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

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

D 38. Portti 24 sijaitsee Radisson SAS-
hotellin takana, paina ovisummeria D 
38 ja summerin soidessa työnnä portti 
auki. Toimipiste sijaitsee sisäpihalla.

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

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

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

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

U.K. katu

KAMPIN 
METROASEMA

DIABETESYHDISTYS

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

Myymälässä annetaan myös käyttöopastus tuottei-
siin. Tule tutustumaan!

Myymälän tuotevalikoimaan kuuluvat: 

• Verensokerimittarit, liuskat ja mittareiden  
paristot. Tule tutustumaan ja mahdollisesti osta-
maan omasi!  

• Lansettikynät, lansetit, insuliinikynät ja -kynä-
neulat 

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

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

makeiset, jne.

JÄSENTARJOUKSET

Feelmax  
paljasjalka- 

kengät  
ovat  

saapuneet
Koot 22–46

Suljettuna kesällä 25.6. – 31.7. ajan. Yhdistyksemme toivottaa hyvää kesää. 
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P ä ä k i r j o i t u s

Diabetesliiton järjestöpäivillä keskusteltiin muun muassa va-
paaehtoistoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Todettiin, että 
vapaaehtoistyöllä on paljon myönteistä annettavaa. Mukana 

oleville se on monin tavoin palkitsevaa. 
Toiminnan kannalta mietityttää se, että vapaaehtoistyöhön osallistu-

vien joukko ei ole kasvanut viime vuosina, vaikka diabetesta sairastavien 
määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana noin kaksinkertaistunut. 

Elämäntilanne vaikuttaa jäsenen osallistumismahdollisuuksiin, se on 
ymmärrettävää. Yhdistyksen toimintamahdollisuudet ja –tavat riippuvat 
paljolti jäsenistön aktiivisuudesta. Yhdistystoiminnan rahoitus perustuu 
valtaosalta jäsenmaksutuloihin.

Jäsenrekisteristä käy ilmi, että tyypin 1 diabeetikot näyttävät olevan   
aktiivisempia liittymään yhdistykseen kuin tyypin 2 diabeetikot. Kum-
piakin tarvitsemme vapaaehtoistyömme parantamisessa. Vapaaehtois-
työssä korostuvat diabeetikon hyvinvointi, huolenpito ja vertaistuki. Se 
antaa ja luo ns. sosiaalista pääomaa ja opettaa demokratiaa, kun tehdään 
yhteisiä päätöksiä. Vapaaehtoistyö  perustuu sekä luotettavuuteen että 
eettiseen kestävyyteen.

Diabetesyhdistyksen tarkoitus on toimia diabeetikkojen hyväksi, an-
taa neuvoja, tuottaa jäsenistölle palveluja, ja samalla se on merkittävä 
yhdessäoloyhteisö. Yhdistys järjestää diabetesaiheisia luentoja asiasta 
kiinnostuneille, säännöllisesti kokoontuvia keskusteluryhmiä sekä lii-
kuntamahdollisuuksia ja muuta yhteistoimintaa. Lisäksi yhdistys pitää 
yhteyttä kunnan terveydenhoidosta vastaaviin viranomaisiin.

Järjestöpäivillä yhdistysten edustajat olivat sitä mieltä, että vapaaeh-
toistyötä kannattaa edelleen kehittää. Pitää yrittää keksiä tai löytää sel-
laisia toimintatapoja, jotka puhuttelevat diabeetikkoja ja saavat heidät 
mukaan yhdistysten toimintaan. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys 
osallistuu Diabetesliiton ”yhdistysten menestystekijät” -hankkeeseen. 
Tarkoituksena on toiminnan kehittäminen.

Järjestöpäivillä Diabetesliitto jakoi Pääkaupunkiseudun Vantaan 
alueosaston pitkäaikaiselle vapaaehtoiseen toimintaan aktiivisesti osal-
listuneelle Irma Turuselle tunnustuspalkinnon. Kiitämme antamastasi 
arvokkaasta panoksesta diabeetikoiden hyväksi.

 Terveisin
 Pentti Lammi
 puheenjohtaja

Vapaaehtoistyön tärkeys

Vapaaehtoistyö 
luo ns. sosiaalista 
pääomaa ja opettaa 
demokratiaa. 
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Vastaanotto toimii osoitteessa Malminkatu  
24 D 38 (sisäpihalla), Helsinki (Kamppi).

Jäsenille edulliset hinnat myymälässä.
HUOM! Otathan jäsenkorttisi mukaan toden-
taaksemme jäsenyytesi!

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

Mittaukset
• Verensokerin mittaus (HemoCue) 
• Verenpaineen mittaus
• HbA1C eli pitkäaikaisen verensokerin mittaus  
(6 min.) 
• Uniapnea -mittaus, lääkärin lähetteellä

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

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

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

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

Sisätautien erikoislääkärit

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

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

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

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

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

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

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

Terapiamuotona on lyhytterapia, jossa 
tavoitteena on löytää ihmisessä olevien 
voimavarojen kautta ratkaisuja eri ongelma-
tilanteisiin. Asiakkaan taustalla voi olla mm. 
masennus, pelot, sosiaalinen jännitys, vaikea 
elämäntilanne tai kriisitilanne. 

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

DiabeTeSVaSTaaNOTTO
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KOKOUSKUTSU 
YHDiSTYKSeN SÄÄNTÖMÄÄRÄiSeeN  
KeVÄTKOKOUKSeeN 2012

Kutsumme yhdistyksemme jäsenet yhdistyksemme sääntömääräiseen  
kevätkokoukseen. 
Kokous pidetään torstaina 26.4.2012 klo 18.00, Kampin palvelukeskuksen  
ruokasalissa osoitteessa Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksessa esitetään jäsenkortti ja henkilöllisyys todistus.

Hallitus

Tilaisuus alkaa klo 16.30 – 17.45 lääkäri Paula Summasen luennolla aiheena  
Diabeetikon silmät
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Tämä lehti, joka sinulla on 
kädessäsi, poikkeaa yleises-
tä linjastamme. Artikkelit 

käsittelevät erilaista tapaa ajatella 
ja toimia. Lehdestä löytyy tarinoita 
onnistumisista ja suurista saavutuk-
sista. 

Asioista ja henkilöistä voidaan olla 
monta mieltä, mutta journalistiseen 
periaatteeseen kuuluu tuoda näke-
myksiä laidasta laitaan. Totuutta on 
monenlaista ja mikä sopii yhdelle, 
ei välttämättä sovi toiselle.  Jokainen 
voi löytää oman totuutensa hiljenty-
mällä ja kuuntelemalla itseään, ole-
malla utelias ja tiedonjanoinen sekä 
avoin erilaisille ajatuksille.

Julkisuudessa käydään tällä het-
kellä kiivasta keskustelua karppaa-
misesta, sen terveellisyydestä ja 
epäterveellisyydestä. Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistys ry järjes-
ti korkean tason asiantuntijoiden 
pitämänä luennon ”Karppauksen 
hyödyt ja haitat”. Luennoimassa oli-
vat professori Pertti Mustajoki ja LT 
diabetologi Markku Saraheimo. 

Luento oli menestys ja herätti 
paljon keskustelua ja kysymyksiä. 
Olemme videoineet luennon ja lähi-
aikoina se ilmestyy nettisivuillemme 
kaikkien katsottavaksi. 

Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distyksen hallitus lähetti delegaation 
Aurinkorannikolle kartoittamaan 
yhteistyömahdollisuuksia ja suun-
nittelemaan tulevan syksyn jäsen-
matkaa. Matkasta lisää toisaalla tässä 
lehdessä.

Kevään aikana tulemme uudista-
maan yhdistyksemme yleisilmeen. 
Haaga-Helia tekee yhdistykselle op-

pilastöinä graafisen ohjeistuksen, 
joka näkyy kaikessa materiaaleis-
samme muun muassa lehdessä, esit-
teissä, nettisivuilla. 

Kaiken kaikkiaan toiminnan te-
hostaminen ja raikastaminen on 
täydessä käynnissä. Lisäämme ver-
taistukiryhmiä, kerhoja ja leirejä 
sekä luentoja ja tapahtumia. Niistä 
lisää nettisivuillamme ja elokuun 
Kiteessä. 

Vuosi 2012 on voimakasta kasvun 
aikaa, ja sen eteen teemme kovas-
ti töitä. Olemme saaneet Helsingin 
kaupungilta historian parhaan toi-
minta-avustuksen, joka mahdollistaa 
erityisesti Helsingin alueen toimin-
nan kehittämistä.

Vuoden 2012 toiminnan painopis-
tealueita ovat: tiedotus, vertaistuki, 
edunvalvonta ja liikunta.

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous on torstaina 26.4.2012 klo 
18 Kampin palvelukeskuksessa. Lää-
käri Paula Summanen pitää luvatun 
luennon diabeetikon silmistä koko-
uksen alkajaisiksi klo 16.30 – 17.45. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
teistä pääsee osallistumaan niin lu-
ennolle kuin kokoukseenkin.

Kesällä toimistomme ja myymä-
lämme on suljettuna juhannuksesta 
heinäkuun ja avaamme jälleen elo-
kuun 1. päivä. 

Yhdistyksemme toivottaa kaikille 
mukavaa ja rentouttavaa kesää.  Syk-
syllä jatkamme uusin voimin ja in-
noin yhteisellä asiallamme.

Tarja Hartman

P ä ä t o i m i t t a j a n  t e r v e i s e t

Uudella ilmeellä 
tulevaisuuteen



Kuinka kauan voin pitää 
insuliineja huoneenläm-
mössä ja vielä laittaa ne 
takaisin jääkaappiin?

Insuliineja voi pitää huo-
neenlämmössä, esimer-
kiksi apteekista noudon 
jälkeen tai matkalle läh-
dettäessä, useita tunteja, 
jopa vuorokauden, ja ne 
voi laittaa sen jälkeen jää-
kaappiin. Insuliinit säilyvät 
huoneenlämmössä käyttö-
kelpoisina tuotteesta riip-
puen 4-6 viikkoa. 

Voiko Frio-tuotteita 
käyttää myös diabetes-
tarvikkeiden lämmittä-
miseen?

Frio-tuotteita voi käyttää 
vain kylmäsäilytykseen. 
Sitä ei saa aktivoida läm-
pöisellä vedellä. Insuliinit 
kannattaa talvisin säilyttää 
mahdollisimman lähellä 
ihoa esimerkiksi kangas-
pussissa. Tuotteita voi säi-
lyttää myös villasukissa, 
huovutetuissa pusseissa tai 
muissa lämpöä ylläpitävis-
sä pusseissa ja laukuissa. 

Saako diabetesta sairas-
tava luovuttaa verta?

Insuliinihoidossa oleva 
henkilö ei saa luovuttaa 
verta, sillä veressä oleva 
insuliinimäärä voi olla hai-
tallinen veren vastaanotta-
jalle. Tablettihoidossa ole-
vien henkilöiden kannat-
taa tarkistaa soveltuvuus 
verenluovutukseen veri-
palvelun henkilökunnalta, 

sillä luvassa on lääkekoh-
taisia eroja. Esimerkiksi 
metformiinihydrokloridia 
sisältävän lääkkeen käyt-
täjä saa luovuttaa verta, 
mutta maha-suolikanavan 

hormoneihin eli inkretii-
neihin vaikuttavien lääk-
keiden käyttäjä ei saa luo-
vuttaa verta. 

Asiantuntijoina: Dia-
betesliitto, Frio Finland, 
Veripalvelu 
Teksti: Piia Laine

Kysy diabeteksesta! 
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Näkymä Mijasista.
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Pääkaupunkiseudun Diabe-
tesyhdistyksen hallitus lä-
hetti  yhdistyksen edustajat, 

puheenjohtaja Pentti Lammin ja 
toiminnanjohtaja Tarja Hartma-
nin, maaliskuussa, Aurinkoranni-
kon Diabetesyhdistyksen pyynnöstä 
tutustumaan heidän toimintaansa ja  
selvittämään mahdollisuutta viralli-
seen yhteistyöhön. Tavoitteena on, 
että Aurinkorannikon Diabetesyh-
distyksestä tulee osa Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistystä, itsenäi-
sen alueosasto.

Tutustuimme Aurinkorannikon 
Diabetesyhdistyksen toimintaan ja 
selvitimme edellytyksiä tiiviimpään 
yhteistyöhön. Kerroimme PSDY:n 
tavoista toimia. Sovimme, että Au-

rinkorannikon Diabetesyhdistyksen 
jäsenet päättävät yhdistymisestä Pää-
kaupunkiseudun Diabetesyhdistyk-
seen yhdistyksensä kevätkokoukses-
sa 17.4. Käytännössä yhteistyömme 
on jo kuitenkin alkanut. 

Yhdistyminen tarkoittaa sitä, että 
Aurinkorannikkolaiset maksavat jä-
senmaksunsa PSDY:lle Aurinkoran-
nikon sijaan ja vastaavasti PSDY antaa 
heille toiminta-avustusta. Rahavirta 
pysyy kummankin osalta suhteellisen 
muuttumattomana, mutta silloin Au-
rinkorannikolla on virallinen asema 
yhdistyksessämme. 

Yhteistyön voi helposti purkaa, 
mikäli se ei vastaa odotuksia puolin 
ja toisin. Suomalaiset mennessään 
Aurinkorannikolle löytävät helposti 

vertaistukea myös sieltä. Tiedotamme 
toistemme asioista puolin ja toisin.

Aktiivinen yhdistys
Aurinkorannikon Diabetesyhdistys 
toimii aktiivisesti. Yhdistyksen hal-
litus kokoontuu kuukausittain Fuen-
girolassa  ravintola Witissä (suoma-
laiset omistajat), jossa he syövät yh-
dessä  vähähiilihydraattisen-lounaan, 
josta ravintola Witi on kuuluisa. 

Kokouksessaan he vaihtavat kuulu-
miset sekä suunnittelevat alueen dia-
beetikoille suunnattuja tapahtumia. 

Aurinkorannikon puuhaihmisinä 
ja kokoavana voimana toimivat pu-
heenjohtaja Ilpo Saario ja sihteeri 
Siru Kinnunen. Heillä on hallituk-
sessaan myös asiantuntemusta lää-

Yhdistymismatka  
Aurinkorannikolle

Ilpo Saario toimii 
Aurinkorannikon 
yhdistyksen 
puheenjohtajana.

➜



10

kinnälliseltä puolelta, sillä hallituk-
sen kokouksissa ovat läsnä asiantun-
tijalääkäreinä Matti Tolonen ja Juha 
Kuusela. Tolosen haastattelu toisaal-
la tässä lehdessä.

Aurinkorannikon Diabetesyhdis-
tys järjestää luentoja Sofia-opistolla 
Fuengirolassa  ja diabeetikot voivat 
osallistua Sofia-opiston  liikuntata-
pahtumiin. 

Sinä aikana kun olimme siellä, oli 
Sofia-opistolla luennot diabeetikon 
jaloista ja hammaslääkäri piti luen-
non diabeetikon hampaiden tervey-
destä sekä hoidosta. 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille 
ja niistä saa tietoa Fuengirola –leh-
destä, joka on suomenkielinen ja 
löytyy myös netistä. 

Tapahtumissa käy paljon diabee-
tikoita, yleensä paikalla on 60–100 
kuulijaa, joten toiminta on hyvin 
vaikuttavaa.

Joka kevät ja syksy Aurinkoranni-
kon Diabetesyhdistys järjestää isom-
man retken joko lähialueelle tai Ma-
rokkoon saakka. 

Tänä keväänä retki suuntautui vuo-
riston läpi smurffikylä Juzcariin, jossa 
kaikki talot olivat sinisiä, Rondaan, 
joka on tunnettu korkeuseroistaan ja 
luolakaupunkiin, jossa talot olivat ra-
kennettu rinteisiin maan sisään. Vai-
kuttava retki kaiken kaikkiaan. 

Varsinaisia jäseniä Aurinkoranni-
kon Diabetesyhdistyksellä on noin 
40. Tapahtumissa käy huomattavasti 
enemmän jäseniä. 

Jäsenet ovat ympäri Suomea ja 
Diabetesliiton jäseniä. Alueella asuu 
vakituisesti noin 6 000 suomalaista. 
Aurinkorannikolla arvellaan olevan 
suomalaisia viikkoturisteja 20 000 
kerrallaan.

Osallistuimme kokouksiin, lu-
ennoille ja diabeetikoiden retkelle. 
Veimme materiaalia ja tietoutta yh-
distyksestämme. 

Vuosittainen matka
Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distys on  alustavasti tehnyt pää-
töksen, että järjestämme vuosittain 
marraskuun ensimmäisellä viikolla, 
jäsenille suunnatun matkan Aurin-
korannikolle. Ensimmäinen matka 
toteutetaan vuoden 2012 syksyllä. 
Siitä enemmän toisaalla tässä leh-
dessä. 

Marraskuu valittiin siitä syystä, 
että auringon valo alkaa olla siihen 
vuodenaikaan Suomessa vähäistä. 
D-vitamiinin saanti on tärkeää myös 
diabeetikolle joten matka aurinkoon 
marraskuussa ei voi olla huono idea. 

Kaikkihan sen varmasti tietävät, 
mutta iholla muodostuu D-vitamii-
nia vain silloin kun oma varjosi on 
mittaasi pienempi. Silloinkaan ei 
pidä liioitella, puoli tuntia päivässä 
riittää. 

Matkamme tarkoitus oli myös kar-
toittaa tulevan syksyn retkikohteita 
yhdessä Aurinkorannikon Diabe-
tesyhdistyksen kanssa ja sen myös 
teimme. Luvassa on mielenkiintoisia 
retkiä. 

Aurinkorannikon Diabetesyhdis-
tyksen nettisivujen osoite on http://
www.espanja-info.net/tietopankki/
yhdistystoiminta-espanjassa/753-
aurinkorannikon-diabetesyhdistys.
html

Sivut löytää myös kirjoittamalla 
Googlen hakukenttään Aurinkoran-
nikon Diabetesyhdistys.

Tarja Hartman
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Yhdistys järjesti jäsenilleen 
lauantaina 24.3. Kevään 
Kurkkaus –tapahtuman Ta-

panilan Urheilukeskuksessa. Liikun-
nallinen perhetapahtuma keräsi pyö-
reästi 50 henkeä seinäkiipeilemään, 
joogaamaan, zumbaamaan, jousiam-
pumaan ja iltapäivän päätteeksi vielä 
keilaamaan.

Ilmoittautumisvaiheessa suosi-
tuimmaksi noussut seinäkiipeily 
keräsi innokkaita lapsia, nuoria ja 
aikuisia kiipeilemään. ”Kiipeily on 
ollut tosi kivaa. Vähän pelottavaa ja 
raskasta, mutta kivaa!”, hihkui sini-
haalarinen Viivi Maunula. 

Viivi on sairastanut diabetesta 
muutaman vuoden ja toteaa, että 
se on vaikuttanut hänen elämäänsä 
hieman, mutta konkreettista esi-
merkkiä on vaikea keksiä. Ehkäpä 
se on tämä tekemisten ja syömisten 
miettiminen, mikä sairauden myötä 
lisääntyy.

”Harrastan pianon soittoa, kesäisin 
tennistä ja perheen kanssa ulkoilute-

taan yhdessä Sissi-nimistä koiraa”, 
Viivi kertoo. 

Seinäkiipeilyalueella riitti kuhinaa 
ja huomattavissa oli myös jännitystä, 
pelkojen voittamista ja pientä kilpai-
luakin. Vanhemmat kiipeilijät mittai-
livat – ainakin puheissaan – toisten-
sa voimia ja rohkeutta. Kuka kiipeää 
nopeimmin mitäkin reittiä ylös? Us-
kaltaako ylös päästyään päästä irti ja 
laskeutua köyden varassa alas? 

”Kädet alkoivat jälkikäteen vähän 
täristä”, totesi Jan Vilen ja jatkoi: ”Kii-
peäminen on aika raskasta, yhtään ei 
auta jäädä miettimään seuraavaa siir-
toa, muuten alkaa voimat huveta.”

Jousiammuntapaikalla Laitisen 
perhe hehkuttaa Miika-pojan ampu-
maa napakymppiä. 

”Olemme täällä kokeilemassa uusia 
lajeja sekä juhlistamassa Miikan synt-
täreitä”, kertoo Markus-isä. Koko per-
he on sitä mieltä, että tällaisia perhe-
tapahtumia voisi olla useamminkin. 

”Ehdimme käydä yhdellä perhe-
leirillä Miikan sairastuttua ja sen 

jälkeen emme ole enää perheleireille 
päässeet, kun yläikäraja tuli vastaan”, 
kertoo isä. 

Miikan elämään diabetes ei ole 
juuri vaikuttanut ja sairauden kanssa 
onkin mennyt hyvin. ”Olen pelan-
nut jalkapalloa 5-vuotiaasta ja olen 
jatkanut sitä sairastumisen jälkeen 
normaalisti”, Miika toteaa.  

Vantaan alueosaston puheenjohta-
ja Marjo Seppälä tulee tyytyväisenä 
Asahi-joogasta. ”Olipa hyvä tunti! 
Tämä sopi oikein hyvin minulle, ren-
toutti ja vetreytti varsinkin niska-har-
tiaseutua”, hän toteaa. 

Seuraavaksi alkavaan Zumbaan hän 
ei tohdi jäädä, vaan lähtee tuttavan 
kanssa katsomaan, miten kiipeilijät 
pärjäävät. Zumba-ryhmä aloittaa oman 
urakkansa hymyillen ja tulee tunnin 
jälkeen tyytyväisinä välipalalle. Sitten 
onkin jo keilauksen vuoro. Kaikki kym-
menen rataa ovat täynnä ja katsomoon 
saakka välittyy iloinen tunnelma. 

Teksti: Piia Laine
Kuvat: Juha Nurmela

Liikkumisen riemu ja raskaus
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Hän puhuu rauhallisesti ja 
perustellen kantansa. Hän 
tuntuu selvästi tietävänsä 

mistä puhuu. Ja hän kertoo halu-
avansa auttaa ihmisiä saavuttamaan 
paremman terveyden ja olon. 

Hän on kuitenkin erittäin kiistel-
ty hahmo eri asiantuntijoiden kes-
kuudessa ja hän jakaa voimakkaasti 
myös ihmisten mielipiteet. Toiset 
pitävät häntä huru-ukkona ja toisin-
ajattelijana ja toiset taasen ylistävät 
hänen saavutuksiaan. Kuka hän on 
ja millainen hän on, siitä lähdemme 
ottamaan selvää.

Lukijat – olkaa hyvä – toisinajatte-
lija Tohtori Tolonen

Faktaa:
Matti Tolonen, syntynyt 1941, on 
laillistettu lääkäri, lääketieteen ja ki-
rurgian tohtori, Helsingin yliopiston 
dosentti. Hänet tunnetaan yhtenä 
Suomen luontaislääketieteen uran-
uurtajista. 

Tohtori Tolonen valmistui lääkä-
riksi 1969 Helsingin yliopistosta ja 
väitteli tohtoriksi 1974 Turun yli-
opistosta, aiheenaan krooninen rik-
kihiilimyrkytys. Hänet nimitettiin 
Helsingin yliopiston kansanterveys-
tieteen dosentiksi vuonna 1978.

Tolonen on toiminut työterveys-
opin professorina Tampereen yli-
opistossa, asiantuntijalääkärinä so-
siaali- ja terveysministeriössä sekä 
ylilääkärinä lääkintöhallituksessa 
ja Työterveyslaitoksessa. Hän toimi 
1980 -luvulla Maailman Terveysjär-
jestön (WHO) asiantuntijana Eu-
roopan aluetoimistossa Kööpenha-
minassa ja päämajassa Genevessä. 
Tolosella on pitkä kokemus myös 
käytännön työterveys- ja yksityislää-
kärin tehtävistä Suomessa.

Vuonna 1982 solubiologian profes-
sori Antti Arstila ja kirurgi Kaarlo 
Jaakkola pyysivät tohtori Tolosta 
mukaan tutkimusryhmäänsä selvit-
tämään seleenin ja muiden pienois-
ravintotekijöiden merkitystä tervey-
delle. 

Mitä pitemmälle ja syvemmälle 
hän sukelsi aiheeseen, sitä mielen-
kiintoisemmaksi se muuttui. Alun 
epäuskon jälkeen tutkimukset ja 
omat käytännön kokemukset va-
kuuttivat Tolosen siitä, että sairaat 
ihmiset voivat paremmin ravitse-
mushoidon ansiosta. Mitä enemmän 
hän tutki ja tutustui aiheeseen, sitä 
suurempi ihmetys siitä seurasi. Kiin-
nostus oli herännyt ja tiedonjano.  

Matkalle tuntemattomaan
Eteen tuli päivä, jolloin piti päättää 
mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä, 
koska aika ei kerta kaikkiaan kaik-
keen riittänyt. Valitako epävarma tie 
yksityislääkärinä, jonka määränpää 
on tuntematon vai pysyä vakaassa 
eläkevirassa Työterveyslaitoksella? 

Kollegoiden keskuudessa hämmäs-
tys oli suuri, kun Tolonen sanoutui 
irti ylilääkärin virastaan ja lähti koh-
ti tuntematonta. Häntä pidettiin, jos 
ei nyt ihan hulluna, niin sinnepäin. 
Matka oli kuitenkin alkanut. 

Ravintolisien alueella ensimmäi-
nen yhteistyökumppani oli lääketeh-
das Ferrosan. Yhteistyö kesti kolme 
vuotta. Vuonna 1989 hän perusti 
BIO-VITAn. Pohjoismaiden suurin 
toimija Midsona osti yhtiön koko 
osakekannan helmikuussa 2011. 

Tolonen oli kehittänyt useita uu-
denlaisia ravintolisiä ja Bio-Vita oli 
tuotteistanut ne markkinoille. Yrittä-
minen oli ollut haasteellista aikaa ja 
riskien jakajat vähissä. 

Arvostelijoita on aina riittänyt. 
Tolosen mielestä kaikessa uudessa 
ajattelussa tai tavassa tehdä asioita 
on neljä vaihetta: 1) vaikeneminen, 
2) iva ja pilkka, 3) vaino (uhataan 
katkaista ura ja panetellaan) sekä lo-
puksi 4) yleinen hyväksyntä. Tästä 
on olemassa muitakin esimerkkejä, 
kuten Maria Montessori.

Vuosien varrella Tolonen on kir-
joittanut satoja artikkeleita ja useita 
kirjoja. Jo vuonna 1974 hän julkaisi 
kirjan ”Kuntoa kaikille”, jota käytet-
tiin oppikirjana toisen asteen oppi-
laitoksissa. 

”Terveyttä ja pitkää ikää vita-
miineista ja hivenaineista” ilmestyi 
vuonna 1983 ja siitä tuli menestys. 
Kirjaa myytiin Suomessa yli 30 000 
kappaletta ja lisäksi se julkaistiin 
kuudella muulla kielellä, painoksia 
yhteensä yli 120 000 kappaletta. 

Uusin kirja (yhdessä DI Leino Ut-
riaisen kanssa) on nimeltään ”Suuri 
kolesterolihuijaus – kolesterolilääk-
keiden edut ja haitat” (Readme.fi 
2011). 

Tohtori Tolonen seuraa edelleen 
tiiviisti uusia ravitsemuslääketieteen 
tutkimuksia. Tietotekniikan kehitty-
essä yhteydenpito muihin tutkijoihin 
on helpottunut huomattavasti. 

Uravalinta nuorena
Mikä sai Matti Tolosen alun perin 
ryhtymään lääkäriksi?

Hän päätti jo kuusivuotiaana, että 
hänestä tulee isona lääkäri. Hänen 
perheellään oli aikoinaan Lohjalla 
hyvä perhelääkäri, jota Matti ihaili 
kovasti, ja joka vaikutti hänen ura-
valintaansa. Eikä hän ole valintaansa 
katunut.

Sattuma ohjaa elämää. Ensin vali-
taan opintoala ja sen jälkeen erikois-

Toisinajattelija,   tohtori Tolonen
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tuminen. Tolonen erikoistui 1970-lu-
vulla työlääketieteeseen. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut gynekologia. 

Työlääketieteeseen suuntautumi-
nen koitui hänen onnekseen, sillä 
Työterveyslaitoksessa hän sai hyvän 
tutkijakoulutuksen.

Aika ennen  ”lääkistä”
Matti kävi ruotsinkielisen kansa-
koulun, joka antoi hyvän pohjan 
vieraiden kielten oppimiselle. Tolo-
nen puhuu suomen ja ruotsin lisäksi 
englantia, saksaa ja espanjaa.  

Tolonen aloitti 6-vuotiaana viulun-
soiton, mutta vaihtoi 14-vuotiaana 
klarinettiin. Opiskeluaikoinaan hän 
soitti muiden muassa Olavi Virran 
orkesterissa ja Viktor Klimenkon yh-
tyeissä.

Hän on ollut aina suorastaan himo-
kuntoliikkuja. Hän perusti 1970-lu-
vun alussa Suomen ensimmäisen 
kuntoliikuntaseuran Kuntoretki 
ry:n, joka kutsui Tapiolan asukkaita 
lenkkeilemään. Siihen aikaan eten-
kään perheen äideillä ei ollut tapana 
juosta ulkona, joten se oli uutta ja 
erikoista. Pikkuhiljaa Tapiolan Ot-
solahden ympäri juoksevien naisten 
ja miesten määrä kasvoi, ja siitä sai 
alkunsa Länsiväylä -juoksu.  

Tolonen on toiminut Rukalla alp-
pihiihdon opettajana. Hän on har-
rastanut judoa ja syvänmerensukel-
lusta. Golfauksen hän aloitti 80-lu-
vun lopulla ja jatkaa sitä yhä lähes 
päivittäin. 1990-luvun lopulla hän 
edusti kaksi kertaa Suomea seniori-
amatöörien Euroopan mestaruuskil-
pailuissa.

Eläkeläisen elämää
Kysyin Matti Toloselta, että mikä on 
parasta, mitä hänen elämässään on 

tapahtunut. Vastaus tuli epäröimättä. 
Hän tapasi vuonna 1962 Etelä-Suo-
malaisessa Osuuskunnassa tulevan 
vaimonsa Liisan. Tänä päivänä he 
asuvat Espanjan Aurinkorannikolla 
ja heillä on kolme lasta ja kuusi las-
tenlasta. 

Eläkeläisen päivät kuluvat golfia 
pelaamalla, kirjoittamalla artikke-
leita eri julkaisuihin, tutustumalla 
viimeisimpiin tutkimuksiin, pitä-
mällä luentoja, ylläpitämällä omia 
nettisivuja (tri tolonen.fi), pitämällä 
blogia hiilaritietoiset.net -sivustolla, 
äänittämällä terveysuutisia paikallis-
radioille, vastaamalla apua pyytävien 
ihmisten sähköposteihin ja kehit-
tämällä yhä vieläkin uusia tuotteita 
itsehoitoon. 

Tohtori Tolonen ja hänen vaimon-
sa muuttivat vuonna 1991 pysyvästi 
Aurinkorannikolle ja viihtyvät siellä 
erinomaisesti. Miksi juuri Aurinko-
rannikolle? Sekin oli sattumaa, Tolo-
nen vastaa.

Mikä sai kiinnostumaan diabetek-
sesta? 

”Naapurini Anne ja Frank Bowles 
perustivat vuonna 2003 Aurinkoran-
nikon englantia puhuville diabeeti-
koille tukiryhmän (La Cala Diabetic 
Support Group http://www.lacala-
diabetics.com), johon ne pyysivät 
minut heti mukaan. Samoihin aikoi-
hin Aurinkorannikolle perustettiin 
myös suomalainen diabetesyhdistys, 
jossa olen ollut mukana alusta asti 
yhtenä lääkäriasiantuntijana.” 

Tietämättömyys uhkana
Matin motto on: Tietämättömyys ja 
välinpitämättömyys on terveyden 
suurin uhka.

Elämäntapaohjeet diabeetikolle: 
Pidä huolta geeneistäsi ja mitokond-
rioistasi liikunnalla, painonhallin-
nalla, ruokavaliolla ja tutkituilla ra-
vintolisillä.

Kysyin Tohtori Toloselta, mitä mi-
nun tulisi tehdä välttääkseni 2. tyy-
pin diabeteksen, sillä kuulun mitä 
suurimmassa määrin riskiryhmään. 
Äitini ja isäni sairastavat sitä sekä 
mummoni sairasti ja oma vyötärön-
ympärys on hieman yli 85 cm ja työ 
stressaavaa. Eli riskini sairastua on 
siinä 90 %.

Hänen neuvonsa olivat seuraavan-
laiset:
• liiku vähintään seitsemän tuntia 

viikossa
• vältä huonoja hiilihydraatteja 

esim. kakkua, pullaa, karkkia, 
limpparia, sämpylöitä, sokeria, 
riisiä, pastaa, perunaa

• syö runsaasti esim. vihanneksia, 
kalaa, kanaa, lihaa, hedelmiä, 
pähkinöitä. 

• hedelmät tulee syödä hedelmi-
nä, ei mehuina

• nuku riittävästi
Tarja Hartman

Toisinajattelija,   tohtori Tolonen

Tohtori Matti Tolonen muutti vuonna 
1991 pysyvästi Aurinkorannikolle.
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Olen nyt 51-vuotias. Tunnen 
itseni nuoreksi ja olen niin 
iloinen. Olen löytänyt itseni 

ja terveyteni. 
Olisinko kasvanut aikuiseksi eli ot-

tanut vastuun itsestäni ?
Lupasin itselleni kaksi vuotta sit-

ten, että kohtelen itseäni loppuelä-
mäni kunnioittavasti ja huolehtivasti 
– sen lupauksen pidän. Kun tarpeek-
si tahtoo niin sen saa. Kyllä sitä oppii 
olemaan ja palvomaan perusasioita.

Olen kasvattanut kolme hienoa 
nuorta miestä aikuiseksi. Olen työs-
säni kansainvälisessä yrityksessä Jär-
jestelmäasiantuntijana ollut sitoutu-
nut ja kasvanut haasteitten mukana. 
Olen myös osannut tehdä kaikki vir-
heet mitä tulee minuun itseeni. Muut 
ensin ja minä itse viimeisenä oli var-
maan mottoni silloin.

Virheistä oppii ja valitsin elämää-
ni positiivisuuden ja syvällisen itse-
ni tuntemisen tavoitteet jo vuosia 
sitten. Kasvaminen vaan vaatii ai-
kansa.

Tein it-projektityötä vuosia, jos-
sa matkapäiviä kertyi liikaa, 

työtunteja samoin. Työmatkani oli 
pariinkin otteeseen vuoden ajan yli 
300 kilometriä päivässä, koska lasten 
takia oli ajettava kotiin joka ilta. 

Riittämättömyyden tunnetta, 
jatkuvaa kiirettä, stressiä, rauhat-
tomuutta, huonoa ruokaa, ei ai-
kaa liikunnalle ja liian vähän unta, 
omaishoitoa siihen lisäksi ja pari-
suhde alkoholistin kanssa kruunasi 
kaiken. 

Veljeni äkillinen kuolema 2004, 

johti siihen, että aloitin mielialalääk-
keen käytön.  

Tyky-tarkastus 2005 antoi jo hälyt-
täviä tietoja. Minua ryhdyttiin tark-
kailemaan. Verenpaine kohosi, ve-
rensokeriarvot ja kolesteroli samoin. 
Paino oli vielä silloin normaali. 

2009 painoin jo lähes 100 kiloa. 
Minulla oli kaksi verenpainelääkettä, 
beetasalpaaja, kolesterolilääke, mie-
lialalääke edelleen ja sain myös laih-
dutuslääkkeen. 

Olin siinä vaiheessa kokeillut jo lä-
hes kaikki dieetit ja saatavailla olevat 
laihdutustuotteet. Ne olivat kokeilu-
ja, jotka eivät tuottaneet tulosta. Lisä-
sin liikuntaakin minkä jaksoin, mut-
ta sillä sain vaivaiset viisi kiloa pois. 
Siihen se aina pysähtyi painonpudo-
tus.  Sille on selitys, mutta en tiennyt 
sitä ja kukaan ei kertonut.

Kaksi kertaa vuodessa söin tuleh-
duskipulääkkeitä niska- ja hartiali-
hasten tulehduksiin. Joka paikkaa 
oikeastaan särki. Olin todella väsy-
nyt ja voin huonosti; henkisesti sekä 
fyysisesti. Elin kuin sumussa. Tunsin 
häpeää ja ahdistusta, kun en osannut 
enkä onnistunut. 

Lääkärit sanoivat että laihduta ja 
sain aina uuden reseptin. Innoissani 
menin apteekkiin ja ajattelin että jos-
ko nyt löytyisi apu. Ei löytynyt.

Diagnoosi kakkostyypin diabe-
teksesta oli shokki. Tunsin voi-

makasta syyllisyyttä ja pelkoa. Se oli 
myös hetki, jolloin todella halusin 
löytää ratkaisun ja vielä yrittää tehdä 
kaikkeni pelastaakseni mitä pelastet-
tavissa on.

Taisin silloin tehdä sen tilauksen, 
johon vain vastauksen aika pian. Voi 
sitä sattumukseksikin kutsua.

Etsivä löytää, sanotaan, mutta mik-
si etsiminen on tehty niin vaikeaksi? 

Studio55-ohjelma ja Antti Heikki-
lä. Se oli siinä; minun pelastukseni. 
Sattuma tai tilaus. Ostin kirjan heti 
ja luin ajatuksella. 

Minulla ei ollut mitään menetettä-
vää  – vähän pelotti kun karppauk-
sesta puhuttiin niin huonoon sävyyn, 
mutta tuossa kirjassa kaikki on pe-
rusteltu ja järkevästi kerrottu. 

Pääsisäisenä 2010 aloitin toiveik-
kaana ja viikon kuluttua ei enää 

väsyttänyt vaan mieleeni nousi au-
rinko. Noudatin ruokaohjeita pil-
kuntarkasti ja aloitin lenkkeilyn. En-
sin jaksoin vain kävellä, mutta aloitin 
myös kuntosaliharjoittelun. Liikuin 
lähes joka päivä, koska tuntui niin 
hyvältä ja voi sitä ihmettä kun jaksoi.

Paino tippui huimaa vauhtia. 7 kg 
ensimmäisen kuukauden aikana, sit-
ten 3–5 kg kuukaudessa. Heinäkuus-
sa puin jo minihameen päälle ja sain 
jopa katseita. Olin saanut naiseuteni-
kin takasin. 

Tein itselleni heti alussa selväksi, 
että tämä on elämäntapa... ei dieetti. 
Läheiset ystäväni ovat olleet tuke-
massa ja innostamassa, kehumalla, 
tekemällä kunto-ohjelmaa ja olemal-
la mukana liikuntaharrastuksissa. 
Kun itse ei viitsisi, on hienoa, kun on 
joku joka vaatii mukaansa.

Mutta moni on ollut vastaankin 
ja joskus on täytynyt vain olla hiljaa 
kommentoimatta. 

Minun tarinani
Miten minä itseni niin vuosiksi unohdin ja elin vain toisille  
arvojani ja itseäni kuuntelematta?
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Tulokset puhukoon puolestaan.
En tarvitse enää mitään lääkkei-

tä ja jatkan valitsemallani tiellä.  Uu-
tena asiana olen löytänyt Aloe Veran 
tukemaan terveyttäni. Voin parem-
min kuin koskaan. 

Kun löysin keinon laihduttaa, oli 
helppo kirkastaa päämäärä ja toimia 
arvojensa mukaan. Hellittää ei saa, 
sillä jos haluaa tuloksia on tehtävä 
töitä ja oikeita asioita. 

On sitouduttava ja ponnistelta-
vakin – se voi olla se haastavin asia 
kun joutuu pois omalta mukavuus-
vyöhykkeeltään. Mutta se on sen ar-
voista – on hienoa elää eikä vain olla 
olemassa.

Uskomattominta tässä on se, että 
kaiken voi tehdä terveellisesti ja ke-
holle normaalilla tavalla...syömällä 
oikein. Ei mitään luonnotonta, ei 
vaikeaa, ei kallista eikä synteettistä. 

Kuunnellaan kehoamme, se kertoo 
kyllä mitä tarvitsee.

Terveys on lahja, jota täytyy kun-
nioittaa ja vaalia. Parasta eläkesääs-
tämistä sanoo Positiivaritkin.

Heitän haasteen – tulkaa mukaan 
hankkimaan se elämä. Minusta saa 
tukihenkilön matkalle jos haluaa.

Todella haluaisin nähdä ja kokea 
monta menestystarinaa.

Sirkka Nurminen

Olen Elina Tonteri, ravitsemustie-
teen opiskelija Helsingin yliopistosta. 
Aloitan harjoittelijana Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistyksessä tou-
kokuun alussa ja jatkan aina elokuun 
loppuun asti.

Aikaisemmin olen opiskellut ympä-
ristönsuojelutiedettä, josta olen val-
mistunut luonnontieteiden kandidaa-
tiksi. Ravitsemus- ja elintarviketieteet 
vetivät kuitenkin enemmän puoleen-
sa ja veivät lopulta mennessään. Nyt 
olen hieman yli puolessa välissä ravit-
semustieteen opintojani ja tarkoituk-
seni on valmistua elintarviketieteiden 
kandidaatiksi tänä keväänä. 

Työhistoriani on elintarvikealalla, 
joten Diabetesyhdistyksessä työsken-

tely on minulle aivan uusi kokemus, 
jota odotan suurella innolla ja mie-
lenkiinnolla! Vapaa-ajallani nautin 
liikunnasta ja erityisesti juoksu on 
lähellä sydäntäni.

Kevään ja kesän aikana minut 
löytää yhdistyksen tiloista Kampis-
sa. Autan hiilihydraattilaskennassa 
ja vastaan ruokavaliota koskeviin, 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 
Tämän lisäksi saatat tavata minut 
painonhallintaryhmissä ja kesäleiril-
lä. Tarkoitukseni on jakaa tietoa hy-
västä ravitsemuksesta ja auttaa hyvän 
hoitotasapainon saavuttamisessa. 
Tule rohkeasti tapaamaan!

Aurinkoista kevättä kaikille!
Elina Tonteri

PSDY:hyn ravitsemus
terapeuttiharjoittelija
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Ta p a h t u m a t

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

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

KERHOT – Vertaistuki
VERTAISTUELLINEN  
LUKU- JA KIRJOITUSPIIRI   
Aloitamme vertaistuellisen luku- ja kirjoituspiirin, 
jonka tarkoituksena käsitellä diabetesta elämän ko-
konaisuudessa sekä valmiin materiaalin eli kirjojen 
kautta että välillä myös kirjoittamalla itse. Ohjaajina 
kirjallisuusterapiaohjaaja Piia Laine ja kirjastonhoi-
taja Pirjo Dahlbom. Tämän kevään tapaamiset: to 
24.5. klo 16.30-18.30 yhdistyksen toimistolla. Osal-
listujien toivotaan lukevan ennen tapaamista Paulo 
Coelhon Alkemisti. Toinen tapaaminen to 14.6. klo 
16.30-18.30, luettava kirja päätetään myöhemmin. 
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä sähköpostilla toi-
misto@psdiabetes.fi tai puh. 09 5860 520. 

Helsinki:
MAANANTAIKERHO – KAMPISSA
kokoontuu klo 12.00 – 14.00 Helsingissä Kampin 
palvelukeskuksessa Ilona –kabinetissa maanantaisin. 
2.4.  on kerho, mutta 16.4. ei ole kerhoa. Ryhmä jat-
kaa toukokuun siihen saakka kunnes Kampin palve-
lukeskus menee kiinni.  Syksyllä toiminta jatkuu toi-
sessa paikassa. Paikka ilmoitetaan elokuun Kiteessä.
Tavallisten kokoontumisten lisäksi ryhmä tekee kuu-
kausittain pienen retken tai matkan lähiseudulle. He 
ovat käyneet tutustumassa Finlandiatalon kahvilaan 
ja Tropicaario sekä olleet leffassa ja milloin missäkin. 
Yhdessä ideoiden etsitään uusia tutustumiskohtei-
ta. Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan 
ryhmään. Ryhmässä keskustellaan itse diabeteksen 
lisäksi kaikesta muustakin ja joskus jopa enemmän 
siitä muusta. Yhteyshenkilö Tuula Olander, puhelin 
040 962 3580.

TIISTAIKERHO - YHDISTYKSESSÄ
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13.00 – 15.00 yh-
distyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Väli-
palaeväs mukaan, kahvit keitetään. Toiminta jatkuu 
toukokuun puoleen väliin ja jatkuu jälleen syyskuun 
puolivälin jälkeen. Yhteyshenkilö Salli Konttila-
Heiska, puh. 040 521 7609

MALMIN DIABETESKERHO
Siirtyy syksystä Syystielle ja kokoontuu joka kuukau-
den toinen keskiviikko klo 12 – 15. Yhteyshenkilö 
Kaija Siltala, 040 540 3343.

Vantaa:
TIKKURILA, kokoontuu kuukauden ensimmäise-
nä torstaina klo 15.30-18.00 Vapaaehtoistalo Violas-
sa, Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenkilö Ritva 
Sarkkinen, puh. 050 3002018, ritva.sarkkinen(at)
welho.com

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

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

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

Vantaan ryhmät kokoontuvat syyskuusta toukokuu-
hun.

Espoo 
Maanantaitreffit Betes-kahvilassa 
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabee-
tikoille, läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaih-
taa ajatuksia ja kokemuksia. Kokoontuminen joka 
maanantai klo 17-19 paikkana  Espoon Keskuksessa 
sijaitseva  Ravintola Kannunkulman kabinetti (Kan-
nunsillankatu 2, 02780 Espoo). 
Välillä alustajia eri aiheista. Lisätietoja Jaakko Mes-
sala gsm 040 733 4386 tai Osmo Tuppurainen gsm 
040 703 2224. Keväällä 2012 lopetetaan 28.5.2012.
Tervetuloa, vapaa pääsy!
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Kirkkonummi:
Kuukausitapaaminen noin joka kuukauden 3. torstai 
klo 13 – 15. Pappilanmäen Palvelukeskus, Rajaku-
ja 3. Keskustelua asiantuntijan alustuksen pohjalta. 
Kahvitarjoilu.
Vertaistuki 20.9. Sairaanhoitajaopiskelija Ada Tikka-
nen luennoi, 18.10., 15.11. ja 13.12. joulupuuro.
Kokoontumispäivät keväällä 19.4., 24.5. Kevätretki 
Päiväkumpuun (tarkemmin tapahtumissa). 

TYÖIKÄISET DIABEETIKOT
Kerho kokoontuu joka kuukauden viimeinen tiis-
tai klo 18.00.Huom! Kokoontumispaikka ja aika on 
vaihtunut. Uusi kokoontumispaikka on Kampin pal-
velukeskus, Sininen sali, Salomonkatu, Helsinki ja 
kellonaika on 18 - 20. Yhteyshenkilönä toimii Riitta 
Uusisilta puh. 050 533 6974.

LIIKUNTA

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

Myyrmäki, maanantaisin 14.30-15.00, alkaen 10.9. 
Hinta jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,-, lisäksi uima-
hallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset 
Marja Kalvia, puh. 050 5351490, marja.kalvia(at)
kolumbus.fi. Myöskin jatkavien tulee ilmoittautua 
viimeistään 30.7.!

Tikkurila, tiistaisiin, ryhmä I 16.00-16.30, ryhmä 
II 16.30-17.00, alkaen 11.9. Hinta jäseniltä 40,-, ei 
jäseniltä 50,- sekä uimahallin pääsymaksu. Yhteys-
henkilö/ilmoittautumiset Ritva Sarkkinen, puh. 050 
3002018, ritva.sarkkinen(at)welho.com.  Myöskin 
jatkavien tulee ilmoittautua, viimeistään 30.7.!

ASAHI
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Viola, Orvok-
kirinne 4, Tikkurila syyskuusta toukokuuhun.
KUNTOSALI
Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Kar-
sikkokuja 13, Vantaa perjantaisin klo 8.00-10.00.
Ilmoittautua voi Jaakko Vastamäelle puh: 040-
5116298

GOLF -tutustumisilta
torstaina 24.5.2012 klo 17.00 alkaen Gumböle Gol-
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fissa, os. Gulmbölentie 20, 02770 Espoo. Tule kokei-
lemaan Golfin peluuta ammattilaisen opastuksella ja 
tutustumaan lajiin.
Klo 17.00 saat tarttua mailaan ja kokeilla lyöntiä har-
joitusalueella Golf-opettajan neuvojen mukaan.
klo 18.00 jatketaan klubin kabinetissa pienellä väli-
palalla (kahvi, tee, voileipä), ja Gumböle Golfin toi-
mitusjohtaja kertoo lajista ja vastaa kysymyksiin.
Hinta jäsenille perheineen 15 eur per henkilö, jonka 
maksutiedot saat ilmoittautuessa.
Mukaan mahtuu 16 ensin ilmoittautunutta! Varaudu 
sään mukaisesti ulkoiluvaatteilla ja –jalkineilla!
Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle - www.
psdiabetes.fi – sen aukioloaikoina, p. 09 586 0520 
14.5.2012 mennessä. 

KEILAAMAAN  
(2 ryhmää) – ei ikärajaa!
1. Leppävaarassa 
Bowl Circus Sello. Kauppakeskus Sellossa.
Joka viikko (myös kesällä) torstaisin 13.00-14.30.  
Omakustannehintaan eli päivähinta jaetaan osallis-
tujien kesken. Ilmoitathan tulostasi mielellään vuo-

rokautta ennen Jaakko Messala gsm 040 733 4386, 
tai Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078,  tai Siiri Puka-
rinen gsm 045 1111824.
2. Espoonlahdessa 
Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerrok-
sessa. Seuraavat keilailut sunnuntaina 29.4.2012, ja 
27.5.2012 18-19.30.
Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisemmin Jaakko 
Messalalle gsm 040 733 4386.
Jäsenhinta 10 eur/ hlö maksetaan paikan päällä. 
Syksyllä aloitetaan 30.9.2012, jolloin mukana keilai-
luopettaja.

KÄVELEMÄÄN  
1.Espoonlahdessa joka viikko  vuoden ympäri tiis-
taisin klo 18.00 -19.00. 
Lähtöpaikkana Espoonlahden Uimahallin edusta, 
(os. Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo).   
Tiedustelut  Eija Leeve gsm 040 50 888 08. 
2. Espoon Keskuksessa keskiviikkoisisn klo 17.00 - 
18.00.
Kevätkauden  2012 viimeinen kävely 30.5.2012.
Lähtöpaikkana Keski-Espoon Uimahallin talon jo-
enpuoleinen parkkipaikka (Kaivomestarinkatu 2, 
02770 Espoo).  

8.5. STADIN KÄVELY Stadikalle diabetologi Mark-
ku Saraheimon johdolla.
klo 17 lähtö yhdistyksen edestä Malminkatu 24 D, 
00100 Helsinki
Kävelemme yhdessä Stadikalle. Mäntymäen juurella 
Markku Saraheimo pitää vuorovaikutteisen luennon 
aiheesta ”Elämä diabeteksen kanssa”. Ota mukaan 
itsellesi evästä. Pidämme piknikin Mäntymäen juu-
rella. Matkan pituus on noin 2,5 km. Kaikki joukolla 
mukaan viettämään mukava ilta yhdessä.
 
JUOKSUA - Ryhmälenkki torstaisin klo 18 Palohei-
nässä 
Tule mukaan reippailemaan muiden diabeetikoiden 
kanssa joka torstai kello 18.00 alkaen. Kokoonnum-
me Paloheinän majan kahvioon (Paloheinän ulkoi-
lumaja sijaitsee osoitteessa Pakilantie 124, 00670 
Hki, hyvät julkiset yhteydet - katso reittioppaasta). 
Hölkkäämme osallistujien toiveiden mukaisen ajan 
yhdessä sovitulla vauhdilla (keskimääräisesti 10 
km, 6-7 min /km). Juoksun lomassa voimme jakaa 
juoksuvinkkejä sekä diabeteksen ja liikunnan yh-
distämiseen liittyviä kokemuksia toistemme kanssa. 
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Päätämme lenkin aina takaisin Paloheinän majalle. 
Lenkille ei tarvitse ilmoittautua, kunhan olet ajoissa 
paikalla. Soita, mikäli myöhästyt ja haluat meidän 
odottavan. 040-900 0074 – Juha -  kyselyt ja tiedustelut 
viikkolenkkeihin liittyen: juhanurmela@gmail.com

Kirkkonummella ei ole tällä hetkellä järjestettyä 
ryhmäliikuntaa. Ryhmiä perustetaan toiveiden ja in-
nokkuuden puitteissa. Ota yhteyttä Sirpa Urhoseen 
040-5862969 tai yhdistyksen liikuntatoimikuntaan.

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

RETKET JA MATKAT

19.4. Sydänviikon tempaus Kirkkonummella K-Ci-
tymarket Kirsikan aulassa. Järjestämme verensokeri-
mittausta ja tiedotusta.

21.4. KEVÄTRETKI: PERNAJAN KARTANOITA 
Lähtö la 21.4. klo 7.30 Martinlaakson asemalta, klo 
7.45 Tikkurilan asemalta Museon edestä. 
Kerro ilmoittautuessasi, mistä tulet kyytiin.
10.00 aamukahvit Labbyn kartanon Sahakonttorissa, 
sitten kierros alueella.
12.00 jatkamme Rutumin kartanoon Lapinjärvelle. 
Kartanon emäntä kertoo paikan historiasta. Täällä 
nautimme myös lounaan noutopöydästä. Poikkeam-
me ostoksille Disan Kalakauppaan Tesjoelle.
15.15 saavumme Pernajan keskiaikaiselle kirkol-
le, jossa on esillä mm. aatelisten sukuvaakunoita ja 
muuta vanhaa esineistöä. Tämän jälkeen vierailem-
me viereisessä Veteraanimuseossa.
Uusi edullisempi hinta on 58,-, lapset 29,-, sis. aamu-
kahvin ja lounaan. Ilmoittautumiset Riitta Ruohosto, 
puh. 044 305 5840, viimeistään 5.4.

24.5. KEVÄTRETKI PÄIVÄKUMPUUN Karjaloh-
jalle. Lähtö klo 8 Kirkkonummen linja-autoasemalta 
klo 8. Ohjelmassa jumppahetki, kylpylän esittely ja 
buffet-lounas. Paluu Fiskarsin ruukin kautta jossa il-
tapäiväkahvit. Takaisin Kirkkonummella ennen klo 

18. Hinta 15 eur/henkilö sisältäen bussikuljetuksen 
ja ilmoitetut ohjelmat. Ilmoittautumiset Reino Al-
tainille 2.5. mennessä reino.altain’ät’kolumbus.fi tai 
040-5729379.

26.5 Retki KRAPIN KESÄTEATTERI 
lähtö klo 17.15 Kiasman edestä. Paluu n.21.00 perillä 
Helsingissä.
Krapilla juomme kahvit sämpylöineen. Teatterikap-
pale on Pastori Jussilaisen naiset. Hinta 45 euroa/
henkilö.
Ilmoittautumiset Raija Härönojalle 25.4 mennes-
sä numeroon 050-3232035 (ei tavoitettavissa 15. - 
22.3.).

la 9.6. Kesäretki NUUKSIO
klo 10.00 alkaen Kaikki mukaan retkeilemään kau-
niiseen Nuuksion kansallispuistoon. Kokoontumis-
paikka Solvallan Urheiluopiston parkkipaikalla klo 
10 (kuljetuksia pyritään järjestämään kimppakyydil-
lä esim. Espoon Keskuksesta – ks. tiedot lähempänä 
tapahtumaa www.esdi.palvelee.fi - sivustolta)
    Laavulla paistetaan makkaraa, mutta muutoin va-
raa mukaan omat eväät! Rankkasadevaraus!
Ei ilmoittautumista - maksuton - vapaa kaikille

KESÄTEATTERI
18.6. klo 19.00 Navethaliassa, Oraskuja 1, Jokiniemi, 
Vantaa. Näytelmänä on tänä vuonna musiikkinäytel-
mä Teuvo, joka perustuu Leevi and the Leavingsin 
musiikkiin. Liput 13,-.
 Ilmoittautumiset viimeistään 31.5. Marjo Seppälälle, 
puh. 040 708 9542 tai marjo.seppala(at)pp2.inet.fi.
Teatteri sijaitsee Hiekkaharjun urheilupuiston ete-
läpuolella. Tikkurilan ja Hiekkaharjun asemat ovat 
kävelyetäisyydellä. Paikalle pääsee myös busseilla 
62/562 ja 734. Omalla autolla saapuville löytyy paik-
koja teatterin omalta parkkipaikalta. 

4.8.2012 Retki 1600-luvun HAKKAPELIITTA ta-
pahtumaan Tammelaan sekä teatteriin 
Lähtö Kiasman edestä Tammelaan klo 9.00 Forssan 
Matkatoimiston tilausbussilla.Saavumme Tammelan 
kirkolle noin klo 11.30 jossa katsomme Hakkapeliit-
tojen väen oton.
Seuraavana jatkamme bussilla Mustialan kunin-
kaankartanoon pihapiiriin, missä sijaitsee 1600 tori 
työnäytöksineen. 12.30 ruokailemme 1600-luvun pi-
topöydässä.(elämys)
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Lähtö Mustialasta 14.15 kohti Rauhaniemen Kesäte-
atteria, jossa katsomme näytelmän Amerikan Morsi-
an. Paluu Helsinkiin n. klo 19.00. Retken hinta 45.00 
euroa/henkilö. Ilmoittautumiset Raija Härönojalle 
27.5.2012 mennessä.

23.-26.8.2012 (torstai-sunnuntai) Teemme kylpylä-
matkan VIRON PÄRNUUN Yhdessä Porvoon dia-
betesyhdistyksen kanssa
Matkan kohteena on Pärnu, hotellina on Viking kyl-
pylä AB-talo. Matkan hinta on 230 euroa hengeltä 
kahden hengen huoneessa Mukaan mahtuu 30 hen-
keä. Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ikaalisten Mat-
katoimisto
Virkistysloman hintaan sisältyy:
bussikuljetus Porvoo-Helsinki-Porvoo, laivamatkat 
Hki-Tallinna-Hki kansipaikoin, bussikuljetus Tallin-
nan satamasta Pärnuun ja takaisin oppaan johdolla, 
puolihoitoruokailut alkaen menopäivän päivällises-
tä päättyen lähtöpäivän aamiaiseen, muina päivinä 
aamiainen ja päivällinen, 2 kylpylähoitoa päivittäin 
(pe-la), saunan ja uima-altaan käyttö aukioloaikoina
Virkistysloman hoidot: 1 x 20 min. osahieronta päi-
vittäin (pe-la) ja 1 hoito päivässä seuraavista: yrtti-
helmikylpy, laskimohoito geelillä (jalat), rypsihoito 
käsille, persikka parafiinikäsineet käsille, teepuu 
parafiinisukat jaloille, kylmä parafiinikääre jaloille, 
kylmä parafiinikääre käsille, porekylpy appelsiinit-
ryffelillä, porekylpy laventelitryffelillä, hierontatuo-
li 15 min., suolahoito, valoterapia, infrapunasauna, 
paikallinen kylmähoito, vesihieronta, verensokerin 
tutkimus, kolesterolin tutkimus, vesivoimistelu, lää-
kintävoimistelu, inhalaatiohoito, rentoutushoito.
Sitovat ilmoittautumiset ja matkan maksu 30.5.2012 
mennessä
Kalevi Santanen 0500 91 88 33
Kirsti Talsi-Sirkka 0400 66 00 58

25.8. KIRKKONUMMI-päivät. Terveystori keskus-
tan kirjastossa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen 
kanssa. Verenpaineen ja verensokerin sekä hengitys-
tilavuuden mittausta.

la 29.9.2012 SUPPILOVAHVEROSAFARI (=sieni-
retki) 
Lähdemme bussikuljetuksella Törsö-nimseen saa-
reen Tammisaareen lauantaina 29.9.2012. Ensim-
mäisenä lähtöpaikkana on klo 8.45 Suomenojalla 
Martinsillan Neste, ja toisena paikkana Espoon Kes-

kuksen asema, Kirkkojärven puoli klo 9.00.
Saapuminen Törsö n. 10.30, jonka jälkeen sienes-
tämistä. Lounas (keitto+ leipä+juoma) nautitaan n. 
klo 13.00. muutoin ota omat eväät mukaan! 
Lounaan jälkeen sienestäminen jatkuu, ja kotimat-
kalle lähdetään klo 18.00 aikaan.  Poistumispaikat 
samat kuin lähtöpaikat. 
Muista ottaa omia eväitä (lounaalla ei välttämättä 
pärjää koko päivää), vaatetus sään mukaan, ja erityi-
sesti kannattaa muistaa ottaa ne kumisaappaat!
Hinta jäsenille perheineen 25 eur per henkilö, jonka 
maksutiedot saat ilmoittautuessa. Hinta sisältää kul-
jetuksen ja keittolounaan. Mukaan mahtuu 20 ensin 
ilmoittautunutta! Ilmoittautumiset 18.9.2012 men-
nessä Eija Leevelle. gsm 040 50 888 08.

Hyvinvointipäivä koko perheelle SIUNTION KYL-
PYLÄ (kuljetusmahdollisuus järjestetty) lauantaina 
15.9.2012 Siuntion Hyvinvointikeskuksessa
Ohjelma
9.00 – 10.00 saapuminen , ja buffet-aamiainen 
10.00 – 12.30 lajikokeiluja Luontoliikuntapuistossa:  
jousiammuntaa,  frisbeegolfia  ja kickbikeä. Pääset 
kokeilemaan kaikkia lajeja!
12.30 – 13.30 buffet-lounas 
13.30 alkaen
> uintia, saunomista, kuntosalia (mm. lämmin ulko-
poreallas), yms. omatoimista ulkoilua alueella, ja/ tai 
>mahdollisuus omakustanteisiin DaySpan hoitoihin  
(DaySpan laaja hemmotteluhoito-tarjonta hinnas-
toineen löytyy http://www.siuntionhyvinvointikes-
kus.fi >virkistys >dayspa, ja varaukset p. 09 2606 
0511 tai http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi 
>virkistys >dayspa > varauspyynnöt)
15.00 kahvi/tee ja kahvileipä 
15.30 kotiinlähtö
Voit saapua omalla autolla (Lepopirtintie 80, 02570  
Siuntio), mutta myös kuljetus bussilla on järjestetty.
Ensimmäisenä lähtöpaikkana on klo 8.00 Espoon 
Keskuksen asema, Kirkkojärven puoli, ja toisena 
lähtöpaikkana klo 8.10 Suomenojalla Martinsillan 
Neste. Paluu samaa reittiä.
Ulkoiluvaatteet ja –jalkineet sekä omat pyyhkeet ja 
uimapuvut mukaan!
Hinta jäsenille, aikuiset 45 euroa, ja lapset 25 euroa 
per henkilö, maksutiedot saat ilmoittautuessa. Hinta 
sisältää ohjelman, ruokailut ja kuljetuksen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  28.8.2012 mennessä 
sähköpostilla hyvin1509@gmail.com. Muista kertoa, 
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osallistutko kuljetukseen. Varmista osallistumisesi- 
varaa oma paikkasi heti!

Matka ESPANJAAN syksy 2012
Teemme jäsenmatkan Aurinkorannikolle 4.11. – 
11.11.2012 Torremolinokseen. Mukaan lähtee dia-
beteshoitaja turvaamaan diabeetikkojen matkaa. 
Paikan päällä retkiä ja ohjelmaa sekä monipuolista 
liikuntaa. Teemme yhteisretken Aurinkorannikon 
diabeetikoiden ja sydänihmisten kanssa ja meillä on 
mahdollisuus osallistua heidän tilaisuuksiinsa. Vii-
kon matkan hinta on 549 euroa ilman aterioita. Ret-
kistä tulee myös jonkin verran lisähintaa. Helsingin 
Sydänpiiri osallistuu kanssamme Aurinkorannikon 
matkan järjestämiseen ja Helsingin Sydänpiirin jä-
senet ovat tervetulleita matkalle mukaan.  Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Raija Härönoja 0504122579.

Matka Torremolinokseen seuraavin lennoin ja ma-
joituksella Roc Lago Rojossa
04.11. Air Finland Helsinki-Malaga 14.50-18.30
11.11. Air Finland Malaga-Helsinki 19.30-01.10
Roc Lago Rojo on perinteinen rantahotelli Torremo-
linosin Carihuelan kaupunginosassa. Ranta on hotel-
lin edessä rantabulevardin toisella puolen. Hotelli so-
pii oivallisesti heille, jotka pitävät auringosta, rannas-
ta, hyvästä ruoasta ja keskeisestä sijainnista. Hotellin 
pihalla on hieno uima-allasalue aurinkotuoleineen ja 
-varjoineen. Useamman kerran viikossa järjestetään 
musiikkiohjelmaa ja kerran viikossa ravintolassa on 

perinteinen andalusialainen ruokalista.
Huoneet: Tilava kahden hengen huone. Parveke tai 
terassi. Kylpy/suihku ja wc. Ilmastointi, tallelokero, 
satelliitti-tv ja puhelin. Huoneisiin mahtuu yksi li-
sävuode.  Ateriat: Aamiainen.  Lisätietoja: Paikalli-
nen luokitus: ****. Rakennettu/remontoitu 2002. 144 
huonetta. Ravintola, baari, uima-allas ja lastenallas. 
Yhteystiedot: Calle Miami 5, La Carihuela, 29620 
Torremolinos. Puh. +34 952 387 666
HINTA : 549 EUR / per henkilö, majoitus kahden 
hengen huoneissa aamiaisella.

LUENNOT

ma 23.4. klo 17.00 Pumppu hyvän hoitotasapainon 
saavuttamisen apuna ja erityisesti lapsilla
Luennoitsijana LT diabetologi Markku Saraheimo
Kampin palvelukeskus, ruokasali, kahvitarjoilu, ter-
vetuloa!

to 26.4. klo 16.30 - 17.45 Diabetes ja silmät
Luennoitsijana lääkäri Paula Summanen
Luennon jälkeen yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous klo 18.00
Kampin palvelukeskus, ruokasali, kahvitarjoilu, ter-
vetuoloa!

ma 21.5. klo 14.00 - 16.00 Henkinen hyvinvointi, 
voimavarat ja diabeteksen omahoito
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Ovatko hiilarit ja insuliiniasiat sinulle arkipäivää? Halu-
aisitko tienata taskurahaa tai muuten vain auttaa diabee-
tikkolasten vanhempia?

Pääkaupunkiseudulla on useita perheitä, joissa on dia-
beetikkolapsi. Diabeteksen vuoksi tilapäisten lastenhoita-
jien saaminen on hankalaa. Vanhemmat etsivät ihmisiä, 
joille diabetes on tuttua ja jotka voisivat silloin tällöin 
hoitaa lasta. Perheillä on erilaisia tarpeita: osa tarvitsisi 
hoitajaa pari kertaa viikossa päiväaikaan, osa muutaman 
kerran kuussa ilta-aikaan jne. Lapset ovat noin 2–12-vuo-

tiaita, insuliinikynien tai pumpun käyttäjiä. 
Jos kiinnostuit, lähetä sähköpostia osoitteeseen toimis-

to@psdiabetes.fi. Liitä viestiin: nimi, ikä, puhelinnumero, 
asuinalue, kuinka usein ja mihin aikaan (päivä/ilta) voisit 
lasta hoitaa ja kerro lisäksi lyhyesti kokemuksesi 1-tyypin 
diabeteksesta. 

Teemme diabetesyhdistyksessä listan hoitajaehdok-
kaista. Annamme listan perheelle, joka ottaa yhteyttä, 
haastattelee ja sopii lastenhoidon käytännöistä hoitajan 
kanssa itsenäisesti.

Hoitajaksi diabeetikkoperheeseen?

Ta p a h t u m a t

Luennoitsijana tradenomi, lähihoitaja, kirjallisuus-
terapiaohjaaja ja itse 1. tyypin diabeetikko Piia Laine
Kampin palvelukeskus, juhlasali, kahvitarjoilu, ter-
vetuloa

SYKSYKSI suunnitteilla erilaisia luentoja muun mu-
assa diabeteksen kokonaisvaltaisesta hoidosta.
Syyskuu Insuliinihoito
Lokakuu Hypoglukemia
Marraskuu Hiilihydraattien laskenta
Joulukuu Tulevaisuuden diabeetikot
Luennot tarkentuvat elokuun Kiteeseen. 

Helsingin Sydänpiiri järjestää kaikille AVOIMIA 
YLEISöLUENTOJA Opistotalolla (Helsinginkatu 
26) sekä Vuotalolla (Mosaiikkitori 2). Luennot tar-
joavat tietoja ja tietojen päivitystä sydänterveyteen 
liittyen ja niihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostu-
neet. Ilmoittautumista ei tarvita. Syksyn luentojen 
aiheet ja ajankohdat ovat nähtävissä Sydänpiirin 
verkkosivuilla, kohdassa kuntoutuminen/luennot ja 
ensitietokurssit, toukokuun puolessa välissä: www.
helsinginsydanpiiri.fi 

TIEDOTUKSIA

Kirkkonummi tiedottaa:
ALUEOSASTON TOIMINNAN YLLÄPITÄMINEN
Alueellamme on noin 300 jäsentä, diabetesta sairas-
tavia moninkertaisesti enemmän. Tarve edunvalvon-
taan, tiedotukseen, vertaistukeen ym. toimintaan on 
kiistaton. Tämänhetkinen järjestelijätiimi tarvitsee 
lisäjoukkoja ideoimaan ja toteuttamaan ryhmätoi-
mintaa, tapahtumia jne. Vaalikeräykseenkin tarvit-
semme lipasvahteja Toimimme vapaaehtoispohjalla 
ja palkkamme on kiitoksena saatu hyvä mieli. Tiedot 

tapahtumista ilmoitetaan Kide-lehdessä, yhdistyk-
sen kotisivuilla sekä Kirkkonummen Sanomien Päi-
vyrissä. Ota yhteyttä Sirpa Urhoseen tai yhdistyksen 
toimistoon toimisto@psdiabetes.fi.

TULOSSA SYKSYLLÄ

Elokuun Kiteestä voit lukea:
• Vertaistukiryhmiä lisätään 
• Liikuntaryhmiä lisätään
• Nuorille suunnattu leiri

AVOIMET TYÖPAIKAT

Yhdistyksemme etsii vakituista tuuraajaa. Mikäli 
hallitset talousasiat, olet tarkka ja vastuuntuntoinen 
sekä pystyt huolehtimaan lääkäreiden ajanvarauksis-
ta, hoitamaan diabetestuotteiden myymälää ja muu-
ta asiakaspalvelua, niin ota yhteyttä toiminnanjoh-
taja Tarja Hartman 040 451 2700 tai tj@psdiabetes.fi 

Lisäksi tarvitsemme vapaaehtoisia mukaan toimin-
taan erilaisiin tehtäviin eri puolella pääkaupunkiseu-
tua. Varsinkin perhekerhojen vetäjistä on suuri pula. 
Lisätietoja saat soittamalla yhdistyksen toimistoon 
numeroon 09 58605250 tai toiminnanjohtajalle nu-
meroon 040 451 2700.

Oikaisu Kide 1/2012

Bemer –artikkelin yhteydestä oli jäänyt kirjoittajan 
nimi pois. Artikkelin oli kirjoittanut heidän toimit-
tajansa/tiedottajansa Hanna Sumari.
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NovoInfo on osa Novo Nordiskin kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa. 
Toiminnallamme haluamme tukea diabeetikoiden arkipäivää ja olla mukana 

muuttamassa diabeteksen kulkua Suomessa. Kysy meiltä lisää!

Viikonloppukurssi diabetesnuorille  
ja heidän perheilleen
Yhdistys on järjestämässä syksyllä 2012 viikonloppukurssia perheille, joissa on 13–16-vuotias diabetesta sai-
rastava nuori. Mikäli perheellänne on halukkuutta osallistua kurssille, ilmoittautukaa sähköpostijakelulistalle. 
Välitämme kiinnostuneille sähköpostilla tarkempia tietoja ajankohdasta, paikasta, hinnasta yms. tämän ke-
vään aikana! Lähetä viesti osoitteeseen toimisto@psdiabetes.fi. 
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Precision Xceedin nimi muuttuu jasiitä tulee
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Tuplavarmuus. Mittaa verensokerin ja ketoaineet

Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme 
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