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Kesää kohti..
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin maaliskuun
14. päivänä 2013 Biomedicum -talossa Töölössä. Kokous sujui mielestäni hyvin. Asia, joka hieman herätti huomiotani oli se, että paikalla oli noin kaksikymmentä jäsentä. Ehkä eräänä syynä oli kokouspaikka. Yhdistyksen syyskokous pidetään, mikäli mahdollista Kampin palvelukeskuksessa. Elän toivossa, että kokoukseen osallistuisi suurempi määrä jäseniä, koska yhdistys on nimenomaan jäsentensä yhteisö.
Hallituksen työskentelyilmapiiri on parantunut ja merkittäviltä vastakkainasetteluilta on vältytty. Energia on suuntautunut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. Toivottavasti tämä kehityssuunta jatkuu.
Vuoden alkupuolella pidettiin Kirkkonummen alueosaston kokous, jossa toimin puheenjohtajana. Saimme valittua vuodeksi 2013 toimikunnan ja sille
puheenjohtajan.
Eräs toimintamme kulmakivi on yhdistyksen kirjanpito, vaihdoimme vuoden
2012 alussa tilitoimistoa. On todettava, että alku on ollut hankalaa. Tilitoimisto ei vuoden 2012 alkupuolella pystynyt toimittamaan luotettavia raportteja,
mikä haittasi toimintaa. Vasta loppuvuonna saimme luotettavia raportteja.
On selvää, että toimiston kuormitus kasvaa, kun talousasioista ei olla selvillä. Ajan tasalla olevat ja luotettavat taloustiedot helpottavat yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys on osallistunut keskusteluihin pääkaupunkiseudun Apotti-hankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämä tapahtuu mm. potilastietojärjestelmää parantamalla. Apotti –nimi tulee asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelusta.
Valtakunnallisella tasolla toimii Soste- eli Suomen sosiaali ja terveys ry., jonka tavoitteena on paremmin voivat ihmiset. Tavoite on ainakin kannatettava. Sote uudistus pyrkii uudistamaan ja määrittelemään sairaanhoidon tasoa
alueellisesti riittävän väestöpohjan mukaan. Yhdistystä on pyydetty osallistumaan Sosten Alueelliselle neuvottelupäiville. Vaikuttaa siltä, sairaanhoidon
uudistaminen vaatii aikaa ja rahaa, mutta mukana ollaan.
Hyvää kevättä ja kesää!

Pentti Lammi
puheenjohtaja

“Hallituksen työskentelyilmapiiri on parantunut
ja merkittäviltä vastakkainasetteluilta on vältytty.
Energia on suuntautunut
yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. Toivottavasti tämä
kehityssuunta jatkuu.”
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DIABETESVASTAANOTTO

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 myymälässä. 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), kolestrolipaketti - ravinnotta (kokonaiskolestroli, HDL, LDL, trigly.)
• Virtsan albumiinin, kreatiniinin  
-suhde aamuvirtsasta munuaissairauden määrittämiseen
• Verenpaine
• Uniapnea.tutkimus
Varaa aika diabeteshoitajalle
Yhdistyksen diabeteshoitajan vastaanotolle voi varata ajan diabetesneuvontaan. Yksilöllisessä neuvonnassa perehdytään muun muassa
ruokavalioon, verensokerin seurantaan ja insuliinin pistämiseen. Tukea
ja ohjausta omahoitoon.
Luennot, neuvonta ja ohjaus
Yhdistys järjestää erilaisia asiantuntijaluentoja, seuraa ilmoitteluamme Tapahtumat/Kide tai www.psdiabetes.fi
Tilauksesta diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa ja ohjausta diabeteksen ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja sen hoidosta. Sopimuksen mukaan sovitussa paikassa yhteisöille ja yrityksille. Lisätietoja: diabeteshoitaja 010 231 9401 tai toimisto 010 231 9400, sähköposti
dh@psdiabetes.fi

Erikoislääkärit yhdistyksessä
Diabetesvastaanotolla toimivat lääkärit ovat sekä tyypi 1 että tyypin
2 diabetekseen perehtyneitä. Uutena diabetologina aloittava Tero
Saukkonen on perehtynyt lasten- ja
nuorten diabetekseen.
Ajanvaraukset lääkäreille numerosta 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Tero Saukkonen

Markku Saraheimo
LT, diabetologi, sisätautien erikoislääkäri
• nuoruusikä diabeetikolla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes

Klas Winell
LL, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen
hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes

Diabetologi, dosentti
• lasten- ja nuorten diabetes
Lasten diabeteslääkäri Tero Saukkonen on aloittanut vastaanoton pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksessä.
Tero valmistui lääkäriksi vuonna 1990. Diabetesta koskevan tutkimustyön hän aloitti jo opiskeluaikana ja väitteli tohtoriksi tyypin 1 diabeteksen syistä vuonna 1995. Hän
on lastentautien erikoislääkäri ja hänellä on myös diabeteksen hoidon
erityispätevyys. Diabeteksen hoidossa Teron erityisiä kiinnostuksen
kohteita ovat olleet insuliinipumput ja puberteettiin liittyvä insuliiniresistenssi. Hän työskenteli HYKS:n
Lasten ja nuorten sairaalassa vuoteen 2005 saakka lukuunottamassa
vuosia 2001-2002, jolloin hän toimi
tutkijalääkärinä Cambridgessa Englannissa. Nykyään hän työskentelee
diabeteslääkkeitä valmistavassa Novo Nordisk-yhtiössä Suomen lääketieteellisen osaston johtajana.
Teron perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi lähes aikuista lasta sekä kaksi koiraa (glen of imaalinterrierit Henni ja Elmo). Vapaa-aika kuluu perheen kanssa puuhatessa ja

kunnostaessa Keski-Suomessa sijaitsevaa vanhaa hirsitaloa, joka toimii perheen lomanviettopaikkana.
Tero nauttii myös hölkästä ja hiihdosta sekä elokuvista ja brittiläisistä tv-sarjoista, kuten Morse ja Komisario Lewis.
Terolla on pitkä kokemus diabeteslääkärinä ja myös hänen perheessään sairastetaan tyypin 1 diabetesta, joten arki diabeteksen
kanssa on hyvin tuttua. Hänen vastaanotolleen ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret. Hänen
kanssaan voi keskustella ajankohtaisista hoidon ongelmista tai tulla pidempiaikaiseen seurantaan. Vastaanotto on iltapäivällä / alkuillasta
1-2 kertaa kuukaudessa, seuraavia
vapaita aikoja voi tiedustella yhdistyksen toimistosta.

kuntoutusvaroista. Vastaanotot
ovat pääosin ilta-aikoina klo 16 jälkeen ja yksi käynti on 45 minuuttia.
Muut ajat sovitaan erikseen. Ajanvaraukset puhelin 010 231 9400 tai
050 562 9446.

Jalkaterapeutti
Onko sinulla
• kipuja kantapäissä, polvissa, varpaissa, jalkapohjissa, nivelissä?
• vaivasenluut, vasaravarpaat, tai
muu jalkaterän virheasento?
• kovettumia, känsiä, ihohalkeamia
kantapäissä?
• sisään kasvava kynsi?
• diabeetikon vuositarkastus?
• tarve yksilölliselle pohjallisille?
• halu harjoittaa alaraajojen lihaksia yksilöllisesti tai ryhmässä?
Jos sinulla on jokin näistä vaivoista,
niin varaa aika jalkaterapeutti Kat
ja Toivoselle puhelin 010 231 9400
tai 050 562 9446.

Ravitsemusterapeutti

Psykoterapia
Terapiamuoto on voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia, jossa käsitellään yleisiä elämän ongelmia; masennus, pelot, kriisitilanteet, jännitys, vaikeat elämäntilanteet jne.
Riitta Rauhala on kognitiivisessa
terapiakoulutuksessa.
Psykoterapeutti Riitta Rauhala on
Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat
saada psykoterapiaan tukea Kela:n

•
•
•
•
•
•

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

Ravitsemusterapiasta on apua
muun muussa yllä mainituissa ongelmissa. Ruokavalion suunnittelu auttaa myös verensokeriarvojen
hallinnassa.
Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund antaa ravitsemus-

neuvontaa ja erityistietoa, myös
ruotsiksi. Vastaanotot sopimuksen
mukaan puhelin 010 231 9400 tai
050 562 9446.

Fysioterapeutti
ja akupunktio
Fysioterapian tarkoituksena kivunhoidon lisäksi on tukea ihmisen toimintakykyä. Fysioterapiassa kartoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan
muun muassa ryhtiä, liikeratoja ja
niiden toimintaa sekä ylipäätään toiminnallisuutta, minkä perusteella annetaan ohjausta ja neuvontaa
itsehoitoon. Ohjauksen lisäksi tarpeen mukaan fysioterapia saattaa
sisältää mauaalista käsittelyä ja /
tai pehmytkudoskäsittelyä erilaisia
pehmeitä tekniikoita käyttäen.
Fysioterapeuttimme Paula Jääs
keläinen on myös koulutettu akupunktio-osaaja.
Akupunktio on vanha kiinalaisen
lääketieteen hoitomenetelmä, jolla hoidetaan mm. tuki- ja liikuntaelin kipua määrättyjen pisteiden stimuloimisen kautta. Fysioterapiassa
akupunktio on tärkeä osa kivunhoitoa esimerkiksi jäätyneen olkapään
(fozen schoulder), tenniskyynärpään, selkä-, polvi-, ja niskakipujen
hoidossa.
Paulan erityisosaaminen on erityisen vahva niska - hartiaseudun ja
selän alueen vaivojen hoidossa.
Fysioterapiaan tai akupunktioon
voit varata ajan numerosta 010 231
9400 tai 050 562 9446.
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65 vuotta, eikä suotta

Diabetesmyymälä

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys on Suomen vanhin diabetesyhdistys, perustettu jo ennen liittoa.

Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.

Diabetesyhdistys
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”Kesäkuun 13. päivänä vuonna 1948 vallitsi Helsingin Yliopiston Sisätautien poliklinikan luentosalissa jännittynyt ja odottava, kenties
hieman epävarmakin tunnelma. Paikalle oli kokoontunut noin satakunta sokeritautista
eli diabeetikkoa ja diabetesasian harrastajaa perustamaan Suomen ensimmäistä diabetesyhdistystä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Eino K. Kalervo ja sihteerinä lääketieteen lisensiaatti Yrjo Hinstsa. Yksimielisesti kokouksessa perustettiin
Sokeritautisten yhdistys – Sockersjukas Förening r.y. Yhdistyksen tehtävänä oli ajaa sokeritautisten etua koko
Suomessa. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 12.10.1948, ja sen kotipaikaksi tuli Helsinki.” Näin alkaa yhdistyksen historiikki, jonka Jari Tirkkonen on kirjoittanut vuonna 1998.
Sokeritautisten tilanne sotien jälkeisessä Suomessa oli huono. Sotakorvauksia maksavan maan rahavarat olivat tiukalla. Terveydenhoidossa etusijalla olivat tuberkuloosi ja monet tarttuvat taudit, jotka olivat päässeet sota-aikana rajusti lisääntymään.
Suomessa oli puutetta kaikesta: hoitohenkilökunnasta, sairaanhoitajista, lääkäreistä ja lääkkeistä. Maahan
piti rakentaa uusia sairaaloita ja hoitaa sodassa vammautuneita.
Varmoja tilastoja tuolta ajalta ei
ole saatavilla, mutta näytti siltä, että
sokeritautitapausten määrä oli alentunut sotavuosina niukan ja koostumukseltaan terveellisen ravinnon
ansiosta. Niinpä diabeetikoille ei varattu omia sairaaloita tai parantoloita, eikä ilmaisia lääkkeitä. Sokeritautiin perehtyneitä lääkäreitä oli vain

Malm
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Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen
tuotteisiin.

muutama. 1950 –luvulla elintason
nousun myötä myös diabeetikoiden
määrä lähti nousuun ja diabeetikko
oli yksin sairautensa kanssa.
Pahin ongelma ja suoranainen
syy Sokeritautisten yhdistyksen perustamiseen oli insuliinin raju hinnannousu. Valtion korvaus insuliinin valmistajille lopetettiin vuonna
1948. Päätöksen seurauksena insuliinin hinta nousi 160 % ja lisäksi yritykset joutuivat maksamaan insuliinista liikevaihtoveroa. Insuliinin hinnan nousu vaaransi erityisesti köyhien ja työkyvyttömien sokeritautisten hoidon, koska vain työkykyiset
diabeetikot saivat yhteiskunnalta avustusta invalidilain perusteella. Monet diabeetikot eivät osanneet hoitaa tautiaan, koska omahoidon opetus oli erittäin puutteellista.
Suomessa oli selvä konkreettinen

tarve liittyä yhteen ajamaan sokeritautisten asiaa. Tänä päivänä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksellä on noin 8 200 jäsentä. Diabetes kuitenkin lisääntyy koko ajan ja
uskomme jäsenmäärämme kasvuun.
Mitä enemmän meitä yhdistyksessä on, sitä paremmin meitä
kuunnellaan. Siis, jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, liity ihmeessä nettisivullamme www.psdiabetes.fi tai
soittamalla yhdistyksen toimistoon
010 231 9400 tai 050 562 9446
tai pistäytyessäsi myymälässämme
Malminkadulla.
Juhlapäivämme kunniaksi toimistolla on avoimet ovet torstaina 13.6.
kello 12 – 17. Tule tutustumaan tämän päivän toimintaamme. Tarjolla
kahvia, teetä ja kakkua. Tervetuloa!

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat (Abbott, Rosche, Bayer, LifeScan, Mendor…)
• näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
• GlucoBooster glukoosigeeli
• hopea-, varvas- ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja
• verenpainemittareita
• muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä
ruokaohjeita
• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. omaseurantavihkoja
• Sievin ja Feelmaxin jalkineita

Myymälän aukioloajat
maanantai 10 – 16
tiistai 10 – 17
keskiviikko 10 – 16
torstai 10 – 15

TARJOUKSESSA LOPUT
FEELMAX –KENGÄT -40%
Heinäkuussa myymälä, vastaanotto ja
toimisto suljettu!
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Oletko oma itsesi ?
Ellet ole, kannattaa harjoitella, hyvin
Kaikki ihmiset tasapainottelevat elämässä omalla tavallaan joka ikinen päivä. Onnellinen
ihminen nauttii elämästä ja tietää kaiken olevan jotakuinkin kunnossa. Tyytymätön
ihminen tuntee sen olossaan ja toimii sen mukaisesti ja syyttelee itseään tai muita tai
molempia omasta olotilastaan. Syyttely on yksi osa ihmisen suojautumista.

Teksti: Riitta Rauhala, psykoterapeutti

Nykypäivänä arvostetaan
yhä enemmän itsenäisyyttä ja pärjäämistä. Ennen arvostettiin yhteisöllisyyttä ja
tehtiin paljon talkootyötäkin. Tänä päivänä itsenäisenkin ihmisen pitää ottaa
muut huomioon, sillä hyvät ihmissuhdeverkostot ovat kullan arvoisia. Kukaan ei pärjää täysin yksin.
Jotta voimme ymmärtää itseämme ja läheisiämme paremmin, on
meidän tunnettava perusasioita ihmisen toiminnasta. Ihmisen puolustuskeinot eli defenssit ovat minän
puolustuskeinoja.
Puolustuskeinot ovat meille kaikille tuttuja, vaikka emme itse niitä tiedostaisikaan. Me kaikki käytämme nii-

N

tä vähentääksemme ahdistusta. Puolustuskeinojen taustalla on ihmisen
taipumus välttää negatiivisia tai epämiellyttäviä tunteita, kuten ahdistusta, pelkoa, itsetunnon alentumista tai
hallitsemattoman voimakkailta tuntuvia tunnekokemuksia.
Puolustuskeinojen avulla saamme tunteen, että hallitsemme tunteitamme paremmin ja meillä on vahva
suoja tunteiden heilahtelua vastaan.
Puolustuskeinot aiheuttavat kuitenkin vääristyneen kuvan todellisuudesta. Me voimme loukkaantua pahasti,
jos joku pettää luottamuksemme. Me
voimme ajatella silloin tästä ihmisestä, että hän on paha, kateellinen, sairas, aina ollut epäluotettava jne. Syyllinen löytyy ja me olemme suojassa.
Meidän ei tarvitse käsitellä lainkaan
omaa toimintaamme tässä yhteydessä, vaikka pitäisi.
Me tarvitsemme puolustuskeinoja sosiaalisessa kanssakäymisessämme, sillä ilman niitä olisimme liian haavoittuvia ja tunteemme heilahtelisivat liikaa. Vihaisena ja väsyneenä kotiin mennessämme voimme alkaa huutamalla etsiä syyllisiä, kun eteisessä ovat roskapussit
viemättä ja vaatteet lattialla sekaisin, vaikka aamulla oli sovittu toisin.
Teemme näin, koska vihaisuutemme
voisi muuten äityä liian suureksi ja
näin pääsemme purkamaan sitä no-

peasti. Siirrämme näin omat hankalat tunteemme muille, sillä vihaisen
ihmisen purkaukset tuottavat helposti samanlaista vastausta takaisin
puolisolta ja lapsilta.
Aikuinen ihminen voi edellä mainitussa tilanteessa huomioida omat vihan ja väsymyksen tunteensa ja työstää niitä omassa mielessään esim. lupaamalla itselleen rentouttavan hetken omassa rauhassa kotiin päästyä
ja vasta sen jälkeen voi katsoa, mitä
perheelle kuuluu. Eteisen kaaos ei saa
meitä tällöin räyhäämään.
Ihmiset ovat myös erilaisia omassa miellejärjestelmässään siinä,
ovatko he visuaalisia, auditiivisia
vai kinesteettisiä ihmisiä. Me myös
opimme parhaiten oman miellejärjestelmämme mukaan. Visuaalinen
ihminen oppii katsomalla, auditiivinen kuuntelemalla ja kinesteettinen

”IHMISET OVAT MYÖS
ERILAISIA OMASSA
MIELLEJÄRJESTELMÄSSÄÄN
SIINÄ, OVATKO HE
VISUAALISIA,
AUDITIIVISIA VAI
KINESTEETTISIÄ
IHMISIÄ.”

tunnistelemalla. Ihmisen on hyvä
tunnistaa oma vahva alue, sillä sen
mukaan me myös arvioimme maailmaamme. Kun erittäin visuaalinen
puoliso, joka arvostaa siisteyttä, selkeyttä, kauneutta, järjestystä näkemässään ympäristössä, tulee kotiin
ja näkee nukkuvan puolisonsa retkottavan sohvalla, sanomalehti levällään lattialla ja kahvikuppi pullan
kera pöydällä murusineen ja tv auki, hän voi suuttua pahanpäiväisesti puolisoonsa, joka taas arvostaa kinesteettistä puolta eniten eli pehmeää sohvaa, rentoa oloa kotona
päivän lehden parissa ja pienen välipalan kanssa nautiskellen. Näissä
elämän kohdissa tulevat esiin ihmisten erilaiset puolet ja omat puolustuskeinot. Miten Sinun kotonasi hoidetaan edellä mainitut tilanteet?
Ihmisen yleisimpiä suojatutumiskeinoja (defenssejä) ovat; kieltäminen, lohkominen, ulkoistaminen
(projektio), sisäistäminen (introjektio), omnipotenttisuus, siirtäminen, taantuminen, torjunta. Torjuntaan perustuvat defenssit ovat reaktionmuodostus, eristäminen ja
älyllistäminen, järkeistäminen, tyhjäksi tekeminen, acting-out, altruismi, ennakointi, huumori, mitätöiminen, passiivinen aggressiivisuus,
sublimaatio, valittaminen ja tarjotun
avun hylkääminen.

Jotta voimme ymmärtää itseämme ja läheisiämme paremmin, on meidän tunnettava perusasioita ihmisen toiminnasta.

Käsittelen tässä osan näistä
suojautumiskeinoista.

me ajatella jotakin muuta ja puhua
muista asioista: ”En halua ajatella sitä enää koskaan.”

Kieltäminen tapahtuu, kun huomaamme meitä uhkaavan epämiellyttävän asian, mutta kiellämme sen
olemassaolon ja merkityksen. Esimerkiksi emme usko, että sairautemme on vakava emmekä noudata
hoito-ohjeita.
Torjunta on välttämätön puolustusmekanismi. Se merkitsee ahdistavien muistojen, mielikuvien ja
tunteiden unohtamista ja sulkemista tietoisuuden ulkopuolelle. Yritäm-

Kieltämisen ja torjunnan avulla pyrimme poistamaan osan todellisuudesta. Kieltämisessä piilottamamme
asiat ovat ulkopuolella, kun taas torjunnassa ne tulevat sisältämme.
Vähättely tapahtuu, kun emme uskalla myöntää tapahtuman merkitystä. Esimerkiksi avioerossa saatamme ajatella, ettei puoliso alun
perinkään ollut oikeanlainen.
Korvaavat toiminnot tulevat elämäämme, kun haluamme unohtaa ja
torjua tosiasiat uppoutumalla mui-

hin asioihin. Meistä voi tulla sosiaalisesti aktiivisia tai siivoushulluja.
Muutamme toiselle paikkakunnalle,
vaihdamme työpaikkaa, solmimme
heti eron jälkeen uuden suhteen tai
urheilemme intohimoisesti. Meistä
saattaa tulla jopa fanaattisia.
Järkiperäistäminen tapahtuu,

kun yritämme selittää tapahtumia
johdonmukaisesti tai järkevästi. Samalla työnnämme tapahtuman aiheuttamat tunteet syrjään ja välttelemme niitä.
Siirtäminen tapahtuu,
kun siirrämme omia kipeitä
asioitamme toisiin ihmisiin.

11

10

”IHMISET OVAT MYÖS
ERILAISIA OMASSA
MIELLEJÄRJESTELMÄSSÄÄN
SIINÄ, OVATKO HE
VISUAALISIA,
AUDITIIVISIA VAI
KINESTEETTISIÄ
IHMISIÄ.”

Kun syytämme muita, oman syyllisyydentunteemme vähenee. On helpompi kamppailla jotakin ulkopuolista vastaan. Voimme siirtää vihamme
kohdistamisen vaarattomampaan
kohteeseen. Pahimmillaan tämä tuo
esiin syntipukki-ilmiön.
Projektio tapahtuu, kun kohdistamme itsessämme olevan ahdistavan tai ei-hyväksyttävän tunteen tai
ominaisuuden muihin ihmisiin. Runsas projektion käyttö vääristää kuvamme itsestä ja todellisuudesta.
Reaktionmuodostus tapahtuu,
kun suljemme kielletyn tai vaarallisen yllykkeen tietoisuudestamme
korostamalla sen vastakohtaa. Piilotamme esimerkiksi vihamme ylikorostuneen ystävällisyyden taakse.

Kanavoiminen eli sublimaatio tapahtuu, kun muutamme yllykkeemme sellaisiksi, että voimme toteuttaa ne sovussa ympäristömme ja
moraalimme kanssa. Esimerkiksi jos
entinen nyrkkeilijä syyllistyy perheväkivaltaan lopetettuaan urheiluuransa, nyrkkeily on voinut olla hänelle aggression kanavoimista.
Kaksoisviestintä on sitä, kun
vuorovaikutuksemme on ristiriitaista. Lähetämme samanaikaisesti kaksi toisensa pois sulkevaa viestiä. Voimme sanoa vihaisella äänellä: ”Rakastan Sinua.” Tämä on aina
hämmentävää, sillä vastaanottaja ei
tiedä, kumpaa viestiä hän voi uskoa
ja miten hän vastaa siihen.
Taantuma eli regressio tapahtuu usein kriisitilanteessa. Puramme voimalla tunteitamme ja takerrumme lapsenomaisesti toisiin ihmisiin ja käyttäydymme sen mukaisesti; kiukuttelemme, kritisoimme
ja uhmaamme. Sisimpämme toivoo,
että joku toimisi aikuisena tilanteessa, josta itse emme tunne selviytyvämme.

Lohkominen tapahtuu, kun ihminen jakaa muut ihmiset kahteen
ryhmään: hyviin ja pahoihin. Se on
mustavalkoista ajattelua, jossa toisista ihmisistä pidetään paljon ja toisista ei lainkaan. Samaan ihmiseen
ei mielletä lainkaan sekä hyviä että
huonoja puolia. Kun ”hyvä” ihminen
ei enää miellytä, hän joutuu ”huonojen” puolelle. Välimuotoja ei löydy,
vaikka todellisuudessa kaikissa ihmisissä on molempia puolia. Lohkomista käyttävien ihmisten ihmissuhteet
kärsivät voimakkaista mielenheilahteluista.
Aikuinen on aina vastuussa
omista puolustusmekanismeistaan.
Jokaisen on tärkeä tiedostaa, mitä
puolustuskeinoja itse käyttää ja pyrkiä käyttämään niitä niin, että ne eivät aiheuta jatkuvia vaikeuksia ihmissuhteissa, eivätkä heikennä ihmisen omaa selviytymistä elämässä liikaa.
Jokaisen on hyvä miettiä, miten
käyttää omia puolustuskeinojaan ja
miten voisi toimia toisin näissä tilanteissa ja saada parempaa mieltä itselle ja muille. Tämän voi aloittaa
vaikka heti.

Nyt tämä läski saa jo riittää

Teksti: Kari Kortelainen

Kukaan ei ole komentanut minua laihduttamaan. Tein päätöksen ihan itse,
mutta ilman tukea siitä on vaikea pitää kiinni.
Kipinä elämänmuutokseen syttyi tämän vuoden
tammikuussa. Työpaikkani vuosittainen henkilöstötapahtuma – myöhästynyt pikkujoulu – pidettiin
Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Siellä kaikilla oli mahdollisuus kehonkoostumuksen mittaukseen. Mittaus kertoi, kuinka paksut
rasvakerrostumat vyötärölle oli ehtinyt kertyä.
Vaikka olinkin käyttänyt vaakaa
säännöllisesti, tulos hätkähdytti. Minulla oli sisäelinten ympärillä ja vyötäröllä parikymmentä kiloa rasvaa.
Ihraa, talia. Kannoin mukanani joka askeleella yli 30 ylimääräistä voipakettia.
Ei ihme, että portaiden kapuaminen kuudenteen kerrokseen työpaikalla sai reisilihakset huutamaan
hallelujaa jo neljännen kerroksen
kohdalla. Ja juuri siksi hissi tuntui aina niin houkuttelevalta vaihtoeh-

K

dolta, varsinkin ylöspäin mennessä.
Alaspäin kuusi kerrosta meni sentään melko vaivattomasti.
Kaksimetrisen kilot
Olen 178 senttiä pitkä. Tammikuussa kotivaaka näytti aamuisin painokseni 98–99 kiloa.
Painoindeksini oli 31. Se tarkoittaa kaavamaisesti tulkittuna merkittävää ylilihavuutta. Vaikka sitä korjaisi psykologisesti sillä, että nuoruuden urheiluharrastusten ja geenien ansiosta olen melko rotevarakenteinen, totuutta on turha kierrellä. Läski mikä läski. Tämä paino olisi
sopiva kaksimetriselle.
Saman asian saattoi todeta myös
peilistä. Palleani oli huomattavasti
ylikehittynyt. Päätin, että nyt asialle piti tehdä jotakin. Ryhdyin läskikapinalliseksi.
Ihannepainoni on hiukan alle 80
kiloa. Niissä mitoissa olen viimeksi
ollut joskus opiskeluaikoinani, vähän

päälle kaksikymppisenä. Siitä alkaen kiloja on kertynyt tasaiseen tahtiin, 20 kiloa kolmessa vuosikymmenessä.
Aiemmin (Kide 4/2012) kerroin
sydämen ohitusleikkauksesta, johon
jouduin tai pääsin puolitoista vuotta
sitten. Leikkauksen jälkeen painoni
käväisi ohimenevästi alle 90 kilossa,
mutta palasi noin vuodessa takaisin
alkulukemiinsa.
Joku minua hoitaneista lukuisista
lääkäreistä sanoi, että elimistö puolustaa saavutettua elopainoa ja pyrkii aina korjaamaan jostakin syystä
syntyneen ”epätasapainotilan”. Kuten sanotaan, läski on ikuista.
Ryhmärehkiminen ei innosta
Työnantajani tarjosi kaikille työntekijöille mahdollisuutta liittyä ohjelmaan, jossa kovalla kuntokuurilla
nostettaisiin mukanaolijoiden kuntotasoa. Ohjelma
sisältäisi myös henkistä
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valmennusta ja tietoiskuja terveellisemmästä elämäntavasta. Taka-ajatuksena on tietysti puristaa henkilökunnasta irti vielä vähän isompi työpanos.
Kuntokuuri tarkoitti tiukkatahtisia harjoituksia ryhmässä kolmena
aamuna viikossa ennen töiden alkua. Niinä aamuina pitäisi herätä aina kuudelta.
Harkitsin ryhmään hakemista
hetken, mutta luovuin ajatuksesta
nopeasti. Syitä oli ainakin kaksi: en
ole koskaan pitänyt pakkotahtisesta ryhmässä harjoittelusta ohjaajan
”jaksaa, jaksaa” –huutojen kannustamana. Toiseksi aikaiset aamuherätykset noin usein pakottaisivat luopumaan liian monesta iltaharrastuksesta. Ennen kaikkea musiikkiharrastukseni painottuu iltoihin.
Epäilin myös, että sydänleikkauksen läpikäyneenä ykköstyypin diabeetikkona olisin häiritsevä poikkeus ryhmässä. Se olisi kiusallista sekä
minulle että muille ryhmän jäsenille
eikä hyödyttäisi lopulta ketään.
Omalla ohjelmalla
Olin siis erilainen nuori. Tai siis
55-vuotias ylipainoinen, joka halusi
tehdä elämälleen jotakin, ettei homma menisi läskiksi ja päättyisi lyhyeen.
Voisin yrittää tehdä samoja asioita kuin työpaikan kuntopiiriläiset,

mutta omalla tavallani. Epäilin, etten aivan omin päin siihen kykenisi.
Jostakin pitäisi saada tukea.
Onnekseni minulla on vakituinen työpaikka ja työnantaja, joka –
edellä todistetusti – halusi panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn.
Soitin yrityksen työterveyshoitajalle Diacoriin ja kerroin tilanteestani. Hän lupasi oitis auttaa minua
korjaamaan elämäntapojani sellaisiksi, että voisin laihtua.
Parin päivän päästä istuin jo hänen huoneessaan. Kävimme läpi ravitsemus- ja liikuntatapojani.
Olen aina elänyt melko terveellisesti, joten tiesin, ettei mitään varsinaista vallankumousta ollut tarve
tehdä. En ole ikinä tupakoinut ja alkoholia on kulunut enimmilläänkin
kohtuullisesti. Sydänleikkauksen jälkeen linja on vielä tiukentunut. Liikuntaa harrastan säännöllisesti ja
monipuolisesti vähintään kolmesti viikossa.
Terveydenhoitaja vahvisti näkemykseni. Perusasiat olivat kohdallaan, mutta säädettävää löytyi ruokavaliosta. Se oli koostumukseltaan
sinänsä aivan oikeaoppinen, mutta energiaa eli kaloreita tuli vuorokaudessa enemmän kuin istumatyöläinen tällaisella liikuntamäärällä polttaa.

”TERVEYDENHOITAJA
VAHVISTI NÄKEMYKSENI.
PERUSASIAT OLIVAT
KOHDALLAAN, MUTTA
SÄÄDETTÄVÄÄ LÖYTYI
RUOKAVALIOSTA.”
”Päätin, että nyt asialle piti tehdä
jotakin. Ryhdyin läskikapinalliseksi.”

Leikataanpa leipää
Vähennettävää oli lähinnä leivässä. Hiilihydraattimääräni päätettiin
suunnilleen puolittaa aiemmasta.
Lisäksi lupasin opetella syömään jotakin vähärasvaista maitotuotetta
aamiaisella, että hyvälaatuista proteiinia tulisi riittävästi.
Hapanmaitotuotteet ovat olleet
aina inhokkejani. Piimä ei siis tullut
kyseeseen. Viiliäkin vierastin. Valmiit hedelmä- ja marjajogurtit kyllä menevät, mutta monet niistä ovat
oikeita kaloripommeja.
Lopulta päädyin rahkaan. Niistä
kaupan hyllyssä oli riittävästi makuvaihtoehtoja ja valittavissa oli myös
vähärasvaisia ja –kalorisia versioita.
Diacorin terveydenhoitaja suositteli, että kävisin myös diabetespoliklinikan ravitsemusterapeutilla Meilahdessa. Näin tulisi varmistettua, etteivät ruokavaliomuutokset sotkisi pahasti diabeteksen hoitotasapainoa.
Se oli hyvä neuvo. Pääsin yllättä-

vän nopeasti HUSin ravitsemusterapeutille, joka totesi työterveyshoitajan ohjeet oikeiksi, mutta suositteli vuorokautisen kalorimäärän kutistamista vielä pienemmäksi. Näin
painon pudotus lähtisi rivakammin
käyntiin. Heitin hyvästit vielä parille
leipäpalalle.
Lisäksi hän suositteli monivitamiinivalmistetta varmistamaan, ettei kevennetty ruokavalio aiheuttaisi vitamiinipuutoksia.
Hiljaa hyvä tulee
Työterveyshoitajan kanssa teimme tavoiteaikataulun laihdutusprojektille. Sen pitäisi olla realistinen ja
johtaa pysyvään elintapojen muutokseen. Näin välttyisin jojo-ilmiöltä. Kolme kiloa viikossa –ihmedieetit
johtavat helposti siihen että paino
tulee lähes yhtä nopeasti takaisin.
Niinpä päätin laittaa käsijarrun
päälle ja tehdä äärikärsivällisen, lehmänhermoisen miehen laihdutusaikataulun. Kesälomakauden alkuun
mennessä pyrkisin saamaan painoni
95 kilon tuntumaan. Vuoden lopussa pyrin olemaan alle 90-kiloisten
painoluokassa.
Ei ole realistista pyrkiä samanlaiseksi rasvattomaksi lihaskimpuksi
kuin kaksikymppisenä, mutta mukana kannettavien voipakettien määrä pitäisi saada sellaiseksi, että nivelet ja lihakset kestävät niiden liikuttamisen paikasta toiseen. Sellainen
painolukema voisi olla jossakin 85
kilon tietämissä.
Terveydenhoitaja varoitti myös
yrittämästä liian kurinalaista elä-

mää. Joskus pitää olla lupa herkutella ja juhlia. Repsahduksiakin varmasti tulee, mutta ne pitää vaan hyväksyä ja palata taas sitkeästi valitulle polulle.
Luulen, että pystyn hyväksymään
tällaisen ajattelutavan vasta tässä
iässä, kerättyäni riittävästi elämänkokemusta. Nuorempana olisin ollut
joko liian ehdoton tai kärsimätön.
Silloin olisi myös ollut vaikeampi hyväksyä ajatus herkkujen rajallisuudesta. Jos joku oli hyvää, sitä piti
saada mässäillä määrättömästi.
Maistele, älä mässäile
Arjessa uuteen, kevyempään ruokavalioon sopeutuminen kävi yllättävän kivuttomasti. Huomasin, että vähempikin riittää ihan hyvin. Kun
mitään ei ollut ehdottomasti täysin
kielletty, saattoi ottaa vain hippusen
ja saada makunautinnon. Silti energiamäärät pienenivät selvästi.
Annoin itselleni luvan käydä pizzalla kerran kuukaudessa. Huomasin, ettei pizzeria enää vetänytkään
minua puoleensa entiseen tapaan.
Kohtuullisuus toimii ainakin minulla
paljon paremmin kuin täyskielto.
Otin tavakseni tulkita lautasmallia vihannesten hyväksi. Niitä sai olla jopa kolme neljäsosaa annoksesta. Lisäksi karsin punaisen lihan lähes kokonaan lautaseltani ja korvasin sen kalalla ja siipikarjan lihalla.
Sovimme terveydenhoitajan
kanssa tapaamisesta noin kerran
kuukaudessa. Ravitsemusterapeutti halusi tavata minut toukokuun lopussa, ensimmäisen välitavoitteen
aikoihin.
Ensimmäiseksi lähtee neste
Painonpudotus käynnistyi todella vauhdikkaasti. Ensimmäisten kolmen viikon aikana vaakalukema pieneni yhtä monella kilolla noin 96 kiloon. Vyökin meni ainakin yhtä reikää tiukemmalle.
Terveydenhoitaja arveli kevennetyn ruokavalioni vähentäneen myös
vuorokautista suolansaantia niin

paljon että elimistöön sitoutunut
nestemäärä putosi kolmella kilolla.
Läski lähtee selvästi hitaammin.
Juuri näin kävi. Vaakalukemat pienenevät hyvin hitaasti, välillä jopa
hiukan kasvaen. Trendi on kuitenkin laskeva. Huhtikuun alussa aamulukemat vaihtelivat 95 kilon kahta puolta.
Sitten seurasi ensimmäinen takapakki tai repsahdus. Tietoinen tosin.
Olin koko työyhteisöni kanssa neljän päivän opintomatkalla Hampurissa. Leipää ja perunaa en mässäillyt, mutta muutama olut joka päivä ja ennen kaikkea reilulla kädellä suolattu ravintolaruoka leivityksineen näkyivät vaa’alla kotiin palattuani: 97 kiloa.
Palasin kevennettyyn malliin ja
viikko Saksasta paluun jälkeen vaaka näyttää taas 95-alkuisia lukemia.
Sekin tuli nyt kokeiltua. Nyt osaan
varoa paremmin.
Omissa käsissä
En tunne luopuneeni mistään tärkeästä. Täysipainoista (!!!) elämää
voi viettää ilman ranskalaisia perunoita, kermakakkua ja makkarakekoja. Varsinkin kun niitä voi hyvällä
omallatunnolla joskus maistaa. Silloin huomaa, ettei se niin hyvää itse
asiassa ollutkaan.
Tärkeää on se, että muutos perustui omaan päätökseeni. Kukaan
ei sormi pystyssä komentanut minua laihdutuskuurille. Motivaatio
syntyi minun aivoissani, kun kyllästyin kantamaan läskillä kuormattua
reppua mukanani.
Kolme kapinakuukautta on mennyt yllättävän helposti. Toisaalta se
on lyhyt aika verrattuna kaikkiin niihin kuukausiin, jotka olen kerännyt
vararavintoa. Tähän tavoitteeseen
pitää varmaan suhtautua vähän niin
kuin AA-kerho raittiuteen. Päivä kerrallaan.
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Koehenkilötuntemuksia
Viime syksynä lehdettömien puiden aikaan sohvalla löhötessäni silmiini sattui päivän lehdestä,
että Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys haki sopivia henkilöitä uuden
lääkkeen kokeiluun. Soitin yhdistykseen. Minun tietoni otettiin ja luvattiin palata asiaan pian. Jo seuraavan
päivänä yhdistyksen diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne soitti ja sovimme tapaamisesta yhdistyksen tiloissa. Tapaamisen aikana tehtiin kaikki mahdolliset testit
ja mittaukset, kengän kokoa lukuun
ottamatta, tai ainakin niin minusta
tuntui. Riitan tutkimuksen jälkeen
siirryin lääkäri Winellin haastateltavaksi ja teimme sopimukset valmiiksi koehenkilöksi ryhtymisestäni.
Siitä se sitten alkoi, säännöllinen verensokerin seuranta kotona
ja erilaiset kokeet Dextrassa. Koelääke, jonka annostusta nostettiin vähitellen, oli joko lumelääkettä
tai sitä aitoa. Itse en ollut tietoinen
kumpaa ainetta piikitin itseeni. Tämä ”koekaniinina” olo toi mukanaan
muutakin. Otin itseäni niskasta kiinni. Aloin liikkua ja muutin ruokailutottumuksiani. Lisäsin ruokavaliooni salaatin siitä huolimatta, että se
aluksi tuntui hirveältä, koska olin sitä mieltä, että salaatti on vain ruoka-annoksen syötäväksi kelpaamaton koriste.
Koeaikana oloni on parantunut
huomattavasti. Olen saanut hyviä
neuvoja ja vaikeina hetkinä ammattilaisten apua. Tupakanpolton kanssa vielä taistelen, vaikka sekin on
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”ENSIMMÄISEN
KERRAN YLI
KAHTEEN
KYMMENEEN
VUOTEEN OVAT
KOLESTEROLIARVONI
NORMAALEISSA
RAJOISSA.”

vähentynyt murto-osaan siitä, mitä ennen poltin. Ensimmäisen kerran yli kahteenkymmeneen vuoteen ovat kolesteroliarvoni normaaleissa rajoissa.
Koekauden alussa vyötärön ympärysmittani oli 118 cm ja nyt 104,
painoni oli 99 kiloa ja nyt 92. Pitkä verensokeri oli 8,5 ja nyt 6,5. Aamusokeri on tällä hetkellä 4,5 – 6.
Kokeen alussa oli insuliiniannokseni 100 yksikköä ja nyt 70. Verenpaineet ovat kurissa ja olen voinut luopua osasta verenpainelääkkeitä ja
osan annostusta on pienennetty.
Pintaverenkierron parantamiseksi
on vielä löydettävä keinoja ja itsekuria, jotta pystyisin lopettamaan
tupakoinnin.
En vieläkään tiedä onko lääkitykseni lumetta vai oikeaa, mutta hyvään suuntaa ollaan menossa, joten onko sillä väliä. Olen todella kiitollinen diabetesyhdistyksen henkilökunnalle saamastani tuesta, kannustuksesta ja ohjauksesta koeaikana. Heidän avullaan ovat
elintapani muutokset onnistuneet.
Olo on nyt kun keväällä vapaaksi
lasketulla orivarsalla, mitä se sitten
lieneekään. Jotenkin sitä nyt ajattelee, että olen ollut tyhmä ja laiska hoitamaan itseäni. Täytyy vaan
noudattaa Niilo Tarvajärven vanhaa kehotusta ylös, ulos ja lenkille
ja elämä jatkuu.
Joten Diabetesyhdistys kiitokset,
kiitokset ja tuhannet kiitokset tästä mielestäni onnistuneesta ” kokeesta”.
Sakari Saikkonen

Diabeetikon munuaissairauden

tunnistaminen

Kysyimme asiantuntijalta, että miten on mahdollista vai onko mahdollista tunnistaa alkava
munuaissairaus. Eero Honkanen, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri vastaa kysymyksiin.
Millaisia oireita/ tuntemuksia dia
beetikon kannattaa seurata ja mil
loin on syytä huolestua sekä ha
keutua tarkempiin tutkimuksiin?
Munuaistauti on pitkään oireeton.
Jos virtsaan erittyy runsaasti valkuaista, alkaa esiintyä turvotuksia. Ne
näkyvät useimmin säärissä ja nilkoissa, mutta joskus silmien ympärilläkin. Munuaistauti pyrkii jo varhain lisäämään verenpainetta, jos
kohta kohonneeseen verenpaineeseen on toki muitakin syitä. Varsinaisia oireita (päänsärky, pahoinvointi, lihaskrampit yms.) tauti aiheuttaa yleensä vasta kun munuaisten
toiminta on reippaasti huonontunut.
Onkin hyvin tärkeää, että diabeetikon munuaisarvoja tarkkaillaan
säännöllisesti. Alkava munuaistauti ilmenee yövirtsasta tai kertavirt-

sanäytteestä albuminuria -kokeessa. Albuminuria tarkoittaa, että virtsaan alkaa erittyä ensi pieniä määriä
valkuaista. Se on ensi arvoisen tärkeää havaita ajoissa, koska munuaistaudin kulkuun voidaan vaikuttaa.
Perustutkimusiin kuuluu virtsatutkimuksen ohella veren kreatiniini -arvosta laskettu munuaisten toiminta.
Voiko diabeetikon munuaissai
rautta millään keinoilla ehkäistä?
Elintavoilla?
Lukuisten tutkimusten mukaan hyvä sokeritasapaino vähentää riskiä sairastua diabeteksen ”jälkisairauksiin”, joista hyvin keskeinen on
munuaistauti l. nefropatia. Se, millä tavoin tuo tasapaino sitten saavutetaan, on varsin yksilöllistä. Menemättä tässä sen tarkemmin dia-

beteksen hoidon yksityiskohtiin todetaan vaan, että ylipaino on paitsi tyyppi 2 diabeteksen keskeinen
asia, niin se vaikuttaa toki myös tyypin 1 diabeetikon sokeritasapainon
hallintaan.
Verenpaine tulee hoitaa huolellisesti. Mikäli vähäisiäkin merkkejä alkavasta munuaistaudista ilmenee
(ks. edellä, albuminuria) tarvitaan
lääkkeitä, jotka vähentävät virtsan
valkuaiseritystä ja samalla stabiloivat verenpaineen.
Tällaisia lääkkeitä ovat ACE-salpaajat sekä A2-reseptorisalpaajat.
Kummankin ryhmän lääkkeitä käytetään runsaasti muutenkin ja ne
ovat munuaispotilaan hoidossa ensisijaisia.
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Askeleita

perheen arkeen
Elämä koostuu usein kiireestä, selviytymisistä, pikaruoasta ja autossa istumisesta. Samaan aikaan
suurin osa ihmisistä pitää tärkeinä arvoinaan kiireetöntä aikaa perheensä ja läheistensä kanssa, terveyttä
ja puhdasta luontoa. Miten nämä arvot voisivat näkyä myös arjen valinnoissamme? Usein arvokysymysten
äärelle herätään vasta yllättävien tilanteiden äärellä. Pysäytys voi tulla sairauden, työttömyyden, läheisen kuoleman tai muun traumaattisen tilanteen seurauksena. Epätoivon keskellä syyllisyys ja katumus
yhteisen ajan puutteesta nousevat
usein esille.
Arjen ajankäyttö kuvastaa omia
valintoja ja arvoja. Jokaisella on vuorokaudessa tunteja saman verran.
Samaan aikaan odotukset erilaisissa elämäntilanteissa ovat hyvin erilaisia. Elämän ruuhkavuosissa ja perheen kiireisessä arjessa tunnit tuntuvat kuluvan nopeammin. Huolten
keskellä minuutitkin vaikuttavat joskus ikuisuuksilta.
Ajankäyttö heijastaa myös sitä,
millaisena hyväksyy itsensä ja arvostaa omaa elämäänsä. Jos on saanut vahvan mallin suorittamisesta ja
ahkeruudesta elämänarvona, noudattaa tätä mallia ehkä myös vapaaajallaan eikä osaa levätä. Tai mikäli
osaa väistellä vastuuta ja mukautua
tilanteisiin, ei ehkä osaa kantaa sitä

E

vastuuta mitä arki ja perhe kaipaavat. Perheissä ristiriitoja tuottavat
usein erilaiset mielikuvat ja unelmat
hyvästä ja normaalista arjesta. Onko
arki hallittua kaaosta, suunnitelmallisuutta vai hetkessä elämistä? Kenen näkemys on oikea?
Puhumme ja toivomme usein ”
sit kun” tai ”sit joskus” ajasta, jolloin
olemme kotona, lomalla tai rauhassa. Mielikuvassa elää unelma siitä,
miten tämä laatuaika korjaisi menneiden kuukausien kiireen, laiminlyönnit ja väsymyksen. Elämämme
on erilaista, mutta jokaisen arjessa
eletään kuitenkin vain ”nyt”- hetkeä.
Vinkkejä arjen ajankäyttöön
1) puhu ja kerro ajatuksistasi, tunteistasi ja toiveistasi
2) kuuntele läheisiäsi
3) tee avoimia kysymyksiä: Mitä,
milloin, missä?
4) älä tulkitse
5) pysähdy, ota ”aikalisä” suunnitteluun
6) kosketa, halaa, ole lähellä
7) mieti mikä sinulle luovuttamatonta ja satsaa siihen
Arvostaessamme läheisiä ihmissuhteita ja kodin arkea, järjestämme niille aikaa. Ihmissuhteita ei voi hoitaa
pikapostissa tai netissä. Hyvä keino
on varata säännöllisesti aikaa omalle puolisolle ja henkilökohtaista, jakamatonta aikaa lapsilleen. Se on yksi parhaista sijoituksista!

Projekti pitkäaikais
sairaan lapsen van
hempien parisuhteen
ja hyvinvoinnin tuke
miseksi
Lapsiperheen ajankäytön kysymyksiin sekä arjen
hyvinvointiin pureudutaan
pitkäaikaissairaan lapsen
vanhempien parisuhteen
hyvinvointiin tähtäävässä
hankkeessa ”Perhe pidossa”. RAY:n rahoittama hanke tukee reuma-, diabetesja sydänlasten vanhempien
parisuhdetta vuosina 20132015. Diabeteslasten perheille tarjotaan parisuhdetta vahvistavaa ja rikastuttavaa toimintaa tammikuusta 2014. Seuraa tapahtumia
Kataja parisuhdekeskuksen
www.parisuhdekeskus.fi ja
oman yhdistyksesi sivuilta.
Liisa Välilä
toiminnanjohtaja
Kataja Parisuhdekeskus ry
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YHDISTETTYNÄ
PAINONHALLINTAAN
JA RAVITSEMUKSEEN
LIIKUNTA VÄHENTÄÄ
RISKIÄ SAIRASTUA
KAKKOSTYYPIN
DIABETEKSEEN.

Liikunta

diabeteksen hoidossa
Liikunnalla on valtaisasti terveysvaikutuksia, joista osansa saavat muun muassa sydän (leposyke
alenee ja sydämen tekemä työ vähenee), verisuonet (verenpaine laskee), luusto (luut vahvistuvat),
keskushermosto ja mieli (mieliala paranee), veren rasva-arvot (ns. hyvä eli HDL-kolesteroli nousee
kun taas triglyseridit laskevat ja ns. huono eli LDL-kolesteroli saattaa laskea).
Liikunta on tehokas tapa
sekä hoitaa diabetesta että ehkäistä kakkostyypin
diabeteksen syntymistä. Vaikka liikunta edistääkin diabeetikon terveyttä,
niin liikuntaan mahdollisesti liittyvä verensokerin heilahtelu
vaatii ainakin tyypin 1 diabeetikoilta tiheää verensokerin mittausta ja
hoidon muutostarpeen arviointia.

L

Arvot paranevat
ja rasvakudos vähenee
Diabetesta sairastavien ja kakkostyypin diabetekseen sairastumisvaarassa oleville henkilöille erityisen mieluisia ovat liikunnan insuliiniherkkyyttä parantava ja veren glukoosiarvoja laskeva vaikutus. Liikunta myös vähentää sisäelinten
ympärillä olevaa rasvakudosta (viskeraalinen rasva). Tämä vähentää
tehokkaasti riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen.
Eräs voimakkaimmin elimistön insuliiniherkkyyteen vaikuttava tekijä on
lihasmassan määrä. Toisin sanoen lihaskasvu parantaa insuliiniherkkyyttä.
Kasvattaakseen lihasmassaa harjoittelun tulee olla raskasta. Kevyt jumppa
parantaa kyllä toimintakykyä ja liikkuvuutta, muttei lisää lihasmassaa. Liikkeiden suoritustekniikoiden tulee olla kunnossa, muuten vaarana on loukkaantuminen.

Liikunta kuin liikunta
Insuliiniherkkyyttä parantaakseen
liikunnan ei kuitenkaan tarvitse olla lihaksia kasvattavaa: myös aerobinen eli kestävyystyyppinen liikunta on erinomainen tapa parantaa insuliiniherkkyyttä. Sopivan aerobisen
liikuntamuodon valinnassa ainoastaan mielikuvitus on rajana.
Se voi olla juoksua, kävelyä, sulkapalloa, tennistä, hiihtoa, uintia,
jalkapalloa, kamppailulajeja... vaikka mitä! Pääasia, että syke nousee
ja on hauskaa. On ajateltu, että erityisesti rasittava liikunta parantaa
insuliiniherkkyyttä, mutta nykyään
näyttää siltä että kevyempi, runsas liikunta ajaa saman asian. Näiden yhdistelmä on kaikista tehokkain vaihtoehto ja antaa molempien
maailmojen parhaat puolet.
Lääkärin valvonnassa ja ohjein
Diabeetikon elimistö reagoi liikuntaan eri tavalla kuin terveen. Terveellä insuliinin eritys on elimistön
itse säätelemää.
Insuliinihoidolla olevan diabeetikon pistetyn insuliinin vaikutus kuitenkin jatkuu koko liikunnan ajan
ja vielä sen jälkeenkin. Tämä altistaa hypoglykemialle. Insuliiniherkkyys paranee jo liikunnan aikana. Tämä tehostaa vielä entisestään insuliinin vaikutusta ja aiheuttaa sen, että hiilihydraatin (glukoosin) käyttö

Petteri Lindblad
Puh. 050 5260 752
petteri.lindblad1204@gmail.com
Personal trainer, Elixia Flamingo
Laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri
Painonhallintaohjaaja

energiaksi tehostuu kun taas rasvojen käyttö estyy (insuliini ehkäisee
rasvanpolttoa): nämä kaksi tekijää
saavat aikaan sen, että verensokeri
laskee vieläkin tehokkaammin. Terveellä ihmisellä hypoglykemian uhatessa maksa alkaa tuottaa glukoosia vereen – diabeetikolla veren suuri insuliinipitoisuus estää tämän.

Liikuntaa aloittaessa on hyvä lähteä
liikkeelle pienin askelein ja ehdottomasti lääkärin valvonnassa ja ohjein.
Aktiiviliikkujankin on hyvä aika-ajoin
tarkistuttaa arvot ja harjoittelun kuormittavuus oman lääkärinsä luona.
Kannattaa muistaa, että liikunnan akuutti insuliinin tehoa lisäävä
vaikutus voi kestää 24, jopa 42 tuntia. Tämä on erityisen tärkeää muistaa, jos liikunta ei ole säännöllistä tai
jos henkilö ei ole tottunut elimistönsä reagointiin liikunnalle. Myös käytössä olevien insuliinien vaikutusajat on hyvä tuntea, sillä korkea insuliinipitoisuus liikunnan aikana aiheuttaa helposti hypoglykemiaa.
Lyhytvaikutteisella insuliinilla hypoglykemian vaara on suurin 2 – 4
tuntia ateriasta, pikainsuliinilla taas
1 – 2 tunnin kuluttua. Pitkävaikutteinen insuliini altistaa hypoglykemialle varsinkin pitkäkestoisessa liikunnassa ja niin myös liikunnan jälkeen.
Aktiiviliikkujalle
Liikunta pistetyn insuliinin tehokkaimman vaikutusajan kohdalla aiheuttaa hypoglykemioita helpoiten:
kannattaakin vähentää sitä insuliiniannosta, jonka maksimivaikutus
osuu liikuntasuoritukseen.
Hyvä ohje on vähentää 30 – 50 %
liikuntaa edeltävää ateriainsuliinia.
Useamman tunnin liikunnassa myös
pitkävaikutteista tulee vähentää: näin
vuorokauden kokonaisannos voi pienentyä 40 – 50 %. Koska liikunnan insuliiniherkkyyttä lisäävä vaikutus kestää jopa yli 24 tuntia, suurin vaara hypoglykemialle ei välttämättä ole itse
liikunnan aikana vaan seuraavana yönä. Insuliini pistetään rasvakudokseen,
kannattaa kuitenkin välttää pistämis-

tä työskentelevien lihasten läheisyyteen, ennen urheilua vatsapistos on
yleensä järkevin.
Toisaalta liian matala insuliinipitoisuus ennen liikuntasuoritusta voi nostaa verensokeria rajusti: ilman insuliinia ei missään nimessä pidä liikkua. Liian matalan insuliinipitoisuudenkin aikana elimistö haluaa kuitenkin jostain
energiaa, joten se pyrkii käyttämään
rasvoja energianlähteenä. Seurauksena on altistuminen ketoaineiden
muodostumiselle ja happojen kertymiseen elimistöön, joka olotila on epämiellyttävä ja edetessään vaarallinen.
Hiilihydraatin nauttiminen liikuntasuorituksen aikana on sekin hyvin yksilöllistä. Parasta on kokeilla itse. Suuntaa-antava ohje on noin 20
– 30 g hiilihydraattia puolen tunnin
tai tunnin välein, raskaassa urheilusuorituksessa jopa 40 g. Hyviä vaihtoehtoja ovat urheilujuoma, laimennettu tuoremehu tai glukoosipastillit. Ennen liikuntaa saattaa olla järkevää nauttia 20 g hiilihydraattia.
Huolena matala verensokeri
Vaikka liikunnassa diabeetikon huolena onkin ennemmin matala kuin
korkea verensokeri, saattaa hyvin
rasittava liikunta saattaa nostaa verensokeria. Syynä tähän on stressihormonien (mm. adrenaliini, kortisoli ja kasvuhormoni) voimakas kasvu
veressä. Verensokeri saattaa nousta hyvinkin korkealle mutta tulee
muistaa, että tämä on hyvin yksilöllistä. Monilla diabeetikoilla rankka liikunta ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia hyperglykemioiden suhteen.
Jos verensokeri pyrkii nousemaan liikunnan aikana, syynä saattaa olla liian matala insuliinin taso. Myös kellonajalla voi olla vaikutusta. Verensokeria kannattaa seurata liikunnan
aikana, ennen ja jälkeen: itsetuntemus on kaiken a ja o. Monelle toimiva ratkaisu on kokeilla pientä määrää pikainsuliinia ennen raskasta liikuntaa tai liikunnan puolivälissä:
tässä kannattaa olla kuitenkin hyvin tarkkana ja varata iso pullo kokista treenikassiin hypoglykemian

Tiivistettynä:
liikunta tarjoaa erinomaisen
keinon diabeteksen hoitoon. Liikunta edistää diabeetikon terveyttä, mutta vaatii myös diabeetikolta samalla hyvää omahoitoa, jotta verensokerin heilahtelut saadaan hallintaan. Nämä ovat hyvin yksilöllisiä asioita.
Tärkeintä onkin seurata oman
elimistönsä reagointia liikunnalle ja katsoa, mikä sopii itselleen
parhaiten. Hyvän liikuntapaketin voi rakentaa itselleen vaikka seuraavasti:
30 - 60 minuuttia hyötyliikuntaa päivässä: pyörällä töihin, kävely bussipysäkille, rappuset hissin sijasta. Tähän mukaan pari-kolme kertaa viikossa lihaskasvuun tähtäävää voimaharjoittelua ja/ tai kuntopiirityylistä kiertoharjoittelua, jossa
tehdään raskaita, koko vartaloa kuormittavia liikkeitä, esimerkiksi kahvakuulaa.

varalle. Hyvin raskasta liikuntaa on
saatettu joskus myös välttää: mielestäni tämä on vastenmielisin vaihtoehto, koska raskaalla liikunnalla on
niin selkeitä terveysvaikutuksia. Siksi edellä mainitut keinot kannattaa
kokeilla ensin. Moni diabeetikko on
löytänyt avun insuliinipumpusta.
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TARVITAANKIN YHÄ
LAAJEMPAA SEKÄ
TARKEMPAA TUTKIMUSTA
AIHEESTA JA ETENKIN
USEIDEN RISKI
TEKIJÖIDEN YHTEIS
VAIKUTUKSISTA.

Tutkimus
väittää:

muutamat
diabeteslääkkeet
nostavat
haimatulehduksen
riskiä
Teksti Marko Uutela, kirjoittaja
on filosofian tohtori joka on
väitellyt lääketieteestä vuonna
2004. Hän on työskennellyt
tutkijana Helsingin yliopistossa
vuoteen 2010 saakka. Nykyisin
hän on vapaa toimittaja.

Tutkijoiden päätelmä on, että GLP1 systeemiin pohjautuvien lääkkeiden
käyttäjillä on noin kaksi kertaa suurempi riski sairastua akuuttiin haimatulehdukseen kuin diabeetikoilla jotka noita
lääkkeitä eivät käyttäneet. Huomattavaa kuitenkin on, että riski kaikkinensa ei ole kovin suuri.

Akuutti haimatuleh-

A

dus on vakava tila, jo-

ka voi vaatia jopa tehohoitoa. Suomessa noin
70% haimatulehduksista
liittyy liialliseen alkoholin nauttimiseen ja 20%
sappikivitaudin aiheuttamiin komplikaatioihin (Lääkärin käsikirja, Duodecim 2013). Myös tyypin 2 diabe-

tes luetaan haimatulehduksen riskitekijöihin.
Viime aikoina on herännyt epäilys myös joidenkin tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettävien lääkkeiden yhteydestä kohonneeseen
haimatulehdusriskiin. Tämä epäilys
koskee GLP-1 (glucagonlike peptide
1) systeemiin liittyviä terapioita.
Suomessa käytetään tällä het-

kellä muutamia erilaisia GLP-1 järjestelmään vaikuttavia lääkkeitä.
Näiden vaikuttavina aineina ovat gliptiinit tai inkretiinimimeetit.
Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins
yliopistosairaalassa työskentelevän
tohtori Sonal Singhin tutkimusryhmä teki juuri äskettäin laajan tutkimuksen aiheesta. Tutkimus julkaistiin helmikuussa 2013, arvostetussa
Journal of the American Medical Association Internal Medicine- lehdessä (1). Tutkimuksen tuloksissa havaittiin glipitiineihin kuuluvan sitaglipitiinin sekä inkretiinimimeetteihin kuuluvan eksenatiidin korottavan haimatulehduksen riskiä.
Singhin ryhmän tutkimukseen
osallistui yhteensä 2538 potilasta,
iältään 18 - 64 vuotta. Näistä 1269
olivat diabeetikkoja, jotka sairastuivat akuuttiin haimatulehdukseen, ja
1269 kuului kontrolliryhmään, jotka
eivät siihen sairastuneet.
Tutkimuksen tulokset kertovat,
että haimatulehduksen saaneista diabeetikoista 87 käytti GLP-1
systeemiin vaikuttavia lääkkeitä ja
kontrolliryhmän diabeetikoista näitä lääkkeitä käytti 58. Ero ei siis ollut
silmämääräisesti suuri, mutta kuitenkin tilastollisesti merkittävä.
Tutkijoiden päätelmä on, että
GLP-1 systeemiin pohjautuvien lääkkeiden käyttäjillä on noin kaksi kertaa suurempi riski sairastua akuut-

tiin haimatulehdukseen kuin diabeetikoilla jotka noita lääkkeitä eivät
käyttäneet. Huomattavaa kuitenkin on, että riski kaikkinensa ei ole
kovin suuri. Singhin ryhmän ilmoittamien lukujen mukaan, noin kolme
1000:sta diabeetikosta sairastuu
haimatulehdukseen, eli riskin kaksinkertaistuminen tarkoittaa kuutta 1000:sta.
Tutkimusta lähemmin tarkastellessa kiinnittyy huomio myös siihen, että vaikka tutkijat ovat perehtyneet potilaiden muihin haimatulehduksen riskiä nostaviin tekijöihin, kuten alkoholin käyttöön ja tupakointiin, ei kunnollista tilastollista
vertailua ympäristötekijöiden vaikutuksista ole suoritettu. Tutkijat itsekin myöntävät, että lääkkeiden lisäksi myös muiden ulkoisten tekijöiden
vaikutus voi osaltaan selittää kasvaneen riskin. Lisäksi tutkimuksessa mukana olleiden lääkkeitä käyttävien potilaiden määrät ovat verrattain alhaisia.
Yhdysvaltalaisen Chicago Tribune- lehdessä tästä tutkimuksesta julkaistussa uutisessa kerrottiin Amerikan Diabetesyhdistyksen
(American Diabetes Association) sekä Amerikan Kliinisten Endokrinologien yhdistyksen (American Association of Clinical Endocrinologists)
yhteisestä julkilausumasta. Tässä
julkilausumassa yhdistykset esittävät mielipiteenään, että tämän yksittäisen tutkimuksen tulosten ei
tulisi vaikuttaa diabetespotilaiden
hoitoihin millään lailla.
Julkilausumassa todetaan myös,
että vasta tarkempien kliinisten kokeiden tulokset paljastavat mahdollisen todellisen kasvaneen riskin. Yhdistysten mukaan näitä tutkimuksia onkin parhaillaan käynnissä
Yhdysvalloissa peräti yhdeksän kappaletta.

Myös Euroopan lääkevirasto
(EMA) tutkii parhaillaan GLP-1 systeemiin vaikuttavien terapioiden
vaikutusta haiman sairauksiin. EMA
ilmoitti tiedonannossaan maaliskuussa, että heidän mielestään tällä
hetkellä ei ole mitään syytä muuttaa
olemassa olevia suosituksia lääkkeiden käytön suhteen eikä lääkkeitä
syövien potilaiden tule lopettaa niiden syömistä (2).
Tarvitaankin yhä laajempaa sekä tarkempaa tutkimusta aiheesta ja
etenkin useiden riskitekijöiden yhteisvaikutuksista.
Suomessa sitaglipitiinia myydään
tuotemerkeillä Januvia® ja Xelevia®
. Eksenatiidia myydään tuotemerkillä Byetta®. Näiden lääkkeiden tuoteselosteissa on jo maininta mahdollisesti suurentuneesta haimatulehduksen riskistä.
Lähteet:
1. Singh S, Chang HY, Richards
TM, Weiner JP, Clark JM, Segal
JB. Glucagonlike Peptide
1-based therapies and risk
of hospitalization for acute
pancreatitis in type 2 diabetes mellitus: a populationbased matched case-control
study. JAMA Intern Med. 2013
Apr 8;173(7):534-9.
2. http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/news_and_
events/news/2013/03/
news_detail_001753.
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Lemmikit

tukevat diabeteksenkin hoitoa
Diabeteksen hoidossa tärkeitä asioita ovat muun
muassa säännöllinen liikunta, sydän- ja verisuonitautien ehkäisy ja hoito,
stressin hallinta ja psyykkisen jaksamisen tukeminen. Varsinkin koiran kanssa liikuntamäärät lisääntyvät helposti ja se
tukee myös laihduttamisessa. Koiran kanssa ulkoilu ja erityisesti harrastaminen mahdollistaa myös uusien sosiaalisten kontaktien muodostumista. Lenkkipoluilla ja koirapuistoissa ovat tutut yhteisönsä, koiraharrastuksissa jaetaan vielä mielenkiinto koiran kanssa työskentelyyn
ja kouluttamiseen.
Lemmikeillä, kissoilla ja koirilla,
mutta monilla muillakin eläimillä, kuten hevosilla, liskoilla, linnuilla ja jyrsijöillä, on hyvää tekevä vaikutus niin

D

Piia laine ystäviensä kanssa sohvalla.

fyysisten kuin psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Monella lemmikin omistajalla omakohtaista kokemusta näistä asioista, mutta myös lukuisat tutkimukset
vahvistavat nämä tiedot.
Iloa ja sisältöä
ikääntyvän elämään
Miia Saarimäki on tehnyt opinnäytetyönsä Turun ammattikorkeakoulun Toimintaterapian koulutusohjelmaan vuonna 2011 ikääntyvien ihmisten ja lemmikkien suhteesta. Tulokset osoittivat lemmikin omistamiseen liittyvien merkitysten koostuvan emotionaalisista ja sosiaalisista
tekijöistä sekä päivittäisistä rutiineista. Lemmikin omistamisen koettiin tuovan emotionaalista tukea
ja seuraa. Omistajan ja lemmikin välinen vuorovaikutus sekä kiintymys

Teksti: Piia Laine

koettiin tärkeäksi. Lemmikin omistaminen strukturoi päivittäisiä rutiineja ja sen koettiin tuovan sisältöä elämään sillä oli positiivinen vaikutus
mielialaan.
Vaikka erityisesti ikääntyvän ihmisen terveyden ylläpidossa koira
ja sen kanssa ulkoilu onkin ihanteellisen kuuloinen ajatus, asiaa täytyy
harkita mielestäni eläimen kannalta hyvin tarkasti. Jos esimerkiksi lapset haluavat hankkia vanhemmalleen koiran seuraksi, ulkoiluttajaksi
ja turvaksi, täytyy ikäihmisen myös
haluta sitä. Samalla realistiset voimavarat pitää kartoittaa, eli olla varma siitä, että koira saa ikäänsä, kokoonsa ja luonteeseensa nähden
tarpeeksi liikuntaa ja aktiviteettia.
Muutoin vaarana on turhautuminen ja häiriökäyttäytyminen. Koiralle
on myös etukäteen mietittävä hoitopaikkoja, mikäli ikäihmisen vointi
heikkenee niin ettei hän voi huolehtia lemmikistään tai hän joutuu esimerkiksi sairaalajaksolle.
Avustajakoirat ja
eläinavusteinen terapia
Avustajakoirilla on monenlaisia tehtäviä ja näkövammaisten opaskoirat ovat meille yleensä katukuvassa tutuimmat. Koiria voidaan käyttää myös kuulemisen avustamisessa ja liikuntarajoitteisen apuna. Kaverikoirat ja varsinaiset terapiakoirat työskentelevät muun muassa
mielenterveyspotilaiden, autististen lasten, paniikkihäiriöistä kärsivi-

MONILLA ELÄIMILLÄ
ON HYVÄÄ TEKEVÄ
VAIKUTUS NIIN FYYSISTEN
KUIN PSYYKKISTEN
SAIRAUKSIEN ENNALTA
EHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA.

en tai sotaveteraanien tukena. Lukukoira kuuntelee, kun sille luetaan.
Moni kielellisestä vaikeuksista kärsivä lapsi on rohkaistunut lukemaan
ääneen, kun kuuntelijana on koira. Hypokoiriakin on alettu kouluttamaan diabeetikkojen turvaksi.
Myös muita eläimiä voidaan käyttää vastaavissa tehtävissä. Kissoja
on monissa vanhainkodeissa ja onpa
laamoja ja minipossujakin nähty vierailulla erilaisissa asumisyksiköissä.
Ratsastusterapiassa asiakas hoitaa
hevosta ja ratsastaa sillä. Mukana on
terapeutti joka keskustelee samanaikaisesti asiakkaan kanssa. Hevonen on herkkä eläin, joka reagoi se-

kä fyysisiin että psyykkisiin liikeisiin.
Esimerkiksi ahdistavasta asiasta puhuessaan ihminen jäykistyy, jolloin
hevonen aistii sen ja pysähtyy. Tämän hevosen antaman merkin myötä asiakkaan on helpompi havainnoida itseäänkin.
Koira neuropatian etenemisen
hidastajaksi ja kivun
taltuttajaksi?
Olen ollut aikuisiällä, kilparatsastusharrastuksen loputtua, huono motivoitumaan riittävään liikuntaan. Syitä ovat olleet ainaiset liikunnan aikana ja sen jälkeen tulevat hypot, joihin insuliinin annosmuutoksillakaan
en ole pystynyt riittävästi vaikuttamaan, sekä se, että en koe mielihyvää liikkumisesta. Kun neuropatia alkoi kolkutella, totesin että asiaan on
saatava muutos keinolla millä hyvänsä. Ostin elokuussa 2012 silloin
1,5-vuotiaan Morris-koiran harrastuskaveriksi. Koiraurheilu (agility, toko, palveluskoiralajit) on kiinnostanut minua jo jonkin aikaa, mutta samalla lemmikkinä koiran sitovuus oli

ollut este sen hankkimiselle. Oman
terveyden parantaminen oli kuitenkin riittävä motivaattori.
Ensin tavalliset kävelylenkit, joita teimme kolme kertaa päivässä
yhteensä 2-3 tuntia, olivat elimistölleni niin rankkoja, että verensokerini nousi taivaisiin lenkin aikana.
Muutamassa kuukaudessa keho tottui liikuntaan niin, että verensokerivaikutus muuttui laskevaksi. Sain lähes samaan aikaan insuliinipumpun
ja sen kanssa olen oppinut hallitsemaan verensokereita liikunnan aikana, vähentämällä annostusta tuntia
ennen liikuntaa 30-40%. Pumpulla myös yöhypot ovat siirtyneet historiaan.
Aloitimme Morriksen kanssa
myös agilityharrastuksen viime syksynä. Alkeiskurssin asiat olivat onneksi sellaisia, että vielä ei tarvittu ohjaajalta kovaa nopeutta tai ketteryyttä. Erittäin nopeana bordercolliena Morris tosin kaahasi esteet
niin, että ei se ohjaajaa
huomannutkaan. Harrastuksen edetessä ke-
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Nykytietämyksen mukaan lemmikkieläimen ja
ihmisen välinen vuorovaikutus edistää terveyttä
seuraavilla tavoilla:

honhallintani, joka neuropatian myötä heikkeni, on parantunut ja nopeuttakin olen saanut lisää. Morriskin tietää
jo, että ohjaaja on radalla ihan tarkoituksella. Agilityn lisäksi harrastamme
nyt jäljestystä ja hajuerottelua. Aloitin
koulutuksen ihmistuoksusta ja kokeilen varmasti jossain vaiheessa, erottaisiko Morris hypo-tuoksun myös. Toistaiseksi se ei ole spontaanisti reagoinut hypoihini. Ollessani nuori, perheessämme ollut bokseri opetettiin reagoimaan haukkumalla siihen, että makasin maassa ja sillä tavalla ilmoittamaan
mahdollisesta insuliinishokistani.
Koiran hankkimisen tavoitteita olivat
säännöllinen liikunta, joka voisi auttaa
verensokerien hallinnassa, hyvän verenkierron ylläpitämisessä ja neuropatian etenemisen hidastamisessa sekä
uusien, mukavien harrastusten aloittaminen. Epäilen että insuliinipumpulla on ollut suurempi rooli verensokerien
hallinnassa kuin koiralla. Lemmikkien
positiivisuus ja niiden kanssa touhuaminen ylläpitää hyvää mielialaa ja auttaa kipujen hallinnassa. Neuropatiakipujen lisäksi minulla on kehossa lukuisia muita kipukohtia tulehduksellisista syistä. Fysiatrini määräsikin minulle
napsusormen hoitoon sekä kortisoniinjektion että koiran silittelyä kipeällä
kädellä. Suurin vaikutus tällä elämänmuutoksella on ollut verenpaineeseeni. Puoli vuotta koiran tulemisen jälkeen pystyin lopettamaan pienen verenpainelääkeannokseni. Olen myös
laihtunut, mutta siihen voi olla syynä
se, että insuliinipumpulla tarvitsen vain
puolet siitä insuliinimäärästä, minkä
tarvitsin pistoshoidolla.

• Parantaa psykiatristen pitkäaikaispotilaiden vuorovaikutuskykyä muiden ihmisten kanssa.
• Erilaisissa hoitokodeissa ja vanhainkodeissa moni vanhus
mielellään taputtelee eläimiä ja juttelee eläimen kanssa, joskus jopa kävelee se seuranaan. Tämän on havaittu saavan
heidät liikkeelle sängynpohjasta ja olemaan kontaktissa muiden ihmisten kanssa, mikä sitten mahdollistaa erilaisia virkistys- ja harrastetoimintoja.
• Joskus lemmikkieläin, etenkin koulutettu koira, pystyy auttamaan ortopedisiä toipilaita liikkumaan leikkauksen jälkeen siinä vaiheessa, jolloin varovainen käveleminen olisi eduksi.
• Dementoituneet potilaat voivat olla tavallista vähemmän kiihtyneessä tilassa, kun heidän seuranaan on lemmikkieläin; tämä onkin hyväksi havaittu asia ja leviää hiljalleen eri maiden
dementiapotilaita hoitavissa laitoksissa.
• Eläimet alentavat verenpainetta ja hidastavat nopeaa pulssia.
• Vanhusten lääkärissäkäyntien määrä vähenee jopa 21 %:lla.
• Masennus lievittyy usein.
• Ystävystyminen muiden ihmisten kanssa helpottuu, koska
sosiaalisia tilaisuuksia syntyy enemmän.
• Vanhusten yleinen aktiivisuus kasvaa.
• Lemmikit osoittavat omistajalleen kiintymystään ja ehdotonta rakkautta.
• Ne helpottavat elämää, kun joku ihmiselle läheinen henkilö
kuolee.
• Ne vähentävät yksinäisyyden tunnetta.
• Joskus ne antavat turvallisuuden tunnetta.
On muutakin positiivista.
• 95 % omistajista juttelee säännöllisesti lemmikilleen.
• Eläin pystyy hyvin usein lievittämään surua ja pahaa oloa.
• Lemmikin fyysinen koskettaminen saa ihmisen voimaan paremmin.
• Päänsärkyä ilmenee vähemmän kuin muilla.
• Rentoutuminen onnistuu huomattavasti helpommin lemmikin seurassa.
• Ruuansulatus näyttää sekin toimivan paremmin lemmikkieläimen omistajalla.
• Univaikeudet ovat lemmikin omistajilla harvinaisempia kuin
muilla.
LÄHDE: Eustressi 16.1.2006 Ilkka Vartiovaara: Lemmikkieläimet
ja ihmisen terveys, Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi)

Tänään yli 370 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta. Vuoteen 2030
mennessä tuo luku voi nousta yli 550 miljoonaan. Tiedon puute,
epäterveelliset elintavat ja terveyspalvelujen puutteellinen saatavuus
johtavat siihen, että sokeutuminen, raajojen amputointi sekä
komplikaatioista aiheutuva ennenaikainen kuolema koituvat yhä
miljoonien ihmisten kohtaloksi kaikkialla maailmassa.
90 vuoden ajan Novo Nordiskin toimintaa ovat määrittäneet innovaatiot,
sairauksien kanssa elävien potilaiden elämänlaatua on merkittävästi voitu
parantaa. Tänä päivänä tuhannet työntekijämme ympäri maailman
työskentelevät edelleen samalla intohimolla, osaamisella ja sitoumuksella
uusien lääketieteellisten virstanpylväiden rakentamiseksi.
Mikä on sinun merkittävä hetkesi?
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Hakunilan
vertaistukiryhmän vierailu
eduskuntaan 5.3.2013

Kansanedustaja Merja Kuusisto oli kutsunut meidät tutustumaan eduskuntaan, mukaan lähti 6
henkilöä. Ensimmäiseksi jouduimme kävelemään läpivalaistuslaitteiden läpi ja laukkumme tarkastettiin, mutta
onneksi kukaan ei jäänyt ”punaisiin valoihin”.
Kävelimme rappuja ylös ja alas, käytäviä oikealle ja
vasemmalle. Näimme, miten kansanedustajat työskentelevät, kävimme mm. valtuustosalissa, jossa meille kerrottiin, miten aloitteita valmistellaan ja käsitellään ennen kuin presidentti allekirjoittaa lakiehdotuksen.
Näimme myös ne tilat, missä saman puoleen kansanedustajat pitävät istuntojaan.
Vaikka kansanedustajia on vain 200, niin eduskuntatalossa työskentelee kaikkiaan noin 1000 ihmistä. Tutustuimme myös paikalliseen kahvilaan ja totesimme,
että hintataso erittäin edullinen muihin kahviloihin verrattuna: iso kahvi 0,95!
Meille tarjottiin kahvit Merjan puolueen kokoushuoneessa, tällöin annoimme tuliaiset Merjalle ja hänen
avustajalleen. Kerroimme vertaistukiryhmämme toiminnasta ja esitimme vierailukutsun. Pidimme käyntiä oikein onnistuneena ja antoisana.

Onnellinen ihminen ja pitkä ikä
kulkevat käsi kädessä
Taloussanomien nettisivulla
käsiteltiin onnellisuusteemaa
ja pitkää ikää 23.4.2013. Business
Insider –lehti oli tutustunut kolmeen
laajaan ”Mitä tarvitaan hyvään ja ehkä pitkäänkin elämään?” käsittelevään tutkimukseen. Sieltä nousi viisi
teemaa: 1. Pitkä ja onnellinen elämä
kulkevat käsi kädessä, käytännössä
se tarkoittaa liiku paljon, minimoi television katselu, ota vastaan uusia
haasteita. 2. Hanki onnellisia, elä-

määnsä tyytyväisiä kavereita: hyvät
ystävät, sukulaiset ja perhe ovat kullanarvoisia. 3. Älä odota apua, vaan
jaa sitä. Suurin hyöty ihmissuhteista on se, että sinä voit auttaa heitä.
Tutkimuksen mukaan vanhimmaksi elivät ihmiset, jotka säännöllisesti auttoivat ja opastivat tuttujaan.
Auttamisesta tulee parempi mieli. 4. Jos et viihdy työssäsi, ota lopputili, muuta elämäsi. ”Se on vain työtäni, oikea elämäni on muualla”. Tut-

Anja Heiniölä
kimuksen mukaan tällainen ajattelu
johtaa katkeruuteen. 5. Jos elämässäsi on joku, jolle sinun ei ole vaikea kertoa murheistasi vaikka neljältä aamulla, niin psykologi George
Vallantin mukaan elät vanhemmaksi kuin kielteisen vastauksen antaja.
(Taloussanomat, lue aiheesta lisää
www.taloussanomat.fi)

Kirkkonummen uusi
puheenjohtaja Jukka Heikkinen
Olen IT-sovellusasiantuntijana ja konsulttina työuraani tehnyt. Nuorena koululaisena minulla todettiin 1-tyypin diabetes. Liityin yhdistykseen 1980-luvun
loppupuolella. Diabeetikoiden yhteisten asioiden hoitamisen ja niihin vaikuttamisen koen tärkeäksi. Lisäksi minua
kiinnostavat syy ja seuraus suhteiden selvittelyn seuraaminen. Haluan olla mukana hyvän hoitotasapainon mahdollistamisessa ja löytämisessä jokaiselle diabeetikolle.

Yhdistyksen uusi
ravitsemusterapeuttiharjoittelija
Olen Milka Virtanen,
kolmannen vuoden
ravitsemustieteiden opiskelija Helsingin yliopistosta. Kirjoitan juuri kandidaatin tutkintoani ja maisterivaiheeseen haen Kuopioon
suorittamaan ravitsemusterapeutin pätevyyttä.
Ravitsemusala on aina vetänyt minua puoleensa. Lukion jälkeen pidin välivuoden rahaa keräten, ennen yliopistoon pyrkimistä. Olen aktiivinen ja kokeilunhaluinen ihminen ja olen aina harrastanut paljon kaikenlaista: niin ratsastusta, tanssia kuin näyttelemistäkin. Nykyään opiskelu ja työskentely vievät kuitenkin
sen verran paljon aikaa, että nykyiset harrastukseni eli
ruoanlaitto, elokuvat ja kuntosali, ovat paremmin arjen
sekaan sovitettavissa.
Tulen tänä kesänä suorittamaan työharjoitteluni Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksessä Helsingin Kampissa (Malminkatu 24 D 38). Minut voi tavata yhdistyksen tiloista toukokuun kolmannestatoista päivästä kesäkuun loppuun ja jälleen elokuun alusta syyskuun yhdeksänteentoista päivään asti. Tulen
kirjoittamaan kesän aikana Kiteeseen ravitsemukseen
liittyviä artikkeleita, ottamaan osaa kesäkuun lastenleirille ja antamaan ilmaista ravitsemusneuvontaa
harjoittelija-tittelillä Diabetesyhdistyksen tiloissa.
Olen erittäin sosiaalinen ja avoin ihminen, joten jos
satut törmäämään minuun asioidessasi Diabetesyhdistyksessä, niin juttelemaan saa tulla. Jos jokin ravitsemukseen liittyvä asia mietityttää, voi minut tavatessaan asiasta aina kysyä ja vastaan parhaimpani
mukaan - tai ainakin lupaan selvittää asian, jollen heti osaa vastata. Minulle voi ehdottaa (kasvotusten tai
sähköpostilla) myös ravitsemukseen ja ruokaan liittyviä aiheita, joista haluaisi Kiteestä lukea. Voin ottaa
ehdotukset huomioon artikkeliaiheita valitessani.
Oikein aurinkoista, liikunnallista, makoisaa ja mukavaa kesänodotusta kaikille! Toivottavasti tapaamme!
Milka Virtanen
milka.virtanen@helsinki.fi
Ravitsemustieteiden opiskelija
Helsingin yliopisto
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Pääkaupunkiseudun
alueella tapahtuu

VINKKI

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

KERHOT – VERTAISTUKI
Maanantaikerho Kampissa
Kerho jatkaa 27.5. saakka osoitteessa
Käenkuja 1 B, Helsinki. 2. kerros, Sininen huone. Syksyllä toiminta jatkuu
jälleen 9.9. maanantaisin klo 12 – 14,
mutta paikkana on uudistunut Kampin palvelukeskus 1. kerros. Yhteyshenkilönä toimii Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.
Tiistaikerho - yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13
– 15 yhdistyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. Toiminta jatkuu 28.5. saakka. Syksyllä toiminta
jatkuu jälleen 10.9. tiistaisin klo 13 –
15. Yhteyshenkilönä toimii Salli Konttila-Heiska, puhelin 040 521 7609.
Malmin diabeteskerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 –
15 keväällä 8.5.2013 saakka. Yritämme saada tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista. Syksyllä toiminta jatkuu
11.9. sama aika ja paikka. Syksyllä ja keväällä käymme yhden kerran
esimerkiksi teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilö Kaija Siltala, 040
540 3343.
Tikkurilan kerho, kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30 - 18.00 alkaen syksyllä 5.9. Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen, puh. 050 300
2018, ritva.sarkkinen(at)welho.com

Länsi-Vantaan kerho, kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina klo 14.00 alkaen 5.9.Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö Sirpa Ritvos, puh. 040 708 3018, sirpa.ritvos(at)gmail.com.
Länsimäen kerho, kokoontuu joka maanantai alkaen 9.9. klo 13.00
- 14.30, Maalinauhantie 15 B, yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, puh. 044
305 5840.
Hakunilan kerho, kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.00 Hakunilan kirkon
kirjastossa, Hakunilantie 48. Syksyn kokoontumiset ilmoitetaan elokuun Kiteessä. Yhteyshenkilö Anja Heiniölä, puh. 050 352 2583,
anjaheini(at)saunalahti.fi.
Ryhmät kokoontuvat syyskuusta
toukokuuhun. Ryhmissä käy tuoteesittelijöitä, jalkojenhoitajia, ravitsemusneuvojia, ja lisäksi on teatteri- ja muita retkiä ja matkoja.
Kirkkonummen vertaistukikerho
Keskustelukerho kokoontuu seuraavasti vuonna 2013: 18.05, 19.09,
17.10, 21.11, 19.12 Kirkkonummen
palvelukeskuksessa Palvelutalolla
(Rajakuja 3)
Kirkkonummen uudet toimijat ovat:
puheenjohtaja Jukka Heikkinen
sihteeri Sari Ranta
Anita Niiranen
Espoon kerho, vertaistukiryhmä
”BETES-kahvilassa”
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus
kaikille diabeetikoille, läheisille ja
riskiryhmään kuuluville vaihtaa aja-

tuksia ja kokemuksia. Välillä alustajia eri aiheista.
Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantaina klo 17 - 19
paikkana Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman
kabinetti (os. Kannunsillankatu 2,
02770 Espoo).
Kevätkausi jatkuu aina 27.5.2013
saakka ja syksyllä aloitetaan taas
2.9.2013. Lisätietoja Osmo Tuppurainen gsm 040 703 2224. Vapaa
pääsy. Tervetuloa!
Tulossa Espoossa
…elokuvailta nuorille ja nuorille aikuisille syksyllä
Voit kertoa myös oman ideasi tai
antaa muuta palautetta esdiposti@gmail.com tai www.facebook.
com/diabetesyhdistys.espoo . Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi,
niin saat ajantasaista tietoa espoolaisille diabeetikoille suunnatuista
tapahtumista ja mm. kaupungin terveyspalveluiden asioista.
Vertaistukiryhmä aktiivisille
diabeetikoille!
Ryhmä on avoin aktiivisille, esimerkiksi työssä käyville diabeetikoille, ja
sen on tarkoitus palvella myös nuorempaa jäsenistöä. Ryhmällä ei ole
tiettyä teemaa, mutta osallistujien kiinnostuksen mukaan voimme
myös käyttää spontaanisti luovia
menetelmiä. Tapaamme kerran kuukaudessa ja tapaamiseen ilmoittaudutaan sähköpostilla tai tekstiviestillä viikkoa aiemmin, jotta tiedämme, toteutuuko tapaaminen.
Kevään tapaamiset: ma 20.5. klo 1719 (ilm. 13.5. mennessä) ja ke 19.6.
klo 17-19 (ilm. 12.6. mennessä). Ta-

paamiset yhdistyksen tiloissa os.
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki. Toimistollamme on nykyään
myös kännykkä, johon voit laittaa
tekstiviestin. Numero on 050 562
9946. Laita viestiin myös koko nimesi! Voit ilmoittautua myös sähköpostilla os. toimisto@psdiabetes.fi.
Diabeetikkolasten vanhempien
vertaitukiryhmä
ke 29.5.2013 klo 17-19 Yhdistyksen
tiloissa, osoite: Malminkatu 24 D 38,
Helsinki. Portti 24 (sijaitsee Radisson SAS hotellin takana, paina ovisummeria D 38 ja summerin soidessa työnnä portti auki, toimipiste sijaitsee sisäpihalla). Lisätiedot ja ilmoittautuminen toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860520.

PERHEKERHOT

Helsinki, suunnitteilla syksyllä alkava perhekerho Kampin palvelukeskuksessa. Löydät aiheesta tarkemmat tiedot elokuun Kiteessä.
Espoo, perhekerhoajat Mankkaan
asukaspuistossa keväällä 2013:
ti 7.5., ma 3.6. Aika aina klo 18 19.30. Syksyn kokoontumiset elokuun lehdessä. Tarjolla iltapalaa 3
€/ perhe. Mankkaan asukaspuiston
osoite on Vanhan-Mankkaankuja 2
A. Paikalle pääsee busseilla 15, 18,
35, 43, 109 ja 110. Lähellä Alepa,
asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkkipaikkoja, lähimmät
Kokikyläntien puolelta käännyttäessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden
arjesta!
Täällä myös lapset tapaavat ja
tutustuvat toisiin diabeetikoihin.

Vuoden 2013 vetäjät: Inkeri, inkeri.marttila@utu.fi, 040 5050 233 ja
Yvette, yvette.sarkijarvi@gmail.com,
040 863 9218. Tervetuloa!
Kirkkonummi, Länsi-Uudenmaan
diabeetikkoperheet kokoontuvat
Kirkkonummella, seurakunnan kerhotiloissa Laajakalliossa (osoitteessa Tarutie 1 C) kevään aikana seuraavasti: 2.5. ja 30.5. klo 18–20. Tiedustelut sähköpostitse diabetesperhe.lu@hotmail.fi tai 040 – 930
6773 / Riina Kanerva.

KESKUSTELURYHMÄT

Vertaistuellinen lukupiiri kerran
kuukaudessa yhdistyksen toimistolla Malminkatu 24 D 38 Helsinki. Ilmoittautuminen: toimisto@psdiabetes.fi, 09 5860 520
Vertaistukiryhmä 1-tyypin dia
beetikoille, työskennellään luovilla menetelmillä! Maanantai-iltaisin
6.5.-10.6. klo 16.30-18.30 Helsingissä (6 tapaamista). Ilmoittautuminen:
mailto:Ilmoittautuminentoimisto@psdiabetes.fi, 09 5860 520

KAIKILLE – KAIKILLE !

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

Helsinki, Mäkelänrinteen urhei
luhalli, jatkuu 3.9., tiistaisin klo
14.10 – 14.40, vapaita paikkoja voi
tiedustella Raija Härönoja puhelin
050 412 2579.
Vantaa, Myyrmäen uimahalli,
maanantaisin 14.30 - 15.00 alkaen
9.9. Hinta jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,-, lisäksi uimahallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset
Sirpa Ritvos, puh. 040 7083018,
sirpa.ritvos(at)gmail.com. Myös jatkavien tulee ilmoittautua.
Vantaa, Tikkurilan uimahalli, tiistaisin, 16.00 - 16.45 (huom. 45 min)
alkaen 10.9. Hinta jäseniltä 45,-, ei
jäseniltä 55,- sekä uimahallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Britta Roos 0400 191 984,
britta.roos(at)pp1.inet.fi. Myös jatkavien tulee ilmoittautua.
Espoo, Olarin uimahallissa (Yläportti 4 A-B, 02210 Espoo. Ei vaadi
jäsenyyttä !)
15 kertaa tiistaisin 10.9. - 17.12.2013.
Juoksua ja jumppaa altaassa aikuisliikuntaohjaajan johdolla. Sopii erityisesti liikuntaa aloitteleville, vähän liikkuville ja/tai painonhallinnasta kiinnostuneille. Hinta 50 euroa.
- Naisten ryhmä klo 18.00 -18.45
- Miesten ryhmä klo 19.00 -19.45
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Eija
Leevelle gsm 040 50 888 08 maanantaista 5.8. alkaen arki-iltapäivisin.
Sähköpostitse tiedusteluita (ei ilmoittautumisia sähköpostitse näihin ryhmiin!) voi tehdä os. esdiposti@gmail.com . Ilmoittautumisen yhteydessä saat maksutiedot ja muut
tarvittavat tiedot. Ilmoittautuminen
on sitova vasta maksun suorittamisen jälkeen!

ASAHI

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

KUNTOSALI

Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja 13 perjantaisin
klo 8.00 - 10.00. Ilmoittautumiset Jaakko Vastamäelle puh: 040 511 6298.

KEILAUS

Keilaamaan (2 ryhmää) – ei ikä-rajaa!
1.Leppävaarassa
Bowl Circus Sello, Kauppakeskus
Sellossa. Joka viikko torstaisin 13.00
- 14.30.
Omakustannehinta (hallin päivähinta). Ilmoitathan tulostasi mielellään
vuorokautta ennen Jaakko Messala
gsm 040 733 4386, tai Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078.
2. Espoonlahdessa
Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerroksessa. Keväällä 2013
keilailuillat ovat: 26.5.2013 kello 18 19.30. Syksyllä jatketaan 29.9.2013,
27.10.2013 ja 29.11.2013. Aika on
edelleen klo 18-19.30. Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisemmin Kirsti Olinille gsm 040 830 6368. Jäsenhinta
10 eur/ hlö maksetaan paikan päällä.

SÄHLY muuttuu kesäkaudeksi

PERHEJALKAPALLOKSI
Leppävaarassa, Ruusutorpan
koululla (Leppävaarankatu 24,
02600 Espoo). Keskiviikkoisin klo
18 – 19. Syksyn aloitusajankohdan
voit tarkistaa www.esdi.palvelee.fi
–sivuilta myöhemmin.
Perhesählyksi itseään mainostava vuoro tarjoaa koko perheelle
(ala-ikäraja noin 5 vuotta) mahdollisuuden pallo -ilotteluun kerran viikossa (pienempi kenttä). Nyt kaikki pelaamaan (mailat yhdistyksen
puolesta, jos omaa mailaa ei vielä
ole) - lapset, nuoret kuin aikuisetkin!
Lisätietoja Kristiina Horsma kristiina@horsma.fi gsm 050 44 11 058

Perhejalkapalloilua
Leppävaarassa keskiviikkoisin kokoontuva Perhesähly jatkaa yhdessä pelaamista kesäkaudella jalkapalloilun merkeissä.
Kokoontumiset keskiviikkoisin klo
18-19.00, alk. 29.5.2013. Kausi avataan jalkapalloilun merkeissä Talin
Liikuntapuistossa, Osoitteessa Purotie 8. Tervetuloa mukaan!
Facebook
Facebookiin on avattu vapaaehtoisten toimesta kaikille avoin ryhmä:
”Liikunta & Diabetes - Teräspiikit”.
Liikunta & Diabetes - Teräspiikit
sivujen kautta tiedotetaan mm. liikuntatoimikunnan asioista mutta
myös herätellään keskustelua, ideoita ja ajatusten vaihtoa aihealueesta. Hakeudu mukaan ryhmän jäseneksi!

pereelle, musiikkiteatteri Palatsiin katsomaan Laulavat Sadepisarat kappaletta. Musikaali on riemastuttava,
täynnä upeita lauluja, tunteita, tanssikohtauksia ja pukuloistoa.
Pääosissa Satu Silvo ja Tommi
Soidinmäki. Ennen esitystä nautimme 3 ruokalajin juhlalounaan.
Aluksi nautimme bataattikeittoa
talon leivän kera, pääruuaksi voi valita broilerin rintafilettä, kasvisohraton ja mango-kookoskastikkeen kera. Toinen vaihtosavustettua lohta,
punajuuripyreellä, kasvisten, mädin
ja smetanan kera. Lopuksi jälkiruokana on suklaa jälkiruoka.
Lähtö klo 9.30 Kiasman edestä
Kivistön bussilla. Hinta 95eur/henkilö.(väh.35 henkeä)
Ilmoittautumiset Raija Härönojalle 13.5 mennessä numeroon 050323 2035.

KÄVELY

RETKET

Kävelyryhmä Kalajärvelle, paljon
toivottua liikuntatoimintaa PohjoisEspooseen suunnitellaan
Torstaina 12.9.2013 klo 18 aloitetaan Ruskatalon etupihalla (Ruskaniitty 4, 02970 Espoo) kävelyryhmän muodossa. Ensin venytellään,
ja sitten kävellään yhteensä noin
tunnin ajanjakso. Tarkempia tietoja
aloituksesta seuraavassa KIDE-lehdessä ja www.esdi.palvelee.fi -sivuilta!

SUN FESTIVAL lauantai
18.5.2013 klo 10-15
Sinirikon puistossa, Tikkurilassa,
toria vastapäätä
Tervetuloa mukaan viettämään lau-

LENTOPALLO

PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle sunnuntaisin klo 17-18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa ”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20–75
-vuotiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä
on liikkuminen, ei hampaat irvessä
pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari
Kortelainen 040 342 4340.

TEATTERI

Teatterimatka Tampereelle
19.10. klo 9.30
Lähdemme lauantaina 19.10 Tam-

Jukka

antaipäivää erilaisten maksuttomien lavaesitysten, työpajojen ja toiminnallisten pöytäpisteiden parissa!
Tapahtuman tavoitteena on esitellä monimuotoista Vantaata sekä
tarjota laadukasta ja maksutonta toimintaa lapsiperheille. Sun Festival on
osa Kehitysyhteistyön palvelukeskus
Kepa ry:n Mahdollisuuksien tori -verkostoa. Mahdollisuuksien torien teemana on tänä vuonna ihmisoikeudet.
Vantaan diabetesalueosasto on paikalla tekemässä riskikartoitustestejä
ja esittelemässä toimintaansa.

naan sekä kirjallisen materiaalin.
Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa
mahdollisista ruoka-aineallergioista. Tapaaminen ti 28.5 klo 8.45
osoitteessa Reposalmentie 1 Laajasalossa. Sinne pääsee Herttoniemestä bussilla nro 85.

Villivihanneskurssille Vartiosaa
reen 28.5 klo 9-15
Retkeilemmme parhaimpaan villivihannesaikaan Vartiosaaren ainutlaatuisessa luonnossa. Opimme tunnistamaan ja keräämään syötäviä luonnonkasveja ja kokkaamme niistä yhdessä suussasulavaa ruokaa.
Jäsenhinta 65 eur/hlö sisältää:
venekyydit Laajasalosta Vartiosaareen, opastuksen kasvien tunnistukseen ja keruuseen, opastuksen
kädestä pitäen kokkaukseen, yhdessä valmistetun herkullisen lou-

Ilmoittautuminen 9.5. mennessä toimisto@psdiabetes.fi (kurssille otetaan 25 henkilöä, mikäli lähtijöitä on vähemmän kuin 20, kurssi
saatetaan peruuttaa)

Retkelle mukaan:
- säänmukaiset ja tarvittaessa sateelta suojaavat vaatteet.
- hyvät kävelykengät (Kävelemme
paikoin juurakkoisia metsäpolkuja
pitkin) -keruuastia

Kurssin vetäjät:
Adela Pajunen on biologian opettaja
ja kasvitieteilijä (FT) puhelin +358
504029705.
Outi Rinne on villivihannesten kokkaukseen laajasti perehtynyt psykologi ja hyvinvointivalmentaja.
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Tapahtumia
Koko perheen liikuntatapahtuma
OITTAALLA su 2.6. klo 12 – 16.30
Katso tapahtuman tarkemmat tiedot erillisestä tiedotteesta toisaalla
tässä lehdessä. Tiedustelut Kristiina Horsma puh. 050 44 11 058.
Saaristoristeily Espoossa kielto
laki-teemalla to 6.6. klo 18 – 20
lähtöpaikkana Otaniemen Saaristovenelaituri (tarkemmat tiedot saat
ilmoittautuessasi)
Nautitaan kesästä Veka-Linen
Espoo 1-aluksella elämyksellisellä kieltolaki-teemaisella meriretkellä Espoon ainutlaatuisessa saaristossa. Risteilyn aikana opas kertoo
meille saariston, luonnosta, historiasta ja siellä vaikuttaneista ihmisistä, ja tarjolla on pieni välipala. Hinta 20 euroa aikuiset, ja 5 euroa alle
16-vuotiaat lapset.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja
gsm 046 5696 367 arkisin klo 1218 tai sp. kieltolakiristeily@gmail.
com 10.5.2013 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova vasta maksun
suorittamisen jälkeen !
KUUSIJÄRVI-RETKI lauantai
8.6.2013 klo 13.00-noin 15.00
Hakunilan vertaistukiryhmä järjestää
retken Kuusijärven ulkoilualueelle,
Kuusijärventie 3, 01260 Vantaa.
Ohjelmassa tikanheittoa, esim. Hakunila vastaan Myyrmäki, Länsimäki
vastaan Tikkurila ja muuta leikkimielistä kisailua. Paistetaan makkaraa ja
tikkupullaa.
Kokoontuminen klo 13 kahvilan
edessä. Perille pääsee myös yleisillä
kulkuneuvoilla, Helsingistä
bussilla 731 ja Tammisto/Tikkurila/Hakunila suunnalta bussilla 68A.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä

vertaistukiryhmien vetäjille:
• Hakunila Anja Heiniölä puh. 050
3522583 anjaheini(at)saunalahti.fi
• Tikkurila Ritva Sarkkinen puh. 050
3002018 ritva.sarkkinen(at)welho.com
• Länsi-Vantaa Sirpa Ritvos puh.
040 7083018 sirpa.ritvos(at)
gmail.com
• Länsimäki Riitta Ruohosto puh.
044 3055840
Tule viettämään mukavaa iltapäivää
kanssamme ja ota kaverisikin mukaan!

Lähtö klo 9.00 Kiasman edestä Kivistön bussilla. Ensin Tammelan kirkolle ja sieltä Kuninkaan kartanon pihapiiriin, missä sijaitsee 1600-luvun tori.
Klo 12.30 syömme 1600-luvun ruokapöydässä. Ruokailun jälkeen on vielä aikaa tutustua toriin. n. 14.30 lähdemme Rauhaniemen kesäteatteriin.
Näytelmänä on Neil Hardwickin Tankki täyteen näytelmä.
Hinta 65 euroa/henkilö. Ilmoittautumiset 13.5 mennessä Raija
Härönojalle 050-3232035

Tour de Porkkala Ti 18.6.2013
Polkupyöräilyretki aikuisille kauniissa kesäillassa Kirkkonummella.
Kokoontuminen: Tiistaina.
18.6.2013 klo 14.00 Kirkkonummen
juna-asemalla.
Hitaasti kiiruhtaen ajamme jonossa kohti Porkkalanniemeä, jossa levähdämme nauttimaan kesäillasta ja grillaamaan makkaraa. Paluu
samaa reittiä Kirkkonummen asemalle noin klo 21.00.
Kilometrejä tulee illan aikana kertyneeksi noin 40km. Lisätietoja: Juha Heikkinen, Kirkkonummen alueosasto, p. 050 564 2802

Naantali/Kultaranta
31.8. klo 8 – 18.30
Lähdemme 31.8 päiväretkelle Naantaliin/Kultarantaan.
Lähtö tapahtuu klo 8.00 Kiasman
edestä Kivistön bussilla ja palaamme Helsinkiin n.18.30 .
Nautimme tervetuliaiskahvit sämpylöineen rantakahvilassa. Teemme
tutustumiskierroksen Vanhaan Naantaliin, sen historiaan ja nähtävyyksiin,
oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen
nautimme lounaan Ravintola Uusi Killassa. Lounaan jälkeen lähdemme Kultarantaan, jossa opas meitä odottaa.
Matkan hinta 62eur henkilö, kun
lähtijöitä on 45. Hinta voi olla jopa
77 euroa, jos lähtijöitä on vain 25.
Ilmoittautumiset 13.5 mennessä
(jonka jälkeen hinta tarkentuu) Raija
Härönojalle 050-323 2035.

Sulkavan Suursoutu
13. – 14.7.2013
Etsimme reippaita aikuisia yhdistyksemme jäseniä/perheenjäseniä, mukaan Sulkavan suursoutuun.
Katso tarkemmat tiedot toisaalta
tästä lehdestä. Tiedustelut Kristiina
Horsma puh. 050 44 11 058.
Hakkapeliitta tapahtuma
Tammelassa 3.8. klo 9 - 18
Lähdemme Tammelaan 3.8. Hakkapeliitta -tapahtumaan ja illalla teatteriin.

RAASEPORIN kummitus
la 14.9. klo 7.15 – n. 17.30
Lähdemme tutustumaan Raaseporin
linnaan 1400-luvun hengessä. Linnanvoudilta saadun tiedon mukaan
kummitus on viime aikoina näyttäytynyt sen verran usein, että linnanvartija Rafael on esittelemässä linnaa ja
suojaamassa ryhmäämme.
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Tapahtumia
7:15 lähtö Mellunmäen metroasemalta
7:40 Tikkurilan asemalta hotelli
Vantaan edestä
8:00 Martinlaakson asema
Matkalla pysähdymme Karjaan ABCasemalla. Tammisaareen saavuttuamme teemme noin kahden tunnin
opastetun kierroksen osittain bussilla, osittain kävellen.
12:00 lounas Svenska Klubbenin
maukkaasta noutopöydästä
13:30 tutustuminen Raaseporin linnaan Rafaelin opastuksella
15:30 saavutaan Mangsgårdin maatilalle Inkoossa. Mangsin putiikissa on tarjolla hilloa, sinappia, glögiä,
marjoja, omenia, leipää. Tuotteet
vaihtelevat satokauden mukaan.
Nautitaan iltapäiväkahvit pannukakun kanssa.
Takaisin Martinlaaksossa ollaan
noin 17:30, sieltä edetään aamuisen reitin mukaan.
Hinta 72,-. Ilmoittautumiset Riitta
Ruohosto puh. 044 3055840, viimeistään 15.8.
Ilmoittautuessasi kerro, mistä tulet kyytiin. Riitalta saat maksutiedot.
Kasvi- ja sieniretkelle
Vartiosaareen 20.9 klo 9-15
Retkeilemmme parhaimpaan suppilovahveroaikaan Vartiosaaren metsissä.
Opimme tunnistamaan ja keräämään sieniä sekä syötäviä luonnonkasveja ja kokkaamme niistä yhdessä herkullisen lounaan.
Jäsenhinta 65 eur/hlö sisältää:
venekyydit Laajasalosta Vartiosaareen, opastuksen luonnonantimien
käyttöön, opastuksen kädestä pitäen kokkaukseen, yhdessä valmistetun herkullisen lounaan sekä kirjalli-

sen materiaalin.
Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa mahdollisista ruoka-aineallergioista. Tapaaminen ti 28.5 klo 8.45
osoitteessa Reposalmentie 1 Laajasalossa. Sinne pääsee Herttoniemestä bussilla nro 85.
Retkelle mukaan:
- säänmukaiset ja tarvittaessa sateelta suojaavat vaatteet.
- hyvät kävelykengät (Kävelemme
paikoin juurakkoisia metsäpolkuja
pitkin) -keruuastia
Ilmoittautuminen 6.9 mennessä toimisto@psdiabetes.fi (kurssille
otetaan 25 henkilöä)
Kurssin vetäjät:
Adela Pajunen on biologian opettaja
ja kasvitieteilijä (FT) puhelin +358
504029705.
Outi Rinne on villivihannesten kokkaukseen laajasti perehtynyt psykologi ja hyvinvointivalmentaja.
Kartanoita ja ruukkeja
Länsi –Uudellamaalla 21.9. klo 8
Lähtö 21.9 klo 8.00 Kiasman edestä
kohti Fagervikia, jossa teemme kartanokierroksen ja kuulemme kartanon historiasta. Matkalla Fagervikistä Fiskarsiin ajamme Billnäsin ruukinalueen läpi.
Fiskarsissa syömme lounaan Kuparipajassa. Tarjolla on kaksi ruoka
vaihtoehtoa sekä salaattipöytä, leipää ja yrtti tuorejuustoa, lisäksi kahvi
tai tee. Teemme kierroksen alueella.
Seuraavaksi siirrymme Mustion
linnaan ja puistoon opastetulle kierrokselle.
Mustiosta ajamme Lohjan kautta
vanhalle Turuntielle ja poikkeamme
Saukkolan Maalaispuodissa.

Helsingissä olemme noin18.00. Hinta 75eur./henkilö.
Ilmoittautumiset 13.5 Raija Härönojalle 050-323 2035.

MESSUT

Vantaan hyvinvointimessut
Lauantai 26.10.13 klo 10-16 ENERGIA
areena, Rajatorpantie 23, Myyrmäki.
Vantaan diabeetikot ovat mukana esittelemässä Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen ja Vantaan alueosaston toimintaa ja tekemässä verensokerimittauksia.
Kirkkonummen Terveystoritapah
tuma järjestetään 24.8.2013 klo 10 –
13 Kirkkonummen kirjastossa.
Mitataan verensokeria ja verenpainetta paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, tiedotteiden jakamista.
Kirkkonummipäivät
23.8 – 25.8.2013

KURSSIT – KOULUTUS
- LUENNOT

Parisuhteen hoitaminen on kuin
puutarhan hoito viherpeukalolle.
Molemmat tuottavat yleensä iloa
ja nautintoa. Hyvin hoidettuna molemmista on myös iloa pitkään.
Parisuhteesta huolehtimisen ei
tarvitse olla raskasta puurtamista,
vaan omasta ja kumppanin tyytyväisyyden varmistamista.
Usein tähän riittävät perusvuorovaikutustaidot ja avoimet kysymykset: Mitä sinulle kuuluu ? Mitä
toivot minulta? Uusia kursseja heti syyskuusta alkaen, tiedot elokuun
Kiteessä.

Luennot kevät 2013
21.5.2013 klo 17 – 19 “Ylipainoisen
diabeetikon ravinto: Yhdeksän yksinkertaista keinoa – aloita yhdellä.” ravitsemustieteen professori, dosentti
Pertti Mustajoki, diabetologi LT Markku Saraheimo, osoiteessa: Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8,
00290 Helsinki
Syksyn luennot Kampin
palvelukeskuksessa, osoite
Salomoninkatu, Helsinki
ke 11.9. klo 17 – 19 Diabetes, ravinto
ja liikunta, Petteri Lindblad, laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri, Personal trainer, painonhallintaohjaaja
ke 25.9. klo 17 – 19 Diabetes ja kipu
ma 7.10. klo 17 – 19 Pumppuhoito
(alustava aihe)
to 24.10. klo 17 – 19 Hypoglutemia
(alustava aihe)
to 7.11. klo 17 – 19 Diabetes, ravinto
ja liikunta, Petteri Lindblad, laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri, Personal trainer, painonhallintaohjaaja
ke 27.11. klo 17 – 18 Riippuvuudet
ja niistä selviytyminen, psykoterapeutti Riitta Rauhala,
ke 11.12. klo 17 – 19 Diabetes ja silmät, dosentti Paula Summanen
HYKSin silmätautien klinikka
KYSELY jäsenille
Viime lehdessä olleeseen kyselyyn jäsenten kiinnostuksesta lähteä jäsenmatkalle Espanjaan saimme runsaasti myönteisiä vastauksia. Yhdistys siis järjestää seuraavan ohjatun matkan Espanjan Aurinkorannikolle maaliskuussa 2014.
Matkasta tietoa syksyn lehdissä.
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Tapahtumia
Hoitotasokyselyyn (Kide 1/2013)
vastanneiden kesken arvomme 10
kahvipakettia. Kahvipaketin voittaneiden nimet julkistetaan elokuun
Kide –lehdessä.
Kide 2 2013 kysely
1. Mikä oli mielestäsi tämän lehden
paras juttu? Miksi?
2. Millaisia asioita tulevista lehdistä
haluaisit lukea?
Vastaukset tj@psdiabetes.fi tai Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys
ry, Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki, kuoreen tunnus ”kysely”.

Saaristoristeily Espoossa
kieltolaki-teemalla
torstaina 6.6.2013 klo 18-20
lähtöpaikkana Otaniemen Saaristovenelaituri (tarkemmat tiedot saat ilmoittautuessasi)
Nautitaan kesästä Veka-Linen Espoo 1-aluksella elämyksellisellä kieltolaki-teemaisella meriretkellä Espoon ainutlaatuisessa saaristossa. Risteilyn
aikana opas kertoo meille saariston, luonnosta, historiasta ja
siellä vaikuttaneista ihmisistä,
ja tarjolla on pieni välipala.
Hinta 20 euroa aikuiset, ja 5
euroa alle 16-vuotiaat lapset.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja gsm 046 5696 367 arkisin
klo 12-18 tai sp. kieltolakiristeily@gmail.com 10.5.2013 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova vasta maksun suorittamisen jälkeen !

Päiväristeily Tallinnaan
lauantaina 24.8.2013 Viking
XPRSllä
Lähtö Helsingistä klo 11.30, ja
saapuminen Tallinnaan klo 14.00.
Paluulähtö Tallinnasta klo 18.00, ja
Helsinkiin rantaudumme klo 20.30
(tarkemmat tiedot matkan yksityiskohdista saat ilmoittautuessasi)
Nautitaan loppukesästä merimatkan antimien ja Tallinnan
nähtävyyksien kera.
Risteilyn ohjelma on vapaa –
vain buffet-lounas-aika menomatkalla on varattuna etukäteen.
Hinnat
- aikuiset, 30 euroa
- lapset 12-17-vuotiaat, 16 euroa
- lapset 0-11-vuotiaat, 5 euroa
Matkan hintaan sisältyy menomatkalla Buffet-lounas !
Lisähintaan voit varata hytin
päiväristeilyn ajaksi:
A2P- tai A4-hytti , 48 euroa/ hytti
B2P-hytti, 32 euroa/ hytti
B4-hytti, 29 euroa/ hytti
Ilmoittautumiset ja lisätietoja gsm
046 5696 367 arkisin klo 12-18
tai sp. tallinnanristeily@gmail.com
15.6.2013 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova vasta maksun
suorittamisen jälkeen !
Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan 20.6.2013 mennessä.
Huomiottehan, että kaikilla matkustajilla tulee olla voimassaoleva
passi tai kuvalla varustettu henkilökortti. Lapsen oikeus matkus-

taa vanhemman passilla päättyi
2012, minkä jälkeen myös lapsella on oltava oma passi. Sääntö koskee myös Tallinnan-risteilyjä (vaikka matkustaja ei menisi maihin).

Facebook
Facebookiin on avattu vapaaehtoisten toimesta kaikille avoin ryhmä:
”Liikunta & Diabetes - Teräspiikit”.
Liikunta & Diabetes - Teräspiikit
sivujen kautta tiedotetaan mm. liikuntatoimikunnan asioista mutta
myös herätellään keskustelua, ideoita ja ajatusten vaihtoa aihealueesta. Hakeudu mukaan ryhmän jäseneksi!

Tohtorissa
- Jaahas, ja mitenkäs se rouva on voinut? Oletteko merkinneet kaikki veren sokerit kolme
kertaa päivässä, ennen syöntiä, 1,5
tuntia aterian jälkeen. Ja sittenhän
teillä oli se virtsan seuraaminen, onkos se jo jätetty laboratorioon?
- Tuota, se pissapurkki jäi tuttavan
autoon - siis tyhjänä - enkä ole saanut haettua uutta. Anteeksi, aloitan
heti kun saan toimeksi.
- Hyvänen aika, eihän tässä sokeriseurantavihossa ole kuin aamuiset
sokerimittaukset! Tällä ei tee yhtään
mitään!
- Kyllä kai siitä näkee jo vähän viitteitä, että heilahtelua on, välillä 4.5,
toisinaan 12.
- Ei tällä tee mitään. Mitä me tehdään teidän kanssanne?
- Niin, on ollut kovin haipakkaa elämä. Yhden lapsen perhe jäi juu-

ri työttömäksi, toisella on vesivahinko, kolm...
- Teidän lapsennehan ovat jo aikuisia, kyllä he pärjäävät yksinkin. Ei pitäisi hyysätä aikuisia ihmisiä.
- Olen ainoa isovanhempi, enkä jätä
ekaluokkalaisia tulemaan yksin pitkää koulumatkaa Helsingin liikenteessä, kun äidit ja isät käyvät työvoimatoimistoissa, Kelassa, sossussa, täyttävät koko perheen lomaanomusta, alentuneen veronmaksukyvyn anomusta...
- Meillä on tasan 30 minuuttia aikaa
tähän käyntiin. Mennään nyt asiaan.
- Ymmärrän. Parannan tapani, ja tarvitsen verensokerin mittaliuskoja,
kun edelliset loppuivat. Aloitin tiheillä mittauksilla, myönnän.
- Loppuivat! Ei teidän olisi tarvinnut
tehdä niin usein mittauksia. Emme
voi antaa lisäliuskoja. Oma syynne,

kun käytitte alkuun niin paljon.
- Ostan kaiketi sitten itse. Mistäköhän voin saada? Apteekista?
- En todellakaan osaa sanoa.
- Haluaisin myös laittaa hampaat
kuntoon. Vuosi sitten tehtiin hoitokartoitus, sanottiin että otetaan yhteyttä, mutta ei otettukaan. Minne
pitää ottaa yhteys?
- Kuulkaahan, hampaat eivät kuulu minulle! Hammaslääkärit ovat sitä
varten. No niin, mitäs te nyt oikein
haluatte?
- Haluaisin vaihtaa terveyskeskusta.
- Se ei kuulu meille. Teidän pitää itse
hoitaa tämä asia uuden terveyskeskuksen kautta.
- Kiitos, ja hyvää kevättä!
Eeva Lallo
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Hallituksen päätöksellä
lähetämme jatkossa tiedotuskirjeen aktiivisesti yhdistyksen toimintaan osallistuville henkilöille sähköpostitse. Kirjeessä kerromme lyhyesti hallituksessa käsitellyistä asioista
ja päätöksistä sekä ajankohtaisista
asioista.
Jos jatkossa haluat sähköisen
uutiskirjeemme, niin ilmoita meille sähköpostiosoitteesi. Jos tiedät
henkilön, joka osallistuu aktiivisesti
yhdistyksen toimintaan tai muusta
syystä haluaa tämän kirjeen, niin ilmoita hänen sähköpostiosoitteensa
tj@psdiabetes.fi Ilmoita myös, mikäli
et enää jatkossa halua tätä kirjettä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Lammin tavoittaa sähköpostilla osoitteesta pentti.lammi@elisanet.fi ja toiminnanjohtaja Tarja Hartmannin tj@psdiabetes.fi

H

Hallituksen kokouksissa vuonna
2013 1, 2, 3 ja 4 on käsitelty
seuraavia asioita:

- Alueosastoille maksettavan toiminta-avustuksen suuruus, joka
määräytyi kunkin kaupungin koon
ja jäsenmäärän mukaisesti. Toiminta-avustusta voi kukin alueosasto hakea lisää tarpeen mukaan. Anomus lähetetään vapaamuotoisena toiminnanjohtajalle
tj@psdiabetes.fi joka toimitetaan
hallituksen kokoukselle päätettäväksi. Anomukseen laitetaan selkeästi summa ja käyttötarkoitus
perusteluineen.

- Yhdistyksen nimenkirjoittajat
ovat kaksi yhdessä: puheenjohtaja
Pentti Lammi, varapuheenjohtaja
Jorma Haapanen ja toiminnanjohtaja Tarja Hartman.
- Alueosastojen ja hallituksen välistä viestintää tehostetaan.
- Hyväksyttiin liittovaltuustoaloite tyypin 1. diabeetikoiden hoidon
kehittämiseen.
- Vanhempainloman lomittajana
työskennellyt diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne palkattiin
yhdistykseen vakituiseksi diabeteshoitajaksi. Hänet tavoittaa
dh@psdiabetes.fi.
- Ravitsemusterapeuttiharjoittelija palkattiin ajalle 15.5. – 15.9. Hän
antaa yhdistyksen tiloissa maksutonta ravitsemusneuvontaa henkilökohtaisesti. Hänelle voi varata ajan toimiston numerosta 09
5860 520.
- Yhdistys on heinäkuun kesätauolla.
- Päätettiin, että alueosastot tekevät kukin oman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.
Sen tulee olla toiminnanjohtajalla
31.10.2013 mennessä.
- Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012.
- Yhdistyksen jalkaterapeutti aloitti vakituisen viran Kirkkonummella
ja yhdistys päätti ostaa jalkaterapeutin välineet yhdistykselle. Tällä
hetkellä on uuden jalkaterapeutin
haku käynnissä.
- Allekirjoitimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa vetoomuksen sisarusten mahdollisuudesta osallistua
sopeutumisvalmennusleireille.
- Olemme mukana Kansallisessa
Diabetesfoorumiryhmässä (www.

-

-

-

-

-

-

-

diabetesfoorumi.fi) Seminaari pidetään eduskunnassa 15.5.
Hallituksessa pohdittiin kansainvälisyyden lisäämistä muun muassa
Eestin diabetesyhdistyksen ja liiton
kanssa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tekivät huhtikuussa tunnusteluvierailun ja jäsenmatka on suunnitteilla syyskuussa.
Jokaisessa kokouksessa käsitellään yhdistyksen taloudellista tilannetta, joka on tällä hetkellä vakaa. Samoin budjettiseuranta ja
toiminnanjohtajan raportti ovat
kokouksien vakiopykäliä.
Päätimme osallistua I love me –messuille ja Espoon sydänmessuille
Käsittelimme viestintäkampanjaa.
Haaga-Helia AMK viestinnän oppilaat ovat tehneet kilpailevat kampanjaehdotukset ja joku näistä toteutetaan syksyn 2013 aikana.
Tulossa paljon uusia tapahtumia,
niistä voit lukea tarkemmin Tapahtumat –osiosta.
Hallituksessa pohdittiin yhdistyksen kehittämistä ja tulevaisuutta.
Verkostoituminen ja jäsenhankinta koettiin tärkeäksi diabeetikoiden edunvalvontaa ajatellen.
Yhdistyksessämme aloittaa uutena lasten- ja nuorten diabetologi
Tero Saukkonen. Lääkärivahvuutemme nousi kolmeen kovan luokan ammattilaiseen.
Yhdistyksen kalustoa on uusittu ja
yleisilmettä raikastettu.
Lasten sopeutumisvalmennuskurssi
pidetään tämän vuoden kesäkuussa Kisakallion urheiluopistolla.

Precision Xceedin nimi muuttuu ja siitä tulee
entistäkin helpompi käyttää: FreeStyle Precision
Tuplavarmuus! FreeStyle Precision on ainoa verensokerimittari jolla voit mitata myös veren
ketoaineet. Tämän vuoksi FreeStyle Precision on luonnollinen valinta insuliinidiabeetikolle.
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Tuplavarmuus. Mittaa verensokerin ja ketoaineet
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme
0800 555 500 tai sähköpostilla diabetes.finland@abbott.com
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