, on syytä pysyä 
kasvisrasvojen käyttäjänä.

Pitäisikö syödä  
omega-3 pillereitä?
Diabeetikon pöydässä tulee olla usein 
kalaa korvaamassa liha-aterioita. Ka-
lassa on D-vitamiinia ja terveellinen 
rasvakoostumus. Neljästi viikossa 
kala-ateria vähentää sydän- ja veri-
suonitautikuolleisuutta n. 15 %. 

Kalan terveellisyys on johtanut 
siihen, että monet käyttävät kalan-
maksaöljyä tai omega -3 pillereitä 
päivittäin. Herää kysymys, pitäisikö 
diabeetikon käyttää näitä? 

Arvostettu lääketieteellinen julkai-
su 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 verisuonikausi-
kuolemat eivät vähentyneet kuuden  
vuoden seurannassa verrattuna lu-
melääkkeiden käyttäjiin. Kokonais-
kuolleisuus ja sydäntapahtumat eivät 
myöskään muuttuneet hoidon avulla. 

Näyttää siis siltä, ettei omega-3 

syönnistä ole apua lisäsairauksien 
ehkäisyssä.

Terveysvaikutteisia 
elintarvikkeita
Monilla ihmisillä, myös diabeeti-
koilla, on suklaanhimo. Tutkimukset 
viittaavat, että tumma suklaa olisi 
terveellistä. Se alentaa verenpainetta. 
Joten suklaahimon valtaamille, suk-
laata voi suositella tummana ja pie-
niä määriä. Suklaassa on paljon kalo-
reita, 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 lukui-
sia myönteisiä terveysvaikutuksia. 

Myönteisiä terveysvaikutuksia sy-
dän- ja verisuonitautien ehkäisys-
sä on todettu myös valkosipulilla ja 
pähkinöillä. Siksi ne voivat kuulua 
diabeetikoiden aterioihin.

Tupakointi
Terveystietoisen diabeetikon on tär-
keä tunnistaa suurimmat terveysuh-
kansa. Tupakointi ja diabetes ovat 
vaarallinen yhdistelmä. 

Diabeetikon tulee tehdä kaikkensa 
päästäkseen eroon tupakasta. On-
neksi yhä parempia hoitoja on tarjol-
la, koska nikotiiniriippuvuudesta on 
todella vaikea päästä eroon. Tiede-
tään, että suurin osa tupakoitsijoista 
haluaa eroon tupakasta. 

Diabeetikon on syytä puhua lääkä-
rilleen tupakoinnin lopettamisesta, 
jos omat keinot eivät riitä tupakasta 
irtautumiseen. 

Tiukkojen elintapavaatimusten puristuksessa 
moni diabeetikko ahdistuu ja tarttuu oljenkorsiin, 
joita tarjotaan joka suunnasta.
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Teksti Piia Laine

Oikean olkapääni supraspinatus-jänne tulehtui 
rajusti muutama vuosi sitten. Tulehdus hoidet-
tiin hienosti kolmella kortisonipiikillä ja samalla 

aloitettiin fysioterapiaharjoitukset. Tarkoituksena oli saa-
da 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 teippaus-
kin tuntui ahdistavalta. 

Seuraavalla lääkärikäynnillä selvisi syy: diabeetikolle 
ominaiseen tyyliin olkapääni oli jäätynyt tulehduksen 
jälkiseurauksena. Kaikki kipua tuottavat ja provosoivat 
harjoitukset lopetettiin. 

Hoitofilosofia: ei kipua
Hoitopaikkani hoitofilosofiaan kuuluu kaikenlaisen ki-
vun välttäminen ja minimointi. 

Olen jutellut erilaisista kivuista monesti fysioterapeut-
tieni kanssa, koska diabetesyhdistyksessä asiakkaiden 
kanssa keskusteltuani olen huomannut, että meitä hoide-
taan eri tavoin eri paikoissa. 

Toiset hoitotahot painottavat esimerkiksi jäätyneen ol-
kapään liikelaajuuden säilyttämistä, jolloin moni potilas 
on jumpannut kättään kivun tuottamat hikipisarat otsal-
laan. 

Minua taas neuvottiin tekemään vain sellaisia asioita ja 
liikkeitä, jotka eivät satu. 

Jäätyneeseen olkapäähän ei prosessin ensimmäisinä 
vuosina tehdä mitään toimenpiteitä. 

Jatkoin fysioterapiassa käymistä, mutta hoito ja tavoitteet 
muuttuivat. Nyt käyn joka toinen viikko manuaalikäsitte-
lyssä, 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 kiin-
nittyvien lihasten alueelle. Samalla laitetaan neulat myös 
yleisiin rentoutuspisteisiin. 

Hoidetaan seurausta, ei vikaa
Hoidot siis kohdistuvat jäätyneen olkapään seurannais-
vaikutuksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, kun varsinais-
ta 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 aiheut-
tavat yöuntakin häiritsevää kipua. 

Näillä hoidoilla saan nukuttua yöni, eikä olkapää ole ar-
jessa varsinaisesti kipeä. Tietyt äkkinäiset liikkeet vihlai-
sevat niin, että kyyneleet nousevat silmiin. Liikerajoitus 
on minulla jäänyt aika pieneksi, eli käsi liikkuu kohtalai-
sen hyvin.

Endorfiiniryöppy
Olen käynyt Paula Jääskeläisen akupunktiohoidossa 
reilun vuoden. Minulle akupunktiohoito saa aikaan val-

Kokemuksia akupunktiosta ja fysioterapiasta kivun hallinnassa

Kipuportti kiinni
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tavan endorfiiniryöpyn ensimmäisillä kerroilla ja olo on 
taivaallinen, rentoutunut, jopa huumaantunut. Hoidon 
jatkuessa välitön hyvänolontunne laimenee, mutta varsi-
naiset vaikutukset pysyvät. 

Kaikille samanlaisia tuntemuksia ei tule, eivätkä kaik-
ki asiakkaat koe saavansa akupunktiosta hyötyä. Minul-
le akupunktio sopii, mutta esimerkiksi TNS-laitteesta 
en koe saavani apua. Olemme tässäkin asiassa yksilölli-
siä. En ole kokenut saavani hyötyä neuropatiakipuihini 
juurikaan muusta kuin lääkkeestä. Sen sijaan hyötyä on 
kipujen seurannaisvaikutuksissa, kuten jalkalihasten ren-
touttamisessa.

Vanha kivunhoitokeino
Akupunktio on vanha kiinalaisen lääketieteen hoitome-
netelmä, jolla hoidetaan mm. tuki- ja liikuntaelinten ki-
pua määrättyjen pisteiden stimuloimisen kautta. 

Fysioterapiassa akupunktio on tärkeä osa kivunhoitoa 
esimerkiksi jäätyneen olkapään (frozen shoulder), ten-
niskyynärpään, selkä- polvi- ja niskakipujen hoidossa. 

Akupunktiolla voidaan vaikuttaa lisäksi lihasjännityk-
siin, säteilyoireisiin ja migreeniin. Akupunktio myös ren-
touttaa ja sillä voi olla myönteinen vaikutus yöuniin. 

Akupunktiopisteet valitaan haastattelun ja alkukar-
toituksen 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 hoito-
kerran jälkeen ja hoitoa jatketaan asiakkaan tarpeen mu-
kaisesti.

Kivun olemus
Kipu koetaan keskushermoston ja ääreishermoston vuo-
rovaikutuksen seurauksena. Kipuviesti kulkeutuu vaurio-
paikasta aivoihin, jossa reagoidaan kipuun. 

Kivun jatkuminen pitkään saattaa johtaa siihen, että 

ihminen herkistyy kivulle. Voi käydä myös niin, että ki-
putuntemus jää, vaikka vika poistuisikin (vrt. haamusär-
ky). Tämän mekanismin vuoksi hoitopaikassani ja Paula 
Jääskeläisen vastaanotolla pyritään ensisijaisesti kivutto-
muuteen.

Kipuportiksi kutsutaan osiota, jonka kautta hermoston 
välittämä kipuviesti kulkee selkäytimestä aivoihin. Esi-
merkiksi hieronnalla, fysioterapeutin lihasjännitystä lau-
kaisevilla  ja liikkuvuutta palauttavilla käsittelytekniikoilla, 
akupunktiolla ja lääkkeillä pyritään varsinkin kroonisessa 
kivussa vaikuttamaan kipuporttiin ja estämään kipuviestin 
välittyminen aivoihin. 

Muun muassa akupunktion elimistöön lisäämä en-
dorfiini sulkee kipuporttia. Joillain kipulääkkeillä vai-
kutetaan välittäjäainepitoisuuksiin, jolloin kipuaistimus 
muuttuu ja toivottavasti vähenee. 

Akupunktio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi 
useissa kliinisissä tutkimuksissa. Sen vaikutus perustuu 
porttikontrolliteoriaan ja endorfiinien, hyvän olon hor-
monien erittymiseen. Porttikontrolliteorialla tarkoitetaan 
sitä, että neulojen avulla pyritään hidastamaan ja ruuh-
kauttamaan kipua välittävän järjestelmän toimintaa aivo-
kuoreille.

Paula Jääskeläisen vastaanotot 
Diabetesyhdistyksessä

Voit varata ajan yksilöfysioterapiaan tai akupunktioon 
numerosta 09 5860 520. Paulan vastaanotot ovat al-
kuvuonna 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 ar-
tikkelin kirjoituksessa.

Minulle akupunktiohoito saa aikaan valtavan 
endorfiiniryöpyn ensimmäisillä kerroilla ja olo on 
taivaallinen, rentoutunut, jopa huumaantunut.
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Elämässä me haluamme uusia 
asioita ja muutoksia, unelmia, 
jotka auttavat jaksamaan ja 

nauttimaan olostamme. Usein halu-
amme myös itsestämme myönteisen 
kuvan, koska emme ole tyytyväisiä 
nykyiseen minäkuvaan. 

Muutokset ovat usein helppoja 
sanoa ääneen, ja samalla myös vai-
keita toteuttaa, ainakaan pitkällä 
ajalla. Laihduttaminen, tupakanpol-
ton lopettaminen, makean liiallinen 
syöminen, liikunnan lisääminen, 
alkoholinkäytön lopettaminen, ter-
veellinen elämä jne. ovat kaikki isoja 
asioita toteuttaa. Miksi?

Me sekä haluamme että vastustam-
me muutosta. Riippuvaisina me kär-
simme vieroitusoireista, jos emme 
saa sitä, mistä olemme riippuvaisia. 
Oloon voi tulla hermostuneisuutta, 
levottomuutta, kärsimättömyyttä, 
tuskaisuutta eli vieroitusoireita. 

Lisäksi kavereiden tapaamiseen, 
ulkona liikkumiseen, harrastuk-
siin liittyy niin paljon sosiaalista 
toimintaa, että luopuminen näis-
tä on vaikeaa silloin, kun muutos 
tarvitsee näistä luopumista tai vä-
hentämistä. Me joudumme aina 
luopumaan jostakin, kun haemme 
muutosta. 

Auttaja (psykoterapeutti, kaveri, 

tms.) joka yrittää auttaa muutok-
sessa, saa usein viestin: Auta minua, 
mutta älä muuta mitään. 

Muutos on vaativaa ja kovaa työtä. 
Tähän työhön meidän on saatava tie-
toa ja tukea, jotta voimme onnistua 
tavoitteessamme. 

Meidän on tunnettava omat mo-
tivaation lähteemme. Muuten pa-
laamme helposti aina vanhaan ja 
totuttuun tapaamme, vaikka se olisi 
meille haitallinen. 

Peruskysymys on, haluatko muu-
tosta vai kiitosta? Muutoksen hakija 
ei useinkaan saa kiitosta muilta. Kii-
tosta saa, kun toimii ja käyttäytyy ku-
ten ennenkin. 

Nämä asiat on hyvä tiedostaa, kun 
lähtee muutoksen tielle.

Motivaatio
Motivaatio muutokseen on kaiken 
taustalla. Motivaatio on avain muu-
tokseen. Motivaatio on korkea ly-
hyen aikaa ja pyrkii laskemaan ajan 
kuluessa ja omien mielihalujen vas-
taavasti noustessa. 

Motivaatio on myös riippuvainen 
sosiaalisesta kanssakäymisestä eli 
niistä ihmisistä, joiden kanssa olem-
me tekemisissä. 

Motivaatio muutokseen laskee 
vahvasti, jos kaveripiiri vetää täysin 

toiseen suuntaan, kun itse haluaa 
pyrkiä vaikkapa raittiiseen elämään, 
laihtumiseen, liikuntaan.

On tutkittu, että esimerkiksi mäs-
säilyn mielihalu häviää kolmessa mi-
nuutissa. 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, nau-
tin elämästä, osaan tehdä tietyn asian 
jne. Me näemme silloin mielikuvis-
samme hyvän tuloksen ja se motivoi 
enemmän. 

NLP menetelmä on hyvin käytetty, 
kun haetaan muutosta elämässä. Se 
on mielikuvien muuttamista parem-
miksi ja muutoksen aikaan saami-
seksi elämässä. Tämän menetelmän 
osaajia voi hyödyntää omassa muu-
tostyössään.

Muutosvaihemalli
Muutosvaihemalli on meillä Suo-
messa ja maailmalla käytetty mal-
li, jonka avulla voi tutkailla, missä 
vaiheessa on oman muutoksensa 
toteuttamisessa. Se on todettu hy-

Muutos elämässä on  

mahdollisuus  
parempaan

Teksti Riitta Rauhala
Psykoterapeutti,  
nLP master practitioner
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väksi keinoksi päästä muutoksissa 
eteenpäin. Lisäksi se on tueksi myös 
heille (ammattiauttajat), jotka ovat 
auttamassa muutosta hakevia ja to-
teuttavia ihmisiä. 

Muutosvaihemalli antaa kuvan sii-
tä, mitä kaikkea tarvitaan muutoksen 
toteuttamiseen ja sen tavoitteen to-
teutumiseen. Muutos on yhteistyötä 
parhaimmillaan.

Me haluamme muutosta ja moti-
vaatiomme siihen kasvaa erityisesti 
tietyissä tilanteissa: 

Hädän tai ahdingon hetkellä voi 
muutosmotivaatiomme nousta mer-
kittävästi.

Kriittiset elämäntapahtumat virit-
tävät muutosmotivaatiota; mm. va-
kavat sairastumiset, onnettomuudet 

Kognitiivinen arviointi, jossa ih-
minen arvioi omaa haitallisen toi-
mintansa vaikutuksia.

Kielteisten seurausten sekä muil-
le aiheutettujen haittojen ja huolien 
tunnistaminen mm. mitä tapahtuu 
lapsille, jos kuolen tai sairastun va-
kavasti.

Myönteiset ja kielteiset ulkoiset yl-
lykkeet; mm. tukea tarjoavat ja em-
paattiset ystävät, palkinnot (Koski-
Jännes ym. s. 20, 2008).

Kuusi vaihetta
Ihmisen muutosprosessi noudattaa 
eri vaiheita ja ne voidaan erottaa toi-
sistaan. Vaiheita on kuusi:
• Esiharkintavaihe
• Harkintavaihe
• Valmisteluvaihe
• Toimintavaihe
• Ylläpitovaihe
• Ongelman uusiutuminen

Esiharkinnassa ihminen ei vielä 
harkitse muutosta tai hän on haluton 
tai kyvytön muuttumaan.

Harkintavaiheessa ihminen tun-
nustaa huolensa ja harkitsee muu-
toksen mahdollisuutta, mutta on 
vielä sen suhteen epävarma ja risti-
riitainen.

Valmisteluvaiheessa ihminen on 
päättänyt tehdä muutoksen ja suun-
nittelee toteuttavansa sen lähiaikoina.

Toimintavaiheessa ihminen toteut-
taa aktiivisesti muutosta, mutta se ei 
ole vielä vakiintunut.

Ylläpitovaiheessa ihminen on saa-
vuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja 
pyrkii nyt ylläpitämään muutosta.

Repsahduksesta opiksi
Ongelman uusiutuminen eli ns. rep-
sahdus vanhaan, tuttuun tapaan esim. 
ylensyömiseen, tupakointiin, laiskuu-
teen 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 varau-
dutaan 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 vaiheis-
sa ihminen voi saada apua ja tukea 
ammattilaisilta tai läheisiltä. Ammat-
tilaiset tietävät erilaisia motivointi-
keinoja, jotka saavat ihmisen ylläpi-
tämään omaa muutostavoitettaan. 

Jokaisen on kuitenkin syytä tiedos-
taa oma tilanteensa eli se, että pelk-

kä tahto muutoksesta ei riitä. Lisänä 
tarvitaan tietoa, tukea ja uskoa muu-
tokseen.

Tavoitteet realistisiksi
Valmisteluvaiheessa ihminen miettii 
tarkkaan, mitä hän aikoo tehdä toi-
sin. Ihmisten tavoitteiden on usein 
todettu olevan liian yleisiä tai liian 
suuria.  Jokainen tavoite on pilkotta-
va pieniin osiin, pieniin aikataului-
hin ja laadittava varokeinoja erilai-
siin yllätystilanteisiin. Aion laihtua 
on yleinen tavoite.

Aion laihtua maksimissaan puoli 
kiloa viikossa. Siksi vähennän ma-
keisten syöntiä puoleen nykyisestä ja 
aloitan kävelyn työpaikalle kaksi ker-
taa 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 itsel-
leen asettaa, sillä epäonnistumisen 
riski on suuri näissä kohdissa.

Miten Sinä toteutat omaa muutos-
tavoitettasi?

Teetpä muutoksesi yksin tai am-
mattilaisen avustuksella, hyödynnä 
saatavilla olevaa tietoa itsesi hyväksi. 
Onnea matkaan!

Lähteet
Anja Koski-Jännes, Liisa Riittinen, 
Pekka Saarnio (toim.) Kohti muutos-
ta – Motivointimenetelmiä päihde- ja 
käyttäytymisongelmiin, Tammi 2008.

Katarina Salmela-Aro ja Jari-Erik 
nurmi (toim.) Mikä meitä liikuttaa 
– Modernin motivaatiopsykologian 
perusteet, PS-kustannus 2005.

Mahdottomia tehtäviä ei pidä 
itselleen asettaa, sillä  
epäonnistumisen riski on suuri.
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Teksti Juha-Pekka Honkanen

Helsinkiläisen Anu Västin ensimmäisellä luokalla 
koulua käyvän tyttären diabetes todettiin loka-
kuussa. Västi sanoo, että kesällä heränneen epäi-

lyn selviäminen todeksi oli aluksi shokki. 
Lapsen diabeteksen huomioiminen arjessa alkoi välittö-

mästi ja kaikki sujuikin aluksi hyvin: Lähikoulun rehtori sa-
noi, että diabetesta sairastavia lapsia on muitakin eikä kou-
lun 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 Hel-

singin kaupungin iltapäiväkerho pidä diabetesta sairasta-
van lapsen huomioimista millään tavalla heille kuuluva-
na”, Västi puuskahtaa.

Ekaluokkalaisten koulupäivä loppuu viimeistään yh-
deltä, 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. Il-
tapäiväkerho ei yllätykseksemme ollut tähän valmis.”

Yksityinen ainoa vaihtoehto
Eri vaihtoehtoja kartoitettuaan perhe huomasi, että yksi-
tyinen sektori on ainoa vaihtoehto. Sitten piti löytää yri-
tys, jolla on koulutetut hoitajat 

Ratkaisu löytyi yksityisestä hoiva-alan yrityksestä City 
Caresta ja sen Hoivanet-palvelusta. 

Västi sanoo, että hän painotti haluavansa kotiinsa las-
tenhoitajan, ei siivoojaa: Kun hoitajasta maksaa, aika 
tulee käyttää nimenomaan lapsen kanssa. Näin on teh-
tykin. 

Nyt perheellä on nimetty hoitaja ja tälle kaksi varahen-
kilöä, 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 kunnos-
sa”, Västi sanoo.

Vain yksi sopiva löytyi
Västi oli yhteydessä useisiin hoiva-alan yrityksiin. Hän 
sanoo, että Hoivanet oli lopulta ainoa, joka pystyi vastaa-
maan heidän tarpeeseensa: Hoitajan pitää olla perehtynyt 
diabetekseen ja lastenhoitoon sekä osata pistää insulii-
nia. Lapsen hoito iltapäivisin tulisi varmistaa kesälomiin 
saakka.

Hoivanetin palvelujohtaja Niina Kuurma sanoo, että 
yritys pystyy järjestämään hoitajan diabetesta sairasta-
ville 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 per-
heen ja lapsen tarpeisiin ennen ensimmäistä hoitokertaa.

”Lasten diabeteksen hoito on hyvin yksilöllistä ja per-
heiden tarpeet muutenkin vaihtelevia, joten räätälöimme 

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. 
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tarjoamamme palvelun perheittäin. Samalla huolehdim-
me siitä, että vanhemmat voivat luottaa diabetesta sairas-
tavan lapsensa olevan hyvässä hoidossa ja seurannassa”, 
Kuurma sanoo.

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

Hoivanetin hoitajat 
kantavat vastuun 
diabetesta sairastavan 
lapsen seuraamisesta ja 
insuliinipistoksista.
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Teksti ja kuvat Tarja Hartman

Paikallisten asukkaiden mu-
kaan viikko oli Aurinkoran-
nikolla kostein vuosikymme-

niin. Vettä tuli kuin Esterin taka-
muksesta. Myrsky mylvi ja meri nou-
si rantatielle saakka. Meren pauhu 
kuului jopa hotellihuoneisiin asti. 

Aallot olivat mahtavat ja huimapää 
surffarit nauttivat säästä. Toisin kuin 
pimeästä Suomesta tulleet matkaili-
jat, jotka tietysti odottivat aurinkoa 

ja leppoisia kelejä. Ei ollut meillä on-
nea sään suhteen, ei.

Matkalaukkuihin oli pakattu helle-
mekkoja ja t-paitoja sekä pikkuken-
kiä. Käyttöä kuitenkin olisi ollut vain 
kumisaappaille ja hupulliselle sade-
takille. Moni ostikin saappaat tai vä-
hintään sateenvarjon. Itse ostin mat-
kan 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 ky-
lään korkealla Fuengirolan yläpuo-
lella. 

Mijaksen kylästä on mahtavat nä-

Kumisaapaskelit  
yllättivät  
Espanjan-matkalaiset
Sade pieksi ja tuuli tuiversi yhdistyksen matkalle  
osallistuneita Espanjan Aurinkorannikolla.

Matkan aikana ehdittiin nähdä 
monenlaista maisemaa ja säätä.

Kastanjan paistoa  
Malagan kaduilla.
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köalat Fuengirolaan, hyvällä säällä 
sieltä näkee koko laakson. 

Kylä on viehättävä, kapeita katu-
ja reunustavat pienet putiikit ja ra-

vintolat, joiden välissä oli tavallisia 
asuinhuoneistoja. Kaikki sulassa so-
vussa keskenään.

Aurinkorannikon diabetesyhdis-

tyksen puheenjohtaja Ilpo Saario ja 
sihteeri Siru Kinnunen olivat suun-
nitelleet ja järjestäneet ohjelmam-
me ja toimivat paikallisina isäntinä. 

Vierailulla uudella sydänklinikalla. ➜
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Suuret kiitokset heille.
Kävimme kahlaamassa Gibraltaril-

la ja tutustumassa uuteen sydänkli-
nikkaan Cardio Vaskualiin Malagan 
keskustassa. Siellä vastaanottovirkai-
lijana toimii Satu Nieminen ja kar-
diologina Sergio Mejia Vienna.  

Kävimme myös Malagan vanhim-
massa ja hyvin eksoottisessa viini-
baarissa, joka on perustettu 1840. 
Pelkästään miljöö oli näkemisen ar-
voinen.

Tohtori Tolonen piti luennon ra-
vinnon ja lisäravinteiden merkityk-
sestä diabeteksen hoidossa Fuen-
girolan Seurakuntasalissa. Luento oli 
niin suosittu, että kaikki eivät mah-
tuneet sisään. 

Sydänyhdistyksen luento, joka kä-
sitteli sydämen eteisvärinää, pidettiin 
Sofiaopistolla. Myös tämä luento oli 
niin suosittu, että se piti pitää kah-
dessa eri osiossa. Luennon jälkeen 
söimme yhdessä ja nautimme tois-
temme kultivoituneesta seurasta.

Asuimme Los Pyramides hotel-
lissa, joka sijaitsi kaupungin laidalla 

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

Hyhmävesijumppaa
Hotellissa oli myös kaksi uima-allas-
ta, toinen niin sanottu katettu sisä-
allas ja toinen ulkona. Pidimme ve-

sijumppaa katetussa altaassa, mutta 
vesi oli aivan yhtä kylmää kuin ulko-
altaassa, joten jumpata piti vauhdilla, 
jos aikoi pysyä lämpimänä. Eipä se 
silti matkalaisten hymyä ja iloa vie-
nyt, vaan innokkaat vesijumppaajat 
menivät rohkeasti hyiseen veteen.

Matkanjohtajana toimi Raija Hä-
rönoja. Hän hoiti myös kaikki mat-
kan käytännön järjestelyt ja täysin 
vapaaehtoistyönä. 

Aamuisin kokoonnuimme hotel-
lin aulaan vaihtamaan kuulumisia ja 
suunnittelemaan tulevaa.

Matkalla mukana oli myös suoma-
lainen diabeteshoitaja Else-Maj Lam-
mi ja hän huolehti ja auttoi mahdolli-
sissa terveyteen liittyvissä ongelmissa.

Ajoitus harkintaan
Mitä tästä nyt sitten opimme? Mat-
ka-ajankohta tulee olla aiemmin syk-
syllä, siis syykuussa tai sitten keväällä 
maaliskuussa.  

Diabeteshoitajan tulee aina olla 
matkassa mukana. Hotellin tulisi si-
jaita alueen keskustassa, jotta kaikil-

Vesijumpparyhmä pirteänä.



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

muuttamassa diabeteksen kulkua Suomessa. Kysy meiltä lisää!

la on mahdollisuus kulkea keskikau-
pungillakin. Hotellissa on oltava oma 
keittosyvennys. 

Matkat ja retket on hyvä varata jo 
Suomesta. Matkalaisia tulee muis-

tuttaa matkavakuutuksesta. Yh-
teiset iltahetket ryhmäläisille ovat 
tärkeitä.

Tässä lehdessä toisaalla on kysely, 
kiinnostaako ihmisiä, että järjes-

tämme yhteisiä matkoja. Tämä oli 
ensimmäinen kerta tällä henkilö-
kunnalla. Pyydämme vastaamaan 
kyselyyn ja sen perusteella suunnit-
telemme jatkoa.
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Synnymme kuulevina ja opim-
me puhumaankin jo ennen 
kolmea ikävuotta. Tästä 

huolimatta suuri osa parisuhteessa 
elävistä ihmisistä tarvitsee erityistä 
opettelemista nimenomaan kuun-
telemisen – ja puhumisen perustai-
doissa. 

Vuorovaikutuksessa tarvittavat tai-
dot joutuvat koetukselle lähisuhteis-
sa.  Emme tahdo muistaa, ettemme 
voi vaikuttaa yhtä aikaisesti, vaan 
tarvitsemme vuorottelua.  

Kuunteleminen on taitolaji
Oletko milloinkaan tarkistanut 
kuulemaasi? Toistanut puhujan 
jälkeen, että kuulin sinun sanovan 
tätä ja tätä? Jos olet sen joskus teh-
nyt, olet varmaan myös huoman-
nut, kuinka usein mielemme tekee 
tulkinnan kuulemastaan ja kuin-
ka 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 vastinet-
ta. ”Ei, ei se noin mennyt.” Kuinka 
voit edes sanoa noin? ”Äänen volyy-
mi nousee sitä mukaan kun pulssi 
kohoaa. Tässä tavassa kuunnella 
vaikutus syntyy siitä, mitä kuunte-
lijassa tapahtuu, ei siitä mitä toinen 
tahtoo sanoa. 

Avoin toisen kuunteleminen on 
sitä, että asettuu ikään kuin palveli-
jan osaan: puhu, minä kuuntelen si-
nua 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 kerto-
nut asiansa, kuuntelija kertaa kuu-
lemansa. ”Kuulin sinun sanovan…. 
Menikö se näin? ” 

Omavastuinen puhuja ei 
syytä toista
Parisuhde on tunnesuhde.  Suuri 
osa parisuhteen tärkeästä puheesta 
liittyy niihin tunteisiin, joita kump-
panin sanat ja teot tehtyinä tai teke-
mättöminä synnyttävät. Vastaavaa 
puhetta ei tarvita samaa määrää 
muissa ihmiskontakteissa, kuten 
esimerkiksi työpaikoilla. Tämä il-
miö vääristää kokemusta koko pa-
risuhteesta. Helposti saattaa syntyä 
väärä tulkinta: koska tässä suhteessa 
joutuu käsittelemään näin hankalia 
asioita, suhteessamme on jotain vi-
kaa.

Se, että parisuhteessa syntyy tilan-
teita, joissa toisen vaikutuksessa syn-
tyy vahvoja tunteita, kertoo siitä, että 
toinen on tärkeä. Puhe lähtee vääril-
le urille silloin kun alamme syyttää 
toista omista kokemuksistamme. 
Kuten parisuhdekoulun askeleessa 

neljä oli puhetta, tunteemme kerto-
vat meistä itsestämme. Niiden jaka-
minen toinen toisilleen rakentavas-
ta, lisää läheisyyttä. Jopa sellaisten 
tunteiden, joiden kokeminen ei ole 
miellyttävää.  

Taitoja voi opetella
Vuorovaikutustaitojen opettelemi-
nen edellyttää toistoja. Selkärangas-
sa olevien vanhojen toimintamalli-
en muuttaminen ei onnistu yhdel-
lä 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 mu-
kana. 

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 kumppa-
nisi sanovan ja kysy sen jälkeen, että 
sanoitko näin.

Kataja Parisuhdekeskus ry
www.parisuhdekeskus.fi  

Vuorovaikutustaidot ovat  

läheisyyden työkaluja
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Parisuhde hoitoon
Parisuhteen hoitaminen on kuin 
puutarhan hoito viherpeukalol-
le. Molemmat tuottavat yleensä 
iloa ja nautintoa. Hyvin hoidet-
tuna molemmista on myös iloa 
pitkään. 

Parisuhteesta huolehtimisen ei 
tarvitse olla raskasta puurtamis-
ta, vaan omasta ja kumppanin 
tyytyväisyyden varmistamista. 

Usein tähän riittävät perus-
vuorovaikutustaidot ja avoimet 
kysymykset: Mitä sinulle kuu-
luu? Mitä toivot minulta? 

Pääkaupunkiseudun Diabe-
tesyhdistyksessä kuulemme pa-
risuhteen hyvinvointiin liittyvät 
luennot tänä keväänä kahtena 
iltana:  
Ti 12.3. klo 18 Vuorovaikutus-
taidot parisuhteessa
Ma 8.4. klo 18 Miten parisuh-
detta voi rikastuttaa ja vahvis-
taa?
Luennoitsijoina Kataja Parisuh-
dekeskus 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 soitta-
malla numeroon 09 – 5860 520.

Kysely		diabeetikoille	
– kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10 pakettia kahvia

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 vuo-
sittain mukana eri tapahtumissa joissa jaamme tieto diabeetikon arjen on-
gelmista. 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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Jo pitkään on tunnustettu diabetespotilaiden nor-
maaliväestöä suurempi riski sairastua sydän- ja veri-
suonitauteihin. Tämä riski on noin kaksinkertainen 

ei-diabeetikkoihin verrattuna. Näin diabetesta sairasta-
van tulisikin pitää tarkkaa huolta elintavoistaan ja ruo-
kavaliostaan. 

Viime aikoina on käyty tieteellisissä piireissä keskuste-
lua myös joidenkin lisäravinteiden, etenkin kalaöljyjen, 
mahdollisista positiivisista vaikutuksista diabetespotilai-
den sydäntautiriskin pienentämisessä. 

Viime vuonna julkaistiin New England Journal of Me-
dicine- lehdessä tutkimus, jossa perehdyttiin omega-3 
rasvahappojen vaikutukseen suurentuneen sydäntautiris-
kin omaavien sokeriaineenvaihdunnan häiriötä sairasta-
vien potilaiden kuolleisuuteen. 

Tutkimuksessa otettiin huomioon kuolemantapaukset 
sydäntaudeista johtuvista syistä. Tutkimuksessa oli muka-

na  kaikkiaan 12 536 potilasta ja seuranta-aika oli yli kuusi 
vuotta (1). 

Infarktista toipuville apua?
Potilaat nauttivat tutkimuksen aikana päivittäistä ome-
ga-3 rasvahappolisää joka sisälsi 1 gramman verran k.o. 
rasvahappoja. Tutkimuksen lopputulos oli, että omega-3 
rasvahappolisän nauttiminen ei vähentänyt diabetespoti-
laiden eikä muiden riskiryhmien sydäntautikuolleisuutta 
merkittävästi, vaikkakin se laski potilaiden veren trigly-
seridipitoisuuksia. 

Näin näyttäisi, ainakin tämän tutkimuksen tuloksen 
perusteella, että omega-3 rasvahapot eivät toimisi kovin-
kaan tehokkaana sydäntauteja ennalta ehkäisevänä hoito-
na diabetespotilaiden kohdalla.

Sen sijaan uusi, juuri äskettäin julkistettu Britannias-
sa tehty tutkimus näyttäisi osoittavan kalaöljyjen käytön 

Kalaöljyt ja sydäntautiriski
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Amerikkalainen endokrinologi, pro-
fessori David S. H. Bell julkaisi ta-
pausselostuksen tyypin 1 diabetespo-
tilaastaan, jonka vaikea hermovaurio 
(polyneuropatia) lievittyi oleellisesti 
D-vitamiinilla. 

Potilas oli työkyvytön ja tarvitsi 
runsasta lääkitystä hermokipuihin-
sa. Hän oli sairastunut diabetekseen 
11-vuotiaana, ja nyt 38-vuotiaana 
hän oli liikalihava (painoindeksi 31), 
HbA1c oli 7 % ja hänen seeruminsa 

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 mikro-
grammaa (µg) D2-vitamiinia viikos-
sa (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 viran-
omaissuositus on 7,5 µg 2–60 vuoti-
aille, ja 20 µg yli 60-vuotiaille. Suo-
men vahvin D-vitamiinivalmiste si-
sältää 100 µg.
Lähde: Case Reports in Endocrino-
logy 2012;2012:165056 (http://20.
fi/8933).

D-vitamiini paransi diabeetikon hermovauriota

olevan hyödyllistä sydäninfarktista toipuvien potilaiden 
hoidossa (2). 

Clinical Therapeutics- julkaisussa esiteltyyn tutkimuk-
seen osallistui 2 466 potilasta, jotka olivat kärsineet sy-
däninfarktin. Tutkimuksessa huomattiin sekä diabetesta 
sairastavien, että sitä sairastamattomien hyötyvän infark-
tin jälkeen pikaisesti aloitetusta omega-3 rasvahapon an-
nostelusta. 

Huomattavaa on kuitenkin, että jälkimmäisessä tutki-
muksessa käytettiin potilaiden hoidossa reseptillä saata-
via tiivistettyjä kalaöljyvalmisteita, ei ilman reseptiä myy-
täviä luontaistuotteiksi tai ravintolisiksi luettuja tuotteita. 

Näiden eroista ja kalaöljy-ravintolisien käytöstä yleensä-
kin 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 aktiivis-
ten aineosien määrä, olisiko diabetespotilaiden sydäntau-
tien ehkäisyssä saatu enemmän hyötyä tiivistetymmästä 
kalaöljystä tai kenties annoksen lisäämisestä? 

Näihinkin kysymyksiin saamme varmasti lisää vasta-
uksia tulevaisuudessa. Lopullista vastausta kalaöljyjen 
hyödyllisyydestä sydäntautien ehkäisyssä tai infarktipo-
tilaiden hoidossa nämä tulokset eivät vielä tarjoa, mutta 
antavat varmasti hyvän kimmokkeen keskustelun jatka-
miselle 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 yliopis-
tossa 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, Ra-
machandran 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.

Lopullista vastausta kalaöljyjen hyödyllisyydestä sydäntautien 
ehkäisyssä tai infarktipotilaiden hoidossa nämä tulokset eivät 
vielä tarjoa. Keskustelunaihetta kyllä.
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki (sisäpihalla) 

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen 
tuotteisiin. 

Tuotteet:

• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat (Ab-
bott, Rosche, Bayer, LifeScan, Mendor…)

• näytteenottimia ja lansetteja

• insuliinikyniä ja neuloja

• paristoja mittareihin

• diabetesoppaita

• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan

• siripirit ja hunajaa

• sokerittomia tuotteita

• GlucoBooster glukoosigeeli

• hopea-, varvas- ja villasukkia

• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio

• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja

• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon

• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja

• verenpainemittareita

• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää

• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä 
ruokaohjeita

• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. oma-
seurantavihkoja 

• Sievin ja Feelmaxin jalkineita

Tarjouksessa	
Feelmax	-15%

Myymälän	aukioloajat

maanantai 10–16

tiistai 10–17

keskiviikko 10–16

torstai 10–15

Diabetesmyymälä
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Yhdistyksemme lentopallo-
kerho on harrastanut pallon 
lyöntiä rennolla meiningillä 

jo yli kymmenen vuotta. Sunnuntai-
iltaisin Töölön Kisahallissa kokoon-
tuva joukko on vaihdellut sekä koos-
tumukseltaa, kooltaan että ikäraken-
teeltaan vuosien mittaan.

Alkuvuosina pelaajajoukko koos-
tui pääasiassa nuorista aikuisista, eli 
20–30 -vuotiaista. Mukana on aina 
ollut sekä miehiä että naisia.

Viime vuosina ikähaitari on re-
vennyt aivan uusiin mittasuhteisiin: 
jossakin vaiheessa nuorin pallon 
pomputtaja oli lukiolainen ja vanhin 
pitkälti yli seitsemänkymppinen.

Runsaslukuisimmillaan viikottai-
siin lentopallopeleihin osallistui run-
saan tusinan pelaajan vakiojoukko. 

Nyt lentopallon harrastajien mää-

rä on huolestuttavasti harventunut, 
ja kentällä on ollut vain kolme–nel-
jä pelaajaa puolellaan. Lentopallos-
sahan joukkueen normaali koko on 
kuusi pelaajaa, eli tusinalla saadaan 
kentät täyteen.

Joukon harventumisen syynä ovat 
harrastajien elämäntilanteen muu-
tokset – lapsia syntyy, rakennuspro-
jekteja aloitetaan tai työelämä vie kai-
ken vapaa-ajan (!). Joillakin fyysinen 
vamma estää lentopallon harrastami-
sen, toisilta vain katoaa innostus.

PS-Lentis yrittää pitää pelifilosofi-
an sellaisena, että mukaan tulon kyn-
nys olisi kaikille mahdollisimman 
matala. Emme suhtaudu pelaami-
seen liian ryppyotsaisesti. Hampaat 
irvessä riuhtomisen sijaan yritämme 
pitää yllä liikkumisen iloa.

Pelaamme pehmolentistä, mikä 

tarkoittaa sitä, että syötöt tapahtuvat 
alakautta ja kovat iskulyönnit verkol-
la ovat kiellettyjä. Niinpä kentällä ei 
tarvitse pelätä saaavansa vammoja 
joutuessaan pallon tielle.

Ainoat, joille Kisahallin sunnuntai-
vuoroja ei voi suositella, ovat ”oikeaa” 
kilpalentopalloa haluavat. Heille löy-
tyy tarjontaa oikeista puulaaki- yms. 
lentopalloporukoista.

Vaikka edellinen lentopallokoke-
muksesi 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 Röhkön-
kaatajat. Yhteyshenkilö on Kari Kor-
telainen, 040 342 4340, kari.kortelai-
nen@welho.com.

Lentiskentällä on tilaa
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Tapahtumat

Pääkaupunkiseudun alueella tapahtuu
Voit osallistua ryhmiin, kursseihin ja tapahtumiin  
kiinnostuksesi mukaan yli kuntarajojen.

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

KERHOT – Vertaistuki
MAANANTAIKERHO 
Alkaen tammikuun 14. päivä klo 12 – 14 osoitteessa Kä-
enkuja 1 B, Helsinki. 2. kerros, Sininen huone. Yhteys-
henkilö 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, palvelu-
talo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 – 15 alka-
en 8.1.2013. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita 
ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän ta-
pahtumista. 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, Tikku-
rila. 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, Liesi-
tori 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö Sirpa Ritvos, puh. 040 
7083018, sirpa.ritvos(at)gmail.com. 

LÄNSIMÄKI
kokoontuu joka maanantai klo 13.00 - 14.00, Maalinau-
hantie 15 B, yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, puh. 044 
3055840.

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. Ryhmis-
sä käy tuote-esittelijöitä, jalkojenhoitajia, ravitsemusneu-
vojia, ja lisäksi järjestämme teatteri- ja muita retkiä, lo-
mamatkoja.

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 Ra-
vintola 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, Hel-
sinki. 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. Yhteyshen-
kilönä 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, asukas-
puisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja, lähim-
mät Kokikyläntien puolelta käännyttäessä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia 
ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden arjesta!

Täällä myös lapset tapaavat ja tutustuvat toisiin diabee-
tikoihin.

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 Laajakalli-
ossa (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 poh-
jalta 2-tyypin diabeetikoille 4.3.-15.4.2012, maanantai-il-
taisin 16.30-18.30 Helsingissä. Muutama paikka vapaana! 
Ilmoittautuminen 20.2. mennessä toimisto@psdiabetes.
fi, 09 5860 520
2. Vertaistuellinen lukupiiri kerran kuukaudessa, seuraa-
va tapaaminen 6.2. klo 16.15-18.15 yhdistyksen toimis-
tolla Malminkatu 24 D 38 Helsinki. Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut: toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860 520
3. Vertaistukiryhmä 1-tyypin diabeetikoille, työskennel-
lään luovilla menetelmillä! Maanantai-iltaisin 6.5.-10.6. 
klo 16.30-18.30 Helsingissä (6 tapaamista). Ilmoittautu-
minen15.4. mennessä: toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860 
520

Vertaistukiryhmä erityisesti tyypin 2  
diabeetikoille 
KAIKILLE – KAIKILLE !
Aika ajoin on herännyt kerettiläisiä mietteitä tähänasti-
sista virallisista diabetesteeseistä. Ne ovat tosin jääneet 
ilmaan leijumaan, koska niille ei ole ollut yhteistä jouk-
kokoordinaatiota.

Mehän tiedämme, että lääketiede ei ole tänä päivänä-
kään päässyt perille tautitilan todellisesta syntymekanis-
mista. Apua ei välttämättä ole ollut edes hoitavasta ter-
veyskeskuslääkäristä.

Lienee jo korkea aika, että me potilaat, joilla aikaa 
enemmän lienee, muodostamme oman vertaistukiryh-
män lääketieteen avuksi. Meidän oma kokemuksemme, 
tietomme sekä niiden vertailu antanee meille vakavamie-
listä 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 kiin-
nostunut – olemme jokainen yksin ja ilman tukevaa ver-
taisryhmää.

”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. Il-
moittautumiset 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 Rit-
vos, 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 Sarkki-
nen, puh. 050 3002018, ritva.sarkkinen(at)welho.com.  
Myöskin jatkavien tulee ilmoittautua. Kysy mahdollisia 
vapaita paikkoja.

ASAHI
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirin-
ne 4, Tikkurila tammikuusta toukokuuhun.

KUNTOSALI
Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja 13 per-
jantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautumiset Jaakko Vasta-
mäelle puh: 040-5116298.

KEILAUS
– ei ikärajaa!
Leppävaarassa Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellos-
sa. 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 Lippulai-
van 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 Oli-
nille gsm 040 830 6368.

Jäsenhinta 10 eur/ hlö maksetaan paikan päällä. 

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

LENTOPALLO
PS-lentis pelailee tammikuusta huhtikuun loppuun sun-
nuntaisin klo 17-18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa 
”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20–75 -vuotiaita naisia 
ja miehiä. Tärkeintä on liikkuminen, ei hampaat irvessä 

pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen, puheli-
on 040 342 4340, kari.kortelainen@welho.com.

Retket – teatteri
Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44, lauantaina 16.3.2013 
klo 14.00 GARBIEL, TULE TAKAISIN. Pääosassa Mik-
ko Rantaniva, mukana mm. Sara Paavolainen. Tieduste-
lut  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 Häröno-
jalle.

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 palau-
tetta  esdiposti@gmail.com  tai www.facebook.com/dia-
betesyhdistys.espoo  

Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi, niin saat ajan-
tasaista tietoa espoolaisille diabeetikoille suunnatuista 
tapahtumista ja mm. kaupungin terveyspalveluiden asi-
oista.

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 viher-
peukalolle. 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 avoi-
met kysymykset: Mitä sinulle kuuluu ? Mitä toivot mi-
nulta? 

Helsingin Diabetesyhdistyksessä kuulemme parisuh-
teen hyvinvointiin liittyvät luennot tänä keväänä kahtena 
iltana:  
ti 12.3. klo 18   Vuorovaikutustaidot parisuhteessa
ti 9.4. klo 18 Miten parisuhdetta voi rikastuttaa ja vah-
vistaa?

Luennoitsijoina Kataja Parisuhdekeskus ry asiantun-
tijat. Lue lisää Kataja ry työstä www.parisuhdekeskus.fi 

Kevään luentojen aikataulut 
Katso tarkemmin luentojen aiheet sivuiltamme  
www.psdiabetes.fi. Luennot pidetään osoitteessa Biome-
dicum 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 hoi-
dossa, ravitsemusterapeutti, Presonal Trainer, painohal-
lintaohjaaja 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 järjestä-
mälle viikon mittaiselle diabeetikoiden vertaistukimat-
kalle Espanjan aurinkorannikolle syyskuussa 2013 tai 
maaliskuussa 2014? 

Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, niin järjestämme 
matkan, jossa on suomalainen diabeteshoitaja ja suoma-
lainen matkanjohtaja mukana. 

Vastaukset pyydetään lähettämään osoitteeseen tj@ps-
diabetes.fi tai Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, 
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki. Kuoreen merkintä 
”Espanja”. 

Jos olet kiinnostunut, niin kerro samalla toiveesi mat-
kan ja majoituspaikan suhteen.

UUTTA! 

Saat meiltä jatkossa hemoglobiinin 
(Hb), verensokerin (B-gluk, mitattuna 
HemoCuella) ja pitkäaikaissokerin 
(HbA1c) lisäksi pikamittauksella myös tu-
lehdusarvot (CRP), kolesterolipaketin 
(kokonaiskolesteroli, HDL, LDL, triglyseri-
dit) sekä albumiini/kreatiniini-suhteen	
(mielellään aamuvirtsasta). 
Kolesterolimittauksiin tullaan  
ravinnotta! 

Hinnat	mittauksille:	
Hb  7 euroa
B-gluk  7 euroa 
HbA1c  27 euroa
Kolesterolipaketti  29 euroa
CRP  14,50 euroa
Krea/albumiini virtsasta  17,30 euroa

TARJOUS	30.3.2013	ASTI: kolesteroli-
paketti, HbA1c ja B-gluk yhteensä	53	
euroa! (norm. 63e). Mittaukset ajanva-
rauksella, noin ½ tuntia.

Mittauksia	diabetesvastaanotolla
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