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Kohti kevättä
 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kokous pidettiin 27.11.2013 
Kampin palvelukeskuksessa. Kokoukseen osallistui 57 yhdistyksen jäsentä ja jä-
senmäärämme on yli 8 000 jäsentä.  Kokoukseen pyrki myös henkilö, jonka nimi 
ei ollut vielä jäsenluettelossa, koska hän oli jäsen vasta vuoden 2014 alusta. Tä-
mä aiheutti eripuraa, yhdistyksen puheenjohtajan sekä kokoukseen pyrkijän et-
tä hänen tukijoidensa kanssa. Ehkä tämä hieman kuvasti mitä oli odotettavissa.   
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n hallitus hyväksyy kokouksissaan uu-
det jäsenet yhdistyksen jäseniksi ja D-liitto pitää yllä yhdistyksen jäsenrekisteriä.

Kokous kesti lähes kaksi tuntia yli sille varatutun ajan, mutta esityslistan mukaiset 
asiat saatiin käsiteltyä vahtimestarin pitäessä samanaikaisesti kättään valokatkaisi-
jalla. Kokouksen ilmapiiri oli kuitenkin enimmiltään myönteinen ja vapaaehtoistoimin-
taa tukeva.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma noudattaa edellisten vuosien suuntaviivoja. Vii-
me vuosina olemme panostaneet ja osallistuneet erilaisiin tapahtumiin. Esimerkik-
si yhdistys on järjestänyt suuren suosion saavuttaneita ilmaisia verensokeriarvojen 
mittauksia useissa tapahtumissa. Ja uusia diabeetikoita on löytynyt useita, sekä huo-
nossa hoitotasapainossa olevia diabeetikoita, jotka ovat ohjattu jatkohoitoon.

Pidän tätä toimintaa tärkeänä.  Yhdistyksen toiminnan kannalta katsottuna vaikut-
taa kuitenkin siltä, että tapahtumiin osallistuvista kovin harvat liittyvät yhdistyksen 
jäseniksi. Yhdistyksen osallistuminen tapahtumiin on tärkeää, mutta on syytä harki-
ta, minkälainen yhdistystoiminta saisi ihmiset liittymään jäseneksi ja vapaaehtoistyö-
hön. Kaikkien edun kannalta on tärkeää se, kuinka paljon meitä yhteensä yhdistyk-
sessä on. Mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän sanamme painaa, kun neuvottelem-
me diabeetikoiden eduista.

Joulukuun alussa osallistuin Australian Melbournessa pidettyyn International Dia-
betes Federation (Kansainvälinen Diabetesliitto) kokoukseen, jossa osanottajia oli yli 
10.000 eri puolilta maailmaa. Kansainvälisen Diabetesliiton puheenjohtaja Sir Michael 
Hirst avasi kokouksen innostavalla puheellaan, joka käsitteli diabetesta maailmassa. 

Diabetesta sairastaa arviolta lähes 400 miljoonaa ihmistä. Diabetes on tarttuma-
ton ja parantumaton tauti, joka lisääntyy jatkuvasti.  IDF:n tavoitteena on vaikuttaa 
YK:n kautta  maailman terveysjärjestöön  (WHO) siten, että maailmanterveysjärjestö 
kiinnittäisi enemmän huomiota diabetekseen merkittävänä sairautena ja panostaisi  
nykyistä enemmän diabeteksen hoitoon. 

Diabeteksen hoito on kallista, josta erityisesti vähävaraiset kärsivät. Insuliinin saa-
tavuus on maailmanlaajuisesti parantunut. Uutena ongelma on ilmaantunut verenso-
kerimittausliuskojen korkea hinta.  Ilman säännöllistä verensokerimittausta on lähes 
mahdotonta parantaa sokeritasapainoa.  Kokouksessa oli hyvä henki ja halu valvoa 
diabeetikkojen etuja ja parantaa hoidon laatua ja tasoa.

Toivon menestystä jäsenillemme vuodeksi 2014
Pentti Lammi
puheenjohtaja

 IDF;n tavoitteena on vaikut-
taa YK:n kautta  maailman 
terveysjärjestöön  (WHO) si-
ten, että maailmanterveys-
järjestö kiinnittäisi enem-
män huomiota diabetek-
seen merkittävänä sairau-
tena ja panostaisi  nykyistä 
enemmän diabeteksen hoi-
toon. 
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DIABETESVASTAANOTTO

Diabetesvastaanotto
Vastaanotto toimii yhdistyksen tiloissa Kampissa, Malminkatu 24 D 38 (sisäpiha), 00100 Helsinki.

Vastaanoton yhteydessä toimii 
myös pääkaupunkiseudun kattavin 
diabetestarvikkeiden myymälä.

Jäsenille edullisemmat hinnat myy-
mälässä. Ota jäsenkorttisi mukaan.

Vastaanottojen ajanvaraukset ja 
lisätiedot puhelin 010 231 9400 tai 
050 562 9446

Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb), verensokeri 

(B-gluk), pikäaikainen verensokeri 
(HbA1c), tulehdusarvo (CRP), ko-
lestrolipaketti - ravinnotta (koko-
naiskolestroli, HDL, LDL, trigly.)

• Virtsan albumiinin, kreatiniinin  
-suhde aamuvirtsasta munuais-
sairauden määrittämiseen

• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Varaa aika diabeteshoitajalle

  Riitta 
Linnanmäki-Rinne

Luennot, neuvonta ja ohjaus
Yhdistys järjestää erilaisia asiantun-
tijaluentoja, seuraa ilmoitteluam-
me Tapahtumat/Kide tai  www.ps-
diabetes.fi

Tilauksesta diabeteshoitajan lu-
entoja, neuvontaa ja ohjausta dia-
beteksen ennaltaehkäisystä, diabe-

teksesta ja sen hoidosta. Sopimuk-
sen mukaan sovitussa paikassa yh-
teisöille ja yrityksille. Lisätietoja: dia-
beteshoitaja 010 231 9401 tai toi-
misto 010 231 9400, sähköposti  
dh@psdiabetes.fi

Erikoislääkärit yhdistyksessä
Ajanvaraukset numerosta 010 231 
9400 tai 050 562 9446.

  Markku Saraheimo

LT, diabetologi, sisätautien erikois-
lääkäri
• nuoruusikä diabeetikolla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes

  Klas Winell

LT, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen 

hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes

  Tero Saukkonen

LT, diabetologi, dosentti
• lasten- ja nuorten diabetes

Teron vastaanotolle ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset lapset ja nuo-
ret. Hänen kanssaan voi keskustella 
ajankohtaisista hoidon ongelmista 
tai tulla pitkäaikaisempaan seuran-
taan. Ajanvaraukset 010 231 9400.

  Ilkka Vauhkonen

LT, endokrinologian erikoislääkäri, 
dosentti
• Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Ilkka väitteli lääketieteen tohtorik-
si vuonna 2001 aiheenaan ”Varhai-
set sokeriaineenvaihdunnan häiri-
öt tyypin 2 diabeteksessa”. Vuonna 
2008 hänet nimitettiin endokrinolo-
gian dosentiksi. Ilkalla on lisäksi dia-
beteksen hoidon erityispätevyys ja 
noin 20 vuoden kliininen kokemus 

diabeteksen hoidosta, niin tyypin 1 
kuin tyypin 2 diabeteksesta.

Ajanvaraukset 010 231 9400.

Yhdistyksessä uusi lääkäri

  Heidi Luotolahti

Sisätautien erikoislääkäri. Heidi on 
erikoistunut muun muassa lihavuus-
hoitoihin ja vaikeaan diabetekseen.

Ajanvaraukset puhelin 010 231 
9400 tai 050 562 9446.

  Psykoterapia

Terapiamuoto on voimavara- ja rat-
kaisukeskeinen terapia, jossa käsi-
tellään yleisiä elämän ongelmia; ma-
sennus, pelot, kriisitilanteet, jän-
nitys, vaikeat elämäntilanteet jne. 
Riitta Rauhala on kognitiivisessa 
terapiakoulutuksessa.

Psykoterapeutti Riitta Rauhala on 
Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat saa-
da psykoterapiaan tukea Kela:n kun-
toutusvaroista. Vastaanotot ovat pää-
osin ilta-aikoina klo 16 jälkeen ja käyn-
ti on 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan 
erikseen. Ajanvaraukset puhelin 010 
231 9400 tai 050 562 9446.

  Jalkaterapeutti

Onko sinulla
• kipuja jalkaterissä, polvissa, lon-

kassa?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat tai 

muu jalkaterän virheasento?
• känsiä, kovettumia, kuiva iho jal-

kapohjassa?
• diabeetikon vuositarkastus edessä?
• halu tietää miten jalkapohjasi 

kuormittuvat?
• liikerajoituksia tai lihasheikkoutta 

alaraajoissa?
• lihakset jumissa?
• kysymyksiä oikeanlaisista kengistä?

Jos sinulla on jokin yllä mainituista, 
niin varaa aika jalkaterapeutti Ant-
ti Kaikkoselle numerosta 010 231 
9400.

  Ravitsemusterapeutti

• ongelmia painonhallinnassa?
• korkea kolestroli?
• munuaisten vajaatoimintaa?
• syömishäiriö?
• ruoka-aine allergia?
• verensokeriarvot heilastelevat 

hurjasti?

Ravitsemusterapiasta on apua 
muun muussa yllä mainituissa on-
gelmissa. Ruokavalion suunnitte-
lu auttaa myös verensokeriarvojen 
hallinnassa.

Laillistettu ravitsemusterapeut-
ti Berit Haglund antaa ravitsemus-
neuvontaa ja erityistietoa, myös 
ruotsiksi. Vastaanotot sopimuksen 
mukaan puhelin 010 231 9400 tai 
050 562 9446.

DIABETESVASTAANOTTO

Kuva: Shutterstock
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen 
tuotteisiin.

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
•  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
• Feelmaxin jalkineita

DIABETESMYYMÄLÄ

Myymälän aukioloajat
maanantai 10 – 16
tiistai 10 – 17
keskiviikko 10 – 16
torstai 10 – 15
perjantai 10 - 14

Salomonkatu

Kansakoulunkatu
U.K.katu

M
al

m
in

rin
ne

Malminkatu

Lapinlahdenkatu

Runeberginkatu
Fredrikinkatu

KAMPIN 
metroasema

Diabetesyhdistys

OMRON 
-ASKELMITTARIT SAAPUNEET!
Tule ja hae omasi!

Diabetesmyymälä

DIABETESVASTAANOTTO

Uusia toimijoita yhdistyksessä

Olen Suvi Vaaraniemi-Jun-
nila ja koulutukseltani Ter-
veystieteiden maisteri 

(TtM) ja Laillistettu ravitsemustera-
peutti. Olen valmistunut Kuopion yli-
opistosta, Lääketieteellisestä tiede-
kunnasta, vuonna 2001. Valmistu-
miseni jälkeen olen tehnyt ravitse-
musterapeuttina töitä paljon lasten 
ja nuorten parissa mm. Kuopion yli-
opistollisessa sairaalassa Lastentau-
deilla, HUS Lasten ja nuorten sairaa-
lassa sekä HUS Jorvin sairaalassa las-
tentaudeilla.  Ravitsemusterapeutin 
tehtävien lisäksi olen toiminut lää-
keteollisuudessa lääketutkimusten 
parissa useampia vuosia sekä ravit-
semusasiantuntijana terveysvaikut-
teisten elintarvikkeiden tutkimus- ja 
tuotekehittelyssä jonkin aikaa. Työ-
urani lisäksi olen kolmen lapsen on-
nellinen äiti.

En ole aivan uusi tulokas pääkau-
punkiseudun diabetes yhdistykses-
säkään, sillä tein opintojeni aika-
na työharjoittelun Helsingin seudun 
diabetesyhdistykseen eli nykyiseen 
pääkaupunkiseudun diabetesyhdis-
tykseen. Jatkoin silloin vastaanotto-
jen pitämistä yhdistyksessä muuta-
man vuoden ajan. Lisäksi osallistuin 
usealle lasten diabeteksen sopeu-
tumisvalmennusleirille kesäisin Sol-
vallassa. Tuntuu mukavalta palata 
tuttuun paikkaan tekemään tärkeää 
työtä kaikkien diabeetikoiden kanssa 
ravitsemusasioissa. Erityisesti tyy-
pin 1 diabeetikot ovat vahvuusaluet-
tani työhistoriani ansiosta.

Pidän vastaanottoa pääasiassa päi-
väsaikaan, mutta joitakin iltapäivä ja 
ilta-aikojakin on mahdollista varata.

Ajanvaraukset yhdistyksen toimistolta.

Heidi 
Luotolahti, 
sisätautien 
erikoislääkäri

Työskentelee Sata-
kunnan keskussairaa-
lassa Porissa, jossa 

hoitaa muun muassa lihavuu-
den vuoksi poliklinikalle tullei-
ta potilaita jatkuvasti.  Heidi on 
rekisteröinyt väitöskirjan Turun 
yliopistoon aiheesta.  Lue Hei-
din artikkeli lihavuudesta sivul-
ta 8-14.

Uusi ravitsemusterapeutti

>

>

Jäsentarjous: Jalkaterapia (45 min) jäsenille huhtikuun 
loppuun saakka vain 35 euroa, ei toimistomaksua. Jäsen-
kortti mukaan.
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Painonpudotus on täysin realistinen tavoite kaikille ylipainoisille. Se ei ole 
minkään erityistaidon tai kummallisen asenteen takana. 

Painon pudottaminen on 
vaativaa, mutta ei millään 
lailla mahdotonta. Käsit-
telen seuraavaksi muuta-
mia laihduttamiseen liit-
tyviä seikkoja. Olen ollut li-
havuuspoliklinikalla töis-

sä kahdessa suuressa sairaalassa. 
Niistä toisessa eli Satakunnan kes-
kussairaalassa Porissa työskentelen 
nytkin ja tapaan jatkuvasti lihavuu-
den vuoksi poliklinikalle tulleita po-
tilaita.  

Asia on minulle myös omakohtai-
sesti tuttu: laihdutan itse ja olen re-
kisteröinyt väitöskirjan Turun yliopis-

toon aiheesta. Se on välillä ollut hie-
man ikuisuusprojekti, mutta toivot-
tavasti tänä vuonna se edistyy hui-
maa vauhtia! ( Ja samaa vauhtia tie-
tysti oma läski lähtee!) 

Tähän juttuun liittyvien tieteel-
listen tutkimusten viitteet saa halu-
tessaan minulta diabetesyhdistyk-
sen kautta.  

Perusongelma
Klassisesti  kyse on siitä, että päivit-
täin syödyn ruuan kalorimäärä on lii-
an iso suhteessa kulutettuun ener-
giamäärään. Moni syö varsin terveel-
lisesti, mutta liikaa kaloreita. 

Moni syö aivan huomaamattaan lii-
kaa. Jos napsii pikkuleivän kolme kertaa 
päivässä (150 Kcal), se vastaa vuodes-
sa kalorimäärältään 7,6 kiloa rasvaa. 

Se varastoituu, ellei sitä kuluta 
pois. Pienetkin näykkäykset ovat ka-
loreina merkityksellisiä.  

Mikä dieetti on paras?
Tutkimusten mukaan mikä tahan-
sa kalorimäärää vähentävä dieetti on 
tehokas. Tilastollisesti ei vähähiili-
hydraattista, vähärasvaista tai pro-
teiinia korostavaa dieettiä 
voida laittaa paremmuus-
järjestykseen. Tulos on ti-

PAINON PUDOTUS

KAIKILTA
ONNISTUU

Teksti: Heidi Luotolahti • Kuva: Shutterstock

98



lastollisesti kaikilla sama. 
Kuitenkin henkilötasolla dieeteis-

sä on eroja. Tutkimusten mukaan 
henkilön, jolla on korkea insuliinipi-
toisuus veressä eli insuliiniresistens-
siä - käytännössä alttius korkeaan 
verensokeriin, on helpointa laihdut-
taa dieetillä, jossa on matala ns. gly-
keeminen kuorma. 

Eli jos sokeritasapaino on huo-
no tai huonohko, kannattaa vähen-
tää huonoja hiilihydraatteja mahdol-
lisimman paljon.  

Jos sokeritasapaino on normaali, 
tämä vähentäminen ei ole yhtä olen-
naista.  Silloin esimerkiksi vähäras-
vainen dieetti tehoaa hyvin.  

Ei kannata innostua viime aikoina 
muotiin tulleista  vähähiilihydraat-
tisista dieeteistä, joissa hiilihydraa-
tit korvataan eläinrasvalla ja kanan-
munilla. Veren kolesterolipitoisuu-
den nousu on huono asia, vaikka ne-
tissä muutakin saa lukea, ja tällä di-
eetillä se voi nousta hyvin korkeaksi. 

Kasvirasva on hyvää rasvaa (esim. 
pähkinät, avokado, öljyt) eikä nosta 
kolesterolia. 

US News & World Report valit-
si vuoden 2014 parhaaksi painonpu-
dotusdieetiksi Painonvartijoiden ny-
kyisen dieetin, joka eroaa entisistä 
Suomessakin hyvin tunnetuista di-
eeteistä siten, että proteiinin osuut-
ta on korostettu. 

Aiemmin Painonvartijoiden pis-
teytysmetodi perustui ravinnon ras-
van, kalorien ja kuidun määrään, 
mutta proteiinia ei otettu huomioon. 

Painonvartijat eli Weight Watchers 
ei enää toimi Suomessa, eikä heidän 
nettiohjelmaansa voi Suomeen tilata.  
Moni kuitenkin tuntee systeemin ja voi 
aivan hyvin soveltaa vanhoja dieette-
jä painonpudotukseen. 

Kalorimäärä laihduttaessa
Naisille sopiva laihdutusdieetin ener-
giamäärä on 1 000-2 000 Kcal vuoro-
kaudessa koosta ja liikunnasta riippu-
en. Miehille sopiva laihdutusdieetin ka-
lorimäärä on 1 600-2 300 Kcal, oikein 
isoille miehille enemmänkin. 
Kokeilemalla voi hakea itselleen so-
pivan tason, jossa laihtuu, mutta ei 
näe nälkää ja jossa psyykkisesti jak-
saa olla pitkään, käytännössä lopun 
elämäänsä. 

Voi pitää pienemmän ja suurem-
man kalorimäärän päiviä, mutta ra-
joissa kannattaa juhlapäivänäkin py-
syä.  Vihanneksia ja hedelmiä ei tar-
vitse laskea kaloreihin mukaan. Niitä 
kannattaa syödä muun ruoan ohes-
sa reilusti.

Salainen ase, todellinen tykki
Täytyy nimetä tämä salaiseksi 
aseeksi, koska sen asema on täysin 
aliarvostettu verrattuna tutkimus-
tuloksiin. Tämä salainen ase on ruo-
kansa kirjaaminen. Kirjoita muistiin, 
mitä syöt!  Laske rennolla otteella 
kalorit myös.  

Jo pelkkä kirjaaminen auttaa pai-
nonpudotuksessa, mutta mitä huo-
lellisemmin tämän teet, sitä parem-
min laihdut. 

Miten kauan sitten pitäisi kirjoit-
taa syömisensä muistiin? Miten sen 
nyt kauniisti sanoisi… lopun elämääsi! 

Eräässä tutkimuksessa verrattiin 18 
viikon laihdutusjaksolla ryhmää, joka 
ei kirjannut syömisiään ja ryhmää, jo-
ka kirjasi syömisensä erittäin tarkkaan. 

Tarkkaan kirjanneet laihtuivat 
keskimäärin 15 kg, kun taas ne, joka 
eivät kirjanneet ollenkaan, lihoivat 
keskimäärin 4 kg. Tuloksessa on siis 
19 kg:n ero keskimäärin!

Kirjaamiseen kuluu pari minuuttia 
päivässä. Suosittelen pientä vihkoa, 
jossa on hyvä kynä kiinni. Se kulkee 
mukana kätevästi, eikä tarvitse aina 
etsiä kynää. 

Nettikirjaaminen voi sopia jollekin, 
mutta mielestäni se on huomattavas-
ti hankalampaa. Kone ei ole aina käsil-
lä tai auki, eikä ole suotavaakaan kö-
köttää jatkuvasti tietokoneen äärellä. 

Tavallisimpien ruoka-aineiden ka-
lorit oppii nopeasti, ja tiedosta on 
hyötyä loppuelämän. 

Kaikkien ruokien kaloreita ei tar-
vitse opetellakaan. Ei merenkulki-
jan tarvitse osata meren jokaista ka-
rikkoa, kunhan tietää, mistä väy-
lä menee ja osaa sen.  Opettele nii-
den ruokien kalorit, joista pidät, ja 
joita syöt.  

Tutkimusten mukaan jo pelkkä 
rento kirjaaminen auttaa.  Liian han-
kalaksi sitä ei kannata tehdä, ettei 
siihen kyllästy. Ei ruuan kirjaaminen 
ole sen kummempaa kuin minkä ta-
hansa muun asian.

Olen ottanut aikaa ja todennut, 
että huolelliseen ruokien kirjaami-
seen menee noin viisi minuuttia päi-
vässä. Jos sen tekee ns. lomatyylillä, 
aikaa kuluu tuskin minuuttiakaan. 

Kalorimäärä ratkaisee
Ruuan kalorimäärä viime kädes-
sä ratkaisee. Se on aika lailla verran-
nollinen rahan käyttöön. Jos päiväs-
sä on varaa käyttää tietty rahamää-
rä, sen voi käyttää eri lailla, mutta lo-
pulta määrä täytyy pitää siinä, mihin 
on varaa. 

Jos on käytettävissä 20 euroa päi-
vässä kuluihin, on harkitsematon-
ta pistää se kaikki elokuvalippuihin. 
Mutta jos tosissaan haluaa elokuvan 
katsoa, voi jonain päivänä ostaa li-
pun ja yrittää pärjätä vähillä ostoksil-
la loppupäivän. Pitkään tämä tyyli ei 
kuitenkaan onnistu. 

Samoin jos kuluttaa koko päivän 
käytettävissä olevan kalorimäärän 
ravintoarvoltaan huonoon ruokaan, 
alkaa vähitellen voida huonosti.

Jos todella haluaa syödä jonkun 
hyvin kaloripitoisen aterian jonain 
päivänä (esimerkiksi ravintolaillalli-
sen), on sitten kestettävä lähes il-
man ruokaa loppupäivä.  

Jos ei kerta kaikkiaan pääse eroon 
päivän suklaapatukasta, se tulee ot-
taa päivän kaloreissa huomioon ja pi-
histää muusta. Samoin voi syödä ilok-
seen, surukseen, viihtyäkseen tai jo-
honkin muuhun tarkoitukseen, kunhan 
laskee siihen kuluvat kalorit. 

TUTKIMUSTEN 
MUKAAN MIKÄ 
TAHANSA 
KALORIMÄÄRÄÄ 
VÄHENTÄVÄ DIEETTI 
ON TEHOKAS.

Tavalla tai toisella pitäisi seurata ka-
lorimäärää, jonka syö päivässä. Lihava 
ihminen on usein kuin auto ilman ben-
samittaria. On vaikeaa tietää, pitäisikö 
tankata vai ei. 

Kirjanpidolla tehdään se bensamitta-
ri. Mittaamme ja kirjaamme monia asioi-
ta. Kalorien laskeminen ei ole sen kum-
mempaa.  

Jos kirjaaminen jää joksikin päiväksi 
pois, seuraavana päivänä on syytä tart-
tua tarmolla taas asiaan. Samoin jos jo-
nain päivänä tulee syötyä liikaa, kaikki 
on syytä kirjata rehellisesti, mitenkään 
sekoittamatta tunteita mukaan.  

Päätä että se on helppoa
Moni oppii laskemaan kalorit myös pääs-
sään. Joku voi laskea pisteitä Painovar-
tijoiden tapaan. 

Mikä tahansa tapa käy, mutta joku ta-
pa on otettava ja omaksuttava pysyväs-
ti. Tutkimusten mukaan paino alkaa heti 
nousta, kun laskeminen loppuu. 

Kirjaamisen hyvä puoli on myös se, 
että laihduttamisesta ei tarvitse pu-
hua koko ajan, ei tarvitse miettiä  syö-
misiään koko ajan,  ja energiaa jää muu-
hun elämään.  Kirjaamallahan sen nä-
kee, mitä syö. 

Ruokavaaka kannattaa ostaa. Nykyi-
nen hinta on noin kympin verran. Sillä 
voi tarkistaa hankalammat kalorimää-
rät. Monesti riittää, että tarkistaa kalo-
rimäärän kerran. Seuraavalla 
kerralla sen sitten jo tietää-
kin.  Kaloritaulukkoja saa ne-
tistä monilta sivuilta. 

Asenne on olennainen 
kirjaamisessa. Itse päätät 
asenteesi. Päätä, että kirjaa-
minen on helppoa ja kannat-
tavaa, niin se on sitä. 

Monesti kannattaa ensin tehdä hy-
väksi tietämänsä asia ja sitten vasta 
päättää, mitä mieltä siitä on eikä toi-
sinpäin. Kannattaa ensin opetella kir-
jaaminen ja vasta parin kuukauden ku-
luttua päättää mitä mieltä on siitä. Sa-
moin kannattaa alkaa liikkua ensin ja 
vasta myöhemmin päät-
tää, mitä mieltä on siitä. 

Usein mukava tunne on 
jonkun tekemisen takana. 

JO PELKKÄ KIRJAAMINEN 
AUTTAA PAINON PUDOTUKSESSA, 
MUTTA MITÄ HUOLELLISEMMIN 
TÄMÄN TEET, SITÄ 
PAREMMIN LAIHDUT. 

>

1110



heilusuoritus kuluttaa kaloreina, vaan 
liikunnasta on muutakin etua. Kalo-
rien laskeminen liikunnan yhteydes-
sä on minusta hieman vanhanaikais-
ta. Liikunta on hyödyllistä muutenkin. 
Liikkeelle! (Minä myös!) Mitä puuhas-
telua tahansa!

Hanki valmentaja
Suomen nuorten Leijonien maail-
manmestaruuden kunniaksi verrat-
takoon nyt laihduttamista jääkiekon 
pelaamiseen.  

Kukaan ei kuvittele, että jääkiek-
kojoukkue opetettaisiin pelaamaan 
jääkiekkoa, ja sitten valmentaja läh-
tisi ja sanoisi, että sen kun pelaatte 
näin jatkossakin! Valmentaja pysyy, 
vaikka jokainen pelaaja taatusti osaa 
pelata jääkiekkoa.  

Sama juttu on painonpudotuk-
sessa: kannattaa hankkia joku tuki, 
johon on säännöllisin väliajoin kon-
taktissa tavalla tai toisella.  
Tukea tarvitsee etenkin sil-
loin, kun menee huonom-

Jos haluaa tunteen, että huone on siis-
ti, on se siivoamisen takana. Ensimmäi-
seen päähän juolahtavaan tunteeseen 
ei kannata kiintyä. Kannattaa odottaa 
sitä, joka on puuhastelun takana!

Haiseva ketoosidieetti
Turvallisinta olisi syödä vähintään 70-
100 g laadukasta hiilihydraattia päi-
vässä. Elimistö tekee vaikka ketoosin 
kautta ketoaineita, jotka korvaavat 
ravinnosta puuttuvaa hiilihydraattia. 
Se on niin tärkeä aine. Luonnollisinta 
on hankkia hiilihydraatti ravinnosta. 

Muun muassa aivot tarvitsevat hiili-
hydraattia toimintaansa ja tämän vuoksi 
elimistössä on ”ketoosi-systeemi” tur-
vana varalla. Entisaikoihin sitä tarvittiin 
yleensä ruokapulan aikana.

Elimistö vaih-
taa ketoosin he-
ti normaaliin ai-
heenvaihdun-
taan, kun ravin-
nosta saa riit-
tävästi hiilihyd-
raattia.  

Ketoosissa ih-
minen pahimmil-
laan haisee. Täs-
sä kannattaa olla 

rehellinen: osa ihmisistä kokee ketoo-
sin hajun voimakkaana ja vastenmieli-
senä, joten ketoosidieetti on parhaim-
millaan lomalla kotona tai mökillä. (Tar-
vittaessa voi saada ei-toivotut kesävi-
eraatkin nopeasti lähtemään, kun pu-
haltelee sopivasti päin kasvoja.)

Kauhein ketoosidieetti on runsaa-
seen eläinrasvaan ja kanamuniin pe-
rustuva dieetti, joka nostaa veren ko-
lesterolitasoa huimasti. 

Veren kolesterolitasoa ei kanna-
ta nostaa. Se on todella huono idea. 
Mainittakoon, että kanamunan valku-
aisessa ei ole kolesterolia. 

Ketoosia ei saa sekoittaa ketoasi-
doosiin, joka on hengenvaarallinen ti-
la joka liittyy hoitamattomaan ykkös-
tyypin diabetekseen. Se hoituu sai-
raalassa insuliinilla, nesteytyksellä ja 
muulla tukihoidolla. 

Ketoosi on vaaraton eikä sitä ole 
pakko hoitaa, ellei puoliso sitä haju-

haitan vuoksi vaadi. Vaiva hoituu voi-
leivällä tai muulla normaalilla hiilihyd-
raattipitoisella ruualla. 

Erittäin vähäenerginen dieetti
Nutrilett®/Allevo®-tyyppiset diee-
tit ovat hyvin turvallisia ja tehokkai-
ta oikealle potilasryhmälle käytettyi-
nä.  Minulla on potilaskokemusta vain 
näistä kahdesta tuotteesta ja siksi 
mainitsen juuri ne. 

Jotkut menivät niitä käyttäessään 
ketoosiin, jotkut eivät. Jos ei mene ke-
toosiin asti, hajuhaittaakaan ei ole, 
ja dieetti on hyvin suositeltava esi-
merkiksi reilusti ylipainoisen aloitus-
dieetiksi. 

Jos haluaa pitää dieettiä pitkään, 
esimerkiksi kahdeksan viikkoa, kan-
nattaa olla terveydenhoitajan tai lää-
kärin valvonnassa ainakin ajoittain. 
Ykköstyypin diabeetikolle tämä di-
eetti ei sovi. Kakkostyypin diabeeti-
kon lääkemäärää vähennetään diee-
tin myötä, joten seuranta olisi pitkän 
dieetin aikana tarpeen.

Liikuntaa vaikka vähänkin
Liikunta on hyödyllistä, mutta myös 
pelkkä liike, puuhastelu näyttää ole-
van hyödyllistä laihtumisen kannal-
ta. Mikä tahansa sohvalta nousu siis 
kannattaa, eikä kannata väheksyä 
pieniä liikemääriä. 

Uusinta uutta on, että liikunta aut-
taa myös vähentämään geneetti-
sen alttiuden vaikutusta lihavuuteen.  
Osalla meistä on geeni, joka altistaa 
lihavuudelle. Kun elimistössä on gee-
ni, se sitten vaan on, eikä sille sinän-
sä voi mitään. 

Sen sijaan miten puuhakas tämä 
geeni on lihottamaan, riippuu liikun-
nan määrästä. Paljon liikkuvilla tämä 
geeni pysyy rauhallisena ja liikunta 
on erityisesti tällä ihmistyypillä eri-
tyisen tärkeä laihduttamisessa.

Lisäksi liikunta tietysti kaikilla ku-
luttaa kaloreita ja parantaa lihaskun-
toa, joka puolestaan lisää perusai-
neenvaihduntaa.  Osalla meistä lii-
kunta on kuitenkin poikkeuksellisen 
tärkeää painonpudotuksessa. 

Ei kannata vain laskea, mitä joku ur-

UUSINTA UUTTA ON, 
ETTÄ LIIKUNTA AUTTAA 
MYÖS VÄHENTÄMÄÄN 
GENEETTISEN 
ALTTIUDEN 
VAIKUTUSTA 
LIHAVUUTEEN.

Kannattaa vain vetää vaaka esiin sängyn alta, huokaista ja punnita itsensä. 
Se näyttää sitten jotain. Älä masennu, vaan kirjaa se hyvänä aloitustasona.

Muutos vaatii energi-
aa.  Siihen liittyy usein 
myös hankaluuksia. Tä-
mä on  tutkittu juttu. Ei 
siis kannata menettää 
malttiaan takapakkeihin 
tai vaikeuksiin.

Tavalla tai toisella pitäi-
si seurata kalorimäärää, jonka 
syö päivässä. Lihava ihminen 
on usein kuin auto ilman ben-
samittaria. On vaikeaa tietää, 
pitäisikö tankata vai ei. 

Jos haluaa pitää dieet-
tiä pitkään, esimerkiksi 
kahdeksan viikkoa, kan-
nattaa olla terveydenhoi-
tajan tai lääkärin valvon-
nassa ainakin ajoittain. 

Veren kolesterolitasoa ei 
kannata nostaa. Se on todel-
la huono idea. Mainittakoon, 
että kanamunan valkuaises-
sa ei ole kolesterolia. 

VOI SYÖDÄ ILOKSEEN, 
SURUKSEEN, 
VIIHTYÄKSEEN TAI 
JOHONKIN MUUHUN 
TARKOITUKSEEN, 
KUNHAN LASKEE 
SIIHEN KULUVAT 
KALORIT.
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min ja yrittää taas saada laihdutuk-
sesta kiinni. On turhaa kärvistellä ja 
harmitella asian kanssa yksinään.  

Karri Kiveä (nuorten leijonien val-
mentaja) emme taida saada avuk-
semme, mutta jonkun hyvän löytää 
kyllä, vaikka lääkärin, hoitajan tai ra-
vitsemusterapeutin.

Valmennus ei ole mikään häpeä tai 
epäonnistumisen merkki. Se on tie pa-
rempaan tulokseen siten, että ulko-
puolinen tsemppaa, neuvoo, rohkai-
see ja analysoi kohti parasta tulosta. 

Valmentajaa voi myös vaihtaa tai 
valmennuksen voi lopettaa, jos enää 
ei sitä tunne tarvitsevansa. Huippu-
tuloksiin tarvitaan kuitenkin valmen-
taja, mentori, muu tuki tai muu tukiryh-
mä.  Valmennus voi olla hyvinkin har-
vaan tapahtuvaa, mutta se kannattaa. 

Tyynesti vaa’alle
Suhtaudu vaakaan tyynesti ja nou-
se sille.

Monet potilaistani kammoavat 
vaakaa. Tutkimusten mukaan kui-
tenkin viikoittainen punnitus pitää 
painoa poissa paljon tehokkaammin 
kuin se, että ei puntaroi itseään.  

Kannattaa vain vetää vaaka esiin 
sängyn alta, huokaista ja punnita it-
sensä. Se näyttää sitten jotain. Älä 
masennu, vaan kirjaa se hyvänä aloi-
tustasona.  Siitä se lähtee! Kannat-
taa yrittää muuttaa asenne vaakaan. 
Se auttaa painon pudotuksessa. 
Näin tutkimusten mukaan on asia. 

Toistan: Suhtaudu vaakaan tyy-
nesti ja nouse sille.

Lääkityksestä vauhtia
Kakkostyypin diabeetikolle on ole-
massa lääkkeitä, joilla saa painonpu-

dotukseen vauhtia. Nämä ovat pis-
tettäviä lääkkeitä, mutta eivät insu-
liinia. Ne tuovat kylläisyyden tunnet-
ta ja korjaavat sokeritasapainoa. 

Tulevaisuudessa yksi näistä saattaa 
päätyä myös ei-diabeetikkojen laihdu-
tuslääkkeeksi.  Tällä hetkellä lääkärin 
vastuulla sitä voi koettaa ei-diabee-
tikollekin laihdutuslääkkeeksi, koska 
se ei aiheuta matalia verensokereita. 

Minusta lääkekokeilu on laihdu-
tusleikkausta huomattavasti turvalli-
sempi vaihtoehto. Lääkkeistä voit ky-
syä omalta lääkäriltäsi. 

Leikkaus vai vähennys?
Leikkaus on leikkaus. Aina kun leika-
taan, vaikka kuinka taitavasti, luotet-
tavassa paikassa, kokeneesti ja kaikki 
huomioiden, komplikaatioita voi tulla. 
Jos harkitsee leikkausta, kannattaa ky-
syä monen lääkärin mielipidettä, että 
saa monipuolisen kuvan asiasta. 

Laihdutusleikatut vastaanotolla-
ni sanovat, että he syövät leikkauk-
sen jälkeen vain noin 1/3-¼ entises-
tä ruokamäärästä. Joskus olen varo-
vasti kysynyt, miksi sitä ei tullut teh-
tyä ilman leikkausta, ja potilaat vas-
taavat jotenkin, että eivät aiemmin 
oikein tajunneet ottaa laihduttamis-
ta jollain lailla tosissaan.  

Eli jos haluat koettaa laihdutus-
leikkauksen hyödyn ilman leikkaus-
ta, syö vain 1/3-1/4 nykyisestä ruo-
kamäärästäsi. 

Ulkona syöminen
Ulkona syöminen on vaativaa. Mo-
nessa kevyessäkin ravintola- annok-
sessa on noin 700 Kcal. Hampurilais-
paikoissa saa usein salaatteja, joiden 
kalorimäärä on laskettu. 

Salaatti on usein hyvä valinta ra-
vintolassakin. Mutta kuten usein 
on sanottu, makkara ja juusto eivät 
muutu salaatiksi vaikka ne salaatti-
pöydän kulhoon laittaisikin. 

Buffet on hyvä vaihtoehto, jos malt-
taa pitää annoksen pienenä, niin pieni-
nä, että harmittaa maksaa ”tyhjästä”. 

Pää kylmänä
Muutos vaatii energiaa.  Siihen liittyy 
usein myös hankaluuksia. Tämä on  
tutkittu juttu. Ei siis kannata menet-
tää malttiaan takapakkeihin tai vai-
keuksiin. Niiden läpi kannattaa vain 
suoraviivaisesti mennä. 

”Ei tästä mitään tule” –ajattelu ei 
ole luonnonlaki. Se on asenne siinä 
missä ”Tästä noustaan”-ajattelukin. 
Jälkimmäinen tuottaa painon pudo-
tuksessa parempaa tulosta.  

On oltava realisti. Ihminen ei pysty 
mihin tahansa. Harvasta tulee New 
Yorkin Oopperan huippusopraanoa 
tai -tenoria, vaikka minkä asenteen 
ottaisi. Mutta ihminen pystyy usein 
enempään kuin luulisi, kun vain to-
sissaan yrittää ja asiaan panostaa. 

Painonpudotus on täysin realisti-
nen tavoite kaikille ylipainoisille. Se 
ei ole minkään erityistaidon tai kum-
mallisen asenteen takana. 

Tsemppiä!   

Viime vuoden lopulla lehdissä puhuttiin Urho Kekkosen onnistuneesta 
painonhallinnasta. Vuosikymmenien ajan hän punnitsi itsensä joka päivä. Jos painokäyrä 

heilahti ylös, hän palautti painon takaisin pienillä ruokailun muutoksilla. 

Teksti: professori Pertti Mustajoki • Kuva: Shutterstock

KEKKONEN, ANOPPI JA VAAKA

EI SIIS KANNATA 
MENETTÄÄ MALTTIAAN 
TAKAPAKKEIHIN TAI VAIKEUKSIIN. 
NIIDEN LÄPI KANNATTAA VAIN 
SUORAVIIVAISESTI MENNÄ
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Kävely suurennuslasin alla: 
Onko askelluksesi kunnossa?
Ihmisellä on luontainen tarve liikkua paikasta toiseen. Kävely onkin jokapäiväisen elämän 
yleisimpiä toimintoja, ja jokainen meistä kävelee tiedostamattaan maailman ympäri 
elämänsä aikana. Toivottavaa on, että kävely sujuu sekä tehokkaasti että turvallisesti.

Arjen toimintojen suju-
vuudessa kävelyllä on 
suuri merkitys. Jokainen 
meistä on joskus loukan-
nut jalkansa niin, että kä-
vely on hankaloitunut. It-
senäinen kävely onkin elä-

mänlaadullinen tekijä, jota pyritään 
kaikin keinoin ylläpitämään. Esimer-
kiksi ikääntymisen tai loukkaantumi-
sen myötä otetaan käyttöön erilaisia 
apuvälineitä. 

Alaraajoissa tapahtuu valtava 
määrä eri toimintoja kävelyn aikana. 
Nämä toiminnot tapahtuvat kineet-
tisenä ketjuna. Kineettisessä ket-
jussa eli liikeketjussa jokainen nivel 
vaikuttaa seuraavaan niveleen. Täl-
löin kehon nivelten toiminta on yh-
tenäistä, mikä saa optimaalisessa ti-
lanteessa aikaan sujuvat ja pehme-
ät liikkeet. Kineettinen ketju voi-
daan luokitella avoimeksi tai sulje-
tuksi, riippuen siitä, tapahtuuko liike 
kuormittamattomana vai kuormitet-
tuna. Esimerkiksi käden nostaminen 
on avoimessa kineettisessä ketjus-
sa tapahtuva kuormittamaton liike ja 
kyykistyminen on suljetussa kineet-
tisessä ketjussa tapahtuva kuormi-
tettu liike.

Kävely muodostuu alaraajojen 
vuoroittaisesta liikkeestä eli askelis-
ta. Tästä liikkeestä muodostuu as-
kelsykli. Askelsykli alkaa jalan ensim-
mäisestä kosketuksesta maahan ja 
päättyy saman jalan seuraavaan al-
kukosketukseen. Askelsykli voidaan 

karkeasti jakaa tukivaiheeseen, jol-
loin jalka on maassa, ja heilahdusvai-
heeseen, jolloin jalka on noussut il-
maan heilahtamaan uuden askeleen 
ottamista varten. Näistä kahdesta 
tukivaihe kestää pidempään, 60 pro-
senttia askelsyklin pituudesta. Tä-
män vuoksi on tärkeää, että alaraa-
jan ja eritoten jalkaterän toiminta on 
kunnossa. Jos alaraajan toiminta on 
virheellistä, kineettisen ketjun ajat-
telutavan mukaan virheellinen toi-
minta vaikuttaa myös ylemmäs ke-
hoon.

Jos katsomme tarkemmin tä-
tä meidän kulmakiveämme, jalkate-
rää, huomaamme sen olevan moni-
muotoinen rakennelma. Jotkut sano-

vat jalkaterää luupussiksi, jonka täy-
tyy jäykistyä tukevaksi rakenteeksi 
kävelyn aikana. Jalkaterässä on lukui-
sia lihaksia ja nivelsiteitä, 26 luu-
ta ja kaksi jänneluuta. Luut nivelty-
vät toisiinsa 55 nivelen välityksellä 
ja muodostavat kaari- ja holviraken-
teita. Jalkaterän kaarirakenteet jous-
tavat kuormituksen muuttuessa ja 
alustan muodon vaihdellessa. Poikit-
taissuunnassa jalkaterä jaetaan kah-
teen osaan, sisäreunaan, joka muo-
dostaa joustavan sisäkaaren, ja ulko-
reunaan, joka muodostaa jäykän lui-
sen ulkokaaren. Sisäkaari on jalka-
terän tärkein tuki. Lihakset tukevat 
sisäkaarta vetämällä isovar-
paan tyveä kohti kantapää-
tä. Sisäkaaren tukemiseen 

Teksti: Antti Kaikkonen
Kuva: Shutterstock

Kekkosta 22 vuotta nuo-
rempi anoppini on pun-
ninnut itsensä joka aamu 
neljänkymmenen vuoden 
ajan. Painon seuranta alkoi 
kun hän viisikymmenvuo-
tiaana huomasi vaatteiden 

alkaneen kiristää. Anoppi on nyt yli 
90-vuotias hoikka ja pirteä rouva. 

Kekkosen ja anoppini lisäksi var-
masti monet muutkin ovat pitäneet 
painonsa kurissa säännöllisellä pun-
nitsemisella. Painon seurannan vai-
kutuksia on myös tieteellisesti tut-
kittu. Tulosten mukaan rutiininomai-
nen punnitseminen tosiaan toimii. Ei 
se tietenkään voi olla sataprosent-
tisen tehokas, mutta säännöllises-
ti vaakaa käyttävät pystyvät sää-
telemään painoaan paremmin kuin 
muut. 

Kuinka usein vaa´alle?
Ei ole mikään sattuma, että onnis-
tuneet painonhallitsijat Kekkonen ja 
anoppi ryhtyivät käymään vaa´alla 
joka päivä. Tutkimuksetkin osoitta-
vat, että painon rekisteröinti päivit-
täin on tehokkaampaa kuin kerran 
viikossa punnitseminen.  

Jos joka-aamuinen punnitsemi-
nen tuntuu työläältä, sitä kannat-
taa hetken verrata hampaiden pe-
suun. Useimmat suomaiset harjaa-
vat hampaat kaksi kertaa päiväs-
sä. Harjaamiseen kuluu vähän aikaa, 
mutta teemme sitä, koska emme ha-
lua hampaiden reikiintyvän tai tippu-
van suusta. 

Vaa´alla käynti sujuu paljon ly-
hyemmässä ajassa kuin hampaiden 
harjaus. Miksi emme ryhtyisi tähän 
vähäiseen hommaan, joka auttaa 
painomme säätelyssä. 

Olen huomannut, että joillekin yli-
painoisille vaa´alle nousu on vasten-
mielistä. Jotkut eivät halua punnita 
itseään lainkaan. Tässä ongelmassa 
toinen presidenttimme saattaa ol-
la avuksi. Paasikiven tunnetut sanat 
”kaiken viisauden alku on tosiasioi-
den tunnustaminen” pätevät muu-
hunkin kuin maamme idänsuhteisiin. 
Vaakakammoisen kannattaa mieles-

sään pohtia Paasikiven viisaita sano-
ja. Vaaka on ystävä, joka kertoo to-
tuuden. Sen avulla on mahdollista 
hallita painoaan järkevällä tavalla. 

Miksi painon seurantaa toimii?
Kun Helsingin sanomien kuukau-
siliitteen esimies Lauri Malkavaara 
kirjoitti Kekkosen painonhallinnas-
ta, hän kertoi myös itse kokeilleen-
sa säännöllistä punnitsemista. Kuin-
ka ollakaan, ylipainoinen mies laihtui 
puolessa vuodessa kymmenen kiloa.  

Malkavaara kertoo miten joka-aa-
muisen punnitsemisen ansiosta pai-
no pysyi koko päivän hänen mieles-
sään. Se auttoi häntä tarkkailemaan 
syömistään ja löytämään siihen toi-
mivia muutoksia. ”Ei nälkää, ei piinaa, 
ei kiukkua, ei hikijumpppia, ei laihdu-
tustuotteita, ei 5:2 dieettiä, ei kaali-
keittoa, ei karppausta, ei jojotusta, ei 
kalorien laskemista, ei personal trai-
nereita…Vain Kekkonen.” 

Uskon että tämä painon seuran-
nan psykologinen vaikutus on tär-
kein selitys sille, että säännöllinen 
punnitseminen toimii painonhallin-
nassa. Syömisemme koostuu enim-
mäkseen automaattisista rutiineista. 
Aamupunnitukset auttavat joka päi-
vä ottamaan syömisen sopivilta osil-
ta ”käsiohjaukseen”. 

Parhaassa tapauksessa säännölli-
nen punnitseminen voi Malkavaaran 
tapaan sysätä ylipainoisen henkilön 
laihtumisen liikkeelle. Vaikka painon 
pudotus ei juuri nyt olisi mielessä, 
tapa kannattaa silti aloittaa. Monilla 
ylipainoisilla paino tuppaa jatkuvas-
ti hiljalleen nousemaan. Jos säännöl-
linen painonseuranta ehkäisee pai-
non lisänousun, se on ihan merkit-
tävä tulos. Kukaties kuukauden pa-
rin kuluttua herää innostus pudottaa 
painosta muutama kilo. 

Miten käytännössä
Joka-aamuinen vaa´an lukema pitää 
kirjoittaa jonnekin ylös. Niin Kekko-
nenkin teki ja anoppi edelleen tekee. 
Vain siten näkee, onko paino muut-
tumassa johonkin suuntaan vai py-
syykö samana. 

Päivittäinen punnitseminen opet-
taa nopeasti näkemään, miten pai-
no seilaa päivästä toiseen. Nesteti-
la ja tavaran määrä suolessa voi hel-
posti vaikuttaa painoon kilon ver-
ran. Mistä näkee onko paino nousus-
sa? Anopilla on tähän järkevä sään-
tö. Jos paino on noussut kilon, hän ei 
tee mitään, koska se voi olla ohime-
nevä nestetilan muutos. Jos seuraa-
vanakin päivänäkin on kilo ylimää-
räistä, hän muuttaa kohtuullisesti 
syömistään, kunnes paino on palan-
nut ennalleen. 

Anopin sääntö toimii tietenkin toi-
sin päin. Jos paino yhtenä päivänä 
on kilon alempi kuin keskimäärin, ei 
kannata vielä ruveta juhlimaan. Jos 
vaaka näyttää alempaa painoa pa-
rin seuraavan päivän aikana, voi on-
nitella itseään. Kilon parin laihtumis-
ta voi juhlia esimerkiksi palkitsemal-
la itseään – jollakin kalorittomalla ta-
valla.

Vielä pieni neuvo. Painon seu-
rannassa tulee seurata kiloja. Mo-
net vaa´at ilmoittavat nykyään ras-
vaprosentteja ja muita lukuja. Yksin-
kertaisilla kotilaitteilla niiden tark-
kuus on varsin heikko. Lukujen seu-
raaminen ei välttämättä kerro, mitä 
oikeasti tapahtuu. Sen sijaan vaa´at 
ilmoittavat varsin tarkasti painon sa-
dan gramman tarkkuudella. Seurat-
kaa siis painoa ja merkitkää se muis-
tiin.  

A

K
VAA´ALLA KÄYNTI 
SUJUU PALJON 
LYHYEMMÄSSÄ AJASSA 
KUIN HAMPAIDEN 
HARJAUS.
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vat kolmiulotteiset liikkeet pronaatio ja 
supinaatio. Tämän nivelen liikkeet hah-
motamme helpoiten asettamalla jalka-
terän maahan ja siirtämällä painoa jal-
katerän sisä- ja ulkoreunalle pitäen kan-
tapään koko ajan maassa. Pronaatiossa 
kantaluu kääntyy sisäänpäin ja supinaa-
tiossa ulospäin. Rakenteensa ansioista 
alempi nilkkanivel pystyy omaksumaan 
eri asentoja kolmessa tasossa ja siten 
mukautumaan epätasaisiin maastoihin. 
Alemman nilkkanivelen supinoituessa 
keskitarsaalinivel lukittuu ja jalkateräs-
tä tulee erittäin tukeva. Varpaiden ty-
vinivelet päkiässä puolestaan ovat var-
paiden tyvessä sijaitsevia niveliä, jotka 
mahdollistavat varpaiden liikkeen ylös 
ja alas. Jalkaterässä ta-
pahtuu paljon liikettä 
kävelyn aikana ja pik-
kutarkan rakenteensa 
vuoksi se on altis toi-
mimaan virheellisesti 
kävelyn aikana.

Vaikka vasta viimei-
sinä puhumme varpais-
ta, eivät ne ole missään 
nimessä vähäpätöisimpiä jalkaterän osia. 
Varpailla on keskeinen tehtävä kävelyn 
aikana askeleen eteenpäin ohjaukses-
sa ja tasapainon ylläpitämisessä. Isovar-
paalla on yllättävän suuri ja merkittävä 
rooli jokaisen askeleen aikana, koska sen 
vastuulla on 40 prosenttia koko alaraa-
jan painosta. Isovarpaan tyvinivelen on 
ojennuttava noin 80 astetta, jotta kä-
velyn aikana askeleen ponnistus onnis-
tuu optimaalisesti. Jokainen voi itse ko-
keilla, miten omat isovarpaat liikkuvat. 
Monesti unohdamme varpaamme päi-
vän aikana emmekä ajattele niiden tär-
keyttä. Varpaat tarvitsevat liikkumati-
laa eikä niitä saa missään nimessä ah-

tauttaa pieneen kenkään.
Kuten huomaamme, kävelyyn vaa-

ditaan paljon liikettä monelta nivelel-
tä, samaan aikaan ja eri aikaan. Kaiken 
tämän lisäksi lihasten on toimitta-
va moitteetta. Omaksuttu, jatkuvasti 
toistuva virheellinen liikemalli alaraa-
joissa tai jalkaterässä johtaa usein jal-
kavaivoihin ja pahimmillaan vaivoihin 
myös muualla kehossa. Sen vuoksi on 
tärkeä tietää, minkälaista oma askel-
lus on. Jalkaterapeutti on 3,5 vuoden 
koulutuksen aikana perehtynyt käve-
lyn tutkimiseen, hyvän kengän omi-
naisuuksiin, lihasvoimien mittaami-
seen, nivelten liikkuvuuksien havain-
nointiin sekä liikkeessä tapahtuvien 

toimintojen arviointiin. 
Vastaanotolla käydään 
läpi laaja tutkimusva-
likoima, jonka avulla 
saadaan selville vaivo-
jen, kuten rasitusvam-
mojen syy. Tämän jäl-
keen valitaan jokaiselle 
yksilöllinen hoitomuo-
to, joka voi olla mitä ta-
hansa uusien kenkien 

hankinnasta uuden kävelytyylin oppi-
miseen. 

Tiesitkö, että tutkimusten mu-
kaan jopa 15 prosentilla diabeeti-
koista tulee elämänsä aikana ilme-
nemään vähintään yksi jalkahaava ja 
yleisin haavan paikka on isovarpaassa 
tai sen tyvinivelessä. Ei ole sattumaa, 
että haavapaikkana on juuri kävelyn 
eniten kuormittunut ja suurimmassa 
roolissa näyttelevä jalkaterän osa. On 
siis erityisen tärkeää, että askellukse-
si on kunnossa!

LÄHTEET

Ahonen, Jarmo – Sandström, Ma-
rita – Laukkanen, Raija – Haapa-
lainen, Jouni – Immonen, Seppo – 
Jansson, Laura – Fogelholm, Mika-
el 2002. Alaraajojen rakenne, toi-
minta ja kävelykoulu.
Kapandji, I.A. 1997. Kinesiolo-
gia II. Alaraajojen nivelten toimin-
ta Loimaa.

Larsen, Christian 2003. Füs-
se in guten Händen. Spiraldyna-
mik – programmierte Therapie für 
konkrete Resultate. 2. Painos.

Liukkonen, Irmeli – Saarikoski, 
Riitta 2007. Terveet Jalat.

Peltokallio, Pekka 2003. Tyypilli-
set urheiluvammat. CD-versio.

Perry, Jacquelin – Burnfield, Judith 
M. 2010. Gait analysis. Normal 
and pathological function. Se-
cond edition.

Simoneau, Guy G 2010. Kinesio-
logy of walking. Teoksessa Neu-
mann Donald A. (toim.) Kinesiolo-
gy of the musculoskeletal system. 
Foundations for rehabilitation.

Wilkinson, Jared – Palladino, 
Michael – Blume, Peter 2006. A 
Guide To Cutaneous Manifesta-
tions Of Diabetes. Podiatry Today.

OMAKSUTTU, JATKUVASTI TOISTUVA 
VIRHEELLINEN LIIKEMALLI ALARAAJOISSA TAI JALKATERÄSSÄ 
JOHTAA USEIN JALKAVAIVOIHIN JA PAHIMMILLAAN 
VAIVOIHIN MYÖS MUUALLA KEHOSSA.

vaikuttaa myös jalkapohjan jänne-
kalvo, joka kiristyy, kun kantapää ko-
hoaa alustasta ja varpaiden tyvini-
velet ojentuvat. Mitä syvemmälle jat-
kamme tutkimuksissamme jalkate-
rän rakenteesta, sitä paremmin huo-
maamme, miten hienovarainen ra-

kennelma se on. Vaatii täsmällistä 
lihaskontrollia, jotta jalkaterä toimisi 
kävelyn vaatimalla tasolla.

Kun katsomme jalkaterää kävelyn 
aikana, niin huomaamme, että kävelyn 
kannalta keskeisiä niveliä nilkan ja jal-
katerän alueella ovat ylempi ja alempi 

nilkkanivel, keskitarsaalinivel sekä var-
paiden tyvinivelet. Nilkkanivelet luovat 
perustan koko alaraajan ja jalkaterän 
toiminnoille. Ylemmän nilkkanivelen 
liikkeet ovat ojennus ja koukistus, jotka 
ovat meille jokaiselle tuttuja liikkeitä. 
Alemmassa nilkkanivelessä tapahtu-

VAATII 
TÄSMÄLLISTÄ 
LIHASKONTROLLIA, 
JOTTA JALKATERÄ 
TOIMISI KÄVELYN 
VAATIMALLA 
TASOLLA.

Omaksuttu, jatkuvasti 
toistuva virheellinen liike-
malli alaraajoissa tai jalka-
terässä johtaa usein jalka-
vaivoihin ja pahimmillaan 
vaivoihin myös muualla 
kehossa

Nilkkanivelet luo-
vat perustan koko 
alaraajan ja jalkate-
rän toiminnoille.
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Typpin 1 diabetes ja hyvä ruoka
Diabeteksen ruokavaliosuositukset eivät 
poikkea juurikaan koko väestölle annetuista 
ruokavaliosuosituksista. Poikkeuksena ovat 
mahdolliset lisäsairaudet, kuten munuaissairaus 
tai keliakia. Erityistilanteet on otettava huomioon 
yksilöllisellä ravitsemusohjauksella. 

Teksti: Suvi Vaaraniemi-Junnila, 
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Kuva: Shutterstock

Tyypin 1 diabetek-
sen hoito on kehitty-
nyt niin pitkälle, et-
tä lääkehoito antaa 
mahdollisuuden ruo-
kavalion joustami-
seen eri tilanteissa. 

Ateriainsuliinina käytetään yhä 
useammin ns. pikainsuliinia, 
jolloin sen annostelua on mah-
dollista muokata syötävän ruo-
an mukaan. Ateriasuunnitel-
mat ovat usein enää diagnoo-
sin alkuvaiheen työkalu, jonka 
avulla opitaan arvioimaan hiili-
hydraattien määrää ja annos-
telemaan insuliinit. Vähitellen 
hiilihydraattien laskemisesta 
ja ateriainsuliinin annostelusta 
sen mukaan olisi tarkoitus tul-
la niin luontevaa, että sen tu-
eksi ei tarvita kirjallista suun-
nitelmaa. Lähtökohtana ateri-
asuunnitelmassa on aina iän-
mukainen ja sopiva määrä ruo-
kaa, johon insuliinihoito mu-
kautetaan, ei toisinpäin. 

Lasten ja nuorten ruoka-
tottumukset ja ruokamäärät 
muuttuvat kasvun ja kehityk-
sen myötä, jonka vuoksi oli-
si hyödyllistä käydä ruokava-
lioasioita läpi ravitsemustera-
peutin kanssa säännöllisin vä-
liajoin. Myös insuliinihoidon 
muuttaminen, esimerkiksi kol-
mipistoshoidosta monipis-
toshoitoon eli lyhytvaikuttei-
sesta insuliinista siirryttäes-

sä pikainsuliinin käyttöön, vaa-
tii ruokavalioasioiden läpikäy-
mistä.

Hiilihydraattien laskemi-
nen saattaa diagnoosin alku-
vaiheessa tuntua hankalalta ja 
jäykältä tavalta hoitaa diabe-
testa. Mutta tosiasiassa ainoa 
tapa saada diabeteksen hoi-
to joustavaksi ja omaan elä-
mään sopivaksi, on oppia las-
kemaan hiilihydraatteja sekä 
tuntemaan erilaiset hiilihyd-
raatit. Tästä syystä olisikin tär-
keää saada hyvät valmiudet 
toteuttaa diabeetikon ruoka-
valiota ja hiilihydraattien arvi-
ointia ruokalautastasolla dia-
beteksen toteamisen jälkeen 
säännöllisesti. 

Usein tyypin 1 diabetes to-
detaan jo lapsuudessa, jol-
loin hoitovastuussa ovat lap-
sen vanhemmat. Diabeetikon 
hoidon ohjaus, kuten ravitse-
musohjaus, kohdistuu silloin 
vanhemmille. Kun lapsi kasvaa 
ja hänestä tulee itsenäisem-
pi, siirtyy diabeteksen hoitokin 
yhä enemmän hänelle itsel-
le. Tämä on tärkeä käännekoh-
ta, jolloin myös ravitsemuksen 
alkuohjaus tulisi saada uudel-
leen ja suunnata suoraan lap-
selle tai nuorelle.

Hiilihydraattien laskemi-
sesta ja insuliinien annoste-
lusta olisi tärkeä antaa lapsel-
le ja nuorelle myönteinen ku-

va heti alkumetreiltä asti, jot-
ta he ymmärtävät sen antavan 
myös vapauden toteuttaa dia-
beteksen hoitoa mahdollisim-
man joustavasti ja iänmukai-
sesti. Jos sitä tehdään ns. ot-
sa kurtussa koko lapsuusai-
ka, saattaa nuori mieltää sen 
elämää hankaloittavaksi asi-
aksi, joka ei tue hoitomyöntei-
syyttä jatkossa. Joskus diabe-
testa sairastavan lapsen kaik-
ki perheenjäsenet ovat aloit-
taneet noudattamaan diabee-
tikon ruokavaliota ja ateriaryt-
miä lapsen diagnoosin jälkeen. 
He kertovat voivansa itsekin 
paremmin sen ansiosta. Esi-
merkillä on vahva voima ja ku-
ten alussa mainitsin, sopii dia-
beetikon ruokavalio erinomai-
sesti koko väestölle. 

Hiilihydraatit ja kuitu
Hiilihydraattien laskemises-
sa huomioidaan määrän lisäk-
si myös niiden laatu. Erilaiset 
hiilihydraatit nostavat veren-
sokeria hieman eri tavoin. Dia-
beetikon ruokavaliossa pää-
paino on kuitupitoisissa hiili-
hydraatin lähteissä, kuten ko-
ko väestöllekin suositellaan. 
Kuitu hidastaa hiilihydraattien 
imeytymistä ja näin ollen myös 
verensokerin nousua. Dia-
beetikon ruokavalio voi sisäl-
tää myös tavallista sokeria ei-
kä diabeetikolle suunnitelluille 

erityiselintarvikkeille ole tarvetta. Ja-
nojuomissa on kuitenkin hyvä valita 
vähähiilihydraattinen tai hiilihydraa-
titon vaihtoehto, kuten light-mehu, 
jos vesi ei aina maistu.

Rasvan laatu
Rasvan laadulla edistetään sydänter-
veyttä, joka ei ole vain keski-ikäisten ja 
ikäihmisten juttu. Tiedetään, että ate-
roskleroosin merkkejä on nähtävissä jo 

varhaislapsuudessa veri-
suonten seinämissä. Dia-
beetikoilla erityisesti ko-
rostetaan sydänterveyt-
tä edistävää ruokavaliota. 

Ruokavaliosuosituk-
set eivät ole merkittä-
västi muuttuneet, mut-
ta viime aikoina on ollut 

huolestuttavana trendinä voin käy-
tön lisääminen kasvirasvojen kus-
tannuksella. Tämän ilmiön myötä on 
saatu myös aivan tuoreimpia tutki-
mustuloksia voin käytön lisääntymi-
sen yhteydestä sydän- ja verisuoni-
tautikuolleisuuden kasvuun. Siten 
ei voida liikaa painottaa rasvan laa-
dun tärkeyttä ruokavaliossa. Suosi-
taan siis pehmeitä kasvirasvoja ja vä-
hennetään kovia eläinkunnan rasvo-
ja. Lautastasolle vietynä nämä asiat 
yllättävät vielä monet, myös ne jotka 
ovat uskoneet toteuttavan-
sa sydänterveellistä ruoka-
valiota.

FAKTA

Ruokavalio on kokonaisuus, jon-
ka kokoamisessa tarvitaan joskus 
apua asiantuntijalta. Mutta en-
nen kaikkea hyvä ruoka tuo elä-
mänlaatua ja yhdistää ihmisiä sa-
man ruokapöydän äärelle jaka-
maan päivän kuulumisia!

T

HIILIHYDRAATTIEN 
LASKEMISESSA 
HUOMIOIDAAN 
MÄÄRÄN LISÄKSI MYÖS 
NIIDEN LAATU. 
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen vapaaehtoisten jäsenten voimilla toimiva 
liikuntatoimikunta järjesti toistamiseen koko perheen liikuntatapahtuman Tapanilan 
Urheilukeskuksessa.  Marraskuinen lauantaipäivä keräsi ilmoittautumisia  yli odotusten 
ja harmillisesti tällä kertaa eivät aivan kaikki innokkaat mahtuneet mukaan. 

Teksti ja kuvat: 
Kristiina Horsma

Päivän ohjelma piti sisäl-
lään valinnan mukaan jo-
ko seinäkiipeilyä, jousiam-
muntaa, Asahi- joogaa tai 
sählyä. Puolentoista tun-
nin aikana nämä lajit liikut-
tivat niin pienempiä kuin 

suurempiakin vieraitamme – jäse-
niämme  perheineen vauvasta vaa-
riin. Nauru raikui ja hiki virtasi! Kuu-
lumisia ja kokemuksia diabeteksestä 
ja elämästä yleensä vaihdettiin  su-
juvasti tiimellyksen keskellä. Diabe-
tes oli meidän väen väkevä yhdistävä 
tekijä, ja kuten arkielämässäkin ta-
voitteena, se kulki mukana ja rinnal-
la. Ei hallinnut hauskuuden ja riemun 
määrää! 

Lajikokeilujen jälkeen saimme 
nauttia yhdistyksen tarjoaman väli-
palan. Tämän väliajan aikana kokei-
limme joukkueemme heittäytymis-
kykyä – ja jo vain; saimme arvuutel-
la mitä mainioimpia ja taidokkaampia 
pantomiimiesityksiä! WAU! Tästä po-
rukasta  todella löytyi vaikka minkä-

moisia lahjakkuuksia! 
Liikunnallinen päivämme päättyi 

kokoporukan hohtokeilaukseen. Ra-
dat täytettiin perhekunnittain, tar-
vittaessa mentiin myös reippaas-
ti tuntemattomienkin ratakavereik-
si. Nauru ja lystinpito jatkui loppuun 
saakka! Olin huomaavinani, että 
nuorten keilaajien kesken taidettiin 
vaihtaa puhelinnumeroitakin – löytyi 
uusia ystäviä.  

Kuten varmasti tiedämme, ver-
taistukea voi saada monella tapaa. 
Koen, että tämä päivä antoi tähän 
oivan mahdollisuuden. Uuden ”D-ys-
tävän” löytäminen – voiko olla sen 
parempaa?

Me järjestäjät otimme toki jälleen 
opiksemme: ensi kerralla  mm. varau-
dumme alkukokoontumiseen parem-
min. Teemme yhteistyötä Tapanilan 
kanssa ohjeistuksista ja selvitämme 
esteettömän kulun mahdollisuuksia 
eri lajien pariin. 

Liikuntatoimikunnan tavoittee-
na on järjestää vastaavanlainen Per-

heliikuntatapahtuma pian uudel-
leen. Ponnistelemme sen eteen, et-
tä päivästä tulee entistä Isompi, Pa-
rempi ja jos vain  mahdollista, vielä-
kin Hauskempi! 

Kiitän liikuntatoimikunnan puoles-
ta kaikkia päivään osallistuneita. Toi-
vomme, että viihdyitte! 

Oikein aurinkoista ja reipasta alka-
nutta vuotta 2014!

Liikuntatoimikunnan puolesta,

Kristiina Horsma
D-tyttö Viivin äiti 

P

Syyskarkelointia Tapanilassa

Ravitsemus-
terapeutin ryhmät, 

kevät 2014 

PS.

Ps. Lauran isälle kiitos siitä, että 
toimit köyden päässä ”varmistuk-
sena” kun tämä rouva yritti kiive-
tä pitkin seinää… Varmistuksesta 
ei johtunut se, että matka päättyi 
aika lailla matalle tasolle.  Ensi-
kerralla sitten hiukan ylemmäs!

MAALISKUU 2014

Raskausdiabetes eli 
gestaatiodiabetes –ryhmä

• sisältö: gestaatiodiabeteksen ruokavaliohoito il-
man tai yhdistettynä insuliinihoitoon. Havainnol-
lisia käytännön esimerkkejä lautastasolle ja oman 
ruokavalion tarkistaminen yhdessä ravitsemus-
terapeutin kanssa. Teemoina mm. erilaiset hii-
lihydraatit, kuitu, rasvat ja ateriarytmi. Sisältöä 
muokataan jonkin verran myös ryhmään osallis-
tuvien tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. 

• 3 kokoontumiskertaa kerran viikossa torstaisin 
klo 16-17: 6.3, 13.3 ja 20.3

• paikka pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys
• osallistujia otetaan mukaan 8-10 (vähintään 5, 

jotta ryhmä toteutetaan)
• voit ilmoittautua ryhmään ottamalla yhteyt-

tä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistykseen 
p. 010 231 9400 , josta saat myös lisätietoja ja 
taustatietolomakkeen täytettäväksesi

• osallistumismaksu 150 euroa/kurssi

HUHTIKUU 2014

Munuaissairaus ja diabetes –ryhmä

• sisältö: diabeetikon munuaissairauden ruokava-
liohoidon kulmakivet ruokalautastasolla. Ruoka-
valion merkitys hyvän verensokeritasapainon ja 
verenpaineen saavuttamisessa 

• 3 kokoontumiskertaa kerran viikossa torstaisin 
klo 16-17: 10.4, 17.4 ja 24.4

• paikka pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys 
• osallistujia otetaan mukaan 8-10 (vähintään 5, 

jotta ryhmä toteutetaan) 
• voit ilmoittautua ryhmään ottamalla yhteyttä 

Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistykseen p.010 
231 9400 , josta saat myös lisätietoja ja tausta-
tietolomakkeen täytettäväksesi.

• osallistumismaksu 150 euroa/kurssi
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Tiesitkö: Diabeetikon 
suoli voi vuotaa! Teksti: Matti Tolonen, LKT, dosentti

Englantilainen Royal Surrey County Hospital on julkaisut juuri ensimmäisen tieteellisen 
tutkimuksen, jonka mukaan tyypin 2 diabeetikoilla on usein vuotava suoli. Suolen läpäisevyys oli 
suurentunut merkitsevästi, jolloin suolesta vuotaa vereen myrkyllisiä aineita, endotoksiineja. Ne 
aiheuttavat matala-asteisen kroonisen tulehduksen ja pitävät sitä yllä. Tila ilmenee kohonneina 
tulehduksen merkkiaineina (CRP-, IL-6- ja TNF-alfa) veressä. Tässä tutkimuksessa suolen 
läpäisevyyttä tutkittiin 20 tyypin 2 diabetesta potevan miehen ja 20 terveen kaltaistetun 
verrokin aineistossa radioaktiivisella kromin isotoopilla 51Cr-EDTA. 

“Tämä on ensimmäinen 
näyttö lisääntyneestä 
suolen läpäisevyydestä ih-
misen tyypin 2 diabetek-
sessä”, kirjoittavat tutkijat 
Ison-Britannian diabetes-
liiton lehdessä Diabete-

tes Medicine. A journal of the British 
Diabetic Association 2013 (HYPER-
LINKKI http://20.fi/11470).

Mikä on vuotava suoli 
-oireyhtymä?
Vuotava suoli (englanniksi leaky gut) 
on vielä monille lääkäreille ja muille 
terveydenhuollon ammattihenkilöil-
le tuntematon oireyhtymä. Kysees-
sä on biologinen häiriö, jossa suo-
len limakalvon läpäisevyys on lisään-
tynyt. Silloin ravinnon pilkkoutumat-
tomia vieraiden aineiden antigeene-
ja kulkeutuu suolen limakalvon läpi 
vereen. Seurauksena on matala-as-
teinen tulehdus, metabolinen endo-
toksemia, joka selittää muun muas-
sa tyypin 2 diabeteksessa myllertä-
vää kroonista matala-asteista tuleh-
dusta. Endotoksemia voi aiheuttaa 
myös lihavuutta ja pahentaa tyypin 
2 diabetesta. 

Terveen suolen limakalvon epi-
teelikerroksen solujen välissä on tii-
viitä liitoksia, joita tietyt proteiinit 
(okludiinit ja klaudiinit ym.) pitävät 
koossa, kuten sementti. Tiiviit liitok-

set muodostavat vierekkäisten solu-
jen välille läpäisyesteen, joka estää 
ionien, veden ja suurikokoisten mo-
lekyylien kulkua solujen välistä. Kun 
liitos pettää, syntyy solujen väliin ra-
koja, joista alkaa suoli vuotaa. Vuo-
tavan suolen aiheuttajana pidetään 
antibiootteja, toksiineja, parasiitte-
ja, hiivaa (esim. Candida albicans) ja 
muita infektioita, keliakiaa sekä keh-
noa ruokavaliota, jotka voivat lisätä 
suolen limakalvon epiteelikerroksen 
läpäisevyyttä. Tilaa tutkitaan tes-
tillä, jossa potilaalle annetaan juo-
tavaksi kahta sokeria (laktuloosi ja 
mannitoli). Ne eivät hajoa ohutsuo-
lessa. Jos näitä aineita erittyy virt-
saan, katsotaan että potilaan ohut-
suolen läpäisevyys on lisääntynyt tai 
että hänellä on imeytymishäiriöitä.

Voit katsoa kuvia tiiviistä liitoksis-
ta internetistä osoitteessa http://
tinyurl.com/y995npt.

Vuotava suoli voi aiheuttaa monen-
laisia epämääräisiä oireita, joihin 
kuuluvat vatsakipu, kaasunmuodos-
tus, rintakipu, lihassärky, nivelkipu, 
krooninen väsymys, uupumus, ah-
distus, mielialan vaihtelut, muistihäi-
riöt, atooppinen ihottuma, heikenty-
nyt vastustuskyky ja toistuvat virt-
satietulehdukset. 

Hoitomahdollisuuksia
Vuotava suoli -oireyhtymää yrite-
tään hoitaa monenlaisilla dieeteil-
lä, kuten gluteenittomalla ja kaseii-
nittomalla dieeteillä, hiiva- ja sieni-
lääkkeillä (esim. nystatiinilla), vähä-
hiilihydraattisella ruokavaliolla ja eri-
laisin ravintolisin, kuten berberiinillä, 
B12- ja D-vitamiineilla, glutamiinil-
la, probiooteilla (maitohappobaktee-
reilla) ja sinkillä. Suosittelen mittaa-
maan D-vitamiinin pitoisuuden see-
rumissa (S-D-25) mitataan ja nos-
tamaan sen 150–160 nmolin/l. Ber-
beriini – joka tehoaa erityisen hyvin 
Candida albicans -hiivaan – parantaa 
tutkitusti tiiviitä liitoksia ja voi siten 
ehkäistä ja parantaa vuotavaa suol-
ta ja sen aiheuttamia oireita. Ber-
beriini lievittää interferoni-gamman 
(IFN-γ) ja tuumorinekroositekijä al-
fan (TNF-γ) aiheuttamaa suolen epi-
teelin toimintahäiriötä.

P
”KYSEESSÄ ON 
BIOLOGINEN HÄIRIÖ, 
JOSSA SUOLEN 
LIMAKALVON 
LÄPÄISEVYYS ON 
LISÄÄNTYNYT.”
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Vieraana 
aurinkorannikon 
diabeetikoiden 
joulupöydässä Teksti: Henri Kuro 

Kuvat: Henri Kuro ja Katja Hietanen

Olen jo jonkin aikaa pyöritellyt mielessäni ajatusta, millaista olisi viettää nämä talvikuukaudet jossain 
vähän lämpimämmässä ja kuivemmassa paikassa. Viime vuosina niin monet ihmiset, joilla on ollut 
siihen mahdollisuus, ovat muuttaneet Espanjan Aurinkorannikolle. Päätimme avovaimoni kanssa 
ottaa asiasta selvää ja suuntasimme kokeilumatkamme aivan Joulun alla kohti Fuengirolaa. 

Olin jo aiemmin kuullut 
diabetesyhdistyksen Tar-
jalta, että Aurinkoranni-
kolla toimii oma diabee-
tikkojen alaosasto. Päätin 
jo Suomesta käsin kilaut-
taa puhelimella Torremo-

linoksella asuvalle puheenjohtaja Il-
po Saariolle ja sain häneltä muuta-
man hyvän vinkin muun muassa ma-
japaikan suhteen. 

Samalla sain myös kutsun Aurin-
korannikon diabeetikoiden joulupäi-
välliselle Fuengirolan Centro Finlan-
dian suomalaiseen Kukko-ravintolaan. 

Viikon mittainen matkamme su-
jui hienosti ja tutustuimme moniin 
eri paikkoihin aina Gibraltaria myö-
ten. Kelit suosivat meitä keskiläm-
pötilan ollessa päivisin 17-19 astet-
ta, melkein kuin tavallinen kesäpäivä 
Suomessa. 

Osallistuimme myös mielenkiintoi-
selle ”vähähiilihydraattiselle joulupäi-
välliselle”. Aurinkorannikon diabeetikot 
ovat jo vuosia suosineet ruokavaliota, 
jossa pääpaino kiinnitetään vähähiili-

hydraattiseen ravintoon. 
Niinpä joululautasellakin oli alkupa-

lana kahta sorttia herkullista lohta ja 
runsaasti raikasta paikallista salaattia. 

Pääruokana oli totta kai suoma-
laista kinkkua, mutta niin kinkku kuin 
laatikotkin oli kauniisti valmiiksi ase-
teltu lautaselle. 

Tavallisia perinteisiä joululaatikoi-
ta oli vähän ”viritelty”. Tarjolla oli kuk-
kakaali-parsa -pyreetä sekä riisitön-
tä porkkanalaatikkoa. Koko komeutta 
koristi perinteinen lanttulooranokare. 

Pirtsakan kirpeän marjaherkun jäl-
keen joimme vielä kahvit ja espanjalai-
set brandyt yhdistyksen tarjoamina. 

Hyvää oli ja riittävästi, eikä todella 
tullut yhtään ähky, vaan iltaa jaksoi 
jatkaa vielä pirteänä pitempäänkin. 

Aurinkorannikon diabeetikot ovat 
pääasiassa kakkostyyppiläisiä, joten 
heidän kohdallaan tuo ruokavalio on 
toteutettavissa vielä vähän eri taval-
la kuin meillä ykköstyyppiläisillä, joil-
le riittävä hiilihydraattien saanti on 
vielä tarkempaa. 

Suuri kiitos Ilpo Saariolle ja hänen 

siipalleen Siru Kinnuselle, joka tun-
tuikin olevan varsinainen puuhanai-
nen, jolla riitti energiaa myös kaiken-
laisen terveystiedon jakamiseen. 

Pirteää porukkaa tuntuvat olevan 
kaikki nämä tapaamani Espanjan dia-
beetikot. Nytkin heillä oli suunnitteil-
la ryhmämatka johonkin lähiseudulla 
sijaitsevaan kohteeseen. 

Palattuamme viikon auringossa 
oleskelun jälkeen takaisin Etelä-Suo-
men harmauteen ja kosteuteen mie-
lessä alkoi kyteä ajatus, että nauttisim-
me etelän keleistä seuraavalla kerralla 
reilusti pidemmän rupeaman… 

O

Pääruokana oli totta kai suomalaista kinkkua, mutta niin kinkku kuin laatikotkin oli kauniisti valmiiksi aseteltu lautaselle. 
Tavallisia perinteisiä joululaatikoita oli vähän ”viritelty”. Tarjolla oli kukkakaali-parsa -pyreetä sekä riisitöntä porkkanalaa-
tikkoa. Koko komeutta koristi perinteinen lanttulooranokare. 

”PIRTEÄÄ PORUKKAA 
TUNTUVAT OLEVAN 
KAIKKI NÄMÄ 
TAPAAMANI ESPANJAN 
DIABEETIKOT.”

Henri Kuro. Kirjoittaja on itse ykköstyypin diabeetikko.
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Lammi Pentti, 
Helsinki, puheenjohtaja, 
pentti.lammi@elisanet.fi
Olen tehnyt työurani yhdyskun-
tasuunnittelun parissa. Olen 1. 
tyypin diabeetikko ja nykyisin elä-
keläinen. Minulla on aikaa ja kiin-
nostusta yhdistystoimintaan. Eri-
tyisesti diabeetikoiden edunval-
vonta kiinnostaa. 

Päivi Parviainen, 
Kirkkonummi, 
varapuheenjohtaja, 
paivi.parviainen@kolumbus.fi
Työskentelen ammattisihteerinä 
valtionhallinnolla. 

Olen ollut aktiivisesti mukana 
erilaisissa yhdistyksissä, pitkään 
muun muassa Kirkkonummen Ko-
koomuksen sihteerinä. Toimin 
myös erilaisissa luottamusteh-
tävissä: lautamiehenä ja Kirkko-
nummen rakennus- ja ympäris-
tölautakunnan varapuheenjoh-
tajana…

Olen aktiivinen ja toimeen 
tarttuva järjestöosaaja. Naimisis-
sa, 2 lasta ja esikoisellanikin jo 2 
lasta.
Henkilökohtaisista syistä (II-tyy-
pin diabeetikko) tämä järjestö 
tuntui omalta ja uskon osaami-
seni ja kontaktieni hyödyttävän 
edunvalvontatyötämme.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Tiiu Aug, 
Espoo, tiiu.aug@hel.fi
Olen terveydenhoitaja ja kätilö. 
Perheessäni on kolme lasta ja 1 
lapsenlapsi, aviomies ja koira.

Olen syntynyt Virossa ja toimi-

nut siellä toiminut kätilönä teho-
hoidossa, ambulanssissa ja työ-
terveysaseman johtajana. Muu-
tin Suomeen vuonna 1990. Olen 
pätevöitynyt Suomessa kätilöksi 
1996 ja AMK terveydenhoitajak-
si 2001. Diabetestyötä ole tehnyt 
vuodesta 2000 alkaen - Karkkilan 
terveyskeskuksessa, sen jälkeen 
Naistenklinikalla tutkimushoita-
jana DMI potilaiden tutkimukses-
sa, tällä hetkellä työskentelen 
Töölön terveysasemalla.  Jostain 
syystä olen hurahtanut diabetes-
työhön, erityisesti insuliinihoito 
on mielenkiintoista ja aina oppii 
jotain uutta.

Hallikainen Pekka, 
Siuntio, 
pekka.hallikainen@luukku.
com

Härönoja Raija, 
Helsinki, 
raija.haronoja@gmail.com
Olen eläkkeellä ja koulutukseltani 
dieteetikko /kotitalousopettaja. 
Toimin ja olen toiminut jo usean 
vuoden ajan aktiivisesti yhdistys-
toiminnassa mukana. Kuulun täl-
lä hetkellä hallitukseen ja jatkan 
hallitustyöskentelyä mielelläni. 
    Olen Helsingin alueosaston ra-
hastonhoitaja ja Helsingin vam-
maisneuvoston varsinainen jä-
sen.  Huolehdin yhdistyksem-
me vaalirahakeräyksestä Helsin-
gin alueella. Toimin yhdistyksen 
myymälässä apuna tarvittaessa 
ja olen mukana eri tapahtumis-
sa kertomassa yhdistyksestäm-
me.  Huolehdin vesijumpan koor-
dinoinnista ja teatteriretkistä se-

kä vierailuista eri kohteisiin. Mi-
nulle on tärkeää palvella jäseniä, 
vaikuttaa diabeetikoiden kohte-
luun ja asiamme näkyvyys. Halu-
an ajaa diabeetikoiden, siis mei-
dän kaikkien yhteistä asiaa.

Kainulainen Jenna, 
Helsinki, 
jenna.kainulainen@
saunalahti.fi
Olen tyypin 1 diabeetikko, amma-
tiltani sairaanhoitaja AMK ja nyt-
temmin teologian yo.

Toimin aktiivisesti useilla alu-
eilla, olen muun muassa Helsin-
gin alueosastomme hallituksen 
jäsen, liikuntatoimikuntamme yh-
teyshenkilö ja Normikriittisen toi-
minnan työryhmäjäsen sekä kou-
lutusvastaava.

Haluan osaltani vaikuttaa yh-
distyksen tarjoamien toimintojen 
tasavertaiseen ja esteettömään 
saavutettavuuteen, diabeetikoi-
den toiveet ja kokemukset huo-
mioiden, edunvalvontaa ja ver-
taistukea unohtamatta!

Lassila Marita, 
Espoo, 
marita.lassila@kolumbus.fi
Olen 2. tyypin diabeetikko. Minul-
la on hoitoalalta neljä tutkintoa, 
mutta olen ollut eläkkeellä vuo-
desta 2009 työtapaturman ta-
kia. Vahvuuksiini voin laskea ver-
kostoni ja vertaistukitoiminnan 
muun muassa Hus Olka, ja olen 
monipuolinen järjestöaktivisti, 
mukana myös asukasfoorumis-
sa ja eri seuroissa. Diabeetikoiden 
edunvalvonta on erityisen lähel-
lä sydäntäni. 

Hallitus 2014
Haluan antaa oman kokemuk-

seni vertaistuessa ja verkostoitu-
misessa sekä verkostoni hallituk-
sen ja koko yhdistyksen käyttöön.

Lopuksi sanon: Positiivisuutta 
kehiin ja ajetaan yhdessä diabee-
tikkojen asioita eteenpäin!

Seppälä Marjo, 
Vantaa, 
marjo.seppala@pp2.inet.fi
Vantaan alueosaston varapu-
heenjohtaja, 1. tyypin diabeetik-
ko jo 30 vuoden ajan.  Toimin kan-
sainvälisessä kuljetusliikkeessä 
laskuttajana. Olen mielelläni mu-
kana kertomassa diabeteksesta 
niin messuilla kuin muuallakin. Lä-
heistuki ja vertaistuki kiinnosta-
vat erityisesti.

VARAJÄSENET:
Natunen Tuula, 
Vantaa, 
tuula.natunen@pp.inet.fi 
Olen talousasiantuntija ja olen 
toiminut 43 vuotta asiantuntija- 
ja esimiestehtävissä, hallinnon-, 
talouden- järjestelmien kehittä-
jänä.  Olen tätä nykyä myös Van-
taan alueosaston puheenjohtaja. 
Olen tyypin 2. diabeetikko.
Vahvuuksiani ovat: Hallinnon ja 
talouden osaaminen. Edunval-
vonta. Järjestöjyrä.

Halusin mukaan tähän yhdis-
tystoimintaan, koska edunvalvon-
ta on aina ollut minulle tärkeä. 
Uskon, että voin antaa ja välittää 
oman alueeni Vantaan jäsenistöl-
tä yhteiselle asiallemme ja yhdis-

tyksellemme käytännön tietoa, 
kokemuksia ja näkökulmia.  
Toivon rakentavaa toimintavuot-
ta.

Sonntag Mikaela, 
Helsinki, 
mikaela.sonntag@mendi.fi
Olen työskennellyt monella hy-
vinkin erilaisella alalla: hotelli- ja 
ravintola-alalla suoritustehtävis-
tä johtotehtäviin, koulunkäynti-
avustajana, ATK-tukihenkilönä 
sekä tullin palveluksessa verotuk-
sessa, rikostutkinnassa sekä hal-
linnossa. Vuonna 2013 jäin tullis-
ta työkyvyttömyyseläkkeelle, sa-
man vuoden syksyllä minut kou-
lutettiin Diabetesliiton kokemus-
kouluttajaksi. 

Luenkin omakohtaisen laa-
jan ja pitkän D1-elämäni edukse-
ni diabeetikoiden edunvalvontaa 
käsitellessä. "Meriiteikseni" voi-
si myös lukea vankan kielitaito-
ni; suomi, ruotsi ja englanti lähes 
samanarvoisessa asemassa sekä 
puhe - että kirjoituskielenä, rans-
ka ja saksa koulutasolla. Olen so-
siaalisesti melko lahjakas, mikä 
myös on osoittautunut edukseni 
monessa tilanteessa. 

Vahvuuksiani ovat tasapuoli-
suus, kärsivällisyys sekä oikeu-
denmukaisuus. Kuuntelen ja tark-
kailen asioita mielelläni monelta 
kantilta ennen kuin teen päätök-
seni, mutta olen näin ollen melko 
järkkymätön päätöksissäni jotka 
koen oikeiksi ja oikeutetuiksi.

Halusin mukaan hallitukseen 
ja aktiiviseen yhdistystoimintaan, 
sillä minulla on kokemuspohja-
ni ansiosta mielestäni paljon an-

nettavaa. Näen myös nykytoimin-
nassa joitain puutteita, jotka voi-
taisiin tehdä entistä paremmin ja 
haluaisin olla mukana tässä pa-
rannustoiminnassa.

Vietän aktiivista eläkeläisen 
elämää rajoituksistani huolimat-
ta. Laulan kuorossa, käyn 2-3 ker-
taa viikossa vesijuoksussa, lenk-
keilen koirani kanssa, matkailen 
mielelläni ja olen monessa yhdis-
tyksessä mukana. Olen naimisis-
sa, mutta meillä ei ole lapsia sai-
rauksien takia. Perhe on minul-
le kuitenkin äärettömän tärkeä - 
eritoten lapset ja nuoret (minulla 
on 12 siskonlasta ja 10 kummilas-
ta). Kahdella neljästä siskostani 
on minun lisäkseni tyypin 1 diabe-
tes sekä yhdellä siskonlapsellani. 
Minulla on tehty munuaisensiirto 
2005 sekä 2 saarekesolusiirtoa, 
minkä vuoksi selvisin muutamia 
vuosia täysin ilman lisäinsuliinia. 
Tämän lisäksi on muutamia "pik-
kuvikoja" mm. ruoansulatuskana-
van vaurioituminen, aivovamma 
insuliinishokin aiheuttaman vii-
kon tajuttomuuden surauksesta, 
50% kuurous, silmäpohjavaurioi-
ta sekä hermostovaurioita. Olen 
peruspositiivinen luonteeltani, 
mutta minullakin on masennus-
kaudet tuttuja.

Yhdistyksen henkilökunta:
Toiminnanjohtaja 
Tarja Hartman tj@psdiabetes.fi
Toimisto 
Piia Lainen toimisto@psdiabetes.fi
Diabeteshoitaja 
Riitta Linnanmäki-Rinne dh@ps-
diabetes.fi
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1. Miten tulit 
menneeksi Olkan 
potilastukikeskukseen?
Marita Lassila: ”Olin viime 
vuoden syyskuussa Tapiolas-
sa sydänmessuilla, jossa oli 
Olkasta infopiste. Hussin ke-

hittämispäällikkö kertoi Olkasta ja ver-
taistuesta. Tiesin heti ,että se on mun 
juttu, koska hoitajana tiesin, että ver-
taistuelle on kova tarve.”
Silpa Tenhunen: ” Vertaistueksi Ol-
kaan tuli luonnollisena jatkumona 
diabetesyhdistyksessä työskentely-
ni jälkeen. Olin miettinyt kyllä tukitoi-
mintaa aikaisemminkin, mutta vas-
ta nyt koin olevan valmis menemään 
i siihen mukaan. Alkavasta kurssista, 
jossa etsittiin vapaaehtoisia koulu-
tukseen, sain tiedon Tarjalta.”

2. Miten koet 
vapaaehtoistyöskentelyn 
Olkassa?
Marita: ”Työskentely Olkassa antaa 
niin paljon, että sitä on vaikea pukea 
sanoiksi, mutta sanoisin hyvä mie-
li, tarkoituksenmukaisuus, arvostus. 
Näet, miten voit auttaa ihmistä, joka 
on juuri kuullut sairastavansa jotain 
pitkäaikaista sairautta ja juuri siinä 
hädänhetkellä sinä olet siinä paikal-
la. Voit kuunnella ja auttaa kuuntele-
malla häntä! Hän ei ole enää yksin.
Silpa: ” Olin heti hyvin motivoitunut 
tukitoiminnasta ja se on vain vahvis-
tunut nyt kun aloitin Olkassa. Muistan 
oman oloni kuultuani sairaudestani ei-
kä ollut ketään jolta kyselisin, eikä ke-

tään kenen puoleen olisin kääntynyt 
ja kuka olisi kuunnellut huoleni odot-
tamattoman asian suhteen.”

3. Mitä teet siellä, 
konkreettisesti?
Marita: ”Opastan ihmisiä poliklini-
koille, labraan, röntgeniin, osastoille. 
Käyn osastoilla ja poliklinikoilla, mu-
kana tutkimuksissa ja hoidoissa se-
kä lääkäreissä potilaiden kanssa ja 
autan heitä sosiaalietuuksissa, po-
tilaan oikeuksissa ja missä ikinä hän 
sitten apua tarvitseekin. Mutta tär-
keintä on olla läsnä ja osata kuunnel-
la, mitä kullakin ihmisellä on sillä het-
kellä sanomista tai kysymistä! Kaik-
ki olemme yksilöitä, niin potilaat kuin 
vertaistukijat.”
Silpa: ” Olgassa ollaan palvelemassa 
asiakkaita, jotka tulevat lääkärin vas-
taanotolle eri pisteisiin laajaa sairaa-
lakompleksia. Käytävät sen kun jat-
kuvat ja jatkuvat ja remonttikin Hyk-
sissä vielä jatkuu. Se asettaa haas-
teita löytää haluttu kohde. Myös vas-
ta diagnoosin kuulleet ihmiset tule-
vat luoksemme ja keskustelemme ja 
annamme materiaalia sekä ohjeita, 
miten ottaa askelia uuden haasteen 
edessä. Keskustelut saattavat olla 
pitkiä. Meillä ei ole kiire.”

4. Kuinka usein olet Olkassa?
Marita: ”Olen Olkassa 1 - 2 kertaa vii-
kossa, mutta lisäksi käyn myös mui-
na päivinä heidän kanssaan tutki-
muksissa, lääkäreissä ja hoidoissa.”
Silpa: ”Työskentelyajan saa määrä-

tä itselle sopivana. Se voi olla ker-
ran kuukaudessa noin neljä tuntia tai 
enemmän.  Itse koen tärkeänä osal-
listua tässä vaiheessa kerran viikos-
sa, että opin tuntemaan talon ja sen 
tavat ihmisistä puhumattakaan.”

5. Miten henkilökunta kokee 
paikallaolosi?
Marita: ”Suurin osa henkilökunnas-
ta ottaa meidät hyvin vastaan tutus-
tuttuaan meihin ja toimintaamme. 
Mutta osa kokee meidät ehkä jonkin-
laisena uhkana omalle työlleen. Se 
on harmi, koska yhteistyöllä saamme 
paljon enemmän autettua potilaita! 
Henkilökunnan tieto ja taito yhdes-
sä meidän vertaistukihenkilöiden ko-
kemusten kanssa, siinä on sellainen 
paketti, ettei kukaan jää yksin ongel-
miensa kanssa!”
Silpa: ”Tutustumiskäyntini diabetes-
osastolla otettiin erittäin valoisasti 
vastaan. Sovimme jatkokuvioista ja lä-
hinnä teemme tietoiseksi henkilökun-
nalle, mitä teemme ja miten olemme 

paikalla ja saatavissa myös osastolle.
Ilahduin myös kovin nähdessäni mi-
nua aikoinaan hoitaneen hoitajan, 
joka huusi perääni, kun lähdin Laak-
son hoitopisteelle: "muista pistää 
joka kerran, kun olet syönyt".”

6. Miten potilaat kokevat 
paikallaolosi?
Marita: ”Potilaat ovat ottaneet mei-
dät vastaan mahtavasti. Jokainen, joka 
on törmännyt meihin, on ollut kiitolli-
nen sekä otettu siitä, että sairaalas-
sa on jollakin ollut heille aikaa: kuun-
nella, auttaa. opastaa... Se on herkkä 
hetki, kun potilas lähtee Olkasta ko-
tia kohti. Siinä on monta kertaa tul-
lut tunteet pintaan molemmin puolin 
ja silmäkulmia on pyyhitty kuiviksi.”
Silpa: ”Olkan ohjauspiste on saa-
nut paljon positiivista palautet-
ta. Usein ihmisillä on hyvin henki-
lökohtaisia kysymyksiä, johon he 
odottavat ja tarvitsevat helpotus-
ta, jotta selviävät arjesta juuri tässä 
ja nyt. Ja ilo on molemminpuolista, 
kun aina yksi tällainen solmu saa-
daan auki.”

7. Onko tehtävässä jatkuvuutta?
Marita: ”Jatkuvuus tulee, kun on 
saanut omia vertaistukipotilai-
ta. Heidät näet useasti, kun me-
net heidän kanssaan lääkäriin, tut-
kimuksiin ja vain kuuntelet ja jutte-
let heidän kanssaan. Tärkeintä Ol-
kassa on ,että meillä on heille aikaa, 
eikä ketään jätetä yksin! Monille se 
on ainoa paikka, jossa heillä on joku 
toinen ihminen vain heitä varten! 
Toivottavasti tämä konsepti löytää 
tiensä kaikkiin sairaaloihin. 

Olkassa olen tutustunut myös 
muiden yhdistysten ihmisiin ja hei-
dän kanssaan yhdessä on ollut hy-
vä työskennellä. Toivotan kaikki mu-
kaan vertaistukitoimintaan! Se antaa 
sinulle itsellesi enemmän kuin osaat 
kuvitellakaan.”
Silpa: ”Tehtävän jatkuvuus on kiin-
ni pilottihankkeen tarpeellisuudes-
ta jatkossa. Ray tukee tätä toimin-
taa ja tällä hetkellä on tavoittee-
na saada tämä toiminta koko maan 
kattavaksi toiminnaksi.”

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen Olkassa 
toimivat vapaaehtoiset esittäytyvät:

Potilastukipiste OLKA si-
jaitsee Meilahden torni-
sairaalan sisääntuloaulas-

sa. Paikka valittiin siten, että se on 
sairaalan aulassa helposti lähestyt-
tävissä. OLKAn pilottivaihe käynnis-
tyi huhtikuussa 2013 ja vuoden lop-
puun mennessä OLKAssa oli vierail-
lut jo 2300 kävijää. OLKAn toiminta 
kiinnostaa myös kansainvälisiä vie-
raita. Toiminta toteutuu yhteistyös-
sä Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY) 
ry:n ja HUS:n kanssa. Yhteisenä ta-
voitteena on palvella potilasta en-
tistä kokonais-valtaisemmin huomi-
oiden potilaan tarpeet hänen siirty-
essään pois erikoissairaanhoidosta. 
OLKA tekee yhteistyötä noin 40 eri 
potilasjärjestön kanssa. Vapaaeh-
toisina toimii noin 50 henkilöä. Poti-
lastukipiste OLKAn toiminta on saa-
nut jatkoa vuodelle 2014.

OLKA on matalan kynnyksen koh-
taamispaikka, jonne ovat tervetullei-
ta potilaat, heidän läheisensä, sai-
raalan henkilökunta sekä muut kävi-
jät. - OLKA on paikka, jossa on aikaa 
kohdata ihminen ja kuunnella, kertoo 
OLKAn koordinaattori Johanna Pikka-
rainen EJY ry:stä.  – Olemme OLKAs-
sa vapaaehtoisten, vertaistukihen-
kilöiden ja potilasjärjestöjen edus-
tajien kanssa ohjaamassa ja autta-
massa. OLKAssa toimii arkipäivisin 
kaksi päätoimista terveydenhuolto-
alan ammattilaista, joista toinen on 
HUS:n työntekijä.

OLKAn koordinoimaa TOIVO-ver-
taistukimallia toteutetaan osastoil-
la ja poliklinikoilla

- TOIVO-nimen taustalla on ajatus 

toivosta, jonka sairauden läpikäynyt 
ihminen, vertaistukihenkilö, antaa po-
tilaalle. Jo pelkällä läsnäolollaan hän 
voi luoda toivoa sairastuneelle ja sai-
rastuneen läheisille. 

Vertaistukihenkilön  toiminta 
osastolla on aina sovittu etukäteen 
osaston vastaavan kanssa. Ver-
taistukihenkilö tarjoaa keskustelu-
kumppanuutta tai läsnäoloa poti-
laan niin halutessa. Potilas päättää 
itse, mitä haluaa kertoa. Vertaistu-
kihenkilöltä vaaditaan erityistä tun-
neherkkyyttä ymmärtää potilaan ti-
la, koska toimitaan vakavien saira-
uksien parissa. Vertaistukihenki-
löt ovat omien kokemustensa myö-
tä kertoneet, että jo sairauksiensa 
alkuvaiheessa olisivat kaivanneet 
vertaistukea. Siksi he haluavat nyt 
itse toimia vertaistukihenkilöinä. 
– Tunnen, että voin pelkällä läsnä-
olollani antaa voimaa sairastuneel-
le, kertoo eräs vertaistukihenkilö.

Potilastukipiste 
OLKAn toiminta vakiintumassa

Potilastukipiste OLKA on osa 
EJY:n vuonna 2011 käynnistynyt-
tä Vertaisresepti-hanketta. Hank-
keen tavoitteena on juurruttaa 
potilasjärjestöjen osaamispää-
oma  osaksi potilaan hoitokoko-
naisuutta ja julkisen terveyden-
huollon rakenteita. 

Potilastukipiste OLKA

- internetissä www.hus.fi/poti-
laalle/potilastukipiste-olka
- facebookissa www.facebook.
com/PotilastukipisteOLKA

M

LISÄTIETOJA

Potilastukipiste OLKA | koordinaattori Johanna Pikkarainen 
olka@hus.fi, 050 3753914
Vertaisresepti-hanke | projektipäällikkö. Mari Sipilä 
mari.sipila@ejy.fi, 050 3827711
HUS | tiedottaja Tarja Nordman tarja.nordman@hus.fi, 040 7323444
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Vapaaehtoisten 
koulutus
 Koulutuksen sisältönä: HUS:n 

esittely, vapaaehtoistoiminta HUS:ssa, 
sairaalahygienian perusteet vapaaeh-
toiselle, vapaaehtoistoiminnasta yleen-
sä ja erityisesti juuri tässä sairaalassa 
sekä kohtaaminen sairaalassa.

Seuraavat vapaaehtoisten kou-
lutukset järjestetään maanantai-
na 9.12.2013 ja10.2.2014 klo 16.30-
20.00. Illat ovat samansisältöiset, il-
moittautua tarvitsee vain toiseen. Il-
moittautuneille lähetetään tarkem-
mat tiedot erikseen.

Ilmoittautumiset viimeistään viik-
koa ennen koulutuksen ajankohtaa.
 
Lukulähettilään 
tehtävään perehdytys
Perehdytyksessä  vapaaehtoisia val-
mennetaan mm. sairaan lapsen koh-

taamiseen kirjojen ja tarinoiden 
avulla, ilon ja lohdun tuomiseen ää-
neen lukemisen ja kertomisen kaut-
ta sekä mielikuvituksen valjastami-
seen työkaluksi. Lisäksi annetaan 
kirjavinkkejä ja tietoa muista tärkeis-
tä käytännön asioista. Valmentajina 
toimivat Annantalon lukulähettiläät 
kirjailija, käsikirjoittaja Annina Holm-
berg sekä kirjailija, näyttelijä Henri-
ka Andersson (ks. liite). Koulutus so-
pii sekä suomen- että ruotsinkielisil-
le. Pääkielenä valmennuksessa kui-
tenkin suomi. Annantalon lukulä-
hettilästoiminta kuuluu opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemiin Taika-
lamppuhankkeisiin. Toimintaa tukee 
myös WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Ensimmäinen lukulähettilään pe-
rehdytys järjestetään torstaina 
6.2.2014 klo 16.30-20.00. Ilmoittau-
tuneille lähetetään tarkemmat tie-

dot erikseen noin viikkoa ennen kou-
lutusta. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 27.1.2014.
 
TOIVO 
-vertaistukihenkilökoulutus
TOIVO -vertaistukihenkilökoulutus koos-
tuu yhden illan mittaisesta vapaaeh-
toisten koulutuksesta sekä yhden päi-
vän kestoisesta vertaistukihenkilökou-
lutuksesta. Vapaaehtoisten koulutuk-
sen voi käydä joko ennen vertaistuki-
koulutuspäivää tai sen jälkeen.

Vertaistukihenkilökoulutuksen 
ohjelmassa käsitellään seuraavia 
asioita: vertaistuki, oma sairastumis-
prosessi, kriisin kohtaaminen ja vuo-
rovaikutus.

Seuraava vertaistukihenkilökou-
lutus järjestetään keväällä. Tarkem-
masta ajankohdasta ilmoitamme 
myöhemmin.

Koulutus ja perehdytys

> 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  Hallituksen puuttuvan varsinaisen 

jäsenen valitseminen ja mikäli ny-
kyinen varajäsen tulee tälle paikal-
le, valitaan myös varajäsenen pai-
kalle uusi varajäsen

§ 8  Muut esille tulevat asiat
§ 9  Kokouksen päättäminen

KOKOUSKUTSU 
YHDISTYKSEN 
YLIMÄÄRÄISEEN 
KOKOUKSEEN

KOKOUSKUTSU 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ
MÄÄRÄISEEN KEVÄT
KOKOUKSEEN 2014

Aika: 27.2.2014 kello 17.00
Paikka: Kampin palvelukeskuksen juh-
lasali, Salomonkatu 19, 00100 Helsinki.
Kokoukseen tultaessa esitetään jä-
senkortti vuodelta 2014 ja henkilölli-
syystodistus.
Hallitus

Aika: 27.3.2014 kello 17.00
Paikka: Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomon-
katu 19, 00100 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokoukseen tultaessa esitetään jäsenkortti vuodelta 
2014 ja henkilöllisyystodistus.
Hallitus

ESITYSLISTA:
§ 1  Kokouksen avaus
§ 2  Kokouksen puheenjohtajan valinta
§ 3  Kokouksen sihteerin valinta
§ 4  Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaski-

jan valinta
§ 5  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 6  Työjärjestyksen hyväksymien
§ 7  Yhdistyksen toimintakertomuksen esittäminen ja hy-

väksyminen vuodelta 2013
§ 8  Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen ja hyväksymi-

nen vuodelta 2013
§ 9  Tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vastuuvapau-

den myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
§ 10 Sääntömuutos
 Koskee yhdistyksen sääntöjä § 2 ja § 5. Sääntömuu-

tosehdotus on nähtävillä yhdistyksen toimistolla myy-
mälän aukioloaikoina kaksi viikkoa ennen kokousta.

§ 11  Hallituksen esittämät muut asiat
§ 12  Jäsenten tekemät ehdotukset
§ 13  Kokouksen päättäminen

Kuva: Shutterstock

Ilmainen reippailutapahtuma 
diabeetikkolasten perheille

Huimalassa ma 10.3. klo 17–20 
Lasten reippaillessa, klo 17 alkaen kantasolututkimuksen 

professori Timo Otonkoski Helsingin Yliopistosta kertoo 
vanhemmille kantasolututkimuksesta ja sen 

mahdollisuuksista ykköstyypin diabeteksen hoidossa.

Illan aikana myös mahdollisuus verkostoitua keskenään sekä 
tutustua Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen toimintaan.

Tarjolla pientä purtavaa klo 18.

Ilmoittautuminen 
5.3. mennessä 

toimisto@psdiabetes.fi tai 
050 5629446. Ilmoittautuessasi 
kerro, montako lasta ja aikuista 

perheestänne osallistuu.

Juvankartanontie 15, Espoo
Lisätiedot: www.huimala.fi

 Tervetuloa!
Toivottaa

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys ry
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TAPAHTUMAT

Pääkaupunkiseudun 
alueella tapahtuu

TAPAHTUMAT

Ryhmät kokoontuvat kevätkaudella 
tammikuusta toukokuuhun.

Maanantaikerho Kampissa
Maanantaisin klo 12 – 14, paikka Kam-
pin palvelukeskus, Salomonkatu 19, 
Helsinki, 1. kerros. Yhteyshenkilö-
nä toimii Tuula Olander, puhelin 040 
962 3580.

Tiistaikerho yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13 – 
15 yhdistyksen toimitilassa, Malmin-
katu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, 
kahvit keitetään.  Yhteyshenkilönä 
toimii Salli Konttila-Heiska, puhelin 
040 521 7609.
 
Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 
15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden 
toinen keskiviikko klo 12 – 15. Yritäm-
me saada tapaamisiin luennoitsijoita 
ja muutenkin keskustelemme diabe-
teksesta ja päivän tapahtumista. Ke-
väällä ja syksyllä käymme yhden ker-
ran esimerkiksi teatterissa tai syömäs-
sä. Yhteyshenkilönä Kaija Siltala, pu-
helin 040 540 3343. Jalkaterapeutti 
vierailee 12.2. kerhossa.
  
Tikkurilan kerho
Kerho kokoontuu kuukauden ensim-
mäisenä torstaina klo 15.30 - 18.00 
Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirin-
ne 4, Tikkurila.  Yhteyshenkilönä Tuu-
la Natunen, puhelin 040 046 9055, 
tuula.natunen(at)pp.inet.fi. Teatte-
ria, retkiä, luentoja.
 
Länsi – Vantaan kerho 
Kerho kokoontuu kuukauden ensim-

mäisen parillisen viikon torstaina kel-
lo 14.00 alkaen Monitoimitila Arkissa, 
Liesitori 1, Myyrmäki.  Yhteyshenki-
lönä Sirpa Ritvos, puhelin 040 708 
3018, sirpa.ritvos@gmail.com. Kes-
kustelemme muun muassa terveel-
lisestä ruoasta ja liikunnasta, jalka-
terapeutti luennoi 6.3.
 
Länsimäen kerho
Kerho kokoontuu joka maanantai klo 
13.00 - 14.30, Maalinauhantie 15 B. 
Yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, pu-
helin 044 305 5840. Vertaistukikes-
kusteluja, esittelyitä, retkiä.
 
Hakunilan kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä tiistaina kello 18.00 Ha-
kunilan kirkon kirjastossa, Hakunilan-
tie 48. Yhteyshenkilönä Anja Heiniölä, 
puhelin 050 352 2583, anjaheini(at)
saunalahti.fi. Paljon mielenkiintoista 
ohjelmaa tiedossa, askartelua, luen-
toja, retkiä. Suunnittelemme myös 
yhteistyötä Sydänyhdistyksen kans-
sa. Ryhmät kokoontuvat tammikuus-
ta toukokuuhun.
 
Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho kokoontuu pääsään-
töisesti joka kuukauden 3. torstai kello 
13.00. Paikka: Kirkkonummen palvelu-
keskus Palvelutalolla (Rajakuja 3). Va-
paamuotoista keskustelua osallistu-
jille tärkeistä asioista. Tervetuloa dia-
beetikot ja heidän läheisensä.
Kirkkonummen toimijat ovat: puheen-
johtaja Jukka Heikkinen, sihteeri Sari 
Ranta, Anita Niiranen

Espoon kerho,  ”BETES-kahvilassa” 
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kai-
kille diabeetikoille, läheisille ja riski-
ryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia 

ja kokemuksia. Välillä meillä on alus-
tajia eri aiheista. Kokoontuminen jo-
ka toinen (parillinen) maanantai kel-
lo 17 – 19. Paikkana Espoon Keskuk-
sessa sijaitseva Ravintola Kannun-
kulman kabinetti Kannunsillankatu 
2, 02770 Espoo. Yhteyshenkilö Osmo 
Tuppurainen puhelin 040 703 2224. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Aktiivisten diabeetikkojen 
vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu aikuisille 1-tyyp-
piläisille ja nuorille 2-tyyppiläisille. 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
yhdistyksen toimistolla 19.2., 26.3., 
23.4., klo 17-19. Ilmoittautuminen-
toimisto@psdiabetes.fi.

Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuis-
tossa kello 18 - 19.30.  Kevään ko-
koontumiset ma 3.2., ti 4.3., to 3.4. 
ja ma 5.5. Tarjolla iltapalaa 3 €/ per-
he. Osoite on Vanhan-Mankkaanku-
ja 2 A. Paikalle pääsee busseilla 15, 
18, 35, 43, 109 ja 110. Lähellä Alepa, 
asukaspuisto jää sen taakse. Edustal-
la on parkkipaikkoja, lähimmät Kokiky-
läntien puolelta käännyttäessä. Läm-
pimästi tervetuloa mukaan jakamaan 
kokemuksia ja näkemyksiä diabeetik-
kolapsiperheiden arjesta!

Täällä myös lapset tapaavat ja tu-
tustuvat toisiin diabeetikoihin. Kerhon 
vetäjät: Inkeri, inkeri.marttila@utu.fi, 
040 5050 233 ja Yvette, yvette.sar-
kijarvi@gmail.com, 040 863 9218.  
 
Kirkkonummi 
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoper-
heet kokoontuvat Kirkkonummella, 

seurakunnan kerhotiloissa Laajakalli-
ossa (osoitteessa Tarutie 1 C) klo 18–
20, katso kokoontumisajat www.ps-
diabetes.fi. Tiedustelut sähköpostitse 
diabetesperhe.lu@hotmail.fi, tai 040 
– 930 6773 / Riina Kanerva.

Vantaa - UUSI!
Perhekerho on avoin kaikille lapsi-
diabeetikoille, heidän perheilleen ja 
läheisilleen. Kerhosta saat vertais-
tukea, ymmärrystä, kannustusta ja 
mahdollisesti uusia ystäviä. Kerhos-
sa on tarjolla pientä välipalaa. Per-
hekerho kokoontuu Vapaaehtoista-
lo Violassa, Orvokkirinne 4 (Tikkuri-
lan neuvolan vieressä). Yhteyttä voi 
ottaa vantaaperhekerho@gmail.com. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kokoontumisajat: ke 22.1 klo 18 - 
20, ke 26.2 klo 18 - 20, su 23.3 klo 15 
- 17, su 27.4 klo 16 - 18, ke 21.5 klo 
18 – 20. Facebookiin on perustettu 
perhekerholle oma ryhmä Vantaan 
D-perhekerho.

Helsinki  
Nykyisten kerhon vetäjien omat lap-

set ovat kasvaneet jo niin isoiksi, et-
tä tarvitsemme uusia perhekerhon 
vetäjiä Helsinkiin. Oletko kiinnostu-
nut vetämään perhekerhoa? Opas-
tamme alkuun. Ole yhteydessä yhdis-
tykseemme toimisto@psdiabetes.fi.
 
Diabeetikkolasten 
vanhempien vertaistukiryhmä
Diabeetikkolasten vanhemmille tar-
koitetun vertaistukiryhmän tapaa-
misajat: 26.2., 2.4., 7.5., 11.6. klo 17 – 
19 Malminkatu 24 D 38, 00100 Hel-
sinki.. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
toimisto@psdiabetes.fi.  

 

Vesiliikunta
Helsinki, Mäkelänrinteen Uimakes-
kuksessa, tiistaisin klo 14.10 – 14.40. Ei 
vapaita paikkoja tällä hetkellä, tiedus-
telut Raija Härönoja 050-323 2035.

Myyrmäki, maanantaisin 14.30 - 
15.00. Hinta jäseniltä 40,-, ei jäsenil-
tä 50,-, lisäksi uimahallin pääsymaksu. 

Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Sir-
pa Ritvos, puhelin 040 708 3018, sir-
pa.ritvos(at)gmail.com. Myös jatkavi-
en tulee ilmoittautua.

Tikkurilan vesivoimisteluryhmän ke-
vätkausi jouduttiin perumaan, koska 
ilmoittautuneita oli niin vähän. Py-
rimme järjestämään ryhmän syksyk-
si. Mikäli olet kiinnostunut, voit jo etu-
käteen ottaa yhteyttä Britta Roosiin, 
britta.roos(at)pp1.inet.fi, puhelin 040 
019 1984.

Olarin vesiliikuntaryhmä miehille ja 
naisille tiistaisin Olarin uimahallis-
sa (Yläportti 4 A-B, 02210 Espoo) 15 
kertaa 14.1. – 29.4.2014 (ei hiihtolo-
maviikolla) Naisten ryhmä klo 19.00 
-19.45, Sekaryhmä klo 20.00 -20.45

Juoksua ja jumppaa altaassa ai-
kuisliikuntaohjaajan johdolla. Sopii 
erityisesti liikuntaa aloitteleville, vä-
hän liikkuville ja/tai painonhallinnas-
ta kiinnostuneille. Hinta 50 euroa. Ky-
sele vapaita paikkoja Eija Leeve puhe-
lin 040 50 888 08 arki - iltapäivisin. 

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

VINKKI
Seuraa eri liikuntaryhmien 

kokoontumista yhdistyksen 
www-sivuilta :www.psdiabetes.fiViikottain ympäri pääkau-

punkiseutua monenlaista 
aktiviteettia!

Kuva: Shutterstock

3534



Tapahtumia
Mäkelänrinne/Tapiolan uimahallit, 
vuoroviikoin kello 17.00, tapaaminen 
vesijuoksuradalla. Parilliset viikot Tapi-
olassa ja parittomat viikot Mäkelänrin-
teellä.  Juoksemme ensin 30 – 45 mi-
nuuttia, jonka jälkeen siirrymme ”te-
rapia-altaaseen” harrastamaan ve-
sijumppaa 15-30 minuuttia niin, et-
tä kokonaistreeniajasta muodostuu 
vähintään tunnin mittainen sessio.

Vesiliikunnan jälkeen kokoonnum-
me kahvioon vertaistuen ja leppoisan 
keskustelun merkeissä rentoutumaan 
ja viihtymään lämpimän kupposen 
parissa.  Vesijuoksuryhmätapaami-
set ovat täysin vapaaehtoisia, ei siis 
ole sitoutumispakkoa tai ilmoittautu-
mispakkoa, vaan periaatteeni on, et-
tä mukaan tullaan, kun se itselle tun-
tuu hyvältä.

Ryhmä on täysin omakustantei-
ne, eli maksaa pelkästään uimalipun 
hinnan. Minä en myöskään ”maksa” 
yhdistykselle ryhmänvetäjän omi-
naisuudessa mitään, vaan vedän tä-

tä ryhmää ihan omaksi ilokseni. To-
sin minullakin on sairaspäiviä tai jos-
kus muita esteitä, jolloin en voi ”ve-
tää” ryhmää. Yritän näistä esteistä-
ni toki aina ilmoittamaan ennakkoon.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
diabetestyypistä tai iästä riippumatta. 
Ainoa kriteeri on uimataito, eikä vält-
tämättä edes se, mikäli haluaa tulla 
vaan vaikka kahvittelemaan eikä al-
taaseen aio lainkaan. Edes diabetes-
diagnoosia ei vaadita, vaan perheen-
jäsenet ja kiinnostus diabetesta koh-
taan riittää. Lisätietoja mikaela.sonn-
tag@mendi.fi 

Pilates
Oulunkylän liikuntapuisto torstasin 
kello 11.15 – 12.05. Osoite Käskynhal-
tijantie 11, 2.kerros, peilisali. Hinta 35 
€ kevätkausi 13.1. – 24.4. Ilmoittautua 
voi tunnin alussa, tai soittamalla 040 
750 2477 /Päivi tai www.ractusry.fi 
. Katso tarkempi Pilateksen esittely 
toisaalta tästä lehdestä.

Lentopalloa
 PS-lentis pelailee syyskuusta joulu-
kuulle sunnuntaisin klo 17 - 18.30 Ki-
sahallilla Töölössä lentopalloa ”peh-
mo” -säännöin. Porukassa on 20–75 
-vuotiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä 
on liikkuminen, ei hampaat irvessä pe-
laaminen. Yhteyshenkilö on Kari Kor-
telainen 040 342 4340.

Asahi
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtois-
talo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila 
(Vantaa) tammikuusta toukokuuhun.

 Kuntosali
Kuntosali Koivukylän Vanhustenkes-
kuksessa Karsikkokuja 13 perjantaisin 
klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautua voi Jaak-
ko Vastamäelle puhelin 040 511 6298.
 
Keilaamaan (2 ryhmää) 
– ei ikä-rajaa!
1. Leppävaarassa. Bowl Circus Sello, 
Kauppakeskus Sellossa.

Joka viikko torstaisin 12.30 - 14.00. 
Omakustannehinta (hallin päivähin-
ta). Ilmoitathan tulostasi mielellään 
vuorokautta ennen Jaakko Messala 
gsm 040 733 4386 tai Lilja Mitlöh-
ner gsm 040 545 7078.

Perhesählyä Espoossa
Tervetuloa pelaamaan sählyä, yk-
sin tai yhdessä koko perheen voimin! 

Tiistaisin klo 18-19.00, 21.1-
6.5.2014. Paikkana Espoon Kiven-
lahti, Meritorinkoulu, Merivalkama 9, 
02320 Espoo.

Voit tulla kerran kokeilemaan, käy-
dä treeneissä silloin tällöin tai napa-
ta tästä hyvän säännöllisen harras-
tuksen. Sählyvuoroon osallistuminen 
on jäsenille perheineen maksutonta.

Pelaamme yhdessä, aikuiset ja lap-
set sulassa sovussa. Mukaasi tarvit-
set sisäpelikengät, vesipullon ja mai-
lan, jos sellainen Sinulta löytyy.  Yh-
distyksellä on lainamailoja pelipaikal-
la.  Lisätiedot: kristiina@horsma.fi Ter-
vetuloa reippailemaan!

Facebook, Liikuntatoimikunta on 
Facebookissa, jossa ilmoittelemme 
liikuntatapahtumista. Avoimen ryh-
män sivun nimi on ”Liikunta ja Diabe-
tes – Teräspiikit”. Tervetuloa mukaan!

Endurance 24h – ultrajuoksu Esport 
Areenassa Espoon Tapiolassa 22.-
23.2.2014 (http://www.endurance.
fi/24/). Hallijuoksu 400 metrin ra-
dalla, jossa suunta vaihtuu kuuden 
tunnin välein.

Seuraa tyypin 1 diabeetikon Juben 
harjoittelublogia osoitteessa http://
dbultra.blogspot.fi/

Vanhempien vertaistukiryhmä
Diabeetikkolasten vanhemmille tar-
koitettu vertaistukiryhmä kokoon-
tuu jatkossakin, mutta 2014 kokoon-
tumisia ei ole vielä päätetty.  Lämpi-
mästi tervetuloa mukaan jakamaan 
kokemuksia ja keskustelemaan dia-

beetikkolapsiperheen arjesta mui-
den vanhempien kanssa. Tapaamme 
yhdistyksen tiloissa osoitteessa Mal-
minkatu 24 D 38. Yhteyshenkilö Tei-
ja Laakkonen. Ilmoittautuminen toi-
misto@psdiabetes.fi. 

Aktiivisten diabeetikkojen 
vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu aikuisille 1-tyyp-
piläisille ja nuorille 2-tyyppiläisille. Ko-
koonnumme kerran kuukaudessa yh-
distyksen toimistolla. Jatkuu tammi-
kuussa. Ilmoittautuminentoimisto@
psdiabetes.fi.

Hei sinä nuori noin 17–25-vuoti-
as diabeetikko.

Nyt sinulla on loistava mahdol-
lisuus päästä tapaamaan muita 
samanikäisiä diabeetikoita.

Tiistaina 11.2. alkaa siis uu-
si ryhmä nuorille diabeetikoille. 
Tule sinne viettämään aikaa mui-
den diabeetikkonuorten kanssa ja 
suunnittelemaan lisää toimintaa.

Ryhmä kokoontuu joka toinen 
tiistai (25.2., 11.3., 25.3….) Pääkau-
punkiseudun Diabetesyhdistyk-
sen tiloissa klo 17-19. Osoite on 
Malminkatu 24 D 38, 00100 Hel-
sinki. Tiedustelut ja yhteyshenki-
lö Anssi Mykkänen anssi_mykka-
nen@hotmail.com.

 

Länsi Uudenmaan kartanoita
Teemme päiväretken 10.5.2014 Uu-
denmaan kartanoihin.

Lähtö tapahtuu Kiasman edestä 
klo 8.00 josta lähdemme kohti Fager-
vikia, siellä opas kertoo alueen histo-
riasta ym. Lounas: Firskarssin alueel-
la ravintola Kupartpajassa. Lounaalla 
tarjotaan kaksi lämminruokavaihtoeh-
toa ja lisäksi salaattipöytä. leipää, yrt-

tituorejuustoa, kahvia tai teetä.
Lounaan jälkeen tutustumme alu-

eeseen, jonka jälkeen lähdemme koh-
ti Mustion linnaa. Kierros linnassa si-
sällä. Mustiosta matka jatkuu Sauk-
kolan maalaispuotiin, jossa voi teh-
dä tuliaisostokset.

Matkan hinta 85 euroa/henkilö. Il-
moittautumiset 30.3.2014 mennessä 
(ei  klo 15 - 20 välillä) Raija Härönoja 
puhelin 050 323 2035.

Teatteri
15.5. klo 19.00 Karnake komedia, Hel-
singin Kaupunginteatteri pieni näyt-
tämö. 26 €, paikat rivi 3 ja 4. Tieduste-
lut ja ilmoittautuminen Raija Häröno-
ja puhelin 050 323 2035.

2.4. klo 19.00 Huijarin muistiin-
panot, Helsingin Kaupunginteatteri 
pieni näyttämö. 32 /34 euroa. Paikat 
keskellä rivit 3, 4 ja 5. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Raija Härönoja pu-
helin 050 323 2035.

Vaalit toukokuussa
Europarlamenttivaalit pidetään tou-
kokuussa ja tulemme tarvitsemaan 
Pieni ele-keräykseen lipasvahteja.

Ennakkoäänestys on 14.5 - 20.5., ja 
varsinainen vaalipäivä on 25.5.2014. 
Keräyspaikkamme selviävät myöhem-
min, mutta mikäli sinulla on mahdol-
lisuus olla keräysvalvojana 

Vantaalla vaikkapa pari tuntia, ota 
yhteys Marjo Seppälä, marjo.seppa-
la@pp2.inet.fi, puh. 040 708 9542.

Espoossa Marita Lassilaan, mari-
ta.lassila@kolumbus.fi

Kirkkonummella toimisto@psdia-
betes.fi.

Helsingissä Raija Härönojaan, rai-
ja.haronoja@gmail.com 

Katso luennot takakannesta.

TAPAHTUMAT TAPAHTUMAT

Kuva: Shutterstock
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Kyseessä on jalkaterapeut-
tiopiskelijoiden Susanna 
Vainion ja Satu Viljannon 

Metropolia Ammattikorkeakoulus-
sa jalkaterapian koulutusohjelmassa 
tehtävä opinnäytetyö. Se käsittelee 
diabeetikoiden nilkkanivelten liikera-
joitusta sekä jalkapohjan kuormitus-
muutoksista johtuvia painepiikkejä, 
jotka ovat suuri altistava tekijä dia-
beettisille haavoille.

Etsimme tutkimusta varten kai-
kenikäisiä 1- ja 2-tyypin diabee-
tikoita, joilla on mahdollisuus ke-
vään (huhti-toukokuu) 2014 aikana 
osallistua tutkimuksiimme useam-
man kerran viikossa ainakin muuta-
man viikon ajan. Osallistujilta edelly-
tetään, että heillä ei ole aikaisempia 
nilkan nyrjähdyksiä tai murtumia ei-
kä alaraaja-amputaatioita. Myös dia-

beettiset haavat ovat este tutkimuk-
seen osallistumiselle.

Nilkkanivelen liikerajoitus vaikut-
taa usein kävelyyn, jolloin jalkapoh-
jan kuormitusalueissa saattaa tapah-
tua muutoksia ja syntyy painepiikkejä.

Tarkoituksena työssä on mobi-
lisoida liikerajoitteista nilkkanivel-
tä ja seurata, miten nilkan liikkuvuus 
muuttuu sekä muuttuuko jalkapoh-
jan kuormitus kävelyn aikana. Ta-
voitteena on lisätä tietoisuutta mo-
bilisaation käyttömahdollisuuksista 
diabeetikoilla.

Työn on tarkoitus valmistua 
31.12.2014 mennessä.

Alkututkimukset suoritetaan Met-
ropolia AMK:n toimipisteessä Vanha 
Viertotie 23, 00350 Helsinki, maalis-
huhtikuun 2014 aikana, jolloin valit-
semme tutkimukseen osallistujat.

Etsitään diabeetikoita 
opinnäytetyön tutkimukseen

Mitä on Pilates?
Pilates -menetelmä on saksalaisen 
Joseph Hubertus Pilateksen 1880 – 
1967 luoma kehonhallintamenetelmä. 

Pilateksen tavoitteena on kehit-
tää optimaalista toiminnallista ryhtiä, 
vahvistamalla  keskivartalon aluetta.  

Pilates – harjoitteet:
•  käynnistävät keskivartalon syvi-

en lihasten aktivoimisen ja useim-
miten ne toteutetaan lateraalisen 
hengityksen rytmissä. 

•  pyritään saamaan kehon eri osat 
hyvään toiminnalliseen yhteyteen 
toistensa kanssa. 

•  Pilates menetelmä vahvistaa: sy-
viä lihaksia, hyvää ryhtiä, ylläpitä-
viä lihaksi, jotka myös koordinoivat 
taloudellista ja vähäenergistä tu-
ki- ja liikuntaelinten käyttöä. 

•  harjoittelut vaatii tarkkaa keskit-
tymistä ja harjoitteiden puhdasta 

suorittamista     
•  Pilates-liikkeiden teho perustuu kuu-

teen harjoitteluun: tarkkuus, keskit-
tyminen, keskittäminen, kontrolli, 
virtaus ja hallittu hengittäminen. 

•  Pilates -harjoittelu kehittää voimaa, 
kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhal-
lintaa sekä kehotietoisuutta.

Pilates -menetelmästä hyötyvät niin 
kuntoilijat, urheilijat kuin muutkin lii-
kunta-alan ammattilaiset. Sen avulla he 
voivat parantaa ryhtiään ja kehonhal-
lintaansa. Lisäksi he voivat oppia käyt-
tämään kehon niveliä ja lihaksia tasa-
puolisesti, jolloin liian aktiiviset lihak-
set rentoutuvat ja keskivartalon lihak-
set yhdessä ryhtiä tukevien lihasten 
kanssa vahvistuvat. Pilates- menetel-
mä on kaikille liikkujille sopiva, loogi-
nen ja aina uusia haasteita tarjoava lii-
kuntamuoto. Sitä käytetään myös tu-
ki- ja liikuntaelinten kuntouttamiseen.

Pilates senioreille

>

Kevätkausi 13.1.-24.4.

Oulunkylänliikuntapuistossa 
Käskynhaltijantie 11, 2krs, peili-
sali. hinta 35€, meillä käy myös 
smartum, virike ja tykysetelit.
      to klo 11.15-12.05 Pilates
Voit ilmoittautua tunnin alussa, 
soittamalla 040 750 2477
/Päivi tai  www.rectusry.fi

Tiedustelut ja yhteyden-
otot 9.3.2014 mennessä:

Susanna Vainio, 
susanna.t.vainio@metropolia.fi 
Satu Viljanto, satu.viljanto@
metropolia.fi

  

Saatatte soveltua tutkimukseen, mikäli 

  

 Teillä on tyypin 2 diabetes ja olette täysi-ikäinen 

 diabeteshoitonne on pysynyt muuttumattomana 
kolme kuukautta ennen tutkimuksen alkua  

 ette käytä insuliinia 

 käytössänne on yksi tai kaksi seuraavista 
tableteista: 

 metformiini vähintään 1500 mg/vrk (esim. 
Diformin® Retard, Glucophage®, Oramet) 

 sulfonyyliurea (esim. Amaryl®, Glimepirid) 

 glitatsoni (esim. Actos®) 

 pitkäsokerinne (HbA1c) on välillä 7.0 – 10.5% 
(53 – 91 mmol/mol) 

 pystytte käymään runsaan vuoden aikana noin 
12 kertaa tutkimuskeskuksessa 

KLIININEN LÄÄKETUTKIMUS 
TYYPIN 2 DIABETESPOTILAILLE 

Etsimme tyypin 2 diabeetikkoja 
tutkimuspotilaiksi kansainväliseen 
kliiniseen lääketutkimukseen, 
jossa verrataan kahden viikoittain 
pistettävän lääkkeen 
verensokeripitoisuutta alentavaa 
tehoa ja turvallisuutta. 

Tutkimuksen aikana tutkittaville 
tehdään säännöllisiä 
terveystarkastuksia sekä 
lääketieteellisiä tutkimuksia.  

Tutkittavat saavat tutkimukset, 
tutkimuslääkehoidon ja 
verensokerimittarin tarvikkeineen 
maksutta käyttöönsä.  

Tutkimuskäynneistä johtuvat 
kohtuulliset matkakulut korvataan. 

Tutkijalääkäri Klas Winell 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys 
Malminkatu 24 D 38 
00100 Helsinki 
 
Halutessanne voitte tiedustella lisää: 
 
Tutkimushoitaja puh. 050 - 384 3171 tai  
sähköposti psdytutkimus@gmail.com 

 

Tutkimus on saanut puoltavan lausunnon eettiseltä 
toimikunnalta ja siitä on ilmoitettu lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle 

38



5.2. keskiviikko klo 17 – 19 • Jalkaterapeutille kerran kuukaudessa, kerran vuodessa vai kerran elämässä? 
Jalkaterapeutti Antti Kaikkonen
27.2. torstai kello 17.00 • Ylimääräinen yhdistyskokous aiheena hallituksen varsinaisen jäsenen valinta
6.3. torstai klo 17 – 19 • Lihavuus, mitä sille on tehtävissä? Heidi Luotolahti, sisätautien erikoislääkäri
17.3. maanantai klo 17 – 19 • Ikäihmisen diabeteksen hoito, Markku Saraheimo, LT, diabetologi
27.3. torstai kello 17.00 • Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
10.4. torstai klo 17 – 19 • Voimaantuminen, psykoterapeutti Riitta Rauhala
28.4. maanantai klo 17 – 19 • Voita vai margariinia? Hedelmäsokeri hedelmistä vai mehusta? 
Professori Pertti Mustajoki
28.4. maanantai klo 17.30 • Vantaan sydämen ja diabeetikoiden yhteinen luentotilaisuus Myyrmäen 
terveyskeskuksen auditoriossa Jönsaksentei 4, Vantaa. Sydänyhdistyksen edustaja luennoi sydänterveyteen 
vaikuttavista asioista ja PSDY:n Elina Tonteri Terveellisestä ruokavaliosta ja jalkaterapeutti Antti Kaikkonen 
jalkojen hoidosta. 
7.5. keskiviikko klo 17 – 19 • Uudet ravitsemussuositukset, diabetes ja liikunta, terveystieteen maisteri, 
ravitsemusterapeutti ja personal trainer Petteri Lindblad ps. ota mukaan oma kahvakuula ja mukavat 
vaatteet päälle, niin Petteri neuvoo, miten voit käyttää kahvakuulaa tehokkaasti oman kunnon 
kohentamiseen kotona.
14.5. keskiviikko klo 17 – 19 • Diabeteksen uudet tuulet ja kyselytunti, LT, diabetologi Markku Saraheimo

RYHMÄT: (vaatii vähintään viisi osallistujaa toteutuakseen)

Raskausdiabetes eli gestraatiodiabetes –ryhmä kolme kokoontumiskertaa kerran viikossa torstaisin 
klo 16 - 17: 6.3, 13.3 ja 20.3. Tarkemmat tiedot sivu 22.
Munuaissairaus ja diabetes –ryhmä kolme kokoontumiskertaa kerran viikossa torstaisin klo 16 - 17: 10.4, 
17.4 ja 24.4. Tarkemmat tiedot sivu 22.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
DIABETESYHDISTYKSEN LUENNOT KAMPIN 
PALVELUKESKUKSEN JUHLASALI
Salomonkatu 19, 00100 Helsinki


