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diabeteksen hoitoon liittyvää materiaalia. Tiedustelut puh. (09) 586 0520
ja toimisto@psdiabetes.fi.

• Lansettikynät, lansetit, insuliinikynät ja -kynäneulat

Myymälässä annetaan myös käyttöopastus tuotteisiin. Tule tutustumaan!
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ja ilmaismateriaalit.
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• Verensokerimittarit, liuskat ja
mittareiden paristot. Tule tutustumaan ja mahdollisesti ostamaan
omasi!

• Adressit (onnittelu ja surunvalittelu)

24 Tapahtumat

• Glukoosipastillit, välipalapatukat,
sokerittomat makeiset, jne.

31 Koululaisdiabeetikon hoito
Helsingissä
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Pääkirjoitus

Hoidosta ei voi pitää lomaa

D

iabeteksen hyvän hoidon päätavoite on pitää verensokeritaso mahdollisimman lähellä tasoa, joka suojaa elinmuutoksilta ja muilta
lisäsairauksilta. Diabeetikon ainoa keino saada selville verensokeritasonsa
on mitata se ja ryhtyä toimiin, jos mittaustulos ei ole tavoitetasolla.
Tiedän, että verensokerimittarit ja varsinkin mittausliuskat ovat sangen korkeatasoiseen teknologiaan perustuvia välineitä, joiden kyky mitata
verensokeriarvo vaihtelee mittauksesta toiseen.
Tätä verensokerimittauksien tulosten vaihtelua tai epätarkkuutta on
arvosteltu. On luultavaa, että mittareiden tarkkuustasovaatimuksia tullaan
lähitulevaisuudessa tiukentamaan.

V

iime aikoina on herännyt keskustelu siitä, että tyypin 1 diabetesta
sairastavien hoitotasapaino on viimeisten parinkymmenen vuoden
aikana pysynyt samalla heikolla tasolla, kun taas tyypin 2 diabeetikkojen
hoitotulokset ovat huomattavasti parantuneet. 1-tyypin diabeteksen hoitotulokset eli verisokeriarvot on saatava nykyistä paremmalle tasolle.
Diabeteksen hoito kehittyy ja muuttuu jatkuvasti; uusia lääkkeitä kehitetään ja insuliinien annostelutapoja selvitellään. Viranomaiset julkaisevat
ravinto- ja liikuntasuosituksia.
Vaikka diabeteksen hoito on kokonaisvaltaista ja siihen liittyy paljon
hyvin henkilökohtaista vastuuta, kuten ravinnosta ja liikunnasta huolehtiminen, on lääkehoito hoidon perusta. Diabeteksen hoito on jatkuvaa eikä
hoidossa ole loma-aikoja.

Kun hoito ei
suju, seuraa
turhautuminen.

E

hkä kannattaa pohtia, mikä motivoisi hoitamaan paremmin diabetesta
Olen ollut havaitsevinani kuulemieni kertomusten takana turhautumista ja jonkinlaista uskon puutetta, kun diabeteksen hoito ei aina onnistu
niin hyvin kuin on odottanut. Useimmiten kyse on korkeasta verensokeritasosta, tai sitten paino ei putoa odotusten mukaan.
Olen sitä mieltä, että hoitohenkilökunnan antamia ravinto- ja liikuntasuosituksia kannattaa noudattaa mahdollisuuksien mukaan. Ravinto- ja
liikuntasuositukset perustuvat saatavilla olevaan tutkimustietoon, ja kun
tieto lisääntyy, niin suosituksiakin muutetaan.
Hyvää syksyä!
Pentti Lammi
puheenjohtaja
3

D i a b e t e s VA S TAA N OT TO
Yhdistyksen tiloissa Malminkatu 24 D 38 (sisäpihalla), Helsinki (Kamppi).
Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä.
Ota jäsenkorttisi mukaan.
Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot
puh. (09) 586 0520
Mittaukset
• Hb-mittaus (HemoCue)
• Verenpaineen mittaus
• HbA1c eli pitkäaikaisen verensokerin mittaus
(tulos 6 minuutissa)
• Uniapnea -mittaus

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

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

Sisätautien erikoislääkärit
Diabetesvastaanotolla toimivat lääkärit ovat sekä
tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen perehtyneitä.
Heillä on myös muita erikoisalueita.
Markku Saraheimo
LT, diabetologi
• nuoruusikä diabeetikoilla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Klas Winell
LL, diabetologi
• diabeteksen kokonais
valtainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
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Lääkärit ovat yksityisiä ammatinharjoittajia ja palkkiot muodostuvat käytetyn vastaanottoajan mukaisesti. Kelakorvaus erillishakemuksella.
Alle kolme päivää ennen varattua aikaa (paitsi
äkilliset sairaustapaukset) peruutetuista sekä peruuttamattomista varauksista veloitetaan peruuttamismaksu.

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

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

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

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki
Aika: torstaina 29.11.2012 klo 17.30
Läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus on yhdistyksen kuluvan vuoden 2012 jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Varaudu esittämään jäsenkorttisi tai ota mukaan henkilöllisyystodistus jäsenyyden toteamiseksi.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään § 4.5 mukaiset sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
5. Kahden ääntenlaskijan valinta
6. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
7. Työjärjestyksen hyväksyminen
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun hyväksyminen
10. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
11. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
erovuoroisten tilalle
12. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä
valinta seuraavalle tilikaudelle
13. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
14. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
5

Päätoimittajan ter veiset

Vapaaehtoistyön ilot ja surut
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eivät halua toimia heidän kanssaan
ja heidän talutusnuorassaan, mutta
jotkut kuitenkin lähtevät mukaan.
Miksi? Sitä on vaikea ymmärtää. Miten saada energiansa hukkaan haaskaavat ihmiset ymmärtämään, että
yhdessä tehden, teemme hyvää myös
yhteiselle asiallemme. Kenen etu on
ristiriitojen luominen? Ei mielestäni
ainakaan yhdistyksen.
Onneksi enemmistö yhdistyksen
ympyröissä työskentelevistä vapaaehtoisista ovat upeita persoonia:
kuuntelijoita, kehittäjiä ja ideoijia tai
toimeliaita tekijöitä. Heidän kanssaan
on mukava tehdä työtä. He ovat painonsa arvosta kultaa. Ryhmädynamiikalla meidän tulee saada ”homma
pelittämään” entistä paremmin.
Olen nyt toiminut PSDY:n toiminnanjohtajana kaksi ja puoli vuotta ja
tavannut kaikenlaisia ihmisiä, niin
kukkoilijoita kuin myös aivan ihania
ihmisiä, suorastaan upeita persoonia. Meidän työntekijöiden kannalta
muutama kukkoilija yhdistyksessä
on ikävä asia, sillä parhaamme teemme ja työtä on paljon. Teemme työtä
sydämellä ja olemme sitoutuneita yhteiseen asiaamme. Haluamme yhdistyksen parasta. Ja sen eteen työskentelemme, sanoo kuka mitä hyvänsä.
Mikä sitten on tehtävämme ja yhteinen asiamme? Diabeetikkojen
parempi terveys ja hyvinvointi. Diabeetikoiden puolesta puhuminen.
Diabeetikoiden vertaistuki ja kokemuksien jakaminen, yhdessä olemisen mahdollistaminen. Diabeteksen
ennalta ehkäisy. Diabeteksen lisäsairauksien ennaltaehkäisy. Diabeetikoiden edunvalvonta. Tiedon jakaminen. Diabeteksesta tiedottaminen.

Tähän kaikkeen meidän tulee keskittää voimamme. Yhdessä.
Haluan kannustaa teitä mukaan
vapaaehtoistoimintaan. Tarvitsemme teitä, idearikkaat ja/tai tuumasta
toimeen ihmiset. Tulkaa kanssamme
tekemään diabeetikon elämästä mukavampaa ja tulkaa mukaan jakamaan tietoa, osallistukaa. Tarvitsemme eri tilaisuuksissa apujoukkoja.
Pienikin apu on tarpeen ja kaikkia
tarvitaan. Yhdessä olemme voimakkaampia. Yhdessä olemme vahvempia. Yksin ihminen on pieni ja yksin.
Tehdään tästä yhdessä hyödyllistä ja
hauskaa.
Jokaiselle mukaan aktiivitoimintaan lähtevälle lupaamme yllätyslahjan. Ota yhteyttä toimisto@psdiabetes.fi tai soittamalla yhdistyksen
toimistoon 09 586 0520.
Aurinkoista syksyä odotellen
Tarja Hartman

Kuva Kalevi Ilonen

M

iten tämän päivän kiireinen ihminen saadaan toimimaan vapaaehtoisena
järjestössä? Jokaisella on oma tehtävänsä ja työnsä. Kiire, kiire, kiire,
tuntuu olevan tämän päivän trendi.
Nähdään vanha tuttu kadulla, ”sorry,
en nyt ehdi jäädä juttelemaan, olen
tosi kiireinen, mutta oli kiva nähdä,
ollaan yhteyksissä”. Kuulostaako tutulta?
Mikä sen kiireen tekee? Ihminen
itse? Ympäristö? Useimmiten ihminen itse, mutta myös ulkopuoliset
vaatimukset ja odotukset vaikuttavat
asiaan. Miten oppia asettamaan asiat
tärkeysjärjestykseen? Sanotaan, että
ihmisellä on aikaa siihen, mitä hän
haluaa tehdä.
Mitä ihminen haluaa tehdä? Ihminen haluaa tehdä asioita, jotka ovat
hauskoja ja mielekkäitä ja joista saa
hyvän mielen. Ihmisellä on tarve ja
halu auttaa myös muita. Useimmilla.
Ihminen haluaa myös arvostusta.
Järjestöissä voi myös kohdata kisaavia kukkoilijoita, koska järjestöihin on ”vapaa pääsy”. Yleensä nämä
poikkeavat ihmiset eivät saa arvostusta omassa siviilielämässään, töissä
tai kotona. He tulevat mukaan järjestötoimintaan ja nostavat itseään
painamalla muita alas. Mustamaalaamalla ja valehtelemalla, laittamalla sanoja toisen suuhun, sanoja joita
ei ole koskaan lausuttu, vaan ne ovat
henkilöiden oman mielikuvituksen
tuotetta. Jakamalla tätä väärää viestiä
laajasti. Nämä ovat kiusaamisen peruspiirteitä.
Näitä ihmisiä on kautta aikojen ollut ja aina tulee olemaan. Ikävä kyllä.
Useimmat itseään arvostavat ihmiset

Mielen lukot auki

Tuntuuko siltä, ettet enää jaksa? Työikäisillä on oikeus saada tukea
psyykkisiin oireisiin, jotka haittaavat jokapäiväistä elämää ja/tai työntekoa.

J

okaisella työikäisellä ihmisellä
on tänä päivänä mahdollisuus
saada apua oireisiinsa, jotka
haittaavat jokapäiväistä elämää ja/
tai työntekoa. Oireet voivat tulla ajan
kanssa ja pitkittyä, kunnes ne alkavat
tuntua jatkuvilta ja pahenevilta.
Tyypillisiä psyykkisiä oireita ovat
masennus, väsymys, alentunut mieliala, itkuisuus, unettomuus, ahdistuneisuus, pelot, levottomuus, lihominen tai laihtuminen, kyynisyys,
ilottomuus, tunne, ettei saa mitään
aikaiseksi, eikä mikään kiinnosta jne.
Monet kriisitilanteet voivat yhtä
lailla tuoda liikaa painolastia elämään ja tuovat jaksamattomuutta,
esimerkkinä oma/läheisen sairastuminen, läheisen kuolema, erotilanne,
tai työpaikan menetys.
Psykoterapeutin vastaanotolla
diabetesyhdistyksessä tilanne kartoitetaan. Jos tilanne vaatii selkeästi
pidempää selvittelyä ja sen vuoksi
maksuihin tukea, asiakas ohjataan
psykiatrille eli psykiatriaan erikoistuneelle lääkärille.

Lääkäri voi kirjoittaa lausunnon
kuntoutuspsykoterapiaa varten ja
lausunto viedään Kansaneläkelaitokselle. Siellä tehdään päätös asiakkaalle annettavasta kuntoutuspsykoterapian korvauksesta ja arvioidaan
omavastuuosuus, jonka asiakas maksaa itse. Näin kustannukset jäävät
huomattavasti alhaisemmiksi kuin
ennen lainsäädännön muutosta.

Tukea jopa kolme vuotta
Työikäiset ovat etuoikeutettuja saamaan tukea psyykkisten oireidensa
työstämiseen ja voivat löytää elämäänsä paremmat vahvuudet. Kansaneläkelaitos edellyttää, että jokainen avuntarvitsija käy jonkin aikaa
psykoterapeutilla, jotta selviää, minkälaisesta ja minkä pituisesta avuntarpeesta on kyse.
Psykoterapiapäätös tehdään Kelassa aina vuodeksi kerrallaan. Jatkohoitoa varten tehdään ns. uusi hakemus, johon sekä lääkäri että psykoterapeutti antavat lausuntonsa. Niiden
mukaan tulee uusi kuntoutuspsyko-

terapiapäätös. Maksimiaika tähän
tukeen on kolme vuotta. Tässä ajassa
asiakas saa työstettyä elämäänsä ja
sen hankalia kohtia ja lisättyä voimavarojaan hyvin.
Psykoterapeutille voi hakeutua
kuka tahansa ihminen, joka miettii
omaa jaksamistaan ja on huolissaan
siitä. Tutkimukset osoittavat selvästi,
että ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen estävät psyykkisten oireiden pahentumista ja esimerkiksi masennuksesta voi toipua
hyvään elämään.
Jokaisella työikäisellä on oikeus
hakea tukea omaan hoitoonsa kuntouttavan psykoterapian avulla. Tuki
on yhteiskunnan verovaroilla Kelan
kautta annettava etuus, jota jokaisen
tarvitsevan on syytä harkita oman
hoitonsa käynnistämiseksi psykoterapian avulla.
Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse
09 5860 5250 ja varmemmin kello 10
– 15 välillä.
Riitta Rauhala
Psykoterapeutti
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Äidin haja-ajatuksia

Kun diabetes muuttaa
perheeseen asumaan

S

e oli lämmin ja aurinkoinen
syyskuun perjantai 2007, kesän viimeisiä lämpimiä päiviä
ennen syksyn alkua. Klo 11 työpuhelimeni soi ja tuttu kouluterveydenhoitaja soitti Kirkkonummelta.
– Jospas äiti laitat sen tietokoneen
kiinni ja lähdet ajaa huristelemaan
kohti Kirkkonummea – sokerimittari huutaa punaisella ja lähdemme
käymään terveyskeskuksessa, sanoi
tuttu terkkari. Diabetes oli muuttanut perheeseemme asumaan.

Kyllä äiti tietää
Kyllä äiti tietää, ajattelen usein kun
seuraan kolmen lapsemme kasvua.
Näin ajattelin myös elokuisena sunnuntaina koko perheen uimahallireissulla.
13-vuotias esikoinen vaikutti viluiselta näyttäen laihalta ja siniseltä,
minä tiedostin diabeteksen läheisyyden.
Olin jo jonkin aikaa sitten pannut
merkille, että poika joi käsittämättömät määrät vettä myös yöllä ja wckäynneistä öisin oli tullut rutiinia. Se
oli uutta reippaalle, terveelle ja rauhalliselle nuorelle miehelle.
Uimahallivierailun iltana kehotin
poikaa käymään terveydenhoitajalla
mittauttamassa sokerit todeten, että
pojalla on selvästi diabeteksen oireet.
Neljän tunnin kuluttua siitä hetkestä kun olin ajaa hurauttanut Kirkkonummen terveyskeskuksen pihalle,
olimme pojan kanssa Jorvin lastenosastolla diabetes-diagnoosin kanssa.
Terveyskeskuksessa verensokeri oli
ollut 27 ja paikalle oli tilattu ambu-
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lanssi saattamaan nuorimies Jorviin
lisätutkimuksiin. Siinä vaiheessa olin
jo aika varma, mistä oli kysymys.
Lääkärin rauhallinen toteamus sinetöi asian.
– Minulla on teille sekä ikäviä
uutisia että hyviä uutisia: pojalla on
ykköstyypin diabetes, eikä siitä voi
parantua. Hyvä uutinen on se, että
diabetesta voidaan hoitaa hyvin ja
sen kanssa voi elää täyttä elämää.

Asenne ratkaisee
Hurja määrä tietoa, ohjausta, neuvoja,
ruoka-asioita, neuloja… paljon uutta
opeteltavaa. Itkua, naurua, juttuja.
Kysyin illalla osaston touhujen rauhoituttua, että miltä pojasta tuntuu.
– Paska juttu, mutta pakkohan tämän kanssa on elää, totesi nuorimies
lakonisesti.
Tämä ajatus on ollut kantava voima alusta alkaen diabeteksen hoidossa, asia on harmittavainen, mutta
diabeteksen kanssa voi elää täyttää ja
ihan ”normaalia” elämää.
Internet oli alusta alkaen minulle tiedonlähde diabeteksesta ja sen
hoidosta. Ensimmäiset yöt valvoin
tietokoneella ja surin, miten lapsi
pärjää ja mistä kaikesta hän jää paitsi
sairautensa takia.
Yhtenä yönä avasin sähköpostin ja
sinne oli pompahtanut Positiivareilta viesti otsikolla ”Asenne ratkaisee”.
Sen viestin jälkeen ryhdistäydyin ja
päätin, että perheen tehtävä on tukea
nuorta ja tehdä elämästä mahdollisimman normaalia.
Jorvissa vietetty viikko oli mahtava! Asenne ratkaisee-kasvatus oli

kohdallaan: nuori diabeetikko oli
keskipisteenä ja itsenäinen ja omaaloitteinen hoito ja sen opettelu oli
tavoitteena alusta asti.
Ruoka-asiat olivat helppoja eivätkä
hiilareitten ja insuliinien laskemiset
tuottaneet terävälle nuorelle miehelle vaivaa. Hoidon tavoitteissa onnistuttiin hienosti ja poika on alusta asti
hoitanut itsenäisesti diabeteksen hoidon. Me vanhemmat olemme toimineet tukena ja taustalla, tarvittaessa
kannustaen, toisinaan taas patistellen ja vaatienkin.

Repsahduksia
Perheemme pääsi ensimmäiset diabetesvuodet ilmeisen helpolla, koska nuorimies hoiti asiansa hienosti.
Lapsi myös tuntee hypon itse selkeästi ja mm. yöllä herää itsenäisesti
syömään.
Kaksi vuotta sairastumisen jälkeen
pakotimme teinin leirille Diabeteskeskukseen ja lupasimme hakea pois,
jos leiri olisi kamalan ikävä. Jo toisena iltana saimme soiton, että älkää
vaan tulko ennen kuin leiri loppuu.
Vertaistuki ja kokemusten vaihto
oli tärkeää ja äärimmäisen antoisaa.
Leirikaverit pitivät yhteyttä jälkikäteen mm. sähköpostin ja sosiaalisen
median kautta.
Ensimmäinen ja vakava takapakki
hoidossa tuli kolme ja puoli vuotta
sairastumisesta. Emme olleet huomanneet, että teinimme oli jättänyt
diabeteksen hoitamisen hunningolle
ja mm. poliklinikkakäyntejä väliin.
Juhannuksen alla lääkäristä tullessaan
teini soitti ja sanoi: ”Äiti, lääkäri kysyi,

mos ja kiihkeä normaaliuden tavoittelu voi haitata hoitoa ja ylipäätään
omaan sairauteen suhtautumista.
Monessa perheessä joudutaan kohtaamaan kapinointia, jolla voi olla
vakaviakin seurauksia.
Asepalvelukseen osallistuminen
tulee keskusteltavaksi jossain vaiheessa. On hienoa, että diabeetikoilla
on halutessaan mahdollisuus osallistua. Ammatinvalintakin saattaa tuottaa päänvaivaa. Kaikesta selvitään
keskustelemalla. Tänä päivänä on
valtavasti tietoa saatavilla

Yhteisöllisyyttä ja tukea

Murrosiän hormonihurmos ja kiihkeä
normaaliuden tavoittelu
voi haitata hoitoa ja
ylipäätään omaan
sairauteen
suhtautumista.
että haluanko tappaa itseni hitaasti ja
kivuliaasti.” Ruokavalio oli repsahtanut, pistäminen oli ollut mitä sattui
– tuloksena korkea verensokeri ja selkeästi vähentynyt lihasmassa.
Lääkäri oli osannut valita sanansa
oikein, sillä vain puoli vuotta tämän
jälkeen nuori mies veteli leukoja ja

totesi, että miten mahtavaa on kun
sokeritasapaino on kunnossa ja taas
jaksaa.

Pahinta on huoli
Äidin näkökulmasta ehdottomasti
pahinta on alituinen huoli. Huoli,
siitä, miten lapsi asennoituu, miten
hoitotasapaino löytyy, herääkö lapsi aamulla. Lapsen kasvaessa myös
reviiri kasvaa, tulee uusia kavereita,
bileitä ja mahdollisesti myös alkoholi- ja tupakkakokeiluja.
Sanotaan, että huoli pitää voida
saada jakaa ja se on puolikas. Pidnäkin erittäin tärkeänä sitä, että vanhemmilla olisi mahdollisuus vaihtaa
ja jakaa kokemuksiaan.
Teini-ikäisenä sairastuminen on
haastavaa! Murrosiän hormonihur-

Teini-ikäisiä on erittäin vaikea saada jakamaan diabeteskokemuksiaan saati osallistumaan diabetesyhdistyksen toimintaan. Minulle oli
heti alussa tärkeää kuulla muiden
vanhempien kokemuksia, neuvoja
ja ohjeita. Vierailin kerran Kirkkonummen perhekerhossa. Se oli voimaannuttava kokemus – sain arvokasta tietoa ja osasin ehkä suhteuttaa
omaakin ajattelua muiden vanhempien kokemuksiin.
Diabetes-yhdistys voisikin kehitellä teini-ikäisinä sairastuneiden lasten
vanhemmille vertaistukiverkostoa.
Vaikka niin yksinkertaisella tavalla,
että on olemassa nimilista henkilöistä, joihin voi ottaa halutessaan
yhteyttä. Meidänkin perhe voisi olla
mielellään osa tälläista verkostoa.
Teksti Anni-Mari Syväniemi

Pääkaupunkiseudun Diabetes
yhdistyksen kommentti:
Perustetaan vanhempien tukirinki! Pyydämme lähettämään
sähköpostiosoitteen toimisto@
psdiabetes.fi ja asuinpaikan –
kaupunki riittää. Koostamme
jakelulistan jonka jaamme jokaiselle tietonsa lähettäneelle. Näin
saamme homman käyntiin!

9

Mitä kasvisten
värit kertovat?

K

asviksia eli vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja
suositellaan syötäväksi puoli
kiloa eli kuusi kourallista päivässä.
Suositus ei ole tuulesta temmattu,
sillä runsas kasvisten nauttiminen
on useissa tutkimuksissa yhdistetty
syöpien ja monien kroonisten sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin,
pienentyneeseen riskiin.
Kasviksissa on kuitua, vitamiineja
ja kivennäisaineita, kuten kaliumia,
jolla on verenpainetta alentava vaikutus. Tämän lisäksi kasviksissa on
lukematon määrä muita terveyteen
edullisesti vaikuttavia yhdisteitä,
joista osa antaa kasveille myös niille
ominaisen värin. Tällaisia yhdisteitä
ovat muun muassa sinipunaista väriä
kasviksille antavat antosyaniinit ja
oranssit karotenoidit.
Monet tällaisista kasvisten bioaktiivisista yhdisteistä saattavat suojata
elimistöä sairauksilta muun muassa
suojaamalla DNA:ta vaurioilta, parantamalla immuunipuolustusta ja
toimimalla antioksidantteina.

Oranssi
Karotenoidit antavat kasveille niiden
kirkkaan punaisen ja oranssin värin.
Ne toimivat antioksidantteina, jotka
sieppaavat vapaita radikaaleja, jotka
muutoin vaurioittaisivat soluja. Tämän lisäksi karotenoidit näyttäisivät
parantavan immuunipuolustusta,
suojaavan auringon aiheuttamalta
palamiselta ja estävän eräiden syöpien kehittymistä.
Beetakaroteeni on yleisin ruoissa
esiintyvä karotenoidi. Beetakaroteeni on myös A-vitamiinin esiaste, eli
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siitä voidaan muodostaa elimistössä A-vitamiinia, jota tarvitaan mm.
normaaliin näkökykyyn, kasvuun ja
immuunipuolustukseen. Beetakaroteenia saadaan mm. porkkanasta, bataatista, kurpitsasta ja mangosta. Sitä
on myös useissa lehtevissä vihreissä
kasviksissa.
Luteiini ja zeaksantiini ovat keltaisia pigmenttejä. Zeaksantiini
antaa värin maissille. Sitä on myös
herneissä, kaalissa ja appelsiineissa.
Keltaisesta pigmentistään huolimatta luteiinia saadaan erityisesti tummanvihreistä vihanneksista, kuten
pinaatista ja lehtikaalista. Luteiini ja
zeaksantiini saattavat ehkäistä silmien rappeumasairauksia.
Lykopeenia on erityisen runsaasti
tomaatissa ja vesimelonissa, mutta
myös mm. papaijassa ja aprikoosissa. Lykopeeni on antioksidantti, jolla näyttäisi olevan syövältä suojaavia
vaikutuksia. Tutkimuksissa on saatu
viitteitä lykopeenin suojaavasta vaikutuksesta erityisesti eturauhassyöpää
vastaan. Runsas tomaatin ja tomaat-

tia sisältävien tuotteiden nauttiminen
on tutkimuksissa jatkuvasti yhdistetty
useiden syöpien ja sydän- ja verisuonitautien pienentyneeseen riskiin.

Sinipunainen
Flavonoideista antosyaniinit antavat
kasveille sinistä, violettia ja punaista
väriä. Antosyaniineja onkin runsaasti
mm. mustikassa, mustaherukassa ja
tummissa viinirypäleissä. Antosyaniineja on myös punaviinissä, mutta
esimerkiksi tummat viinirypäleet sisältävät kymmenen kertaa enemmän
antosyaniineja kuin punaviini.
Antosyaniinien lisäksi muitakin
flavonoideja esiintyy runsaasti eri
kasveissa, sillä lähes kaikki kasvikudokset kykenevät syntetisoimaan
niitä. Flavonoideja löytyy monista
hedelmistä, marjoista, vihanneksista, yrteistä, palkokasveista, teestä,
kahvista ja punaviinistä. Lähes kaikki flavonoidit ovat antioksidantteja.
Runsaasti flavonoideja sisältävä ruokavalio näyttäisi suojaavan sydän- ja
verisuonitaudeilta, hermostoa rappe-

uttavilta sairauksilta ja tietyiltä syöpätyypeiltä.
Karpalon proantosyanidiinit todennäköisesti ehkäisevät virtsatietulehdusta estämällä virtsatietulehdusta aiheuttavien bakteereiden kiinnittymistä virtsatiehyisiin.

Vaalea
Flavonoideista antosyaniini voi antaa
kasville voimakkaankin värin, mutta
kaikki flavonoidit eivät ole värillisiä
tai niissä on vain haalea väri. Kversetiiniä, flavonoidi sekin, esiintyy mm.
sipulissa ja omenassa. Kversetiini
näyttäisi antavan suojaa sydän- ja verisuonitauteja vastaan.
Sipulit sisältävät flavonoidien lisäksi sulfideja, rikkiyhdisteitä, joilla näyttäisi olevan monia terveyttä
edistäviä ominaisuuksia. Erityisesti
valkosipulin on todettu hidastavan
eräiden syöpien leviämistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että valkosipulin säännöllinen käyttö voi alentaa ”pahaa” LDL-kolesterolia ja veren
triglyseridipitoisuutta ja edelleen
pienentää sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä. Valkosipulin terveysvaikutusten takana on pääasiassa
sen sisältämä rikkiyhdiste, allisiini.

Vihreä
Kasvien vihreä väri on klorofylliä.
Klorofyllillä ei tiettävästi ole erityisiä
terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta vihreistä kasviksista saa paljon
muita hyvää tekeviä aineita.
Esimerkiksi avokadossa on hyviä,
pehmeitä rasvahappoja, jonka lisäksi
se on hyvä E-vitamiinin lähde. E-vitamiini suojaa soluja hapettumiselta ja
vapaiden radikaalien hyökkäyksiltä.
Kaaleilla, niin vihreillä kuin valkoisillakin, on syövältä suojaavia
ominaisuuksia. Vihreät kasvikset sisältävät myös K-vitamiinia, jota tarvitaan luun mineralisaatioon ja veren hyytymisessä. Erityisesti ruusukaalissa, pinaatissa, parsakaalissa ja
nokkosessa on paljon K-vitamiinia.
Verenohennuslääkitystä käyttävien
on kuitenkin syytä välttää runsaasti K-vitamiinia sisältäviä kasviksia,
sillä K-vitamiini heikentää hoidon
tehoa.
Kasvisten terveyttä edistäviä ominaisuuksia ei kuitenkaan kannata yksioikoisesti yhdistää vain yksittäisiin
yhdisteisiin, vaan kasvisten hyvää
tekevät vaikutukset näyttäisivät johtuvan ennemminkin useista kasvis-

ten sisältämistä yhdisteistä ja niiden
yhteisvaikutuksista. Tämän vuoksi
kasvisten hyötyjä ei kannata lähteä
hakemaan erillisistä lisäravinteista.
Sen sijaan parhaan hyödyn saa
syömällä kasviksia sellaisenaan, jolloin kaikki niiden sisältämät kuidut,
vitamiinit, kivennäisaineet ja muut
yhdisteet päätyvät edistämään omaa
terveyttä. Nauti päivittäin ainakin
viittä eriväristä kasvista, yhteensä
puoli kiloa päivässä!
Teksti: Elina Tonteri
Tekstin tarkistanut ravitsemus
terapeutti Berit Haglund
Lähteet
Damodaran, S. Parkin, K.L., Fennema,
O.R. Fennema’s Food Chemistry, 4. ed.,
CRC Press Inc., New York, 2007
Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim).
Ravitsemustiede. Duodecim, 2005.
www.fineli.fi
RTY, 2009. Erityisruokavaliot -opas ammattilaisille. 7. uudistettu painos toim.
Helsinki: Dieettimedia. ss. 98-101.
Why fruits and vegetables are good
for health. Environmentally Friendly
Technologies for Agricultural Produce
Quality. Edited by Shimshon Ben-Yehoshua. CRC Press 2005 ss. 333–396
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Unohda lisäravinnepillerit

Kaikki suojaravintoaineet saa ruoasta

L

öytyykö keittiösi kaapista monivitamiinipurkki? Tai kenties
kokonainen arsenaali erilaisia
ravintolisiä? Ihminen tarvitsee energiaravintoaineiden eli proteiinien,
rasvojen ja hiilihydraattien lisäksi
vitamiineja ja kivennäisaineita, joita
tarvitaan vain pieniä määriä, mutta
jotka ovat välttämättömiä elimistön
normaalille toiminnalle.
Monet kuitenkin syövät ravintolisiä ikään kuin varmuuden vuoksi,
vaikka saisivatkin ravinnosta kaikki
tarvittavat suojaravintoaineet. Monivitamiinitabletista ei liene haittaa,
joskaan ei välttämättä hyötyäkään.
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Sen sijaan jos useita ravintolisiä
syödään päällekkäin ja vitamiinien
ja kivennäisaineiden saanti ylittää
jatkuvasti turvallisen saannin rajat,
voi haittavaikutuksia ilmetä. Esimerkiksi pitkäaikainen liiallinen A- ja
D-vitamiinin sekä kivennäisaineista
etenkin seleenin ja raudan saanti aiheuttaa selkeät myrkytysoireet.
Pelkästään ruoasta ei yleensä voi
saada haitallisen suuria määriä ravintoaineita. Sen sijaan kaikkia suojaravintoaineita, kenties D-vitamiinia lukuun ottamatta, on mahdollista
saada ravinnosta riittävästi. Tällöin
ruokavalio sisältää runsaasti kasvik-

sia, on monipuolinen, vaihteleva ja
energian tarvetta vastaava eikä ruokavaliossa ole merkittäviä rajoituksia
tai ravintolisien tarvetta lisääviä sairauksia.
Tietyt erityisryhmät, kuten raskaana olevat, pikkulapset, vanhukset ja
pitkään huonossa hoitotasapainossa
olevat diabeetikot ja niukasti energiaa saavat henkilöt saattavat tarvita
ravintoainevalmisteita.
Riittävä ravintoaineiden saanti
ruoasta varmistetaan valitsemalla
ruoka-aineita monipuolisesti kaikista elintarvikeryhmistä eli kasviksista,
viljavalmisteista, maitovalmisteista,

liha-, kala- ja kanamunaryhmästä
sekä ravintorasvoista.

C-vitamiinia kasviksista
Kasviksissa on paljon vitamiineja,
kivennäisaineita, antioksidantteja ja
ravintokuitua. Vihanneksista, juureksista, marjoista ja hedelmistä saadaan muun muassa kaliumia, A-vitamiinin esiastetta eli beetakaroteenia,
folaattia ja C-vitamiinia.
Kasvikset, hedelmät ja marjat ovatkin ravinnon tärkein C-vitamiinin
lähde. C-vitamiini toimii elimistössä
muun muassa antioksidanttina ja parantaa raudan imeytymistä.
Kasviksia tulisi syödä vähintään
puoli kiloa eli kuusi kourallista päivässä. Tämän määrä kertyy syömällä
esimerkiksi seuraavat kasvisannokset: tomaatti, omena, pari desiä kasvisraastetta, pari desiä lämpimiä kasviksia, pari desiä marjoja, porkkana.
Vihreistä kasviksista saadaan myös
K-vitamiinia, mutta sitä muodostuu
myös suolistossa bakteerien valmistamana.

Täysjyväviljasta folaattia
Täysjyväviljavalmisteista, kuten ruisleivästä ja täysjyväpuuroista saadaan
muun muassa ravintokuitua, rautaa,
sinkkiä ja B-ryhmän vitamiineja kuten B1-vitamiinia ja folaattia.
Folaatti eli foolihappo on B-ryhmän vitamiini, jota tarvitaan muun
muassa verisolujen muodostumiseen
ja solujen jakautumiseen. Folaatin
saantiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä sen saanti voi helposti
jäädä vähäiseksi ja sen puutos lisää
muun muassa riskiä sairastua sydänja verisuonitauteihin.
Erityisen tärkeää folaatin riittävä
saanti on hedelmällisessä iässä oleville naisille, sillä folaattia tarvitaan
varsinkin raskauden alkuvaiheessa.
Folaattia on mahdollista saada ruokavaliosta suositusten mukainen
määrä kun tuoreiden kasvisten, hedelmien, marjojen sekä täysjyväviljavalmisteiden käyttöä lisätään.
Folaatti tuhoutuu herkästi kuumennettaessa.

Viljavalmisteet kannattaa valita
pääasiassa täysjyväisinä, sillä kuidun lisäksi täysjyväviljavalmisteista
saadaan myös enemmän vitamiineja
ja kivennäisaineita kuin vastaavasta valkoisesta viljasta valmistetusta
vaihtoehdosta. Vähäsuolaista täysjyväleipää tai muuta viljavalmistetta on
suositeltavaa syödä päivittäin useimmilla aterioilla.
Keliaakikko korvaa vehnän, rukiin
ja ohran gluteenittomilla viljoilla ja
gluteenittomalla kauralla. Kun ruokavaliosta poistetaan gluteenia sisältävät tuotteet, myös kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti
laskee.
Keliaakikko voi kuitenkin lisätä
kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia huomattavasti käyttämällä päivittäin gluteenitonta kauraa
ja syömällä runsaasti vihanneksia,
juureksia, hedelmiä ja marjoja. Herneet, pavut, linssit ja kikherneet ovat
myös hyviä kuidun lähteitä.
Peruna on pääosin pitkäketjuista
hiilihydraattia, tärkkelystä. Ruokavalion voi koostaa myös ilman perunaa, mutta se on monipuolinen
ruoka-aine ja kaliumin lähde, joka
sisältää suhteellisen vähän energiaa.

Maitotuotteista kalsiumia
Maitotuotteet ovat tärkeitä kalsiumin, proteiinin, B2- ja B12-vitamiinin, jodin sekä fosforin lähteitä.
Maitotuotteet ovat kalsiumin tärkein
lähde suomalaisessa ruokavaliossa.
Kalsium pitää luuston ja hampaat
lujina, yhdessä D-vitamiinin kanssa. Lisäksi kalsium osallistuu muun
muassa solujen sisäiseen ja väliseen
viestintään.
Kalsiumin saanti turvataan nauttimalla päivittäin noin kuusi desilitraa
rasvattomia ja vähärasvaisia nestemäisiä maitovalmisteita (maito, piimä, jogurtti, viili) sekä 2-3 viipaletta
juustoa.
Maitotuotteiden nauttiminen nestemäisenä on pelkkien juustojen
syömistä suositeltavampi vaihtoehto
juustojen sisältämän kovan rasvan ja
suolan vuoksi. Kalsiumia on jonkin

verran myös esimerkiksi silakassa,
manteleissa ja soijapavuissa. Kalsiumia on kuitenkin vaikea saada
ravinnosta riittävästi, mikäli ruokavalioon kuuluu vain vähän maitotuotteita.

Tärkeä D-vitamiini
Kalsiumin imeytymiseen tarvitaan
D-vitamiinia. D-vitamiinilla näyttäisi olevan myös lukuisia muita terveyttä ylläpitäviä tehtäviä.
D-vitamiinia muodostuu iholla
auringon UV-valon vaikutuksesta.
Ravinnosta D-vitamiinia saadaan
erityisesti vitaminoiduista nestemäisistä maitotuotteista ja margariineista, kalasta ja kananmunasta.
D-vitamiinia on mahdollista saada
ravinnosta riittävästi, mikäli D-vitaminoituja maitotuotteita nautitaan
päivittäin kuusi desilitraa, leivällä
käytetään D-vitaminoitua margariinia ja kalaa syödään vähintään kaksi
kertaa viikossa.
D-vitamiinilisää on kuitenkin suositeltavaa käyttää ainakin pimeinä
vuodenaikoina. Aikuisten D-vitamiinisuositus on 7,5 µg päivässä.
Yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinivalmistetta ympäri vuoden,
20µg vuorokaudessa. Lisäksi lapsille
ja raskaana oleville naisille on omat
suosituksensa.

Kalaa 2-3 kertaa viikossa
Lihasta, kalasta ja kananmunasta
saadaan proteiinin ja rasvan lisäksi
A-vitamiinia, B-ryhmän vitamiineja, sinkkiä ja rautaa. Joillakin naisilla raudan saanti voi jäädä herkästi
puutteelliseksi. Kalasta ja kananmunasta saadaan myös D-vitamiinia ja
kalaa suositellaankin syötäväksi 2-3
kertaa viikossa.
Lihavalinnoissa kannattaa suosia
vähärasvaista lihaa tai siipikarjan lihaa. Syöpäjärjestöt suosittelevat että
punaisen lihan (nauta, sika, lammas,
vuohi) kulutus jäisi väestötasolla viikossa alle 300 grammaan.
Monipuolinen ruokavalio voidaan
koostaa myös ilman lihaa. Kasvissyöjä vaihtaa tämän ryhmän tuot-
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teet esimerkiksi soijavalmisteisiin,
papuihin, linsseihin, pähkinöihin ja
siemeniin.

Rasvahappoja öljystä
Voi, margariinit, kasviöljyt ja näiden seokset ovat ravintorasvoja.
Kasviöljystä saadaan muun muassa
E-vitamiinia, voista A-vitamiinia ja
vitaminoiduista margariineista A- ja
D-vitamiinia.
Rasvoista tulee myös saada välttämättömät rasvahapot, joita elimistö
ei itse pysty valmistamaan ja joita
tarvitaan muun muassa ihon kosteuden ylläpitoon, hermoston toimintaan ja näön tarkkuuteen.
Välttämättömiä rasvahappoja saadaan erityisesti kasviöljyistä. Rypsiöljy on erinomainen välttämättömien rasvahappojen lähde ja myös
esimerkiksi saksanpähkinät sisältävät välttämättömiä rasvahappoja.

Pitkäketjuisia n-3-rasvahappoja
saadaan rasvaisesta kalasta. Välttämättömien rasvahappojen saanti
turvataan käyttämällä ruoanvalmistuksessa kasviöljyä ja salaatinkastikkeena öljypohjaista kastiketta.
Leivälle sipaistaan kasviöljypohjaista
margariinia ja kalaa nautitaan 2-3
kertaa viikossa.

Herkkuja harkiten
Monipuoliseen ruokavalioon kuuluvat myös herkkuhetket. Sokeria ja
runsaasti sokeria sisältäviä elintarvikkeita kannattaa kuitenkin käyttää
harkiten. Sokeri sisältää hiilihydraattia ja energiaa, muttei ollenkaan vitamiineja ja kivennäisaineita.
Runsaasti sokeria sisältävät elintarvikkeet, kuten makeiset, sokeriset
jogurtit, vanukkaat, makeat leivonnaiset ja limonadit syrjäyttävät ruokavaliosta monipuolisempia ruoka-

DIABETESTUTKIMUS
Haemme Helsingin Yliopistollisessa keskussairaalassa tehtävään (lääke)tutkimukseen insuliinihoitoa käyttäviä tyypin 2
diabetesta sairastavia miehiä, joilla on valkuaista virtsassa.
Tutkimukseen kuuluu 3 tutkimuskäyntiä. Tutkimuskäynnit ovat
tutkittaville maksuttomia.
Saatatte soveltua tutkittavaksi, mikäli
• olette 45–70-vuotias tyypin 2 diabetesta sairastava mies,
jolla on valkuista virtsassa ja olette käyttänyt insuliinia vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan
• Teillä ei ole sydänsairautta
Suomessa tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii professori
Per-Henrik Groop.
Jos arvelette sopivanne tutkimukseen ja olette siitä kiinnostunut, ottakaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse:
Tutkimushoitaja Jaana Tuomikangas p. (09) 471 71902/
gsm 044 968 1981, jaana.tuomikangas@hus.fi
Tutkimushoitaja Anna Sandelin p. (09) 471 71906/
gsm 050 428 6525, anna.sandelin@hus.fi

14

aineita ja voivat vaikeuttaa diabeetikon verensokerin hallintaa. Lisäksi
runsaasti sokeria sisältävät tuotteet,
kuten leivonnaiset, sisältävät usein
myös paljon kovaa rasvaa.
Käytännössä monipuolisen ruokavalion koostamisessa voi hyödyntää ruokakolmiota ja lautasmallia.
Ruokakolmiossa lohkojen koko kuvaa elintarvikeryhmien keskinäistä
suhdetta ruokavaliossa: Kasviksia ja
viljatuotteita runsaasti, liha- ja maitotuotteita kohtuullisesti ja rasvoja
vähän, mutta riittävästi.
Pääaterioilla voidaan hyödyntää
lautasmallia. Lautasmallissa puolet
lautasesta täytetään kasviksilla, neljännes perunalla, täysjyväpastalla
tai –riisillä ja neljännes liha-, kala-,
muna- tai kasvispääruoalla. Ateriaa
täydennetään kasvirasvalla voidellulla täysjyväleivällä. Ruokajuomaksi hyviä vaihtoehtoja ovat rasvaton
maito, piimä tai vesi. Marjat tai hedelmät sopivat jälkiruoaksi.
Teksti Elina Tonteri
Tekstin tarkistanut ravitsemus
terapeutti Berit Haglund
Lisätietoa:
Suomalaiset ravitsemussuositukset
2005. Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Maito ja terveys –syö hyvin, voi hyvin
julkaisu
www.fineli.fi
Aro, Heinonen, Ruuskanen: Väriä ja
voimaa kasviksista (Duodecim, Diabetesliitto 2011)
Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008

Diabeetikot
kehittämässä hoitoa

P

otilaiden hoito uudistuu ja
paranee vain tutkimuksen
avulla. Tarvitaan uusia innovaatioita ja tarvitaan seurantaa siitä,
että potilaiden saama hoito toteutuu
parhaalla mahdollisella tavalla. Suomessa on vahva lääketieteen perustutkimus ja hyvä kliininen tutkimus,
joiden tuloksista potilaat pääsevät
hyötymään.
Kliininen tutkimus, jossa kokeillaan ja kehitetään uusia hoitoja potilaille ja potilaiden avulla, on viime
vuosina tuonut diabeetikoille yhä parempia hoitoja.
Suomalaiset diabeetikot ovat päässeet osalliseksi hyvistä uusista hoidoista varhaisessa vaiheessa, koska
lääkärit ovat olleet aktiivisia tutkimusten toteuttamisessa ja suomalaiset diabeetikot ovat olleet valmiit
osallistumaan uusien hoitojen tutkimuksiin.

Maine pelissä
Tutkimuksessa on tärkeää, että lääkäri ja osallistuvat potilaat tekevät
oman osuutensa huolellisesti, jotta
tulokset ovat luotettavia. Suomalaisten hyvää mainetta tutkimusrahoittajien silmissä kannattaa vaalia, jotta
jatkossakin saamme rahoitusta kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen.
Tärkeää terveydenhuollon tutkimusta on myös toiminnan laadun
kehittämiseen tähtäävä tutkimus.
Tässä meillä on Suomessa paljon työtä vielä edessä.
Varsin harva terveydenhuollon
yksikkö Suomessa seuraa jatkuvasti
oman toimintansa laatua. Olen itse
ollut mukana lähes 20 vuotta toimin-

nassa, joka tähtää mm. diabeteksen
hoidon laadun jatkuvaan parantamiseen erityisesti terveyskeskuksissa.
Työssä on voitu todeta, että hoitotulokset Suomessa paranevat jatkuvasti, tosin eri vauhdilla eri yksiköissä.

Tarvitaan myös palvelua
Diabetesyhdistyksessä vastaanottoa
pitävänä lääkärinä kuulen ajoittain
murheellisia tarinoita diabeetikon
hoidosta. Hän voi kokea saamansa
tuen ja hoidon puutteelliseksi. Toisin
sanoen hyvien hoitotulosten lisäksi
tarvitaan hyvää palvelua, joka vastaa
potilaiden tarpeisiin. Myös tätä tulee
tutkia ja kehittää.
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys on lähdössä mukaan kahteen
käynnistyvään tutkimukseen, joilla
pyritään edelleen parantamaan diabeetikoiden hoitokäytäntöjä. Toinen
tutkimuksista koskee lääkehoidon
parantamista ja toinen hoidon onnistumista.
Uskon, että yhdistys ja sen jäsenet
hyötyvät Malminkadun yksikön kasvavasta toiminnasta. Tutkimukset
tuovat aina taloon uutta osaamista ja viimeisintä tietoa diabeteksen
hoidosta, josta hyötyvät myös ne potilaat, jotka eivät itse osallistu tutkimukseen.

Olen pitkään pohtinut kuinka hienon yhteistyökumppanin tutkijat
saavat diabetesyhdistyksistä, joissa
voidaan tarkastella asioita potilastai jos niin halutaan kuluttajanäkökulmasta.
Toivon, että yhdistyksen jäsenet
ovat innokkaasti hakeutumassa tutkimuspotilaiksi, mikäli kuuluvat
tutkimuksen kohderyhmään. Toisen
tutkimuksen osalta mukaan pääsyn
kriteereitä esitellään toisaalla tässä
lehdessä.
Mikäli ei itse sovellu juuri tämän
tutkimuksen potilaaksi, saattaa ystäväpiirissä ole henkilö, joka voisi olla
auttamassa hoitojen kehittämistä ja
samalla itse hyötyä tehostetusta hoidosta. Siis mukaan kehittämään entistä parempia hoitoja!
Klas Winell
diabetologi, tutkijalääkäri

Yhteistyökumppanit
Tutkimuksen onnistumiseen tarvitaan potilaita, jotka ovat halukkaita
uhraamaan aikaansa tutkimuskäynteihin. Vastapainoksi he saavat normaalia tiheämmät hoitokontrollit ja
tavallista laajemmat tutkimukset – ja
vielä ilmaiseksi.
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T a s ap a i no i l ua

Hyvä hoitotasapaino ehkäisee diabeteksen oheissairauksien kehittymistä.
Mutta mistä sellaisen saa ostaa?

V

erensokeri voi olla pitkiäkin aikoja varsin korkealla,
mutta diabeetikko ei välttämättä huomaa olossaan mitään erikoista. Vuosien ja vuosikymmenten
kuluessa huono hoitotasapaino kuitenkin lisää oheissairauksien kuten
verisuoni-, hermosto-, munuais- ja
silmänpohjamuutosten riskiä.
Ykköstyypin diabeetikoilla hoitotasapainon merkitys vielä korostuu, koska heillä tauti
puhkeaa tyypillisesti nuorella iällä. Oheissairauksien
kehittymiseen on aikaa ihmisikä.
Kakkostyyppiläisillä oheissairauksien kehittymiseen on
laskennallisesti vähemmän
aikaa. Toisaalta moni sairastaa diabetesta tietämättään
vuosia, ja diagnoosi tehdään
vasta kun jokin oheissairaus
puhkeaa – esimerkiksi infarkti iskee.

Riskipeliä varman päälle
Oheissairauksien riskiin liittyy sellainen pirullinen lisäpiirre, että
herkkyys niiden kehittymiseen vaihtelee yksilöllisesti. Joidenkin elimistö
näyttää sietävän korkeita verensokeritasoja paremmin kuin toisten.
Niinpä ”turvallista” hoitotasapainoa on mahdotonta määritellä. Se
vaihtelee yksilöllisesti. Sitä ei voi turvallisesti mitata, millaisen sietotason
on sattunut elämän arpajaisissa saamaan. Kannattaa siis pelata varman
päälle.
HbA1c-arvo kertoo kohtuullisen
hyvin hoitotasapainosta, ja laajan
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potilasaineiston perusteella asiantuntijavoimin määritetty tavoitetaso
7,5% (noin 48 mmol/mol) on sellainen, johon kannattaa pyrkiä. Silloin
verensokeri on enimmän aikaa ”terveen” ihmisen lukemissa.
Jos tämän tason kykenee pitkäaikaisesti pitämään, riski oheissairauksien kehittymiseen pysyy pienenä.
Kokonaan se ei katoa, mutta mikäs
tässä maailmassa on täysin varmaa.

No, ehkä yksi on: jäljellä olevien elinpäivien määrä pienenee joka päivä
yhdellä.

Välineitä joka lähtöön
Välineet hyvän hoitotasapainon
saavuttamiseen ovat nykyisin monipuoliset. Insuliinilaatuja on useita
ja niiden annosteluun on erilaisia
välineitä, kynistä pumppuihin. Verensokerin mittaus käy muutamassa
sekunnissa. Liuskojen saantia tosin
rajoitetaan kustannussyistä.
Vielä muutama vuosikymmen
sitten (olen ollut diabeetikko yli 40
vuotta) potilas itse joutui lähinnä ar-

vailemaan verensokeritasojaan virtsatestien pohjalta. Insuliinia oli yhtä
sorttia, pistosvälineet alkeellisia ja
hoitomuoto hyvin joustamaton.
Hyvä hoitotasapaino vaati sotilaallista kuria ja raudanlujaa moraalia.
Ehkä myös aika paljon tuuria.

Entä se ihminen?
Kaikesta teknisestä kehityksestä huolimatta ykköstyypin diabeetikkojen
hoitotasapaino on polkenut
paikallaan Suomessa. Olisiko niin, että ihminen, diabeetikko itse on unohtunut
erilaisten vimpaimien kehitystyön huumassa?
Jokaisella on oman laisensa diabetes, eikä mekanistinen hoitotapa tuota hyvää
tulosta. Pitäisi olla aikaa ja
mahdollisuuksia kohdata
kokonaisvaltaisesti ihminen, joka on saanut elämäntoverikseen tämän taudin,
vaivan tai kauneusvirheen,
miten sitä nyt sitten nimittääkään.
Diabetesyhdistyksen markkinarako on juuri tässä. Sieltä lääkkeiden, ruokavalion, liikunnan ja kaiken muun elämään liittyvän kanssa
rimpuileva diabeetikko voi saada
vertaistukea, joka auttaa jaksamaan.
Kohtalotoverin tapaaminen antaa
voimia: näkee, että meitä on moneksi, ja jokainen rämpii joskus.
Dehko-ohjelma tuotti hyviä tuloksia kakkostyypin diabeetikkojen hoidossa. Ehkä olisi aika tehdä samanlainen ponnistus ykköstyyppiläisten
parissa.
Teksti Kari Kortelainen

Liikunnan iloa ja riemua!

Y

hdistyksemme syyskokouksen 2011 vahvistama toimintasuunnitelma kirjasi liikunnan edistämisen ja -painottamisen
yhdeksi kuluvan vuoden teemaksi.
Hyvä!
Tämän johdosta yhdistyksen hallitus nimesi liikuntatoimikunnan, jonka nimettynä vastuuhenkilönä olen
toiminut toukokuusta 2012.
Liikuntatoimikunta määritteli kesäkuun 2012 tapaamisessa toimintansa tavoitteet:
• Kannustaa yhdistyksen jäseniä
liikunnan pariin
• Kannustaa ja mahdollistaa jäseniä
urheilutoimintaan
• Edistää yhdistyksen liikuntakerhojen toimia
• Auttaa ja toimia käynnistäjätahona
uusien ryhmien perustamisissa
• Järjestää yhdistyksen jäsenille ja
heidän läheisilleen kaksi liikuntatapahtumaa vuodessa
• Jakaa liikunnasta tietoa ja taitoa
yhdistyksen jäsenille sekä kerhonohjaajille mm. välittämällä kaupungeilta tulevaa informaatiota.
Toimikunta kokoontuu tarpeen
mukaan 4-6 kertaa vuodessa.
Olisitko Sinä kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?
Liikuntatoimikunnassamme on tällä
hetkellä mukana viisi aktiivia. Olemme eri ikäisiä, eri paikkakunnilta ja
toivotamme toimintaamme lämpimästi tervetulleiksi uusia liikunnasta
ja liikunnan edistämisestä innostuneita yhdistyksemme jäseniä!
Ikä, sukupuoli, tai vaikkapa fyysinen kunto ei merkitse osallistumisessa - yhdessä saamme, tässäkin asiassa, roimasti enemmän aikaan!
Ajatuksia liikunnan edistämisestä
on heitelty ilmoille monin tavoin.
Lajikokeiluja, juoksuryhmiä (ke-
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väällä 2012 perustettiin yhdistyksen
jäsenille tarkoitettu lenkkeilyryhmä,
joka jatkaa kokoontumisiaan torstaisin Paloheinän majalla klo 18.00)
retkiä jne. Olisiko sinulla taitoa ja
halua ryhtyä liikuntakerhon- tai tapahtuman vetäjäksi Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan tai Kirkkonummen alueelle? Jos näin, niin
ilmoitathan yhteystietosi ja kiinnostuksesi tulevia uusia juttuja varten!

Syyskauden
Liikuntatoimintaa
Koko perheen Liikuntapäivä
Oittaalla sunnuntaina 30.9.2012
Liikuntatoimikunta järjesti viime
keväänä ensimmäisen, Koko perheen
Liikuntatapahtuman ”Kevään Kurkkauksen” Helsingin Tapanilassa.
Päivä onnistui saatujen palautteiden
sekä osallistujien iloisten ilmeiden
perusteella hyvin!
Tästä innostuneena ja oppineena
järjestämme nyt seuraavaa päivää,
Koko perheen Liikuntatapahtuman
”Syyshulinat”, Espoon Oittaalle. Tällä kertaa tarjoamme mahdollisuuden
liikkumiseen, uusien tuttavuuksien
solmimiseen ulkoillen. Lajikokeiluissa on valinnan varaa rutkasti! Ilmoituksen tapahtumasta löydät lehtemme sivulta.
Olisi mukava tavata Oittaalla!
Sählyä Espoossa, keskiviikkoisin
klo 18.00 - 19.00
Kevätkaudella liikuntatoimikunta
haki, muutaman vuoden tauon jälkeen, vakituista salivuoroa Espoon
kaupungilta. Onnistuimme, -yhdistyksen jäsenillä perheineen on jälleen mahdollisuus ottaa osaa sählyyn
seuraavanlaisesti;
29.8.2012 alkaen keskiviikkoisin
klo 18.00 - 19.00 Ruusutorpankou-

lulla, Leppävaarassa.
Kausimaksu on 35€/hlö tai 5€ /kerta. Ensimmäinen kerta, tutustuminen on maksuton. Voit tulla mukaan
myös ”kesken kauden”, jos aloitus
ajankohta ei sovi aikatauluusi. Toivotamme tervetulleeksi yhdistyksemme 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat
jäsenet perheineen.
Ruusutorpan koulu on Leppävaaran juna-aseman läheisyydessä, joten
julkisillakin pääset helposti paikalle.
Tulemme pelaamaan sekajoukkuein,
kulloinkin paikalle saapuvien kesken
muodostetuin joukkuein. Mahdollisia tarvittavia lisätietoja saat minulta
sekä lehtemme ”tapahtumat”-osiosta
löytyvästä ilmoituksesta. Tervetuloa
nostamaan sykettä mukavassa porukassa!

Liikuntakyselyn voittajat,
tulokset ja palkinnot
Teimme 2012 lehdessä sekä nettisivuillamme kyselyn liikuntatoiveista ja -tavoista. Kiitos kaikille vastanneille! Tulokset rohkaisevat meitä
tarjoamaan tilaisuuksia, joissa voi
tutustua uusiin lajeihin ja liikuntamuotoihin. Saimme myös nimiä,
apujoukkoja mm. myös lastenhoitotehtäviin. Olemme teihin yhteydessä,
kiitos jo etukäteen!
Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme seuraavat palkinnot:
Tapanilan Urheilupuisto:
Hohtokeilaus lahjakortti (á 40€):
Eila K. Helsinki
Kari P. Espoo
Jousiammuntakurssi (arvo 90€):
Tuula M. Vantaa
Onnea voittajille! Voittajiin olemme yhteydessä henkilökohtaisesti.

Kokemukset jakoon
Liikuntatoimikunnan yksi tavoite on
myös julkaista tulevissa Kide-lehdis-

sä artikkeli, vinkki tai juttu sydäntä
lähellä olevasta aiheestamme. Liikunnasta.
Kokemuksia kesäisestä liikkumisistaan jakaa tässä numerossa Juha
Nurmela. Kuten hänen tarinastaan
huomaamme, diabetes ei ole välttämättä este rajummallekaan liikkumiselle. Eikä tässä tapauksessa edes
hidaste.
Mikäli Sinulla on kiinnostusta, halua kirjoittaa liikuntakokemuksistasi

Kide- lehteen, niin otathan yhteyttä!
Toivotan teille kaikille oikein aurinkoista alkavaa syksyä. Hyvää
vointia ja liikkumisen riemua!
Syysterveisin,
Kristiina Horsma
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsen 11/2011 ja Liikuntatoimikunnan
yhteyshenkilö.
Neljän lapsen äiti, joista Viivillä 8v.

on 1-tyypin diabetes.
Ammatti: Yritysneuvoja. Yrittäjä;
Koulutettu Personal Trainer, ryhmäliikunta- ja spinning -ohjaaja. Harrastukset; tennis, lenkkeily, hiihto. Lasten kanssa peuhaaminen ja yhdessä
olo
Jos voin olla sinulle avuksi tai sinulla on kysyttävää/ideoita yhdistystoimintaan, niin otathan yhteyttä.
Kristiina@horsma.fi,
puh. 040 725 0555

KLIININEN LÄÄKETUTKIMUS TYYPIN 2
DIABETESPOTILAILLE
Tiesitkö, että diabetes on yksi aikamme
vakavimmista terveysongelmista1

Potilaille ja lääkäreille on tärkeää
saada lisää tietoa diabeteksesta ja
tutkia keinoja uusien parempien
hoitojen kehittämiseksi.
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys
hakee tyypin 2 diabetespotilaita
kliiniseen lääketutkimukseen, joka voi
muuttaa diabeteksen hoitoa.
Tutkimuksen aikana tutkittaville
tehdään säännöllisiä
terveystarkastuksia sekä
lääketieteellisiä tutkimuksia.
Tutkittavat saavat tutkimuslääkehoidon
ja mittarin verensokerin seuraamiseksi
maksutta käyttöönsä.
Tutkimuskäynneistä johtuvat
kohtuulliset matkakulut korvataan.

Osallistuaksenne tutkimukseen:
• Teidän tulee olla 18-80 vuotias
• Teillä on ollut tyypin 2 diabetes
vähintään 6 kuukautta
• Teidän painoindeksinne (BMI)
on 20-45 kg/m²
• Teidän diabetestanne
hoidetaan pitkävaikuitteisella
insuliinianalogilla
(glargine/detemir) metformiinin
kanssa tai ilman
• Teidän on voitava osallistua 7
tutkimuskäyntiin ja 7
puhelinkontaktiin tutkimuksen 6
kuukauden aikana

Tutkijalääkärinä toimii diabetologi Klas Winell.
Lisätietoja antavat 3. - 7.9.2012 klo 9 – 15 tutkimushoitajat Riitta
Linnanmäki-Rinne ja Else-Maj Lammi, puh. 09 – 5860 5230
1. www.idf.org/webdata/docs/World_Diabetes_Day_Media_Kit.pdf. Last accessed October 2010.
Tutkimus on saanut puoltavan lausunnon Pirkanmaansairaanhoitopiirin eettiseltä
toimikunnalta ja siitä on ilmoitettu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.
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Jokaisella on oma
syynsä liikkua
S
ain kunnian olla ensimmäinen
diabeetikko, joka kirjoittaa
tälle uudelle palstalle. Jatkossa
joka Kide-lehdessä ilmestyy tällainen
liikuntatoimikunnan palsta. Lupasin
kertoa kuluneen kesän kuntoiluistani
ja sen mukanaan tuomista elämyksistä.
Jokaiseen suoritukseen liittyvät
toki olennaisena osana mittarit, ruiskut, hiilihydraatit ja siripirit – niitähän se meidän diabeetikkojen urheilu olennaisena sisältää.
Toivon, että tällä palstalla tulevaisuudessa julkaistavat erilaiset
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kokemukset ja tarinat jakaisivat
meille hyvää fiilistä ja rohkaisua
osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin ja harjoittelemaan säännöllisesti päihittääksemme ehdottomasti pahimman vastustajamme
– itsemme.
Väittäisin, että diabeetikko liikkuu
aivan samoista syistä kuin ne, joilla
tätä elämän rikkautta ei ole. Syitä on
tuhansia, jokaisella omansa.
Lopputulos on yleensä yhteinen:
hyvä mieli, vireämpi fiilis ja tunne
siitä, että taas ylitin itseni, kantaa
myös vaikeina päivinä. Liikunnalla

on myös tapana yhdistää samanhenkisiä ihmisiä.

Koiran ilma kuululla
hellemaratonilla
Zip, zip, zip – tasainen ääni rytmittää Tukholman maratonin hyytävää
juoksusäätä. Vieruskaveri epäilee
ääneen, että mahdan kantaa juoksuvyössäni pussilista kuivia herneitä tai
jonkinlaista soittovälinettä, vaikkapa
marakassia.
Pahoittelen ärsyttävää ääntä samalla kun vieruskaverillekin selviää mistä se tulee. On aika mitata verenso-

Kuva: Pekka Määttänen

Unikeon aamuhölkkä strattasi Naantalissa 27. heinäkuuta aamulla
klo 5.30. Tässä tapahtumassa unikeoista ei ollut tietoakaan, kun
lauma aamuvirkkuja kirmasi 10 kilometrin matkan kauniissa
aamussa Naantalin merellisessä maisemassa (Juhalla kuvassa
vihreät juoksusukat). Tapahtuman jälkeen osallistujat saivat olla
mukana heittämässä mereen vuoden unikeon, joka tänä vuonna oli
Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski.

keri vauhdissa. Olen taas unohtanut
laittaa paperinpalan mittariliuskojen
koteloon ja liuskat matkustavat pohjan ja korkin väliä koko 42,2 kilometriä iloisesti juoksua rytmittäen.
Toisena päivänä kesäkuuta juostu
Tukholman maratonin piti olla minulle harjoituslenkki, jossa nautitaan hyvästä säästä, legendaarisesta
tunnelmasta ja parannetaan hieman
rasvanpolttoa kesän puolitriathlonia
varten.
Siitä ei pitänyt missään tapauksessa
tulla lainkaan sellainen juoksu, jossa
joutuu pinnistelemään ja taistelemaan itsensä kanssa. Olin nimittäin
tasan viikkoa aiemmin peräkkäisinä
päivinä juossut puolimaratonennätykseni 1.35 ja pyöräillyt 111 kilometrin Giro de Espoon pyöräilytapahtuman.
Toisin kuitenkin kävi. Tukholman
maratonin juoksupäivänä ilma oli
kylmempi kuin samaisessa kaupun-

gissa oli jouluaattona 2011. Kova
lounaistuuli ja piiskaava sade tekivät
juoksusta äärimmäisen mieleenpainuvan.
Ironista lienee vielä se, että Tukholman maraton on kuuluisa siitä, että
siellä on lähes poikkeuksetta koettu
Ruotsin vuoden ensimmäinen helleaalto.
Itselleni vaikein osuus koko maratonilla oli päästä Tukholman legendaariselta ja hienolta olympiastadionilta takaisin laivalle, jossa minua
odottivat kuivat vaatteet. Juoksun
aikana loppumatkan verensokerien
mittaustakin varten piti pysähtyä,
koska sormet olivat niin kohmettuneet, ettei hanskojen irrottaminen
onnistunut ilman katsojien apua.
Silti laivan hytissä, lämpimässä
suihkussa, oli jälleen kerran tyytyväinen ja onnellinen mies.

Maali ja ajatus hukassa
Kuukausi Tukholman kokemukseni
jälkeen kohtaan taas luonnonvoimat.
Nyt pelkään selviytymiseni puolesta.
Istun keskellä korkeaa aallokkoa
kiikkerässä puuveneessä keskellä Iitin Kirkkojärven myrskyisää selkää.
Menossa on Kalevan Kierroksen
puolimatkan 25 kilometrin soutu.
(Kalevan kierros on kuudesta kestävyyslajista muodostuva tapahtumasarja, joka kestää tammikuusta syyskuuhun ks. www.kalevankierros.fi).
Sivumyötäinen aalto pyyhkäisee
ryöpyn vettä veneeseen, horjahdan
ja olen samalla kaataa koko paatin.
Ympärilläni soutajia kääntyy takaisin saaren suojaan, keskeyttäen kilpailunsa.
Vilkaisen oikealle puolelleni, jossa
muutaman metrin päässä 71-vuotias
Mara käy kamppailua siitä, ettei sou-

tukilpailusta yhtäkkiä tulisi uintikilpailu. Tuuli ujeltaa korvissa ja aaltojen kohinasta tulee uskomattoman
kova ääni.
Yritän huutaa Maralle, vanhemmalle ja kokeneemmalle, ja kysyä
neuvoa. En kuule mitä Mara huutaa,
hän näyttää rauhalliselta, ehkä vähän
ärsyyntyneeltä. Muut ympärillä ovat
melko paniikissa.
Olen kääntymässä jo takaisin kun
näen veneen takana olevasta peilistä siintävän kääntöpoijun. Huudan
Maralle rohkaisuksi, että enää ei ole
pitkästi.
Käännöksen jälkeen päätän lisätä
matkaani luovimalla. Tämä osoittautuu jälkikäteen erinomaiseksi päätökseksi. Alan soutamaan täsmällisesti vastatuuleen, vaikka se vie minua sivuun reitistäni. Soudan vartin,
käännyn 90 astetta ja taas vartti.
Huomaan Maran ja muutaman
vuorosoutuveneen tekevän perässäni samaa. Olen taistellut selällä – en
edes tiedä – ainakin puolitoista tuntia, kunnes pääsen vihdoin kapeaan
kanavaan mantereen suojaan, pois
myrskyävältä ulapalta.
Ohjaan veneen kaislikon reunaan ja
mittaan sokerin. Olen juonut selässäni olevasta leilistä vettä koko soudun
ajan, mutta myrskyn tiimellyksessä ei
ollut mitään mahdollisuutta mitata
sokeria, joten otin varmuudeksi yhden ylimääräisen energiageelin, jossa
on noin 35 grammaa hiilaria.
Mittari piippaa ja näytölle tulee
luku 11,2. Tämä sopii, nyt vielä tunti
maaliin ja sinä aikana juonkin pelkkää vettä. Urheilujuomapullo veneen
pohjalla saa jatkaa rullailuaan keulasta tuhtoon.
Pääsen runsaan kolmen tunnin jälkeen maaliin, tai niin ainakin luulen.
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Nykyisin diabeteksen hoito on osa harjoitteluani, koska huonolla tasapainolla ei
synny hyviä treenejä eikä hyviä kuntoilukokemuksia.
Kyselemme toisiltamme olemmeko
maalissa ja toteamme, että kyllä varmaan.
Istuessani saunan lauteille joku
manailee maalin sijoittamista aivan
ihmeelliseen paikkaan. Saan aikaan
aikamoisen naurunremakan toteamalla hetken päästä ääneen, että virallisesti minä en ole maalissa sitten
vieläkään, koska meidän arvailumme
olivat osoittautuneet vääriksi ja maali
sijaitsikin 20 metriä luulemastamme
paikasta itään.
Silloin kun on joutunut kamppailemaan selviämisestä ja yhtäkkiä
leikki loppuu, ei päässä pyöri kovin
järkeviä ajatuksia, joten olisihan sen
maalin voinut varmistaa vaikka katsojilta. Loppujen lopuksi meitä harvapäitä oli niin monta, että pisteiden
laskussa saatiin asiat sovittua. Onneksi oli oma ajanotto ranteessa ja
miehen sanaan uskottiin.
Kuulen myöhemmin, että kolme
venettä on kaatunut, ja että pahimmillaan kylmässä vedessä on odoteltu vajaat puoli tuntia pelastajia
paikalle. Onneksi kaikki selvisivät
henkisillä ruhjeilla.

Tapahtumissa korkeampi
sokeri, arjessa ei
Olen osallistunut lukuisiin kestävyysurheilutapahtumiin ja pidän
myös tärkeänä rutiinin kasvattamista itselleni.
Itse lajin suorituksessa, jännityksen poistamisessa ja oikean kilpailurytmin löytämisessäkin tarvitaan
kokemusta, mutta tärkein minulle on
tuntuma ja varmuus verensokereideni käyttäytymisestä eri lajeissa ja erilaissa tilanteissa. On nimittäin aivan
eri asia pikaluistella kolme tuntia
kuin uida sama aika, vaikka sykkeet
olisivatkin samanlaiset – verensokerit eivät ole.
Tänä kesänä yhdessäkään tapahtu-
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massa ei ole ollut hypoja, eikä lisäinsuliinia ole tarvittu kesken kilpailun.
Nämä molemmat seikat nimittäin
ainakin minulle tarkoittavat sitä, että
niissä tilanteissa saa omat aikatavoitteet heittää romukoppaan.
Minulle on muodostunut rutiini,
miten kilpailua edeltävä tankkaus
hiilihydraattien osalta suoritetaan,
miten perusinsuliinin määrää vähennetään, miten ennen kilpailua ja mihin kohtiin ateriainsuliini pistetään,
kuinka monta desiä urheilujuomaa
otetaan juuri ennen lähtöä ja mitä
silloin pitäisi verensokerin näyttää.
Yhtä tärkeää kuin suorituksen aikana tapahtuva normaalista poikkeava verensokeritasapainon hallinta
on myös pitkien urakoiden jälkeiset
hetket.

Ne ovat minulle lähes vaikeampia
kuin kilpailun aikana. Verensokeri
heittelehtii kuuden seitsemän tunnin
aherruksen jälkeen miten sattuu, ja
insuliiniherkkyys vaihtelee, eikä sille
tunnu löytyvän selitystä.
Näin ollen, jos maratonilla mittaan
neljästä kuuteen kertaa verensokerini juostessani, mittaan sitä tuplasti enemmän maaliin tulon jälkeen.
Toki tämä johtuu myös siitä, että heti
rasituksen päätyttyä alkaa palauttavan ravinnon nauttiminen, joka on
maitoproteiini- ja hiilaripainoitteista.
Pääsääntöisesti heti maalintulon
jälkeen tarvitsen insuliinia, vaikken
olisi mitään syönytkään. Taas muutaman tunnin jälkeen maaliintulosta
insuliinin teho kasvaa ja pistämisissä
saa olla tarkkana.

Mitattua
Verensokerini ja syömiseni heinäkuussa käydystä Suomen Teräsmies
-kilpailusta 14.7.2012 Joroisilta
(puolitriathlon: uinti 1,9 km, pyöräily 94 Km, juoksu 21,1 Km).
Ennen aamupalaa klo 6.00 verensokeri 7.6 mmol/l. Perusinsuliinia
Levimir 4 yksikköä + 2 yksikköä ateriainsuliinia Humalog. Hyvin kevyt
aamiainen: puuroa ja kahvi. Ennen
kilpailua kaksi päivää oli tankattu
hiilareita ja nesteitä.
Aamiaisen jälkeen klo 7.30 verensokeri 9.5 mmol/l (7 sokeripalaa
– nostetaan uintia varten. Uinnissa
mukanani kulkee märkäpuvun vyötäisillä vesitiivis vyölaukku, jossa on
sokeria, mutta kukaan ei oikeasti
halua hypoa keskellä järveä.)
Ennen lähtöä klo 8.40 verensokeri 11.8 mmol/l (4 sokeripalaa, pitäisi
saada nousemaan kolmeentoista)
Uinnin jälkeen klo 9.51 verenso-

keri 8.2 mmol/l (1 energiageeli 35
gr hiilaria + 2 desiä urheilujuomaa)
Kesken pyöräilyosuuden klo
11.40 verensokeri 20,8 mmol/l
(jää arvoitukseksi mikä tämä oli,
en tuntenut kehossani näin korkeaa sokeria, joka urheillessa yleensä tuntuu, eikä yksi geeli ja 2 desiä
urheilujuomaa voi nostaa näin
paljoa. Epäilen mittarin toimintahäiriötä, jota todistaisi myös 1,5
tuntia jälkeenpäin otettu sokeri.)
Pyöräilyn ja juoksun vaihdossa
klo 13.05 verensokeri 6.8 mmol/l (5
palaa sokeria ja mukillinen urheilujuomaa)
Juoksun aikana klo 13.40 verensokeri 7.8 mmol/l (vajaa kourallinen
rusinoita)
Juoksun aikana klo 14.30 verensokeri 9.6 mmol/l (tämä kelpaa –
enää ei säädetä, nyt juostaan maaliin…)

Olen tyytyväinen kilpailuissani verensokereihin, jotka ovat 7 – 13 välillä. Tuon rajan ulkopuoliset arvot
aiheuttavat yleensä toimenpiteen.
Harjoituksissa ja normaalissa elämässä taas arvot pyritään justeeraamaan 4 – 8 väliin.
Urheilu on muuttanut diabetekseni
hoitoa eniten asenteellisesti. Ennen
hiilariralli ja mittaripeli olivat jopa
vastenmielistä ja pakon sanelemaa.
Nykyisin se on osa harjoitteluani,
koska huonolla tasapainolla ei synny
hyviä treenejä eikä hyviä kuntoilukokemuksia.
Aivan samalla tavalla kuin säädän triathlon-pyörääni tai lakkaan
soutuvenettäni, pidän huolta sokereistani ja harjoitan hiilarisilmääni
uusien ruokien ja tuotteiden kanssa.
Olen usein miettinyt, että olisiko sokeritasapainoni vielä parempi, jos en
urheilisi?
Olen siihen itse vastannut, että ei
olisi, koska silloin en asennoituisi diabeteksen hoitamiseen samalla
tarkkuudella ja innolla kuin sen ollessa osa kuntoiluohjelmaani ja elämäntapaani.

Diabeetikkokaksikko
Jukolassa ankkureina
Vantaalla kilpaillun Jukolan viestin
ankkuriosuudella sain nauttia lähes
1,5 tuntia toisen diabeetikon, Tero
Kykkäsen, seurasta. Meille oli osunut
harvinaisen yhteneväinen hajonta ja
juoksimme vajaan puolet kokonaisajastamme yhtä matkaa.
Hänelle ei tarvinnut selittää, kun
kaiveli verensokerimittaria juomaleilin taskusta esiin. Toisaalta voin
todeta, että ainakaan sääliä tai surkuttelua eivät maratoneissa verensokereitaan mittaavat saa osakseen,
enemmänkin kunnioitusta ja selkään
taputtelua.
Kesän liikunnallista kohokohtaa en

osaa sanoa. Puolitriathlonia ja tyttökaverin kanssa juostua luontopolkulenkkiä kun ei millään voi verrata
keskenään. Ne ovat parhaita molemmat. Voin vain sanoa, että niitä kohokohtia oli tänäkin kesänä todella
monta vesisateesta, myrskytuulesta
ja muutamasta hellepuolimaratonistakin huolimatta – tai varmaankin
juuri siksi.
Lupasin itselleni tänä kesänä yhden asian, oikeastaan lupasin sen
myös triathlonkaverilleni Samille,
puolitriathlonin jälkeisissä endorfiinipöllyissä. Osallistumme jossain
päin Eurooppaa Ironman-matkalle
vuonna 2014.
Aiomme siis uida 3,8 km, pyöräil-

lä 180 km ja juosta 42,2 km yhteen
menoon. Tuohon urakkaan tarvitsee
vielä vähän pidentää harjoittelua ja
eiköhän siinä kisassa kulu ainakin
yksi liuskapakettikin.
Jos tämä tuntuu teistä hullulta, niin
tuntuu se minustakin. Muistan hyvin ajan kymmenisen vuotta sitten,
kun askeltakaan ei voinut juosta ja
vitosen kävelylenkki oli uskomaton
suoritus, joka tehtiin hyvin harvoin.
Voin hyvillä mielin olla onnellinen
ja todeta, että en vielä itsekään voi
uskoa sitä, mihin kaikkeen pystyn.
Tai siis minä ja verensokerimittarini
pystymme. Sama pätee myös muuten
sinuun.
Teksti Juha Nurmela

Juha Nurmela
Kirjoittaja on 34-vuotias 1-tyypin diabeetikko, joka on sairastanut diabetesta 22 vuotta. Päivisin hän työskentelee
ohjelmistoyhtiö Arc Technology Oy:n
johtajana ja usein iltaisin hänet löytää
keskuspuistosta lenkkarit jalassa.
Juha innostui kuntoilusta vuonna
2004. Innoke syntyi PSDY:n diabeteslääkärin kanssa käydyn painonhallintakeskustelun ja kotimatkan välillä.
Muutaman vuoden ja runsaan 30 kilon jälkeen oli aika juosta ensimmäinen maraton.
Nykyisin Juha pitää itseään kuntoilijana ja terveysliikkujana, jonka
vastustaja lajista ja kilpailuista riippumatta löytyy epäilyksettä aina peilistä ja maalissa on aina voittaja, joka on
taas kerran lähtenyt liikkeelle, saanut
kunnon endorfiiniruiskeen ja voittanut kotisohvan viekoittavan kutsun.
Juha kiertää Kalevan kierroksen
puolimatkaa, kuuden kestävyyslajin
sarjaa, johon kuuluvat pikaluistelu, hiihto, juoksu, soutu, pyöräily ja
suunnistus. Triathlon, maratonit ja

rogaining kuuluvat myös kuntoiluharrastusten joukkoon.
Joitakin Juhan kuntoiluaikoja:
Vuorosoutu 25 km 2.28,06, Punkaharju 2010
Maraton 3.45,00, Vantaa 2011
Hiihto vapaa 45 km, 3.11,28 Tampere 2011
Puolitriathlon 6.19,22 (uinti 1,9 km,
pyöräily 94 km, juoksu 21,1 km) Joroinen 2012
Juoksu 10 km, 43,45, Naantali 2012
Puolimaraton 1.35,36, Valkeakoski
2012
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Voit osallistua ryhmiin, kursseihin ja tapahtumiin
kiinnostuksesi mukaan yli kuntarajojen.

KERHOT – Vertaistuki
Diabeetikkolasten vanhempien vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi sairastaa diabetesta. Se kokoontuu 1 krt/kk yhdistyksen
tiloissa os. Malminkatu 24 D 38, Helsinki. Syksyn
ensimmäinen tapaaminen on 5.9. klo 17-19. Lisätietoja ja ilmoittautuminen toimisto@psdiabetes.fi / 09
5860 520.
Vertaistuellinen luku- ja kirjoituspiiri
Keskustellaan kirjoista ja kirjallisuudesta, joista on
saatu tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja kirjoitetaan itsekin. Kokoontumiset yhdistyksen tiloissa
Malminkatu 24 D 38, Helsinki. Päivämäärät sovitaan
tapaamisissa, syksy käynnistyy 22.8. klo 17. Ilmoittautuminen toimisto@psdiabetes.fi

Helsinki

MAANANTAIKERHO – uusi paikka
Alkaen syyskuun 3. päivä klo 12 – 14 osoitteessa Käenkuja 1 B, Helsinki. 2. kerros, Sininen huone. Yhteyshenkilö Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.
TIISTAIKERHO - YHDISTYKSESSÄ
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13 – 15 yhdistyksen toimitilassa, Malminkatu 24 D 38. Välipalaeväs
mukaan, kahvit keitetään. Toiminta alkaa syyskuun

Perhekerho Malminkartanossa

Uutta! Malminkartanon perhekerho aloittaa 5.
syyskuuta. Keskiviikkoisin klo 17 – 19. Rentoa
yhdessäoloa ja kokemusten vaihtoa kahvinkeiton
yhteydessä. Tule läheltä tai vähän kauempaakin
tapaamaan diabeetikkolasten vanhempia, lapset
mukaan. Mietitään yhdessä perhekerhon toimintatapoja.
Osoite: Malminkartanon asukastalo Renki
Piianpuistossa, Piianpolku 7, Helsinki. Yhteyshenkilönä on Juha Erkko, puhelin 040 707 3452,
klo 16 jälkeen.
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18. päivä. Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puh.
040 521 7609
MALMIN DIABETESKERHO
Siirtyy syksystä osoitteeseen Syystie 15, Malmi, palvelutalo ja kokoontuu joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12 – 15 alkaen 12. 9. Yritämme saada
tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista. Syksyllä ja keväällä käymme yhden kerran esimerkiksi
teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilö Kaija Siltala,
040 540 3343.
TYÖIKÄISET DIABEETIKOT
Ensimmäinen kokoontumispaikka on yhdistyksen
kokoushuone. Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin Riitan kautta.

Vantaa

TIKKURILA, kokoontuu kuukauden ensimmäisenä
torstaina klo 15.30-18.00 Vapaaehtoistalo Violassa,
Orvokkirinne 4, Tikkurila. Kausi alkaa taas 6.9.2012
ja jatkuu toukokuulle 2013 saakka.
Meitä on koolla aina iso joukko noin 30 henkeä,
vertaistuen ja muun kivan yhdessäolon merkeissä.
Kukaan ei voi valita sairauttaan, sen kanssa pitää
vain oppia pärjäämään.
Tietämättömyys, välinpitämättömyys ja yksinäisyys ovat suuri uhka terveydelle. Kodin ulkopuoliset
kontaktit ovat jaksamisen kannalta korvaamattomia.
Siispä vapaaehtoistyötä tarvitaan, sillä meidänkin
joukkomme vanhenee. Joten kaikki vanhat ja uudet
diabeetikot ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan,
yhdessä on mukavampi olla.
Meillä on aina mukavaa ohjelmaa, tuote-esittelyjä,
luentoja ja tietenkin kahvia, teetä ja pientä purtavaa.
Harrastamme kukin kykyjensä ja mieltymystensä
mukaan kerran viikossa vesijumppaa, asahi-liikuntaa, kevyttä voimistelua, kuntosalia ja sauvakävelyä.
Teemme retkiä ja käymme teatterissa omakustannushintaan.
Meidän kerhon iskulause on ”HYVÄ ME”, sillä

”yksin minä en ole mitään, mutta yhdessä ME voimme olla!” Tavataan syksyllä!
Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen, puh. 050 3002018,
ritva.sarkkinen(at)welho.com
LÄNSI-VANTAA, kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina klo 14.00 alkaen
6.9.12 Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki.
Yhteyshenkilö Sirpa Ritvos,
puh. 040 7083018, sirpa.ritvos(at)gmail.com .
LÄNSIMÄKI, kokoontuu joka maanantai klo 13.0014.00 alkaen 10.9.12, Maalinauhantie 15 B, yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, puh. 044 3055840.
HAKUNILA, kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.00 alkaen 4.9.12 Hakunilan
kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48. Yhteyshenkilö
Anja Heiniölä, puh. 050 3522583,
anjaheini(at)saunalahti.fi.. Tule mukaan suunnittelemaan syksyn retkiä ja tapahtumia!
Ryhmät kokoontuvat syyskuusta toukokuuhun.

Espoo

Betes-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille, läheisille ja riskiryhmään kuuluville
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Kokoontuminen
joka toinen (parillinen) maanantaina klo 17 - 19
paikkana Espoon keskuksessa sijaitseva ravintola
kannunkulman kabinetti (os. Kannunsillankatu 2,
02780 Espoo).
Välillä alustajia eri aiheista.

Vertaistuesta potkua elämään!
Vertaistuella tarkoitetaan kahden tai useamman ihmisen toisilleen antamaa henkistä tukea. Vertaiset ovat
tasa-arvoisia ja heillä on kokemusta samankaltaisista
elämäntilanteista, jolloin mahdollisuus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiselle lisääntyy. Vertaisryhmässä voi
olla myös ohjaaja.
Tunnetuimmat vertaisperiaatteella toimivista ryhmistä lienevät AA-liikkeen ryhmät. Vertaistuen tarpeesta
kertoo jotain se, että Suomessa on yli 700 AA-ryhmää,
joissa käy alkoholismista toipuvia henkilöitä. Vertaistukea kaivataan, ja siitä hyödytään, monissa muissakin
elämäntilanteissa.
Diabetes on krooninen ja etenevä sairaus, jonka kanssa pitäisi jaksaa olla hereillä joka päivä. Toisinaan tulee
onnistumisia ja toisinaan takaiskuja, vaikka parhaansa
tekisikin.

Joskus koko sairaus turhauttaa niin, että sen jättää
mielellään elämässä taka-alalle. Hyvää tarkoittava puoliso voi tuntua määräilevältä, jos hän kyselee verensokeriarvojen tai juuri nauttimasi herkullisen viinerin rasvaprosentin perään.
Diabetesta sairastava aikuinen voi turhautua ja tuntea itseään pidettävän lapsena, kun muut tarkistelevat,
onko varaeväitä mukana.
Mutta voiko kukaan muu kuin toinen diabeetikko todella tietää, miltä tuntuu syödä lomamatkalla lounasta
ja samalla pohtia missä ollaan ja mitä syödään päivällisaikaan?
Yhdistyksessämme on monia pitkäkestoisesti toimivia vertaistukiryhmiä sekä lyhyempiä ohjattuja kursseja.
Tässä esittelemme muutaman ryhmän toimintaa. Tervetuloa mukaan!

25

Ta p a h t u m a t

Syksyllä aloitetaan 3.9.2012 ja syyskausi lopetetaan
10.12.2012. Lisätietoja Osmo Tuppurainen gsm 040
703 2224 ja entiset yhdyshenkilöt.
Tervetuloa, vapaa pääsy

Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa Karsikkokuja 13, Vantaa, perjantaisin klo 8.00-10.00.
Ilmoittautua voi Jaakko Vastamäelle puh: 0405116298

KIRKKONUMMI
Kuukausitapaaminen noin joka kuukauden 3. torstai
klo 13 – 15. Pappilanmäen Palvelukeskus, Rajakuja 3. Keskustelua asiantuntijan alustuksen pohjalta.
Kahvitarjoilu.
Vertaistuki kokoontumisajat:
20.9. Sairaanhoitajaopiskelija Ada Tikkanen luennoi
18.10. ,15.11. ,13.12. joulupuuro.

KEILAAMAAN
Etsitään keilaryhmän vetäjää Helsinkiin
Kiinnostuneita keilaajia löytyisi, mutta löytyykö
ryhmälle puuhanaista tai -miestä? Ota yhteys toimistoon tai Jaakko Messalaan 0407334386 (Espoon keilaryhmien vetäjä, jolta saat lisätietoa toiminnasta).

TYÖIKÄISET DIABEETIKOT
Kerho kokoontuu joka kuukauden viimeinen tiistai
klo 19.00 – 21.00. Huom! Kokoontumispaikka ja aika
ovat vaihtuneet. Uusi kokoontumispaikka on yhdistyksen kokoushuone Malminkatu 24 D 38, Helsinki.
Yhteyshenkilönä toimii Riitta Uusisilta puh. 050 533
6974.

LIIKUNTA
VESIVOIMISTELU
Helsingissä Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa jatkuu. Ilmoittautuminen Raija Härönoja puh. 050-323
2035.
Myyrmäki, maanantaisin 14.30-15.00, alkaen 10.9.
Hinta jäseniltä 40 euroa, ei-jäseniltä 50 euroa, minkä lisäksi uimahallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/
ilmoittautumiset Sirpa Ritvos, puh. 040 7083018,
sirpa.ritvos(at)gmail.com. Myöskin jatkavien tulee
ilmoittautua.
Tikkurila, tiistaisiin, ryhmä I 16.00-16.30, ryhmä
II 16.30-17.00, alkaen 11.9. Hinta jäseniltä 40,-, ei
jäseniltä 50,- sekä uimahallin pääsymaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumiset Ritva Sarkkinen, puh. 050
3002018, ritva.sarkkinen(at)welho.com. Myös jatkavien tulee ilmoittautua.
ASAHI
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila syyskuusta toukokuuhun.
KUNTOSALI
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Espoossa 2 ryhmää – ei ikärajaa!
1.Leppävaarassa
Bowl Circus Sello. Kauppakeskus Sellossa.
Joka viikko torstaisin 13.00-14.30. Omakustannehintaan eli päivähinta jaetaan osallistujien kesken.
Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen
Jaakko Messala gsm 040 733 4386, tai Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078, tai Siiri Pukarinen gsm 045
111 1824.
2. Espoonlahdessa
Sky Bowling, Kauppakeskus Lippulaivan 3. kerroksessa. Seuraavat keilailut sunnuntaina 30.9.2012, jolloin
mukanan on keilailunopettaja. Seuraavat keilailut
28.10. ja 25.11. klo 18 – 19.30. Ilmoittautumiset neljä päivää aikaisemmin Kirsti Olinille gsm 040 830
6368. Jäsenhinta 10 €/ hlö maksetaan paikan päällä.
Tulossa mm.
Vertaistapaaminen pitkään sairastaneille marraskuussa
Vastasairastuneiden kyselyilta marraskuussa
Seuraa sivustoa www.esdi.palvelee.fi, niin saat ajantasaista tietoa espoolaisille diabeetikoille suunnatuista tapahtumista ja mm. Kaupungin terveyspalveluiden muutoksista.
JUOKSUA - Ryhmälenkki torstaisin klo 18 Paloheinässä
Tule mukaan reippailemaan muiden diabeetikoiden
kanssa joka torstai kello 18.00 alkaen. Kokoonnumme Paloheinän majan kahvioon (Paloheinän ulkoilumaja sijaitsee osoitteessa Pakilantie 124, 00670
Hki, hyvät julkiset yhteydet - katso reittioppaasta).
Hölkkäämme osallistujien toiveiden mukaisen
ajan yhdessä sovitulla vauhdilla (keskimääräisesti 10
km, 6-7 min /km). Juoksun lomassa voimme jakaa

juoksuvinkkejä sekä diabeteksen ja liikunnan yhdistämiseen liittyviä kokemuksia toistemme kanssa.
Päätämme lenkin aina takaisin Paloheinän majalle.
Lenkille ei tarvitse ilmoittautua, kunhan olet ajoissa paikalla. Soita, mikäli myöhästyt ja haluat meidän
odottavan. 040-900 0074 – Juha - kyselyt ja tiedustelut viikkolenkkeihin liittyen: juhanurmela@gmail.
com
Kirkkonummella ei ole tällä hetkellä järjestettyä ryhmäliikuntaa. Ryhmiä perustetaan toiveiden
ja innokkuuden puitteissa. Ota yhteyttä yhdistyksen
toimistoon toimisto@psdiabetes.fi tai yhdistyksen
liikuntatoimikuntaan.
LENTOPALLO
PS-lentis pelailee syyskuusta joulukuulle sunnuntaisin klo 17 - 18.30 Kisahallilla Töölössä lentopalloa
”pehmo” -säännöin. Porukassa on 20–70 -vuotiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä on liikkuminen, ei
hampaat irvessä pelaaminen. Yhteyshenkilö on Kari
Kortelainen 040 342 4340.
Naissählyä Helsingissä!
Nuorten Diabetesyhdistyksen naisten sählyvuoron
syyskausi starttaa Munkkivuoren ala-asteella (Raumantie 2, 00350 Helsinki) syyskuun alussa. Myös
Pääkaupunkiseudun Diabeteyhdistyksen naisjäsenet
ovat tervetulleita mukaan sähläilemään!
Mailat viuhuvat tiistaisin klo 20-21 4.9. alkaen.
Kauden hinta riippuu pelaajamäärästä, noin 30euroa/kausi (syyskaudella yht. 14 pelikertaa). Kaksi
ensimmäistä kertaa voit tulla mukaan kokeilemaan
maksutta, sen jälkeen perimme täyden kauden hinnan.
Pelailu hoituu oman kunnon ja jaksamisen mukaan, mutta olisi kiva jos sinulla olisi hiukan peruskuntoa alla. Pelaajien ikä on noin 25-45, toki myös
muun ikäiset ovat tervetulleita! Nyt kaikki naiset
mukaan saamaan hikeä pintaan, lisätiedot nelli.
backman@ndy.fi (ilmoitathan tulostasi ennakkoon
sähköpostilla!).

RETKET JA MATKAT
Suppilovahverosafari (=sieniretki)
Lauantaina 29.9.2012
Lähdemme bussikuljetuksella Törsön saareen Tammisaareen lauantaina 29.9.2012. Ensimmäisenä lähtöpaikkana on klo 8.45 Suomenojalla Martinsillan

Neste, ja toisena paikkana Espoon keskuksen asema,
Kirkkojärven puoli klo 9.00.
Saapuminen Törsöhön n. 10.30, jonka jälkeen sienestämistä. Lounas (keitto+ leipä+juoma) nautitaan
n. Klo 13.00. Muutoin ota omat eväät mukaan!
Lounaan jälkeen sienestäminen jatkuu, ja kotimatkalle lähdetään klo 18.00 aikaan. Poistumispaikat
samat kuin lähtöpaikat.
Muista ottaa omia eväitä (lounaalla ei välttämättä
pärjää koko päivää), vaatetus sään mukaan, ja erityisesti kannattaa muistaa ottaa ne kumisaappaat!
Hinta jäsenille perheineen 25 eur per henkilö, jonka maksutiedot saat ilmoittautuessa. Hinta sisältää
kuljetuksen ja keittolounaan. Mukaan mahtuu 20
ensin ilmoittautunutta! Ilmoittautumiset 18.9.2012
mennessä Eija Leevelle. Gsm 040 50 888 08.

Hyvinvointipäivä koko perheelle

SIUNTION KYLPYLÄ (kuljetusmahdollisuus järjestetty) lauantaina 15.9.2012 Siuntion Hyvinvointikeskuksessa
Ohjelma
9.00 – 10.00 saapuminen , ja buffet-aamiainen
10.00 – 12.30 lajikokeiluja Luontoliikuntapuistossa:
jousiammuntaa, frisbeegolfia ja kickbikeä. Pääset
kokeilemaan kaikkia lajeja!
12.30 – 13.30 buffet-lounas
13.30 alkaen uintia, saunomista, kuntosalia (mm.
lämmin ulkoporeallas), yms. omatoimista ulkoilua
alueella, ja/ tai mahdollisuus omakustanteisiin DaySpan hoitoihin (DaySpan laaja hemmotteluhoitotarjonta hinnastoineen löytyy http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi virkistys, dayspa ja varaukset
p. 09 2606 0511 tai http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi, virkistys, dayspa, varauspyynnöt )
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15.00 kahvi/tee ja kahvileipä
15.30 kotiinlähtö
Voit saapua omalla autolla (Lepopirtintie 80, 02570
Siuntio), mutta myös kuljetus bussilla on järjestetty.
Ensimmäisenä lähtöpaikkana on klo 8.00 Espoon
Keskuksen asema, Kirkkojärven puoli ja toisena lähtöpaikkana klo 8.10 Suomenojalla Martinsillan Neste. Paluu samaa reittiä.
Ulkoiluvaatteet ja –jalkineet sekä omat pyyhkeet ja
uimapuvut mukaan!
Hinta jäsenille, aikuiset 40 euroa, ja lapset 20 euroa
per henkilö, maksutiedot saat ilmoittautuessa. Hinta
sisältää ohjelman, ruokailut ja kuljetuksen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 28.8.2012 mennessä
sähköpostilla hyvin1509@gmail.com. Muista kertoa,
osallistutko kuljetukseen. Varmista osallistumisesi ja
varaa oma paikkasi heti!

Matka ESPANJAAN syksyllä 2012

On ollut hieman kiemurainen, sillä aiemmin sopimamme matka ei toteudu, koska Air Finland meni
konkurssiin. Nyt olemme saaneet soviteltua uuden
matkan ja Finnairin lennoille. Paikka vaihtui kekseisempään eli Fuengiroolaan, joka on vilkkaampi ja
suositumpi nykyään. Siellä toimii myös Aurinkorannikon diabeteskerho.
Teemme jäsenmatkan Aurinkorannikolle 2.11.
– 9.11.2012 Fuengiroolaan. Mukaan lähtee diabeteshoitaja turvaamaan diabeetikkojen matkaa.
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Paikan päällä järjestämme retkiä ja ohjelmaa sekä
liikuntaa. Teemme yhteisretken Aurinkorannikon
diabeetikoiden kanssa ja meillä on mahdollisuus
osallistua heidän tilaisuuksiinsa.
Viikon matkan hinta on 650 euroa/henkilö aamupalalla, majoitus kahden hengen huoneissa. Retkistä
tulee myös jonkin verran lisähintaa.
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä Raija Härönoja
050 323 2035 tai raija.haronoja@welho.com
Matka Fueengiroolaan seuraavin lennoin ja majoituksella Las Piramides ****, päivälennot molempiin
suuntiin.
2.11. Finnair Helsinki-Malaga
9.11. Finnair Malaga-Helsinki
Las Piramides on perinteinen rantahotelli Fuengirolan kaupunginosassa. Ranta on hotellin edessä
rantabulevardin toisella puolen. Hotelli sopii oivallisesti heille, jotka pitävät auringosta, rannasta, hyvästä ruoasta ja keskeisestä sijainnista. Hotellin pihalla on hieno uima-allasalue aurinkotuoleineen ja
-varjoineen.
Huoneet: Tilava kahden hengen huone. Parveke
tai terassi. Kylpy/suihku ja wc. Ilmastointi, tallelokero, satelliitti-tv ja puhelin. Huoneisiin mahtuu yksi
lisävuode. Ateriat: Aamiainen. Lisätietoja: Paikallinen luokitus: ****. Ravintola, baari, uima-allas ja
lastenallas. Yhteystiedot: Calle de Miguel Márquez,
Fuengirola, Espanja tutustu tarkemmin: http://
www.hotellaspiramides.com

Perinteinen retki (jo 7. kerta)

LOHJAN menneen ajan joulumarkkinoille 16.12.1212.

Lähtöpaikat Mellunmäen metroasema, Tikkurilan
asema ja Martinlaakson tai Myyrmäen asema. Hinta 25,-, alle 17 V. 12,50, hinta sisältää bussimatkat ja
iltapäiväkahvit omenatilalla Lohjansaaressa. Ilmoittautumiset Riitta Ruohosto puhelin 044 3055840.

TAPAHTUMAT
HAKUNILA-PÄIVÄ 8.9. klo 10-14 Hakunilan ostarilla, siellä tapaat meidät eli Hakunilan diabetesvertaistukihenkilön/henkilöitä. Myynnissä omanpiirakkaa ja omenamehua. Tule juttelemaan ja jos
et jostain syystä pääse tulemaan silloin, löydät meidät aikaisemmin Hakunilan kirkolta, 4.9 klo 18.00.
Siellä on meillä kokoontuminen joka kuukauden
ensimmäinen tiistai klo 18.00. Minulle voi lähettää
s-postia eli anjaheini@saunalahti.fi. Nähdäänkö?
TIKKURILAN APTEEKISSA on to 20.9. teemapäivä diabeetikoille, paikalla Vantaan alueosaston henkilöitä.
VANTAAN HYVINVOINTIMESSUT
29.9.12 klo 10-15 Energia areena, Rajatorpantie 23
Myyrmäki
Vantaan diabeetikot ovat mukana esittelemässä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja Vantaan
alueosaston toimintaa, jakamassa esitteitä, verensokerin mittaus.

LUENNOT

TIEDOTUKSIA
Kirkkonummi tiedottaa:

Alueosaston toiminnan ylläpitäminen

Alueellamme on noin 300 jäsentä, diabetesta sairastavia moninkertaisesti enemmän. Tarve edunvalvontaan, tiedotukseen, vertaistukeen ym. toimintaan on
kiistaton.
Tämänhetkinen järjestelijätiimi tarvitsee lisäjoukkoja ideoimaan ja toteuttamaan ryhmätoimintaa,
tapahtumia jne. Vaalikeräykseenkin tarvitsemme
lipasvahteja.
Toimimme vapaaehtoispohjalla ja palkkamme on
kiitoksena saatu hyvä mieli. Tiedot tapahtumista ilmoitetaan Kide-lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla
sekä Kirkkonummen Sanomien Päivyrissä. Ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon toimisto@psdiabetes.fi.

AVOIMET TYÖPAIKAT
Vapaaehtoisia

Tarvitsemme vapaaehtoisia mukaan toimintaan
erilaisiin tehtäviin eri puolella pääkaupunkiseutua.
Varsinkin perhekerhojen vetäjistä on suuri pula.
Lisätietoja saat soittamalla yhdistyksen toimistoon
numeroon 09 58605250 tai toiminnanjohtajalle numeroon 040 451 2700.

Etsimme uusia ryhmäohjaajia

Puuttuuko yhdistyksen tarjonnasta toimintaa, joka
kiinnostaisi sinua ja muita diabeetikkoja?
Onko sinulla halu koota uusi vertaistukiryhmä?
Ota yhteyttä toimistoomme, niin keskustellaan
asiasta.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen järjestämät syksyn luennot löydät sivuiltamme www.psdaibetes.fi
Helsingin Sydänpiiri järjestää kaikille avoimia yleisöluentoja Opistotalolla (Helsinginkatu 26) sekä
Vuotalolla (Mosaiikkitori 2). Luennot tarjoavat tietoja ja tietojen päivitystä sydänterveyteen liittyen
ja niihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Ilmoittautumista ei tarvita. Syksyn luentojen aiheet
ja ajankohdat ovat nähtävissä Sydänpiirin verkkosivuilla, kohdassa kuntoutuminen/luennot ja ensitietokurssit, toukokuun puolessa välissä: www.helsinginsydanpiiri.fi
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JÄSENETUJA
Teamo hyvinvointipalvelut myöntävät yhdistyksemme jäsenille 10 % alennuksen fysioterapialymfaterapia ja hierontapalveluista. Ajanvaraukset
numerosta 045 85 11 414, mainitse ajanvarauksen
yhteydessä jäsenyys. Teamo hyvinvointipalvelut,
Munkkiniemen puistotie 8, 00330 Helsinki, www.
teamo.fi jäsenetu voimassa 31.12.2012 saakka.
Hammaslääkärikeskus Denta tarjoaa jäsenillemme

10 % alennuksen hammashoidosta.
Esperi Oy antaa jäsenillemme 10 % alennuksen turvapuhelimista.
Myymälästämme jäsentarjouksia ja jäsenalennuksia
tuotteistamme, muun muassa verensokeriliuskat 2€
alennusta /purkki.
Kide –lehti kotiin kannettuna neljä kertaa vuodessa.
Lääkäreiden ja terapeuttien toimistomaksuista
alennusta.

Aseta siru, jota ei vaihdeta koskaan.

Accu-Chek Performa –järjestelmä vain aktivoidaan.

Poista valkoinen koodisiru.
Aseta musta aktivointisiru ja jätä se mittariin.
Pysyvästi.
Accu-Chek-asiakaspalvelupuh. 0800
www.accu-chek.ﬁ

92066 (maksuton)

Miten kouluikäisen diabeetikon
hoito on järjestetty Helsingissä?
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry kysyi Lastenklinikan diabeteshoitajilta, miten koululaisen
diabeteksen hoito on järjestetty
Helsingissä. Vastaajana on diabeteshoitaja Anneli Hämäläinen.

H

elsingissä toimimme toimintamallin: Diabetesta sairastavan
oppilaan hoidon järjestäminen koulupäivän aikana 10/2010, mukaan.
Kyseiseen toimintamalliin päädyttiin
työryhmässä, jossa olivat edustajat
Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, opetusvirastosta ja HYKS Lastenklinikasta.
Diabetesta sairastavalle oppilaalle
laaditaan suunnitelma diabeteksen
hoidosta koulupäivän aikana, kun
lapsi sairastuu diabetekseen, aloittaa
koulun tai se on tarpeen hoitomuodon muuttuessa tai henkilökunnan
vaihtuessa.
Lapsen oma diabeteshoitaja osallis-

tuu kouluohjaukseen ensimmäisellä
kerralla ja tarvittaessa jatkossakin.
Diabeteshoitajilla on koulujen alettua useita ohjauksia, joten alkuun
vanhempien tulee ohjata koulu niin,
että lapsi pääsee aloittamaan koulun.
Ohjaukseen osallistuvat lapsen
vanhemmat tai toinen vanhemmista,
rehtori, opettaja, kouluavustaja, kouluterveydenhoitaja, keittiöltä emäntä
ja tarvittaessa iltapäiväkerhon henkilökuntaa. Lapsi voi halutessaan osallistua neuvotteluun.
Neuvottelussa täytetään lomake
Suunnitelma lapsen diabeteksen hoidosta koulupäivän aikana, lomake
allekirjoitetaan ja suunnitelmaan sitoudutaan.
Lukuvuosien alussa suunnitelma
päivitetään kouluterveydenhoitajan ja vanhempien toimesta. Diabeteshoitaja antaa kirjallisia ohjeita,
mm. Diabetes kouluikäisellä - opas
kouluille, hiilihydraattien arviointi-

ohjeita, Tuntemukset matala/korkea
verensokeri.

della 23.9.1865 ja kuoli Tuusulassa 1.12.1933. Hänellä oli 8 lasta, hän opiskeli mm. Pariisissa.
Upea talo Tuusulaan valmistui
1902 ja toimii nyt museona.
Retkipäivänämme 19.5. oli mitä
parhain sää, aurinko paistoi täydeltä terältä. Retkeläisiä oli viisi.
Anjan ohjailemana saavuimme
Halosenniemeen, jossa meillä oli
pienimuotoinen opastus. Kävimme myös Halosen vaimon puutarhassa, jossa on vielä alkuperäi-

siä kasveja ja marjapensaita.
Seuraavaksi menimme Syvärannan Lottamuseoon nauttimaan kahvilan antimista. Lottamuseo sijaitsee saman Tuusulan
Rantatien varrella kuin Halosenniemi. Lottamuseon hämähäkinseittimäiset takorautaportit
ovat näkemisen arvoiset!
Meillä oli oikein mukava retkipäivä, kiitos kaikille mukana olleille. Terveisin Simo Siili, jonka
sihteerinä toimi Anja.

Avustaja 1.-2. luokalla
Kouluavustajan tarve harkitaan yksilöllisesti. Yleensä ensimmäisellä ja
toisella luokalla on avustaja, usein
avustaja on ”luokka-avustaja”. Tästä
eteenpäin avustaja voi olla osa-aikaisesti, mutta kuitenkin aikuinen joko
avustaja tai opettaja huolehtii, että
lapsi muistaa mitata verensokerin ja
annostella insuliinin.
Lapsi tarvitsee ala-asteella tukea
myös aterian hiilihydraattien arvioimisessa ja oikean insuliiniannoksen
tarkistamisessa. Aikuinen seuraa
lapsen vointia koulupäivän aikana ja
osaa ensiavun erityistilanteissa.
Diabeteksen hoito sujuu yleensä
koulupäivien aikana oikein hyvin.
Anneli Hämäläinen
Diabeteshoitaja
HYKS Lastenklinikka

Simo Siilin matka
Halosenniemeen
Nimeni on Simo ja olen siili,
asustelen Rajakylässä. Olin aikaisemmin vain siili, kunnes minulle annettiin nimi Simo Hakunilan diabeteskerhossa. Kummina oli Julia-tyttönen.
Keväällä Hakunilan kerhossa
mietittiin kerhoiltojen teemoja ja
tuli ehdotus kevätretkestä. Anja
ehdotti Halosenniemeä Tuusulassa. Anja valtuutettiin hankkimaan tietoja taiteilija Pekka
Halosesta. Hän syntyi Lapinlah-
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Precision Xceedin nimi muuttuu ja siitä tulee
entistäkin helpompi käyttää: FreeStyle Precision
Tuplavarmuus! FreeStyle Precision on ainoa verensokerimittari jolla voit mitata myös veren
ketoaineet. Tämän vuoksi FreeStyle Precision on luonnollinen valinta insuliinidiabeetikolle.
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Ei koodausta
Isot ja selkeät numerot näytössä sekä taustavalo
Tuplavarmuus. Mittaa verensokerin ja ketoaineet
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme
0800 555 500 tai sähköpostilla diabetes.finland@abbott.com

Blood Glucose and Ketone Monitoring System
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