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Syyskausi alkaa
 
Kesätauon jälkeen on yhdistyksen toiminta täydessä vauhdissa. Syksyn ensim
mäinen hallituksen kokous pidettiin heti elokuun alussa. Todettiin, että yhdis
tyksen lääkäriasema on saanut uuden lääkärin, endokrinologin, joten syksystä 
alkaen yhdistyksessä pitää vastaanottoa neljä diabetekseen perehtynyttä eri
koislääkäriä.  Näin pystymme aikaisempaa paremmin vastamaan kysyntään.

Diabeetikkojen kannalta kaikki asiat eivät kuitenkaan näytä menevän aivan 
niin kuin pitäisi. Sain 5.8.2013 seuraavan viestin Kivelän omatarvikejakelusta: 

”Tilauksenne on nyt vastaanotettu. Testiliuskat olette saanut kaikki 17.9. 
saakka, joten niitä ei voida nyt laittaa. Jos liuskat eivät riitä siihen saakka tulee 
teidän ottaa yhteyttä hoitajaan ja pyytää uutta lähetettä suuremmalle määräl
le liuskoja. Muut tarvikkeet on nyt laitettu tilaukseen ja ilmoitamme teille, kun 
ne ovat valmiina noudettavissa.”

Suoraan sanoen olin hämmentynyt. Mistä kummasta tällainen ilmoitus? 
Vastaukseksi sain, että minulle on tehty lähete 20.9 2012, jossa liuskamäärä
ni on 35kpl/viikko. Kyseisen lähetteen olivat laatineet kaupungin terveysase
man lääkäri ja hoitaja. Tämä on sikäli kummallista, että en ole ollut diabetekse
ni vuoksi hoitosuhteessa kaupungin terveysasemaan. Minulla on käytössä in
suliinipumppu, jota lähetteen laatijat eivät ehkä ole tienneet. Mielestäni suo
raan asianomistajaan liittyvistä päätöksistä, pitää asianomistajan saada tietää 
ja tulla kuulluksi. Minulta ei ole kysytty eikä kanssani keskusteltu liuskatarpees
tani. Diabeteksen käypähoitosuosituksessa todetaan, että pumppua käyttävil
lä diabeetikoille ei ole asetettu liuskojen käyttörajoja.

Olen kuullut muidenkin helsinkiläisten diabeetikkojen kertovan vastaavanlai
sista kokemuksistaan. 

On ainakin kaksi syytä suhtautua verensokerin mittaamiseen myönteisesti: 
 1) Tiedetään, että niiden, jotka mittaavat verensokeriaan usein ja säännöllises

ti, hoitotasapaino on parempi. 
2) Verensokeritason tietämiseen ei liene muuta keinoa käytettävissä kun sen mit

taaminen käyttämällä liuskoja. Jos liuskoja ei saa, miten käy hoitotasapainon?

Yhdistys on ollut aiemmin mukana keskustelemassa omahoitotarvikejakelun 
toteuttamisesta, ehkä nyt olisi aika päästä keskustelemaan tärkeästä ja monia 
koskettavasta asiasta uudestaan. Minulla on sellainen tunne että diabeetikko
jen toivomuksia ei ole kuultu, eikä ymmärretty vaan päätökset on tehty muilla 
perusteilla. Tehkäämme tähän muutos. Tässä numerossa on kysely omahoito
tarvikejakelun toimivuudesta kohdallanne, pyydän vastaamaan kyselyyn.

Hyvää kevättä ja kesää!

Pentti Lammi
puheenjohtaja

“Minulla on sellainen tunne  
että diabeetikkojen toivo
muksia ei ole kuultu, eikä 
ymmärretty vaan päätökset 
on tehty muilla perusteilla. 
Tehkäämme tähän muutos.  
Tässä numerossa on kyse
ly omahoitotarvikejakelun 
toimivuudesta kohdallan
ne, pyydän vastaamaan ky
selyyn.”
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DIABETESVASTAANOTTO

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

Vastaanoton yhteydessä toimii 
myös pääkaupunkiseudun kattavin 
diabetestarvikkeiden myymälä.

Jäsenille edullisemmat hinnat myy
mälässä. Ota jäsenkorttisi mukaan.

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

Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb), verensokeri 

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

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

• Verenpaine
• Uniapnea.tutkimus

Varaa aika diabeteshoitajalle

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

Tilauksesta diabeteshoitajan lu
entoja, neuvontaa ja ohjausta dia
beteksen ennaltaehkäisystä, diabe
teksesta ja sen hoidosta. Sopimuk
sen mukaan sovitussa paikassa yh

teisöille ja yrityksille. Lisätietoja: dia
beteshoitaja 010 231 9401 tai toi
misto 010 231 9400, sähköposti  
dh@psdiabetes.fi

Erikoislääkärit yhdistyksessä
Ajanvaraukset erikoislääkäreille nume
rosta 010 231 9400 tai 050 562 9446.

  Markku Saraheimo

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

  Klas Winell

LT, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen 

hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes

  Tero Saukkonen

LT, Diabetologi, dosentti
• lasten- ja nuorten diabetes

Lasten diabeteslääkäri Tero Saukko
nen on aloittanut vastaanoton pääkau
punkiseudun Diabetesyhdistyksessä. 

Hänen vastaanotolleen ovat terve
tulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret. 
Hänen kanssaan voi keskustella ajan
kohtaisista hoidon ongelmista tai tulla 
pitkäaikaisempaan seurantaan. Ajan
varaukset 010 231 9400.

Uusi lääkäri yhdistyksessä

  Ilkka Vauhkonen

Dosentti, endokrinologian erikoislääkäri
• Diabeteksen hoidon erityispätevyys
Ilkka on syntynyt Helsingissä 1964 
ja hän valmistui ylioppilaaksi Töölön 
yhteiskoulusta vuonna 1983. Ilkka 
suoritti lääketieteen opinnot Kuopi
ossa, josta hän valmistui 1991. Opin
tojen jälkeen Ilkka työskenteli Kuopi

on yliopistollisessa sairaalassa (KYS) 
sisätautien klinikalla vuosina 1994
2010. Hän valmistui endokrinologi
an erikoislääkäriksi vuonna 2003. 
Sen jälkeen hän toimi KYS:ssa klii
nisenä opettajana, hoitaen opetus
työn lisäksi myös diabetespotilaita 
KYS:n diabetespoliklinikalla.

Ilkka väitteli lääketieteen tohtorik
si vuonna 2001 aiheenaan ”Varhaiset 
sokeriaineenvaihdunnan häiriöt tyy
pin 2 diabeteksessa”. Vuonna 2008 
hänet nimitettiin endokrinologian 
dosentiksi. Ilkalla on lisäksi diabetek
sen hoidon erityispätevyys ja noin 20 
vuoden kliininen kokemus diabetek
sen hoidosta, niin tyypin 1 kuin tyy
pin 2 diabeteksesta.

Vuodesta 2013 alkaen Ilkka on ol
lut Novo Nordisk Farma Oy:n asian
tuntijalääkäri.

Ilkan perheeseen kuuluu vaimo ja 
kaksi lasta: 1,5vuotias poika ja 11vuo
tias tyttö. Perheessä sairastetaan tyy
pin 1 diabetesta, joten diabeetikon arki 
on tuttua. Liikunta on myös tärkeä osa 
Ilkan elämää ja hän harrastaa purjeh
dusta, squashia, lenkkeilyä ja käy kun
tosalilla. Myös kodin pienet remontti 
ja puutyöt tuovat elämään mukavaa li
sämaustetta.

Ajanvaraukset 010 231 9400.

  Psykoterapia

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

Psykoterapeutti Riitta Rauhala on 
Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat 
saada psykoterapiaan tukea Kela:n 
kuntoutusvaroista. Vastaanotot 
ovat pääosin iltaaikoina klo 16 jäl
keen ja yksi käynti on 45 minuuttia. 
Muut ajat sovitaan erikseen. Ajan
varaukset puhelin 010 231 9400 tai 
050 562 9446.

  Jalkaterapeutti

Uusi jalkaterapeutti haussa. Jalka
terapeutti Katja Toivonen ottaa vie
lä silloin tällöin lauantaisin vastaan, 
tiedustelut toimistolta 010 321 
9400.

  Ravitsemusterapeutti

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

hurjasti?

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

Laillistettu ravitsemusterapeut
ti Berit Haglund antaa ravitsemus
neuvontaa ja erityistietoa, myös 
ruotsiksi. Vastaanotot sopimuksen 

mukaan puhelin 010 231 9400 tai 
050 562 9446.

  Fysioterapeutti 
      ja akupunktio

Fysioterapian tarkoituksena kivun
hoidon lisäksi on tukea ihmisen toi
mintakykyä. Fysioterapiassa kartoi
tetaan asiakkaan tarpeen mukaan 
muun muassa ryhtiä, liikeratoja ja 
niiden toimintaa sekä ylipäätään toi
minnallisuutta, minkä perusteel
la annetaan ohjausta ja neuvontaa 
itsehoitoon. Ohjauksen lisäksi tar
peen mukaan fysioterapia saattaa 
sisältää mauaalista käsittelyä ja /
tai pehmytkudoskäsittelyä erilaisia 
pehmeitä tekniikoita käyttäen.

Fysioterapeuttimme Paula Jääs-
keläinen on myös koulutettu aku
punktioosaaja.

Akupunktio on vanha kiinalaisen 
lääketieteen hoitomenetelmä, jol
la hoidetaan mm. tuki ja liikunta
elin kipua määrättyjen pisteiden sti
muloimisen kautta. Fysioterapiassa 
akupunktio on tärkeä osa kivunhoi
toa esimerkiksi jäätyneen olkapään 
(fozen schoulder), tenniskyynär
pään, selkä, polvi, ja niskakipujen 
hoidossa.

Paulan erityisosaaminen on eri
tyisen 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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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen 
tuotteisiin.

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat (Ab

bott, Rosche, Bayer, LifeScan, Mendor…)
•  näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
•  GlucoBooster glukoosigeeli
• hopea, varvas ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike, säilytys ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu ja onnitteluadresseja
•  verenpainemittareita
•  muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä 

ruokaohjeita
• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. oma

seurantavihkoja
• Feelmaxin jalkineita

DIABETESMYYMÄLÄ

Myymälän aukioloajat
maanantai 10 – 16
tiistai 10 – 17
keskiviikko 10 – 16
torstai 10 – 15
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Mittarillakin on tunteet!
Langaton MODZ on motivoiva ja muistuttava verensokerimittari diabeteksen omahoitoon. Palvelukokonaisuus
sisältää mittarin lisäksi reaaliaikaiset tekstiviestit mittaustuloksista haluttuun kännykkään, kännykkäsovelluksen
sekä helppokäyttöisen nettipohjaisen MODZweb-tulostaulukon tulosten arviointiin ja kehittämiseen. 
MODZ on diabeetikon kaveri, joka pitää huolta ja jakaa hyvien ja vähemmän hyvien mittaustulosten fiilikset. 
Sen tunteet välittyvät hauskan ääni-, väri- ja kuvamaailman kautta. Tutustu MODZiin osoitteessa www.modz.fi!
Mittarillakin on tunteet!
Langaton MODZ on motivoiva ja muistuttava verensokerimittari diabeteksen omahoitoon. Palvelukokonaisuus
sisältää mittarin lisäksi reaaliaikaiset tekstiviestit mittaustuloksista haluttuun kännykkään, kännykkäsovelluksen
sekä helppokäyttöisen nettipohjaisen MODZweb-tulostaulukon tulosten arviointiin ja kehittämiseen. 
MODZ on diabeetikon kaveri, joka pitää huolta ja jakaa hyvien ja vähemmän hyvien mittaustulosten fiilikset. 
Sen tunteet välittyvät hauskan ääni-, väri- ja kuvamaailman kautta. Tutustu MODZiin osoitteessa www.modz.fi!

1. Mikä on lähin omatarvikejakelu
pisteesi?

2. Miten omatarvikejakelu toimii 
alueellasi? 

3. Saatko tarvittavan määrän sairau
tesi hoitoon tarvittavia välineitä?

4. Jos et, niin mistä on tarve?
5. Onko omatarvikejakelupiste hel

posti saavutettavissa?
6. Terveisiä kunnalle/kaupungille 

koskien omatarvikejakelua?

Vastaukset voi lähettää osoittee
seen: Pääkaupunkiseudun Diabete
syhdistys ry, Malminkatu 24 D 38, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla tj@
psdiabetes.fi Vastanneiden kes
ken arvomme viisi kahvipakettia. Lii
tä vastaukseesi yhteystiedot, niin 
ilmoitamme voitosta. Vastaukset 
30.10.2013 mennessä. Kiitos vasta
uksistanne, ne ovat tärkeitä diabee
tikoiden edunvalvontatyössä.

Kide 1 2013 kyselyyn tuli vain 10 
vastausta ja saman verran oli kahvi
paketteja jaossa, joten kaikki vastan
neet (nimilista toimistolla), voitte tulla 
noutamaan kahvipaketin toimistolta, 
Malminkatu 24 D 38, Helsinki. Ilmoit
takaa nimenne toimistoon.  

Kide 3/2013 Kysely omatarvikejakelusta
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Diabeetikoiden sydän- 
ja verisuonitaudit 

tutkimuksen kohteena
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen lääkäri Klas Winell väitteli 31.5.2013 Helsingin yliopistossa. 
Tohtoritutkinnon aiheena oli Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Suomessa 1992-2002. Toimitus kävi 

onnittelemassa ja haastatteli Winelliä väitöskirjan tiimoilta.

vassa nopeassa kasvussa Suomes
sa. Suurimpina syinä on pidetty liha
vuutta ja liikunnan riittämättömyyt
tä. Diabetes on merkittävä riski sy
dän ja verisuonisairauksille, ja kun 
yleisesti tiedetään sydän ja veri
suonisairauksien vähentyneen Suo
messa parantuneen ehkäisyn ja hoi
don seurauksena, halusimme sel
vittää ovatko diabetesta sairastavat 
hyötyneet myönteisestä kehityk
sestä kuten muu väestö. 

Onko diabeetikoiden ennuste 
näiden sairauksien suhteen 
sitten parantunut? 
Tutkimuksessa totesimme, että dia
betes on edelleen merkittävä sydän 
ja verisuonitautien riskitekijä. Myön
teisenä havaintoja oli, että diabee
tikot ovat hyötyneet parantunees
ta ehkäisystä ja hoidosta samassa 
suhteessa kuin muu väestö. Äkillis
ten sydäntapahtumien ja aivoinfark
tien ennuste on parantunut ja am
putaatioiden määrä on vähentynyt. 
Silti diabeetikon ennuste on edel
leen kaukana muun väestön ennus
teesta. Kaksi kolmesta diabeetikos
ta kuoli vuoden sisällä ensimmäises
tä sydäntapahtumastaan. 

Oliko sukupuolten välillä eroja 
tuloksissa?
Diabetesta sairastavien miesten 
kuolleisuus oli naisdiabeetikoita 
suurempi sekä ennen sairaalahoitoa 
että neljän viikon ja vuoden seuran
nassa. Suurin ero eidiabeetikoiden 
ryhmään oli 3574vuotiaiden nais
ten keskuudessa. 

Diabeetikoiden yhden vuoden 
kuolleisuus aivoinfarktin jälkeen oli 
2060 % suurempi kuin eidiabee
tikoiden riippuen sukupuolesta ja 
iästä. Ero eidiabeetikoihin oli suu
rimmillaan niiden 3574vuotiaiden 
naisten kohdalla, jotka olivat selvin
neet hengissä neljä viikkoa ensim
mäisestä sydäntapahtumastaan. 
Heidän kuolleisuutensa oli 2,2ker
tainen. Diabetesta sairastavien 
naisten kuolleisuus aivoinfarktiin oli 
edelleen diabeetikkomiehiä suurem

pi, vaikka heidän kohdallaan kehitys 
on ollut suotuisampi. 

Diabeetikoiden amputaatiot ovat 
merkittävästi vähentyneet. Erityi
sesti pienten ja suurten amputaa
tioiden (nilkan ala tai yläpuolinen) 
suhde on kehittynyt myönteises
ti. Diabetesta sairastavat miehet ja 
naiset ovat hyötyneet kehityksestä 
yhtäläisesti. Myönteinen muutos on 
kuitenkin edennyt erilaisella nopeu
della maan eri osissa. 

Mitä pidät tutkimuksen 
tärkeimpinä löytöinä? 
Ilahduttavaa oli, että diabeetikot 
ovat hyötyneet ehkäisyn ja hoidon 
kehittymisestä samassa suhtees
sa kuin muu väestö, mutta harmit
tavaa, että ero eidiabeetikoihin on 
pysynyt edelleen suurena. Erityises
ti pitkänajan ennuste on diabeeti
koilla huono, joten tehostuvan eh
käisyn ohella tarvitaan aggressii
vista diabeetikoiden kokonaisriskin 
hoitamista.

Mikä sai pitkän uran tehneen 
kliinikon ryhtymään näin kovaan 
urakkaan?
Olen tehnyt tutkimusta jo noin 20 
vuotta oman työn ohella. Kiinnostuk
seni kohteena on erityisesti ollut dia
beetikoiden hoidon laatu Suomessa. 
Tämä oli jatkoa laatutyölle. Nyt tar
kasteltiin diabeteksen komplikaatioi
ta, kun aikaisempi tutkimuksen koh
de on ollut hoitotasapaino. Olen teh
nyt väitöskirjatutkimusta oman työn 
ohella rauhalliseen tahtiin seitsemän 
vuoden ajan.

Entä nyt? Jatkuuko tutkimus vai 
onko masennus iskenyt, kuten 
sanotaan väitelleille käyvän?
Ei ole masennusta ja olen innostu
nein mielin jatkanut tutkimusta. Eri
tyisen kiinnostuksen kohteen ovat 
komplikaatioiden alueelliset erot 
Suomessa. Pyrin näin osaltani vai
kuttamaan diabeetikoiden hoidon 
parantumiseen Suomessa myös tut
kimuksen keinoin.

Vielä lopuksi, auttaako tutkimus 
omaa työtäsi kliinisenä 
diabetologina?
Kyllä omat potilaatkin hyötyvät tut
kimuksen tekemisestä. Tutkija seu
raa tarkasti mitä maailmalla tapah
tuu diabeteksen hoidossa ja pyrkii 
hyödyntämään myös epidemiologis
ta tietoa yksittäisten potilaiden hoi
toon.  

Mitä täsmällisesti 
väitöskirjasi käsittelee?
Tutkimuksen kohteina oli
vat diabeetikoiden sy
däninfarktit, aivohalvauk
set ja alaraajaamputaa
tiot. Tutkimus oli epide

miologinen rekisteritutkimus, jossa 
seurattiin sairaaloiden poistoilmoi
tus rekisteristä diabeetikoiden mai

nittuja sairaustapahtumia. Niiden il
maantumista verrattiin sitten ei
diabeetikoiden vastaavien tapaus
ten ilmaantumiseen.

Miten tutkimuksessa 
tunnistettiin diabeetikot ja miten 
heidän tietosuojansa turvattiin?
Diabetestieto saatiin Kelan lääke
korvausrekistereistä. Lääkkeiden 

käyttäjien tiedot yhdistettiin pois
toilmoitusrekisterin tietoihin ja sen 
jälkeen henkilötunnisteet poistet
tiin, ettei ketään yksittäistä henkilöä 
voinut tunnistaa.

Miksi juuri näiden sairauksien 
ilmaantuminen oli kiinnostuksen 
kohteena?
Diabeetikoiden määrä on ollut jatku

MYÖNTEISENÄ 
HAVAINTOJA OLI, 
ETTÄ DIABEETIKOT 
OVAT HYÖTYNEET 
PARANTUNEESTA 
EHKÄISYSTÄ JA 
HOIDOSTA SAMASSA 
SUHTEESSA KUIN 
MUU VÄESTÖ.

P

Teksti: Tarja Hartman
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Yhdeksän keinoa vähentää kaloreita 
aloita YHDESTÄ

Tämä kirjoitus on niille ylipainoisille, jotka haluaisivat laihtua mutta eivät vielä ole onnistuneet.

En saarnaa ”elämäntapo
jen muutosta”, en ”elä
mäntaparemonttia” enkä 
”uuden elämän aloittamis
ta”. Kerron arkisista ja yk
sinkertaisista asioista, joi
den avulla voit vähentää 

päivittäisiä kaloreita. Valitse niistä 
yksi, jota lähdet kokeilemaan.

Käyttöohje
Valitse yhdeksästä keinosta se, jo
ka sinun kohdallasi tuntuu järkevim
mältä. Jos jokin mainituista keinos
ta jo kuuluu ruokatottumuksiisi, sitä 
tietenkin kannattaa jatkaa. Etsi sel
lainen, jota et vielä ole kokeillut. Sel
lainen, jossa mielestäsi tosiaan olisi 
aiheellista muuttaa jotain.

Aloita yhdestä. Se luultavasti tun
tuu oudolta kuten uudet tottumuk
set aina. Jatka joka tapauksessa sit
keästi vähintään neljä viikkoa, Sen 
verran tarvitaan aikaa, jotta uusi tot
tumus vakiintuu. Sen jälkeen hom
man pitäisi sujua itsestään. 

Hommaan kuuluu säännöllinen pun
nitseminen vähintään kerran viikossa. 
Vielä parempi on, jos totut käyttämään 
vaakaa joka, aamu. Uudemmat vaa´at 
ilmoittavat rasvaprosentteja ja muuta 
sellaista, jotka vain sekoittavat asiaa. 
Seuraa siis vain painoa eli kilomäärää.  
Merkitse paino muistiin. Painon seu
raamista tarvitaan, jotta nähdään, mi
ten kalorien vähentäminen sinun koh
dallasi toteutuu. 

Yhdeksän keinoa vähentää 
kaloreita

Lisään kasvikunnan 
tuotteita

Kasvikset, juurekset, hedelmät ja 
marjat ovat painonhallitsijan ystä
viä, sillä ne vievät tilaa kaloripitoi
semmilta ruuilta. Mitä enemmän, si
tä parempi. Hedelmiä ja porkkanoi
ta tulee syötyä enemmän, jos ne ko
tona ovat jatkuvasti näkyvillä. Vielä 
enemmän tulee syötyä, jos ne paloi
tellaan valmiiksi napostelupaloiksi. 

Käytän aina lautasmallia, 
kun annostelen  lautaselle 
ruokaa.

Lautasmalli on nerokas tapa vä
hentää lautasellisen kaloreita. En
sin puolet lautasesta täytetään kas
viksilla ja juureksilla. Sitten toiseen 
puoliskoon ladotaan muu ruoka. 
Kasvikset ”laimentavat” lautaselli
sen kaloreita. Esimerkiksi pyttipan
nulautasellisesta vähenee yli 200 
kilokaloria lautasmallia käyttäessä. 

Lautasmallin sisaria ovat vokki
ruuat (joissa kasvikset ovat muun 
ruuan seassa) ja keitot  (jotka ovat 
valmiiksi ”laimennettuja” vesipitoi
sia). Niistä tulee kylläisiksi tavallista 
vähemmillä kaloreilla. 

Vaihdan sokeripitoiset 
juomat sokerittomiin. 

Sokeripitoisista juomista (sokeria si
sältävät virvoitusjuomat ja täysme
hut) saa ylimääräisiä kaloreita, koska 
nesteet eivät lisää kylläisyyttä. Puolen 
litran limupullossa tai täysmehutölkis
sä on 200 kilokaloria. Jätä ne nautti
matta ja siirry veteen tai kevytlimuihin.

Muutan käyttämäni 
nestemäiset maitotuotteet 
rasvattomiksi.

Maidon rasva on epäterveellistä ko
vaa rasvaa, jossa on paljon kaloreita. 

Käytän enimmäkseen 
kuitupitoisia 
täysjyvätuotteita.

Ravinnon kuidut lisäävät kylläisyyt
tä ja ovat muutenkin terveellisiä. Ne 
tuntee väristä.  Terveelliset kuitupi
toiset leivät ja muut viljaruuat ovat 
tummia, kuiduttomat vaaleita. 

Vältän energiapitoisia 
välipaloja

Välipaloja kannattaa syödä, jos nälkä 
herää ennen seuraavaa ateriaa. Väli
paloiksi ei valita ruokia, joissa on pal
jon kaloreita. Perunalastuissa, suklaas
sa, kekseissä, viinereissä, pasteijois
sa ja lihapiirakoissa on sataa grammaa 
yli 300 kilokaloria, mikä on paljon. He

delmissä, jogurtissa, myslissä ja ruislei
vässä kaloreita on paljon vähemmän.  

Syön riittävän 
säännöllisesti.

Painoa ei hallita olemalla syömät
tä vaan syömällä. Riittävän säännöl
linen syömisrytmi auttaa painonhal
linnassa. Se tarkoittaa kunnon aa
mupalaa, lounasta, illansuun ruokai
lua ja tarvittaessa välipaloja.

Opettelen tarkkailemaan 
nälkää ja kylläisyyttä. 

Monet ylipainoiset odottavat liian 
pitkään ja syövät vasta, kun on kova 
nälkä. Silloin tavallisesti syödään lii
kaa ja turhan täyteen. Syö kun tun
nistat vatsan seudussa selvän nälän 
tunteen. Syödessäsi tarkkaile kylläi
syyden tunnetta mahassa. Kun siel
lä tuntuu hyvältä, lopeta syöminen. 
Jo tekee mieli ottaa lisää, pysähdy 
miettimään, missä se tuntuu. Usein 
se on mielihalu, joka tuntuu kaulan 
yläpuolella, suussa tai päässä. Vas
tusta sitä ja lopeta syöminen. 

Kartan suuria 
annoksia.

Suuret annokset saavat ihmiset syö
mään aina enemmän. Tilanteissa jois
sa on tarjolla erikokoisia annoksia tai 
pakkauksia, valitse vain keskikokoisia 
tai pieniä. Jos itse annostelet ruokaa 
lautaselle, ota kohtuullisesti.  

LOPUKSI

Painoa seuraamalla näet, mitä te
kemäsi muutos vaikuttaa. Jos paris
sa kolmessa kuukaudessa paino ei 
ole selvästi pudonnut, valitse listal
ta toinen muutos. Jälleen sellainen, 
josta mielestäsi sinulle olisi hyötyä. 
Ensimmäiseksi aloittamaasi muu
tosta tietenkin jatketaan. 
     Parin kolmen kilon painon pudo
tus luultavasti jo näkyy diabetes
tasapanossa. Yli viiden kilon laih
tumisen tiedetään selvästi kohen
tavan diabetesta.
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Keliakiaa sairastavan hen
kilön suolen nukka tuhou
tuu viljan proteiinin, glu
teenin, ja vielä tarkemmin 
sen juuri tietynlaisen ra
kenteen vuoksi.

Kaikissa kotimaisis
sa viljoissa viljan proteiinin rakenne 
on keliaakikon suolta tuhoava, kau
raa lukuun ottamatta.  Tämä tarkoit
taa sitä, että keliaakikon tulee vält
tää ruokavaliossaan vehnää, ruista, 
ja ohraa. 

Tärkeää on huomata, että näi
tä viljoja on muuallakin kuin jauhois
sa ja leivissä. Myös esimerkiksi pasta 
ja makaroni on valmistettu vehnäs
tä, ja ne kuuluvat tämän vuoksi väl

tettäviin elintarvikkeisiin. Samoin on 
mannaryynien ja useiden myslien ja 
murojen laita. 

Tuoteselosteet syyniin
Moniin elintarvikkeisiin on lisätty 
vehnätärkkelystä tai muuta glutee
nia sisältävää jauhoa muun muassa 
rakenteen parantamista varten. 

Tämän vuoksi kaikki kastikkeiden, 
jogurttien, valmispuurojen, välipa
latuotteiden ja muiden vastaavien 
tuotteiden selosteet on tarkistetta
va ja selvitettävä onko niihin mah
dollisesti lisätty sopimatonta viljaa. 

Useissa valmisruoissa, kuten liha
pullissa, murekkeissa, lihasäilykkeis
sä ja makkaroissa on käytetty korp
pujauhoja, jotka aiheuttavat oirei
ta keliaakikoille. Maitojauhe saattaa 
myös aiheuttaa heille oireita. 

Monet makeiset ja jäätelöt saat
tavat sisältää jäämiä esimerkiksi 
keksistä, vohvelista tai lakritsasta, ja 
nämä kaikki ovat myös keliaakikoil
le kiellettyjä tuotteita. Kaikkien ma
keisten tuoteselosteet on siis käytä
vä huolella läpi (myös suklaan!). 

Juomista olut on usein pantu juuri 
keliaakikoille kielletyistä viljalaaduis
ta, joten tässäkin tapauksessa oma 
sairaus on muistettava huomioida. 
Sama pätee kotikaljaan.

Keliakian diagnoosi ja oireet
Keliakia oireilee usein vatsakipuina, 

kroonisena ripulina, anemiana, vat
san turvotuksena, ilmavaivoina, ky
kenemättömyytenä sietää laktoo
sia ja mahdollisesti laihtumisena. 
Psyykkisiäkin ongelmia saattaa il
metä. Kasvuikäisillä lapsilla ja nuo
rilla saattaa esiintyä myös kasvuhäi
riöitä. 

Keliakiasta on olemassa myös 
iholla esiintyvä muoto, ihokeliakia. 
Ihokeliakiassa iholle syntyy kutiavaa 
rakkulaihottumaa ja suolen nukka 
on myös tässä muodossa usein huo
nossa kunnossa. 

Tätäkin keliakian muotoa hoide
taan ruokavaliohoidolla. Käytännös
sä kaikki keliakian oireet häviävät 
tarkalla ruokavaliohoidolla.

Keliakia diagnosoidaan verikokei
den ja koepalan avulla. Keliakiaa hoi
detaan ainoastaan ruokavaliohoi
dolla, joka kestää koko loppuelämän. 

On kuitenkin tärkeää, että glutee
nittomaan ruokavalioon ei siirrytä it
senäisesti ennen lääkärin diagnoo
sia. Jos gluteenitonta ruokavaliota 
on noudatettu ennen lääkärin tut
kimuksia, saattaa suolinukan tila ol
la ruokavalion ansiosta jo niin hyvin 
parantunut, ettei keliakiaa pystytä 
diagnosoimaan.

Henkilöt, joilla keliakia on diagnosoi
tu, voivat hakea Kelasta ruokavalio
korvausta, sillä gluteenittomat tuot
teet ovat jonkin verran muita vastaa
via elintarvikkeita kalliimpia. Kelan tuki 

Diabetes ja keliakia 
– autoimmuunisairauksia molemmat
Tyypin 1 diabetes ja keliakia ovat kummatkin 
autoimmuunisairauksia, joiden rinnakkaisesiintyminen 
on melko yleistä. Tyypin 2 diabeetikoiden keskuudessa 
keliakian esiintyminen on valtaväestöä yleisempää. 

on hieman reilu 20 euroa kuukaudessa. 
Lisäksi Suomessa on aktiivinen 

jäsenliitto, Suomen Keliakialiitto, jo
ka julkaisee niin jäsenlehteä kuin an
taa neuvoja ja vertaistukeakin. 

Keliaakikoille sopivat 
elintarvikkeet
Keliaakikoille sopivia tuotteita ovat 
peruna, riisi ja ulkomaiset viljat ku
ten hirssi ja tattari. Lisäksi maissi ja 
perunajauhoja käytetään gluteenit
tomissa tuotteissa runsaasti. 

Nykyään on onneksi monia herk
kuja tarjolla keliaakikoillekin (myös 
gluteenittomia oluita löytyy), ja kau
poissa muistetaan yhä tarkemmin 
merkitä tuotteiden gluteenittomuus 
pakettiin tai jo hyllypaikan viereen 
vihreällä ”gluteeniton”merkillä. Tä
mä helpottaa huomattavasti keliaa
kikon kaupassakäyntiä. 

Silti on muistettava varoa kahvi
loissa tai kaupan irtotiskillä, esimer
kiksi salaattia ostettaessa, mahdol

lista gluteenikontaminaatiota. 
Keliaakikot ovat nimittäin erittäin 

herkkiä gluteenille, ja heidän olisi ko
tonakin muistettava pitää omaa lei
pälautaa ja veistä erillään muun per
heen mahdollisesta leipälaudasta ja 
veitsestä, joilla käsitellään myös keli
aakikoille sopimattomia viljalajikkeita. 

Oma margariinipurkkikin olisi ke
liaakikolla hyvä olla, sillä monesti 
margariinin sekaan ajautuu voiveit
sen mukana murusia muun perheen 
mahdollisesti keliaakikolle sopimat
tomista leivistä. 

Ravintolassa ja työpaikkaruokalassa 
on gluteenittomuus ja kontaminaatio 
myös varmistettava. Työpaikkaruoka
lassa on usein melko hyvin merkitty
nä, mitkä ruokalajit ovat gluteenitto
mia. Tästä kertoo ruokalajin perässä 
oleva merkki G (gluteeniton). 

Gluteenitonta ruokavaliota nou
dattavalla on myös oikeus pyytää ja 
saada työpaikkaruokalassa glutee
nitonta leipää ja yksittäispakattu 

margariininappi kassalta. 
Ravintolassa kannattaa sen si

jaan pitää tiukka linja ja tiedustella 
käsitelläänkö gluteenittomat tuot
teet oikeasti niin, että ne eivät ole 
kosketuksissa gluteenia sisältävien 
tuotteiden kanssa.

Tarjonta parantunut
Nykyään useasta kahvilastakin saa 
jo gluteenitonta leipää, ja monis
sa ravintoloissa esimerkiksi täyte
tyn leipäannoksen tai salaattian
noksen lisäkeleivän voi vaihtaa glu
teenittomaan. Tätä kannattaa muis
taa kysellä ulkona syödessä ja kah
vitellessa. 

Usein tuotteen vaihtaminen glu
teenittomaan vaihtoehtoon ei ravin
toloissa ja kahviloissa edes maksa 
ylimääräistä. 

Muutamasta pääkaupunkiseu
dun ravintolasta saa nyky
ään gluteenitonta pastaa, 
ja gluteenitonta pizzaa on 

MONI ”KAURALEIPÄ” EI OLE 
LÄHELLEKÄÄN 100 % KAURASTA TEHTY, 
VAAN NE SISÄLTÄVÄT KESKIMÄÄRIN 5 % 
KAURAA, JA LOPUT JAUHOISTA OVAT VEHNÄÄ.

K

Teksti: Milka Virtanen
Tekstin tarkistanut: 
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Kaura-pähkinäleipä  
  
Ohje: Keliakialiitto
Muokannut: Milka Virtanen
Hiilihydraatit per leipä: noin 320
330 HH.
Jos viipaloit leivästä 12 viipaletta, 
on yhden leipäviipaleen hiilihyd
raattimäärä noin 25 HH.

Tässä on terveellinen pähkinäi
nen ja kaurainen, hyviä rasvoja si
sältävä leipä. Resepti on muuten 
helppo, mutta vaatii psylliumjau
heen käyttöä. Keskivaikea.

Resepti
5 dl vettä
1 pss kuivahiivaa
(1 tl suolaa)
2 tl psylliumkuorijauhetta
0,5 dl kypsää kaurarouhetta 
1 dl hasselpähkinää rouheena
0,5 dl maapähkinää rouheena
1,5 dl gluteenittomia kaurahiuta
leita
5,5 dl kuitupitoista gluteeniton
ta jauhoseosta (kuitua vähintään 6 
g/100 g)

Valmistus
1. Sekoita kuivahiiva jauhoihin. 
2. Lisää psyllium veteen ja anna 

turvota noin 10 min. 
3. Lämmitä neste mikroaaltouu

nissa lämpimäksi (+42C). 
4. Lisää nesteeseen suola, psyl

liumkuorijauhe, kaurarouhe, 
pähkinät ja kaurahiutaleet. 

5. Lisää lopuksi jauhoseos vähitel
len ja vatkaa tasaiseksi taikinak
si tehosekoittimen avulla. Jatka 
vatkausta vielä noin 5 min. 

6. Nosta taikina kahteen voidel
tuun korkeareunaiseen vuo
kaan. 

7. Kohota leipiä noin 20 min. läm
pimässä paikassa liinan alla. 

8. Ripottele leipien päälle kaura
hiutaleita. 

9. Paista 225asteisessa uunissa 
3040 min.

10. Tarjoa 60 % kasvisrasvapohjai
sen margariinin, vähäsuolaisen 
leikkeleen/kasvisrasvapohjai
sen juuston ja kurkun ja 
tomaatin kanssa!

tarjolla jo useissa paikoissa (muista 
kuitenkin että terveelliseen ja tasa
painoiseen ruokavalioon kuuluu piz
zaa vain harvoin!).

Kaura ei usein ole puhdasta
Vaikka kaura on nykytutkimusten 
valossa keliaakikoille sallittua, on 
huomioitava, että normaalit kaura
hiutaleet eivät välttämättä sovi keli
aakikoille, sillä ne ovat usein konta
minoituneet muiden viljojen kanssa. 
Tämän vuoksi myös kauratuotteista 
kannattaa aina tarkistaa niiden so
veltuvuus keliaakikolle. 

Gluteenittomuus on aina merkit
ty pakettiin. Lisäksi moni ”kauralei
pä” ei ole lähellekään 100 % kauras
ta tehty, vaan ne sisältävät keski
määrin 5 % kauraa, ja loput jauhois
ta ovat vehnää. 

Tämän vuoksi mitä tahansa kau
raleipää ei tule keliaakikon (tai ke
nenkään muunkaan herkkävatsai
sen, jolle vain kaura sopii) ostaa. 

Kaupassa myytävät 100 % kauralei
vät eivät nekään valitettavasti sovellu 
keliaakikoille, sillä niiden leipomisessa 
on alusjauhona käytetty ruisjauhoja. 

Kaupassa kaikki jauhotuotteet, jotka 
soveltuvat keliaakikoille ovat yleensä 
samassa hyllyssä peräkkäin, ja hyllys
sä on ”gluteeniton”merkintä. Samoin 
on toimittu leipien kohdalla. 

Keliakia ja diabetes
Kaura sopii erinomaisesti diabeeti
koille, sillä kauran liukoinen kuitu hi
dastaa verensokerin imeytymistä, 
helpottaa vatsan toimintaa ja paran
taa veren rasvaarvoja. 

Tämän vuoksi diabeetikkojen, niin 
keliakiaa sairastavien kuin sairasta
mattomienkin on erittäin suositelta
vaa ottaa osaksi ruokavaliotaan kau
rapuuro ja kauraleipä (keliakiaa sai
rastavien on vain valittava keliaaki
koille sopivat kauratuotteet). 

Keliakiaa sairastavien diabeetik
kojen on kuitenkin hyvä aloittaa pie
nillä kauramäärillä, sillä jotkut har
vat keliaakikot saattavat saada oirei
ta myös kaurasta. 

Tämän ei kuitenkaan oleteta joh

tuvan siitä, että kaura aiheuttai
si suolinukkavauriota, vaan ennem
minkin näiden ihmisten yleisestä yli
herkkyydestä ja allergisuudesta. Tä
mä on kuitenkin harvinaista. 

Kauran käytöllä ei ole ylärajaa, 
mutta omalle vatsalle ja suolistol
le sopiva kauran käyttömäärä löytyy 
yleensä kokeilemalla.

Monissa gluteenittomissa tuot
teissa sopimattomat viljat on korvat
tu peruna, maissi, riisi, hirssi ja 
tattarijauholla. Nämä tuotteet nos
tavat verensokeria nopeammin kuin 
kauratuotteet, ja sen vuoksi kaura
tuotteisiin kannattaa panostaa, jos 
suolisto vain kauraa kestää. 

Monesti gluteenittomissa tuot
teissa on käytetty enemmän rasvaa 
kuin tavallisissa vastaavissa tuot
teissa. Niiden käytön runsauteen on 
siksi hyvä kiinnittää huomiota. 

Lisäksi saatavilla on gluteenitto
mia jauhoja, jotka ovat tavallisia jau
hoja, joista on teollisesti poistet
tu gluteeni. Gluteenin poisto ei kos
kaan ole täydellistä, mutta näihin 
tuotteisiin jää niin vähän gluteenia, 
että se ei ole merkittävää. 

Tuotteissa, joissa lukee gluteeni
ton, on gluteenia enintään 20 mg/
kg, ja ne tuotteet, joissa lukee vä
hägluteeninen, sisältävät 20100 
mg/kg gluteenia.

Perusruokavalio sama
Muuten keliakiaa sairastaville diabee
tikoille suositeltava ruokavalio on täy
sin samanlainen kuin muillekin diabee
tikoille. Se sisältää paljon marjoja, he
delmiä ja kasviksia. Aterialla neljäsosa 
lautasesta tulisi täyttää uunijuureksil
la, perunalla tai riisillä. 

Kaikki proteiininlähteet, eli kana, 
kala ja liha sekä palkokasvit ovat ke
liaakikoille sallittuja. Samoin on kaik
kien rasvojen laita, mutta on syy
tä muistaa terveellisen ruokavalion 
pohja: suosi pehmeitä rasvoja ja väl
tä kovia rasvoja. 

Keliaakikoilla voi sairauden totea
misvaiheessa olla heikentynyt lak
toosinsietokyky suolinukan huonon 
kunnon vuoksi. Sen vuoksi laktoo

sia voi olla hyvä välttää gluteenitto
maan ruokavalioon siirtymisen alku
vaiheessa. 

Pikku hiljaa suolinukan parantuessa 
laktoosin sietokin paranee. Sitä on tur
ha välttää koko loppuelämäänsä, joll
ei laktoosiintoleranssia ole todettu.

Gluteeniton leivonta
Gluteenittomilla tuotteilla leipominen 
on melko haastavaa tottumattomalle. 
Tämä johtuu siitä, että gluteeni on jau
hon se osa, joka tuo jauhoon sitkon ja 
parantaa leipoutuvuutta. 

Tämän vuoksi gluteenittomas
sa leivonnassa käytetään usein psyl
liumjauhetta, joka parantaa hieman 
taikinan muokattavuutta. Psyllium
jauhetta liotetaan ennen leivontaa 
jonkin aikaa lämpimässä vedessä, 
ennen kuin se lisätään jauhoihin. 

Nykyään on saatavilla myös Jytte
jauhoja (tummia ja vaaleita), joihin psyl
lium on lisätty jo valmiiksi. Tämä no
peuttaa ja helpottaa leivontaa hieman. 

Keliaakikko pystyy myös kotona lei
pomaan paljon hyviä ruokia, jotka saat
tavat olla omaan diabetesruokavali
oon soveltuvampia kuin valmiit glutee
nittomat tuotteet (jotka saattavat si
sältää runsaasti kovaa rasvaa ja riisi, 
peruna ja maissijauhoja). 

Tässä muutamia reseptejä syk
syyn ja loppukesään – mutta muis
tathan, että gluteeniton leivonta on 
tavallista leivontaa haastavampaa. 
Kannattaa aloittaa helpommista re
septeistä, jollei ennen ole gluteenit
tomia tuotteita käyttänyt. 

Ei kannata lannistua, jos ensimmäi
sellä kerralla leivonnaisen ulkonäkö on 
hieman lässähtänyt! Tekemällä oppii!

Gluteeniton pannukakku  

Ohje: Milka Virtanen
(1 uunipellillinen, noin 12 palaa)
Hiilihydraatit (makeutusaineella 
leivottuna): 2530 HH (riippuu käy
tetyistä jauhoista ja maidosta) + 
1dl tuoreita marjoja 5 HH tai 1 rkl 
hilloa 5 HH

Tämä resepti on helppo, sillä 
pannukakkua tehdessä gluteenin 
tuomaa sitkoa ei tarvita. 

Resepti
4 munaa (tai jos rasvaarvosi ovat 
huonot 2 kokonaista munaa ja 4 
valkuaista)
1 l rasvatonta maitoa (tarvittaessa 
laktoositon tai hyla)
5 ½ dl gluteenittomia jauhoja 
(1 tl suolaa)
1 rkl sokeria tai leivonnan kestävää 
makeutusainetta (hylamaitoa käy
tettäessä ei välttämätöntä, sillä hy
lamaito on tavallista makeampaa)
½ dl rypsiöljyä

Valmistus
1. Vatkaa munien rakenne rikki ja 

sekoita joukkoon maito.
2. Sekoita jauhojen joukkoon soke

ri (ja suola).
3. Sekoita kuivat aineet munamai

tosekokseen.
4. Anna turvota 30 min. 
5. Levitä uunipellille leivinpaperi. 
6. Kaada pannukakkutaikina leivin

paperin päälle. 
7. Paista pannukakku 250 astees

sa uunin keskiosassa ensin 15 
min. Alenna lämpöä 225 astee
seen ja paista vielä n. 13 min tai 
kunnes pannukakun pinta on 
saanut kauniin värin. 

8. Tarjoa tuoreiden tai pakaste
marjojen kanssa tai pienen hillo
nokareen kanssa!

HUOM! Suolaisen pannukakun saat, 
kun jätät sokerin pois ja laita taiki
naan 1 tl suolaa. Suolaisen pannu
kakun sekaan voit laittaa myös sie
niä/ kinkkua/kasvisrasvapohjais
ta juustoraastetta. Myös makeaan 
pannukakkuun voi lisätä marjat jo 
paiston puolivälissä, jolloin ne up
poavat pannukakun sekaan.

Kaura-omenapullat 

Ohje: Keliakialiitto
Muokannut: Milka Virtanen
12 kpl (tosin riippuu koosta)
Hiilihydraatit (12 pullan mukaisesti 
ja makeutusaineella leivottuna): 35 
HH; ilman omenamarmeladia: 25 HH
Keskivaikea.

Resepti
3 dl rasvatonta maitoa (tarvittaessa 
hyla tai laktoositon)
1 pss kuivahiivaa
2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita 
1 muna (tai tarvittaessa 2 valkuaista)
1 1/2 dl sokeria tai kuumennuksen 
kestävää makeutusainetta
2 tl kardemummaa
(1/2 tl suolaa)
½ dl rypsiöljyä tai ¾ dl juoksevaa 
margariinia
1 dl gluteenitonta jauhoseosta 
3 dl vaaleaa tai tummaa Jyttejauhoa
Täyte:
250 g omenamarmeladia + 2 ome
naa pieninä kuutioina (halutessaan 
omenamarmeladin voi jättää pois)
Päälle:
½ dl juoksevaa margariinia
2 rkl fariinisokeria
1 1/2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita
1 tl kanelia

Valmistus
Jauha kaurahiutaleet hienoiksi kädel
lä murskaten. Sekoita kädenlämpöi
seen maitoon pieneen jauhomäärään 
sekoitettu kuivahiiva. Sekoita jouk
koon murskatut kaurahiutaleet, mu
na, sokeri/makeutusaine, kardemum
ma (ja suola). Lisää jauhot vähitellen 
sekä rasva. Vaivaa 5 minuuttia sähkö
vatkaimella, yleiskoneessa tai käsin. 

Annostele ja muotoile taikinasta 
pyöreitä pullia jauhotetuin käsin lei
vinpaperille. Painele pullat keskel
tä litteiksi jauhotetuin sormin. Koho
ta 2030 minuuttia lämpimässä pai
kassa. Voitele reunat munalla. Täytä 
omenamarmeladiseoksella ja ripot
tele pinnalle kauramuruseosta. Pais
ta 225 asteessa 810 minuuttia.

Voit tehdä pullat muffinivuokiin, jol
loin ne eivät helposti levähdä.

KAURAN KÄYTÖLLÄ EI 
OLE YLÄRAJAA, MUTTA 
OMALLE VATSALLE JA 
SUOLISTOLLE SOPIVA 
KAURAN KÄYTTÖMÄÄRÄ 
LÖYTYY YLEENSÄ 
KOKEILEMALLA.
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• Syö mahdollisimman monipuoli
sesti ja värikkäästi

• Täytä puolet lautasesta vihannek
silla

• Syö kalaa vähintään kaksi kertaa 
viikossa, lajia vaihdellen

• Pidä ruokavalio kasvispainotteise
na, mutta älä jätä lihaa kokonaan 
pois,

• esimerkiksi: kaksi kasvispäivää, 
kaksi lihapäivää ja kolme kalapäi
vää viikossa.

• jos siirrytään kokonaan kasvisruo
kavalioon muun muassa B12vita
miinin ja raudan saanti heikentyy

Käytä:
• marjoja ja hedelmiä aterioiden li

sänä, leivonnassa ja välipalana
• riittävästi öljyjä ruoanlaitossa ja 

salaatinkastikkeina

• 60 %:sta kasvisrasvapohjaista 
margariinia levitteenä

• täysjyvätuotteita vaaleiden ase
mesta

• vähärasvaisia tai rasvattomia mai
totuotteita vähintään neljä an
nosta päivässä,

• näin varmistat riittävän kalsiumin
saannin.

• huomaathan, että jos käytät luo
mutuotteita, ei niissä ole lisättyä 
Dvitamiinia 

• Muistathan kuitenkin, että Dvita
miinilisää suositellaan kaikille suo
malaisille talvisaikaan vähäisen 
auringonpaisteen vuoksi! Pelkäs
tään ravinnosta on Dvitamiinia 
vaikeaa saada riittävästi. Jos ravin
to ei koostu vähintään puolesta 
litrasta vitaminoitua maitoa päi
vittäin, vitaminoiduista rasvalevit

teistä ja kalasta ainakin kahdesti 
viikossa, on syytä käyttää Dvita
miinilisää 10–20 µg/vrk.

• Monipuolisella ruokavaliolla tur
vaat vitamiinien ja kivennäisainei
den saannin perusruokavaliosta.

     

Vitamiinit ja kivennäisaineet 
ravinnosta – ei purkista!

Lähteet: 

http://www.terveyskirjasto.fi/ 
terveysportti/tk.koti?p_artikkeli 
=dlk01044

http://www.martat.fi/ruoka/ravit
semus/ravitsemuksenabc/tietoa
ravintoaineista/vitamiinit/

Tarkistanut:  Ravitsemusterapeutti 
Berit Haglund 

Lähteet

http://www.keliakialiitto.fi/
liitto/keliakia/asiantuntija
neuvoston_suositukset/suo
situs_kauran_kaytosta/

http://www.terveyskirjasto.
fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=kel00041

RTY. Ravitsemus ja ruoka-
valiot, 2. painos, Helsinki, Di
eettimedia Oy, 1994.

Aro A, Mutanen M, Uusitupa 
M (toim). Ravitsemustiede, 
4. painos, Helsinki, Kustannus 
Oy Duodecim 2012. 

Gluteenittomat karjalanpiirakat

Ohje: http://keliakia.blogspot.
fi/2008/11/gluteenitonkarjalanpii
rakka.html
Muokannut: Milka Virtanen
(n. 30 kpl, riippuu koosta)
Hiilihydraatit: riippuu koosta, mutta jos 
valmistat 30 karjalanpiirakkaa tällä re
septillä, yhden hiilihydraattimäärä on 
1015 HH, jauhomerkeistä riippuen. 

Tämä ei ole enää aivan lasten leikkiä. 
Karjalanpiirakoiden teko ei ole help
poa tavallisillakaan jauhoilla, mutta 
gluteenittomilla jauhoilla se on vie
lä haastavampaa. Taikina kuivahtaa 
erittäin nopeasti, ja heti puikuloinnin 
jälkeen on piirakka täytettävä ja rypy
tettävä, jottei kakkara ehdi kuivahtaa 
ja repeä siten rypyttäessä. Suositte
len kuitenkin kokeilemaan, sillä maku 
on oikein maittava! 

Jos tuntuu, ettei aika ja uskallus 
kuitenkaan riitä karjalanpiirakoiden 
itse tekemiseen, suosittelen suures
ti kokeilemaan myös kaupan valmii
ta gluteenittomia karjalanpiirakoita. 
Monet niistä ovat yhtä hyviä kuin ta
vallisetkin riisipiirakat. 

Taikinan resepti:
2 dl lämmintä vettä
1 tl psylliumia
2 dl gluteenitonta jauhoseosta
3 dl tattarijauhoja
0,5 tl suolaa
0,5  1 dl rypsiöljyä

Riisipuuro keitetään aivan kuten ta
vallisiinkin karjalanpiirakoihin, eli val
mistetaan hieman normaalia kiin
teämpi riisipuuro ja jäähdytetään. 
Noin 1 litra riisipuuroa sopiva tälle 
ohjeelle.

Valmistus
1. Sekoita kulhossa vesi ja psyllium  

saa turvota 15 min. 
2. Sekoita kaikki muut aineet kulhos

sa. 
3. Vaivaa taikinaa pöydällä ja pyöritä 

3 cm paksuksi tangoksi. 
4. Leikkaa tangosta 2  3 cm pitkiä 

palasia ja pyöritä ne palloiksi.
5. Laita tattarijauhoja pieni kasa pöy

dälle ja litistä taikinapallo kasaan  
jauhota pallero molemmin puolin. 

6. Kaulitse littana pallo piirakkapuli
kalla pyöreäksi jauhokasassa. 

7. Laita taikinaympyrän keskelle riisi
puuroa ja rypytä reunat.

8. Paista piirakat + 225’C kunnes puu
ro saa pintaan hieman väriä. (HUOM! 
matalampi lämpö kuin normaalisti 
piirakoita paistettaessa!)

9. Kasta valmiit kuumat piirakat mar
gariinimaitoseoksessa ja anna 
vetäytyä liinan alla.

Teksti: Milka Virtanen
Kuva: Shutterstock
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Diabetes minussa 
kiinni on, ei pumppu
Diabeetikot eivät yleisesti tiedä, kuinka paljon 
pumppuhoito voi helpottaa elämää.

Olen elellyt insuliinipum
pun kanssa nyt noin 10 
kuukautta. Vaikka men
neitä ei pitäisi kaivella, ei
kä terveydestään ”jossi
tella”, olen oikeastaan su
rullinen, etten saanut 

pumppua jo 10 vuotta sitten, kun si
tä ensimmäisen kerran pyysin – niin 
paljon se on elämääni helpottanut. 

Tärkeissä asioissa olen yleensä 
suunnitelmallinen ja päättäväinen, 
joten olen ihmetellyt, miksi en silloin 
tarttunut asiaan tomerammin. Nyt 
olen ymmärtänyt, että en tiennyt 
pumpusta ja pumppuhoidosta tar
peeksi. En ollut edes nähnyt insulii
nipumppua ennen kuin sain omani. 

Diabetesyhdistyksessä työsken
nellessäni olen huomannut, että sa
ma ongelma on muillakin nuorilla ja 
aikuisilla 1tyypin diabeetikoilla. 

Monikaan ei tiedä tarpeeksi käytän
nön asioista pystyäkseen tekemään 
päätöstä pumppuhoitoon siirtymi
sestä, jos heille on sitä ehdotettu, tai 
ilmaistakseen kiinnostusta tästä hoi
tomuodosta hoitajalle tai lääkärille. 

Pätkä pumppuelämää 
käytännössä
Olen tavannut nuoria ja aikuisia, 
useimmiten naisia, jotka ovat kau
histelleet ajatusta siitä, että olisi
vat kiinni teknisessä laitteessa. Kun 
tämä asia tulee esille, napsautan 
pumpun letkun irti kanyylista, laitan 
pumpun pöydälle ja sanon: ”diabe
tes minussa kiinni on, ei pumppu”. 

Tarkoitukseni on tällä tavoin ha
vahduttaa ihmiset ajattelemaan, et
tä pumppu on vain hoitoväline, jon

ka käyttöä säätelee ihminen itse. 
Monikaan ei ole tiennyt, että ha

lutessaan voi vaikkapa lomamatkan 
ajaksi siirtyä piikkihoidolle. Kotiin 
tultua voi taas palata pumppuhoi
toon. Siirtymä toki kannattaa teh
dä tietoisesti ja hallitusti, ja pyytää 
apua hoitopaikasta. 

Tietysti pumppu on minussa kiin
ni jatkuvasti, mutta siihen tottuu 
hyvin nopeasti. Niin nopeasti, että 
minä en halua luopua siitä edes eri
tyistilanteissa. Niidenkin hoitaminen 
on paljon helpompaa pumpulla. 

Esimerkiksi kortisoniinjektion jäl
keen laitan pumpun annostelemaan 
perusinsuliiniohjelman 140 %:lla 
noin viikoksi. Puutalkoissa taas sää
dän sen 60 %:lle. 

Toinen näkökulma tulee usein 
esille varsinkin sellaisten nuor
ten miesten kanssa, joilla on fyysi
nen työ tai fyysistä kontaktia vaa
tiva harrastus. He ajattelevat, että 
pumppu ei kestä menossa mukana. 

Heille näytän pumpun irrotuksen, 
jolloin iholle jää vain kanyyli, jon
ka voi myös tarvittaessa ottaa pois. 
Jos voimme saunoa ilman pumppua, 
voimme myös harrastaa hetken il
man sitä ja tehdä mahdollisia korja
uksia sen jälkeen. 

Ensimmäiset kerrat menevät ve
rensokeria eri vaiheissa mittailles
sa ja opetellessa insuliinitarvetta lii
kunnan aikana ja sen jälkeen. Mutta 
niinhän se kaikkien uusien asioiden 
kanssa menee. 

Kerron ihmisille myös, miten paljon 
erilaisia vaihtoehtoja pumpun kuljetta
miseen on. Itse pidän työpäivinä pump
pua klipsissä housun tai hameen vyö

täröllä. Lenkillä, agilityssä ja nukkuessa 
pidän pumppua muilla tavoin. 

Markkinoilla on ratkaisuja, joilla 
pumpun saa kiinni muun muassa rei
teen, rintaliiveihin ja vyötärölle. Opti
maalinen paikka löytyy, kun käyttää 
vähän luovuutta.

Polttaa kesäkatu inskaa?
Ilmojen lämmetessä esiin nousi ky
symys insuliinin lämpötilasta, koska 
pumppu on erinomaisen hyvin aurin
gonsäteiden saatavilla. 

Oma diabeteshoitajani antoi vin
kiksi vetää ampulliin vain parin päivän 
annos ja vaihtaa näin ampullia useam
min kuin viileinä ajanjaksoina. 

Itse mietin lyhyemmän letkun hank
kimista 60cm pitkän tilalle. Sain 30cm 
letkun vasta kesäloman jälkeen.

Diabeteshoitajalla ei ollut tietoa 
pumpulle sopivasta Friokylmäpak
kauksesta, joita Diabetesyhdistyksen 
myymälässäkin on myynnissä. 

Emme ole saaneet asiakaspalautetta 
pumpun kylmäpakkauksesta, joten ryh
dyin koehenkilöksi täksi kesäksi.

Friopakkaus aktivoidaan kylmällä 
vedellä. Ajatus elintärkeän sähköisen 
laitteen laittamisesta kosteaan pus
siin on aluksi arveluttava. 

Pumpun pakkaus eroaa insuliiniky
nille tarkoitetusta pakkauksesta siten, 
että pumpun ympärille tulee yksi suo
japussi enemmän. Insuliinipumppu on 
myös roiskesuojattu, joten se kestää 
pientä kosteutta, mikä kylmäpakkauk
sesta haihtumisen myötä tulee. 

Pidin pumppua monta vuorokautta 
yhteen menoon Friopakkauksessa ja 
kaikki toimi hienosti. Paristojakaan ei 
kulunut sen enempää kuin tavallisesti. 

Aktivoin pakkauksen kylmällä ve
dellä illalla, annoin sen levätä yön yli ja 
aamulla sujautin pumpun sinne. Näin 
pakkauksesta tuli pintakuiva ennen 

käyttöä. Pakkausta ei kannata aktivoi
da aivan pinkeäksi, muuten pumppu 
ei mahdu sinne. 

Pumppupusseja on saatavilla sinise
nä, punaisena ja mustana. Uloimmassa 
pussissa on lenkki vyökiinnitystä varten. 

Lisää palveluja ykköstyypeille?
PSDY pyrkii laajentamaan palveluitaan 
ykköstyypin diabeetikoille. Syksyllä laa
jentuvien lääkäripalveluiden sekä diabe
teshoitajan ja terapeuttien vastaanot
tojen lisäksi olemme perustaneet ver
taistukiryhmän erityisesti aktiivisessa 
elämänvaiheessa oleville diabeetikoille. 

Olemme myös laajentamassa myy
mälämme valikoimaa pumpputuottei
siin. Neuvottelut valmistajien kanssa 
ovat aluillaan. Näistä mainittakoon pe
rinteisten tuotteiden lisäksi ruotsalai
nen pumppualusvaatekeksintö. Olem
me saaneet muutamia näytekappaleita 
myymälään ja testikäyttöön. 

Pumpputarvikkeista kannattaa ky
syä lisää syyskuun jälkeen!  

MARKKINOILLA ON 
RATKAISUJA, JOILLA PUMPUN 
SAA KIINNI MUUN MUASSA 
REITEEN, RINTALIIVEIHIN 
JA VYÖTÄRÖLLE.

O

Tule tutustumaan pumppuun live
nä tiistaina 15.10 klo 1517! Näytän 
pumppuani, ja voit kysyä pumpun käy
töstä, mutta varsinaista hoidonohja
usta ei tässä tilaisuudessa anneta. 
      Tapahtumaosiosta näet vertais
ryhmien kokoontumisajat sekä lisä
tiedot ykköstyyppien viikonloppu
kurssista Lahdessa, ihanassa taide 
ja hyvinvointitila Auvossa  
5.6.10.2013

Teksti: Pia Laine
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Suomen metsän väripilkut

Tunnetuimpia ovat marjat. 
Niistä saa runsaasti vita
miineja ja antioksidantte
ja. Marjoja on helppo lisä
tä ruokien sekaan ja niitä 
voi napostella ihan sellai
senaankin. 

Jos kunto kestää, kannattaa läh
teä itse metsälle.  Siinä sekä säästää 
rahaa että saa hyvää hyötyliikuntaa. 
Vaeltelu metsässä, kaukana melusta ja 
saasteista, tekee hyvää myös mielelle. 

Sieni tai marjaretken ei aina tar
vitse olla monta tuntia kestävä reissu, 
vaan mökin metsästä voi käydä kerää
mässä vaikka vain muutaman desilit

ran marjoja. Ne voi sitten lisätä välipa
lakahvin kanssa tarjottavaan rahkaan 
tai aamupuuron sekaan!

Marjojen ravintosisältö on par
haimmillaan joko tuoreena tai pa
kastettuna. Hilloksi tai sopaksi keit
täminen ja mehustaminen tuhoaa 
enemmän marjojen antioksidantteja 
kuin pakastaminen. Jos siis kerralla 
keräät paljon marjoja, on paras vaih
toehto pakastaa se osa, jota et sa
man tien käytä.

Vastoin aiempaa uskomusta mar
jat säilyvät hyvin pakkasessa ilman 
sokerointiakin. Diabeetikkokin voi 
siis hyvin säilöä marjoja syksyksi ja 

talveksi pakkaseensa. 
Jos omat marjat pääsevät lop

pumaan pakkasesta ennen uuden 
marjakauden alkua, on kaupan pa
kastelokerossa usein tarjolla suo
malaisia mansikoita, mustikoita ja 
herukoita. Omien marjojen loppumi
nen pakkasesta ei siis ole syy jättää 
marjoja pois ruokavaliostaan. 

Tarkasta kaupassa marjojen al
kuperä, sillä muita kuin suomalaisia 
pakastemarjoja ei suositella syötä
väksi keittämättä. Niissä voi piillä vi
ruksia. 

Elintarviketurvallisuusvirasto oh
jeistaa kuumentamaan ulkomaiset 
pakastemarjat aina kauttaaltaan vä
hintään 5 minuutin ajan 90 astees
sa tai keittämään 2 minuutin ajan.

Parempia antioksidantteja
Marjojen syöntiä kannattaa jatkaa 
läpi vuoden, sillä niissä ei ole paljoa 
energiaa, mutta niiden kokonaisan
tioksidanttipitoisuudet ovat ruoka
aineryhmien parhaimpia. 

Antioksidantit (kuten E, C ja Avi
tamiinien esiasteet) estävät elimis
tön rasvojen hapettumista. Antioksi
danttien toiminta voi ehkäistä syöpää 
ja ihon ennenaikaista vanhenemista. 

Marjojen ja muiden antioksidant
tien lähteiden (kuten omenien, vi
hannesten ja yrttien) syöminen on 
tärkeää, sillä tutkimusten mukaan 
antioksidanttien vaikutukset ovat 
turvallisimpia ja terveellisimpiä juuri 
ravinnosta, ei lisistä saatuina. 

Lisäksi marjat ovat maukas ja aito 
lisä niin jogurtteihin, puuroihin kuin 
jälkiruokiinkin. Rahkat ja jogurtit on 
hyvä aina tehdä itse sekoittamalla 

Teksti: 
Milka Virtanen

Tekstin tarkistanut: 
Ravitsemusterapeutti 

Berit Haglund
Kuvat: Eija Haapanen 

ja Shutterstock

Suomen metsän antimia kannattaa näin kesän lopulla ja syksyn alkaessa käyttää hyväkseen. 
Metsästä löytyy ilmaiseksi paljon hyvää ja terveellistä ravintoa.

maustamatonta vähärasvaista rah
kaa tai jogurttia marjojen kanssa. 

Kaupasta ostetuissa valmisrah
koissa ja jogurteissa on paljon lisät
tyä sokeria. Itse marjojen osuus jää 
usein alle kymmeneen prosenttiin.

Kuituja ja vitamiineja
Monet marjat sisältävät melko paljon 
kuituja, mikä auttaa pitämään näl
kää loitolla ja tasapainottaa vatsan 
toimintaa ja suolen hyvinvointia. 

Marjoista eniten kuituja on lakas
sa, tyrnimarjoissa ja mustaherukas
sa. Näissä kuitua on noin 6g/100g. 
Vähiten kuitua on mansikassa ja 
puolukassa, vain noin 2g/100g. 

Koska marjoissa on melko hyvin 
kuituja eikä niissä ole suuria määriä 
hiilihydraatteja, ne sopivat erinomai
sesti myös diabeetikkojen ruokava
lioon. 23 desilitraa marjoja sisältää 
noin 10 grammaa hiilihydraatteja. 

C ja Evitamiineja löytyy marjois
ta eniten tyrnistä, mustaherukas
ta ja lakasta. Cvitamiinin suositelta
va saanti aikuisille on vähintään 75 
mg vuorokaudessa. Jo alle 100 gram
maa niin edellä mainittuja marjoja 

kuin pihlajanmarjaakin täyttää päi
vän saantisuosituksen. 

Evitamiinin saantisuositus on 
miehille 10 mg vuorokaudessa ja 
naisille 8 mg. Tämä suositus täyt
tyy 23 desilitrasta tyrniä, lakkaa tai 
mustaherukkaa. 

Juolukka on vitamiinipommi
Mustikan lisäksi metsästä kannattaa 
poimia juolukoita, joita monet usein 
karttavat niiden hieman laimean 
maun vuoksi. 

Juolukassa on kuitenkin enem
män Cvitamiinia kuin mustikas
sa ja jopa paremmat hiven ja ki
vennäisainepitoisuudet kuin puolu
kassa. Juolukat kannattaa siis kerä
tä metsästä talteen ja sekoittaa esi
merkiksi mustikan kanssa – tällöin 
saa sekä makua että runsaammin ki
vennäisaineita ja vitamiineja!

Antioksidantteja on vitamiinien li
säksi fenolisissa yhdisteissä. Feno
lisia yhdisteitä on erityisen paljon 
mustikassa, juolukassa, puolukassa 
ja variksenmarjassa, siis enemmän 
kuin omenassa tai teessä. 

Fenolisten yhdisteiden on todet
tu hillitsevän bakteerien ja virusten 
kasvua sekä mahdollisesti ehkäise
vän syöpää. 

Marjoissa on erinomainen nat
riumkalium suhde, joten ne so
pivat hyvin myös verenpainettaan 
tarkkailevan ruokavalioon. Kaliumia 
on eniten pihlajanmarjassa, vadel
massa ja karpalossa. 

Marjat ja energia
Marjat ovat vähäenergisiä. Karpalos
sa on vain hieman yli 20 kcal/100g ja 
metsämustikassa, puolukassa, pih
lajanmarjassa ja vadelmassa hieman 
yli 30 kcal/100g. Lakassa ja mansi
kassa on noin 44 kcal/100 grammaa. 

Tyrnissä ja ruusunmarjassa sen si
jaan on tuplasti energiaa muihin mar
joihin nähden, tyrnissä hieman vajaa 
80 kaloria ja ruusunmarjassa hieman 
yli 90 kcal/100g. Myös pensasmusti
kassa energiaa on yli 60 kcal/100g. Näi
den marjojen syöntimääriä kannattaa 
laihduttajan siis tarkkailla. 

Missä marjoja voi käyttää?
Ruokavaliota on helppo keventää 
ja muuttaa terveellisempään suun
taan lisäämällä marjoja eri ruokien 
sekaan. Esimerkiksi leipään tai liha
murekkeen ja –pullien sekaan voi li
sätä puolukoita tai karpaloita. 

Samat marjat toimivat erinomai
sesti myös lihan kanssa tarjottavissa 
kastikkeissa. Salaatin sekaan sopivat 
hyvin mustikat ja juolukat. 

Kaikki marjat sopivat erinomai
sesti jälkiruokiin ja smoothieihin. 
Puuroon sopii erinomaisesti puoluk
ka, mutta myös mustikkaa tai heru
koita kannattaa kokeilla. Jogurttiin, 
viiliin ja rahkaan kannattaa sekoit
taa marjoja. 

Terveellisen makeahkon jälkiruo
an saa levittämällä vaniljasokeril
la maustettua maustamatonta tuo
rejuustoa paahtoleivän päälle omien 
lempimarjojen kera!

Lähteet: 

Moisio S, Nappa K, Metsän ma
kuja. 1. painos, Keuruu, Kustan
nusosakeyhtiö Otava, 2005.
Fineli. (siteerattu 27.5.2013). 
www.fineli.fi

Terveyskirjasto. Antioksidan
tit. (siteerattu 27.7.2013). 
http://www.terveyskirjasto.
fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=alg00092

Evira. Ulkomaiset pakastemarjat. 
(siteerattu 27.5.2013). http://
www.evira.fi/portal/fi/elintar
vikkeet/tietoa_elintarvikkeis
ta/elintarvikevaarat/elintar
vikkeiden_kayton_rajoitukset/
ulkomaiset+pakastemarjat/

VASTOIN AIEMPAA 
USKOMUSTA MARJAT 
SÄILYVÄT HYVIN 
PAKKASESSA ILMAN 
SOKEROINTIAKIN.

Jos kunto kestää, kannattaa lähteä 
itse metsälle.  Siinä sekä säästää rahaa 
että saa hyvää hyötyliikuntaa. Vaeltelu 
metsässä, kaukana melusta ja saasteis
ta, tekee hyvää myös mielelle. 

T
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hiutaleita (sisältää runsaasti Bvita
miinia) sekä Chia siemeniä (Rainfo
rest Foods). 

Makujen sinfoniaa voi värittää 
kookoshiutaleilla, kuivatulla mintulla 
tai muilla yrteillä. Mantelit, pähkinät 
ja siemenet tuovat omat vivahteen
sa smootheihin ja kokeilemalla roh
keasti yllättäväkin makuyhdistelmä 
voi toimia upeasti.

Avocado, Camelina, ym. öljyjä 
kannattaa käyttää vaihdellen, mutta 
luomurypsiöljyn maku on niin vah
va, että se hallitsee liikaa, joten siitä 
olemme luopuneet smoothiessa. 

Jos käytät jääpaloja tai pakaste
mansikoita tms. kylmää, niin huomi
oithan, että kookosöljy ei pysy juok
sevana vaan paakkuuntuu kylmästä. 

Muutamia kertoja ovat kokeilu
ni menneet hieman överiksi. Silloin 
kookospalmusokeri tai makusiirappi 
on pelastanut luovuusintoiluni.

Säilyy seuraavaan päivään
Smoothiet säilyvät oikein hyvin jää
kaapissa seuraavaan päivään, joten 
meillä aamut alkavat smoothieilla ja 
koulunjälkeen välipalalle on toinen 
lasillinen. 

Joka ilta tehdään sitten uudet 
satsit seuraavaa päivääkin ajatellen. 
Helppoa, nopeaa ja taatusti hyvää ja 
laadukasta ravintoa vitamiineineen 
ja öljyineen!

Viikonloppuisin pursotan hieman 
kermavaahtoa ja laitan strösseliä, ja 
näyttävä herkkujuoma kauniissa la
sissa pillin kera on taatusti haluttu! 
(Hiilareita per lasillinen kertyy 1525 
grammaa aineista riippuen). 

Ihania smoothiereseptejä löytyy 
jo joka paikasta, ilmaisjakelulehdis
tä lähtien.

Hurraa Smoothiet, jotka ovat pe
lastaneet nopeudellaan ja helppou

dellaan perheemme arkea ja jotka 
pitävät aktiivisen diabeetikkokoulu
laisen ravitsemuksen hyvällä mallil
la! (lisäravinteita kuten kalaöljyä ja 
Dvitamiinia unohtamatta!) 

Niin ja se tiedonhankintaoperaa
tioni  – se jatkuu edelleen aktiivises
ti, mutta nyt hyvällä fiiliksellä!

Mikserit surraamaan ja vitamiinit syk
syn viimoja vastustamaan. Smoothi
en ohjeet www.psdiabetes.fi

Toivottelee Diplomi luontaistera
peutti Tuija Korhonen  

Aluksi etsimme selviyty
miskeinoja, mikä oli pe
lottavaa. Sen on nyt kor
vannut äärimmäisen mie
lenkiintoinen tutkiminen: 
otamme selvää ruokaai
neiden vaikutuksesta ja li

säravinteiden merkityksestä ihmi
sen kokonaisvaltaisen ja tasapainoi
sen hyvinvoinnin kannalta. 

Kirjallisuutta onkin tarjolla laidas
ta laitaan! On pidettävä järki päässä, 
ettei hurahda ”yhteen ja ainoaan oi
keaan tapaan”, kuinka diabeetikko
jen tulisi syödä.

On käyty ravitsemusterapeuttien 
vastaanotolla, Paula Heinosen Ter
veyden Tukipilarit kurssimoduuleil
la, on ostettu diabeetikon keittokir
jaa ja kirjoja hormoneista, hyvistä 
rasvoista ja Dvitamiinista, vähähii
larisesta ruokavaliosta ja glykeemi
sistä indekseistä jne. 

Kaikista lukemistani kirjoista, ar
tikkeleista ja kursseista olen saanut 
aina jotakin hyvää, mutta kuinka so
veltaa kaikki hieno tieto jokapäiväi

seen arkeen!? 
Ja vielä niin, ettei se itsessään se

koita vaativuudellaan perheen aika
tauluja tms. Arki kun on koululais
perheissä hektistä harrastuksineen, 
murrosikineen ja vanhempien omine 
kiireineen. 

Arjen auttaja
Vastaus on lyhyt ja pehmeäsointui
nen ”Smoothie”. 

Ah, tuo ihana aamukiireen autta
ja, välipalalla energian tuoja ja illan 
pikkunälän terveellinen sammuttaja. 

Pienillä muutoksilla voi loihtia näyt
täviä herkkuja tai piristäviä energia
pommeja. Vain mielikuvitus on raja
na ja taatusti kaikki tykkäävät! (kun
han aloitat perheelle tutuista raaka
aineista).

Kaikki marjat – happamatkin ku
ten puolukka ja punaviinimarja, joita 
ei meidän koululaiset muuten söisi – 
soveltuvat oivallisesti smoothieen. 

Samoin avocadot, terveelliset 
omegoja sisältävät öljyt, pellavarou
heet ym. häviävät hedelmien ja mar

jojen ihanaan sinfoniaan. 
Smoothiesta saa todella ravitse

van ja terveellisen ”aterian”, jossa 
on kohtuullisesti hiilareita, runsaas
ti hyviä kuituja, vitamiineja ja prote
iineja Vihannessmoothiet ovat oma 
lukunsa.

Perusaineet kaapissa
Itse olemme mieltyneet pitämään 
seuraavia ruokaaineita aina kaapis
samme: 

Luomu kaurajuoma (Oatly) tai  A
maustamaton jogurtti ovat smoothi
en perusaineina, sekä maustamaton 
jugurttirahka tai kermarahka. 

Kotimaisia marjoja sekä hedelmiä, 
ja ulkolaisetkin mieluiten luomui
na niin pitkälti kuin mahdollista (mm. 
banaanit ja omenat).

Koska pidämme hieman ”tuh
dimmista” juomista, lisäämme sin
ne esimerkiksi paahdettua rouhittua 
pellavaa+puolukkaa (Luomu 24 Va
lo) tai luomukaurahiutaleita. 

Samoin marjajauhoja (erilaisia), 
hamppuproteiinijauhoa, oluthiiva

Siitä on jo puolitoista vuotta, kun saimme kuulla 11-vuotiaan esikoispoikamme sairastavan diabetesta. 
Pääsiäislomaan ajoittunut yllätys oli pommi koko perheelle. Alkujärkytyksestä selvittyämme 
käynnistimme ison tiedonhankintaoperaation. Se jatkuu vieläkin, mutta on muuttanut muotoaan. 

Hurraahuuto 
Smoothielle!

O
”VAIN MIELIKUVITUS 
ON RAJANA JA 
TAATUSTI KAIKKI 
TYKKÄÄVÄT!”

Teksti: Tuija Korhonen
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Pieni, mutta sitäkin sit
keämpi retkueemme ko
koontui 18.6. klo 17 Kirk
konummen Rautatiease
malla mukanaan pyörät, 
kypärät ja mikä tärkeintä, 
ne makkarat.

Vaikka tapahtumaan oli tilattu 
auringonpaistetta, lähdettiin mat
kaan tummien pilvien luvatessa il
taan sadetta. Pieni ripsiminen tuskin 
ketään haittaa, ajattelimme, ja kään
simme stongat kohti kauniita met
sämaisemia. 

No ripsimiseksihän se ei vain jää
nyt. Jo menomatkalla olivat vaatteet 
aivan läpimärät. 

Siinä tuli päästeltyä ärräpää jos 
toinenkin. Kukas hullu nyt lähtee 
polkemaan kylmiltään kevyet 50 ki
lometriä ja vielä kaatosateeseen! 

Positiivisuus esiin
Onneksi pyöräilyharrastajat, Juha ja 
Tero, saivat karkotettua negatiivi
set ajatukset mielestäni ja suhtau
tumaan asiaan positiivisesti: kaunis 
luonto, hyvä tie, liikuntaa ja erittäin 
kivaa seuraa.

Perillä Porkkalanniemellä odot
ti valmis hiillos ja saimme heti purta
vaa. Se olikin hyvä, sillä 25 km pyö

räilyä ilman pysähdyksiä laskee so
kereita yllättävän paljon. 

Levähdyksen ja tankkauksen jäl
keen käännyimme takaisin kohti 
Kirkkonummea. Paluumatka tuntuu 
yleensä aina lyhyemmältä kuin me
nomatka. Tällä kertaa paluu tuntui 
myös koko kropassa. 

Liikunnan ilo peittosi kuitenkin 
pienet mustelmat ja asemalle rul
lailtiin voittajafiiliksen saattelema
na. Onnistuimme polkemaan 50 kilo
metriä ja vielä ihan kunnialla! 

Evästauolla esiin ilmestynyt ilta
aurinko sai myös aikaan iloisen tun
nelman: tätä täytyy kokeilla uudes
taan ja vielä siinä kivassa seurassa.

Ajatusten vaihtoa
Seura onkin juuri se, miksi tällaiselle 
retkelle kannattaa lähteä. 

Tahti ei ollut huippuvauhteja hi
povaa, vaan etenimme rauhallisim
man polkijan mukaisesti. Pyörän sa
tulassa ehtii rupatella, ja kun mat
ka ei ole ihan lyhyt, saa tutustuttua 
matkakumppaneihin kunnolla. 

Tuli jaettua diabeteksen ilot ja su
rut, liikunnan vaikutukset verenso
kereihin ja miten pumppu toimii ur
heillessa. Jokainen osallistuja sai 
varmasti illan aikana uutta tietoa ja 

potkua omahoitoonsa. 
Kaikkein parasta pyöräretkessä 

oli ehkä se, että emme vain istuneet 
luentosalissa kuuntelemassa alus
tuksia liikunnasta ja diabeteksesta, 
vaan todella liikuimme ja kohotimme 
ehkä vähän kuntoakin! :)

   Nelli

Liikuntatoimikunta järjesti aikuisille kesäisen polkupyöräretken 
Kirkkonummella. Reitti kulki asfalttiteitä pitkin Porkkalanniemeen, 
jossa oli järjestetty evästauko kera makkaroiden ja mehujen. 

Vertaistukea 
pyöräillen

Puolivälin makkaranpaistotauolla. Iha
na kesäsää, upeat maisemat!

JOKAINEN 
OSALLISTUJA SAI 
VARMASTI ILLAN 
AIKANA UUTTA 
TIETOA JA POTKUA 
OMAHOITOONSA.

PS. Seuraava pyöräretki jär
jestetään sunnuntaina 29.9. 
Lähtö on Espoon keskukses
ta ja määränpäänä Suomen 
luontokeskus Haltia Nuuksios
sa. Mukana matkassa on myös 
Kirkkonummen konkaripyöräi
lijöitä! ;) Lue lisää tapahtumis
ta, matkat ja retket –osiosta.

P
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Uusitupa pohti tyypin 2. diabe-
teksen syntyyn vaikuttavia te-
kijöitä seuraavasti:

1. Ylipaino. Kodin ja perheen mer
kitys, yleensä ylipaino on koko 
perheen ongelma, silloin kun se 
on ongelma. Ylipainoa tulisi vält
tää, varsinkin jos kuuluu riskiryh
mään ja suvussa on diabetesta.

2. Istuminen on yksi riskitekijöis
tä. Pitkäjaksoinen istuminen ei 
ole hyväksi, sanoo tutkimus.

3. Stressi saattaa aktivoida piile
vänä pysytelleen diabeteksen.

4. Liikunnan puute. Säännöllinen 
liikunta puolittaa diabetesris
kin, vaikka paino ei muuttuisi
kaan. Liiku reippaasti vähintään 
neljä tuntia viikossa.

5. Ruoan laatu. Ruoan laadulla 
voidaan vaikuttaa terveyteen, 
vaikka paino ei muuttuisikaan. 

Seuraavat asiat ovat Uusitu-
van mukaan puhuttaneet asi-
antuntijoita tyypin 1. diabe-
teksen synnyssä:  

1. Onko syynä se, että Suomi on 
liian puhdas maa? Ehkä. 

2. Mikä on maitoproteiinin ja veh
nän merkitys diabeteksen syn
nyssä? Asiantuntijat eivät ole 
yksimielisiä, mutta ainakin se 
on selvää, että mikäli mahdol
lista, niin äidin tulisi imettää 

pienokaistaan vähintään puo
li vuotta syntymän jälkeen. 
Imettäminen suojaa lasta mo
nelta taudilta ja antaa vahvan 
alun koko elämälle.

3. Dvitamiinin puutos? Dvita
miinia saa auringosta, mutta 
vain silloin, kun oma varjosi on 
lyhyempi kuin sinä itse ja sil
loinkin pitää kulkea ilman pai
taa. Meillä Suomessa on ke
sä lyhyt ja talvi pitkä ja pimeä. 
Tästä syystä suomalaisten tu

lisi ottaa Dvitamiinilisää pur
kista ainakin talvikauden ajan.

4. Enterovirukset ja niiden mer
kitys? Usein ennen 1. tyypin 
diabeteksen puhkeamista on 
henkilö sairastanut jonkinas
teisen flunssan ja jälkitautina 
on puhjennut diabetes. Tätä 
tutkitaan yhä.

5. Pituuskasvun merkitys? Nopea 
kasvu ylikuormittaa beetasolu
ja ja altistaa siten immunologi
sille muutoksille.

Kaksipäiväisessä seminaaris-
sa asiantuntijat, toinen toi-
sensa jälkeen, pitivät oman 
luentonsa, mutta muutamas-
ta asiasta kaikki olivat yksi-
mielisiä, tärkeitä asioita ovat:

1. Terveelliset elintavat, sään
nöllinen uni

2. Päivittäinen puolen tunnin lii
kunta (kestävyys + voimahar
joittelu, eri päivinä)

3. Terveellinen ruoka
4. Hyvä mieli ja positiivinen 

asenne, läheiset ihmiset
5. Hoitoon sitoutuminen ja hyvä 

hoitosuhde

Perusravinto kunniaan
Rasvainen kala, mustikka ja täysjyvä
vilja, erityisesti ruis, osana terveel
listä ruokavaliota, ovat tutkimuksien 
mukaan parantaneet sokeriaineen
vaihduntaa, valtimon sisäpinnan toi
mintaa ja veren seerumin tulehdus
tekijöitä, jotka liittyvät lisääntynee
seen riskiin sairastua valtimotautei
hin ja tyypin 2. diabetekseen. Ryp
siöljy ja oliiviöljy ovat erinomaisia ra
vintorasvoja ja pähkinöitä ei pidä 
unohtaa, sillä myös pähkinöissä on 
hyviä rasvoja.   

”LIIKUNTAA 
TULISI HARRASTAA 

VÄHINTÄÄN 
PUOLI TUNTIA 

PÄIVÄSSÄ.”

Istuminen 
vaarantaa terveytesi
Uusimmissa tutkimuksissa on 
selkeästi osoitettu, että pitkään 
paikalla istuminen on vahingollista 
terveydelle. Vähintään kahden 
tunnin välein tulisi nousta 
seisomaan ja kävellä muutama askel, 
jotta verenkierto aktivoituisi.

Liikuntaa tulisi harrastaa vähin
tään puoli tuntia päivässä ja jo
ka päivä. Kävely, tanssi, uin
ti ja pyöräily ovat oivallisia ta
poja liikkua ja jos siihen vielä li
sää lihaskuntoharjoittelun, niin 
sen on todettu tehokkaasti aut

tavan myös hyvän sokeritasapainon saa
vuttamisessa. (Katriina KukkonenHarju
la, lääketieteen ja kirurgian tohtori, UKK
instituutti)

Diabeteksen syntyyn johtavat tekijät
Professori Matti Uusitupa pohti puheen
vuorossaan diabeteksen syntyä ja miksi 
Suomessa on eniten tyypin 1. diabeetikoi
ta suhteutettuna väkilukuun. Perussa on 
vähiten 1. tyypin diabeetikkoja.

L

Diabetes 2013 näyt
töön perustuva hoito 
seminaarin satoa.

Teksti: Tarja Hartman
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Jos tavoitteenasi on pai
nonhallinta tai pudotus, 
kannattaa tulla mukaan 
syyskuussa alkavaan ve
tämääni painonhallinta
ryhmään. En tule opetta
maan ihmedieettejä enkä 

pikakikkoja painonpudotukseen. Ta
voitteena on opetella pysyvää pai
nonhallintaa, jonka avulla paino ei 
ainoastaan putoa vaan myös pysyy 
halutuissa lukemissa.

Ryhmässä tutustumme syvälli
sesti ravitsemuksen maailmaan. Tu
let oppimaan mikä rasva oikeasti on 
terveellisintä, minkä mukaan hiili
hydraatit kannattaa valita ja mit
kä asiat lihottavat eniten. Emme 
kuitenkaan käytä kaikkea aikaam
me ruokien ravintosisällön opette
luun – vähintään yhtä tärkeä roo
li on syömisen psykologiassa ja hal
linnassa, tavoitteiden asettamises
sa ja oman motivaation tutkiskelus
sa. Haluan luoda ryhmään keskus
televan ilmapiirin, jossa tapaamiset 

rakentuvat ryhmäläisten omien läh
tökohtien – ei power pointsulkeis
ten – ympärille.

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, 
on tuki ryhmän jäsenten kesken. Tuki 
samassa tilanteessa olevien ihmisten 
kesken saattaa olla juuri se viimeinen 
pala, jonka avulla saat palaset loksah
tamaan omassa painonhallinnassasi. 
Ryhmän vetäjänä toimii allekirjoitta
nut – laillistettu ravitsemusterapeut
ti, painonhallintaohjaaja ja personal 
trainer. Teen parhaani ettei tapaami
sista puutu huumoria, pilkettä silmä
kulmassa ja välitöntä, avointa meinin
kiä. Toivotan sinut lämpimästi terve
tulleeksi mukaan! Toivottavasti näh
dään Kampissa!

Kokoontumispäivät: 18.9., 25.9., 
2.10., 9.10., 23.10., 6.11., 4.12., 
18.12., 8.1. ja 22.1. Ensimmäinen 
ryhmä klo 17–18 ja toinen ryhmä 
klo 18–19. Os. Malminkatu 24 D 38, 
00100 Helsinki. Ilmoittautuminen 
sähköpostilla toimisto@psdiabetes.
fi tai soittamalla 050 562 9446.  

Ystävällisin terveisin,
Petteri Lindblad
Terveystieteiden maisteri & 
laillistettu ravitsemusterapeutti
Painonhallintaohjaaja
Personal trainer

J

Tervetuloa mukaan 
painonhallintaryhmään!

Aina on toivoa
Elämäntavan muutos on aina prosessi, joka vaatii aikaa. Tämä koskee niin laihduttajia, 
tupakanpolton lopettajia, liikunnan aloittajia, alkoholinkäytön lopettajia ja vähentäjiä. 
Mieli tarvitsee aikaa sopeutuakseen uuteen systeemiin, sillä kiireellä toteutetut 
muutokset eivät pysy ja tilanne palaa ennalleen.

Moni muutoksen haluaja 
ajattelee usein, ettei siitä 
tule mitään, kun ei ole tul
lut ennenkään.

Samoin hoitopaikoissa voi 
olla tuntemuksia, että joku 
on ns. ”toivoton” tapaus.

Ihmeitä tapahtuu, sillä elämä on 
opettanut, että aina on toivoa. Ih
me tapahtuu, kun vuosikausia muu
tosta yrittänyt saa sen pysyvästi ai
kaiseksi. Tällöin ajatellaan, että kaik
ki edeltäneet toimenpiteet; apu, tu
ki, vastoinkäymiset ja niiden työstä
minen, pettymykset, onnistumiset 
ja keinojen lisääntyminen, lopulta 
tuottaa tuloksen. Toisen ihmisen tu
ki on useimmille ensiarvoisen tär
keää ja sen varaan muutos usein ra
kentuukin. Tutkimukset ovat osoit
taneet psykoterapioissa, että ratkai
sevin seikka terapian onnistumises
sa on asiakkaan ja psykoterapeutin 
välinen hyvä yhteistyö. Menetelmäl
lä ei ole juurikaan väliä.

Tärkeitä asioita elämässä ovat 
toivo, optimismi ja onnellisuus. Tols
toi on sanonut; ”If you want to be 
happy, be”! Eli, jos haluat olla onnel
linen, ole.

Masennus on hyvin monia kos
keva sairaus. Naiset sairastavat ma
sennusta miehiä enemmän. Altis
tavia tekijöitä masennukselle ovat 
mm. fyysinen sairaus, psykososiaa
liset stressitekijät, takaiskut työelä
mässä tai muussa sosiaalisessa elä
mässä, perinnölliset tekijät, mielen
terveydelliset häiriöt, päihteiden 
käyttö. Kuka tahansa voi sairastua 
masennukseen. Masennuksesta voi 
parantua terveeksi. Hoitaminen on 
pitkäjänteistä työtä ja mitä vaikeam
pi masennus, sitä pidempiaikainen 
työskentely on edessä. Se kuitenkin 
kannattaa aina.

Masennus on määritelty sairau
deksi. Erilaiset lähestymistavat voi
vat antaa masennukseen myös eri
laista ymmärrettävyyttä. Ahdistu
neisuutta voidaan pitää mielialana, 
joka kertoo, että aikaisempi ymmär
ryksemme maailmasta on sortunut 
ja kontaktimme toisiin ihmisiin ovat 
kadottaneet merkityksensä. Koh
taamme ”tyhjyyden”, joka pakottaa 
meidät rakentamaan uudet kehyk
set ympäristömme tulkitsemiseen.

Irrota vanhasta, jotta saat 
tilaa uudelle
Ahdistus avaa meille tien itsetie
toisuuteemme ja meillä on vapaus 
asettaa uusi ymmärtämisen hori
sontti ja nähdä itsemme ja elämäm
me uudessa valossa. Luovien ja lah

jakkaiden ihmisten masentuneisuus 
on yleistä ja heillä katsotaan olevan 
kykyä sitoutua tavoitteisiinsa niin 
vahvasti, että he työskentelevät yli 
voimiensa (jota seuraa uupumus) tai 
heillä on kyky irrottautua vanhasta, 
jotta uudelle kasvulle on tilaa tule
vaisuudessa.

Muutos on mahdollisuus
Masennuksen hoito/toipuminen 
on aina prosessi, jonka aikana ihmi
nen työstää itseään uudelleen. Se 
voidaan nähdä tilaisuutena arvioi
da uudelleen elämän arvoja ja ta
voitteita. Hoidossa käydään keskus
teluissa läpi ihmisen omia ajatuk
sia, tunteita, tavoitteita ja asiakkaal
le annetaan usein toiminnallisia teh
täviä, joita hän työstää hoitokäyn
tien välillä. Näin hän oppii näkemään 
ja tuntemaan itseään uudella tavalla 
normaalissa elämässä ja kanssakäy
misessä. Muutokset tapahtuvat ai
na tekojen kautta eli tehdään toisin 
kuin on tehty aikaisemmin.

Jokaisessa ihmisessä on olemas
sa resursseja ja voimavaroja, joita 
muutokseen tarvitaan. Masennus 
voi olla se keino, jolla ihmisen muu
toksen tarpeet alkavat tulla esille. 
Tarvittaessa muutoksen tueksi kan
nattaa etsiä työntekijä, joka hallit
see muutosprosesseja ja osaa tukea 
niiden toteuttamista. Muutoksen 
tekee jokainen itse omista lähtökoh
distaan. Yksikään epäonnistuminen 
ei tarkoita sitä, että muutos ei on
nistuisi jatkossa. Aina on toivoa.  

Teksti: Riitta Rauhala, psykoterapeutti
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Maaliskuussa, kun kukat 
puhkeavat kukkaan. Yh
distys järjestää odotetun 
ja perinteisen jäsenmat
kan Espanjaan, Torremo
linokseen. 

Hotellimme Aparte
mentos Las Pajondillo sijaitsee ran
nalla ja kaupungin tuntumassa. Ho
tellista on n. 50 metriä hissille, jol
la pääsee suoraan kaupungin kes
kustaan. Tarkemmat tiedot ja kuvat 
osoitteesta http://www.bajondillo.
com/fi/. Kauppa on lähellä hotellia.
   Huoneet ovat yksiöitä (33 m2) sisäl
täen hyvin varustellun keittonurkka

uksen, kylpyhuoneen ja parvekkeen. 
Hotellissa on myös ravintola, jossa on 
mahdollisuus ruokailuun. 
   Mukana matkalla on diabeteshoi
tajamme Riitta LinnanmäkiRinne. 
Riitta pitää diabetesaiheisia luen
toja, sekä toimii matkalaisten tuke
na terveydellisissä ongelmissa. Mat
ka on yhdessäoloa: vertaistukea, ve
sijumppaa, tuolijumppaa, eriaiheisia 
luentoja ja lisäksi omakustannushin
taan retkiä (Ronda, Malaga, krokotii
lipuisto, kukkapuisto, flamenco ym.) 
ja yhteisiä illanistujaisia. 
   Matkan hinta kuljetuksineen on 
670 euroa kahden hengen huo

neessa per henkilö ja 820 euroa yh
den hengen huoneessa (sis. lento
kenttäkuljetukset, ei aterioita). 
   Matkanjohtajina toimivat Raija Hä
rönoja ja yhdistyksen toiminnanjoh
taja Tarja Hartman. Lisätietoja ja il
moittautumiset 30.9. mennessä 
Raija Härönojalle puhelin  050 323 
2035 (mukaan pääsee 50 ensin il
moittautunutta).  

Espanjan matka 15.3. – 22.3.2014

M
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TAPAHTUMAT

Pääkaupunkiseudun 
alueella tapahtuu

TAPAHTUMAT

   KERHOT – VERTAISTUKI

Maanantaikerho Kampissa
Syksyllä toiminta alkaa jälleen 9.9. maa
nantaisin klo 12 – 14, mutta paikkana 
on uudistunut Kampin palvelukeskus 
1. kerros. Yhteyshenkilönä toimii Tuu
la Olander, puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho - yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai klo 13 – 
15 yhdistyksen toimitilassa, Malmin
katu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, 
kahvit keitetään. Syksyllä toiminta 
jatkuu jälleen 10.9. tiistaisin klo 13 – 
15. Yhteyshenkilönä toimii Salli Kont
tilaHeiska, puhelin 040 521 7609.

Malmin kerho kokoontuu kuukau
den ensimmäisenä torstaina klo 
15.30  18.00 alkaen syksyllä 5.9. 
Vapaaehtoistalo Violassa, Orvok
kirinne 4, Tikkurila. Yhteyshenki
lö Tuula Natunen, puh. 0400 469 
055, tuula.natunen(at)pp.inet.fi

Tikkurilan kerho kokoontuu kuu
kauden ensimmäisen parillisen vii
kon torstaina klo 14.00 alkaen 
5.9.Monitoimitila Arkissa, Liesito
ri 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö Sirpa 
Ritvos, puh. 040 708 3018, sirpa.
ritvos(at)gmail.com. 

Länsi-Vantaan kerho, kokoon
tuu kuukauden ensimmäisen paril
lisen viikon torstaina klo 14.00 alka
en 5.9.Monitoimitila Arkissa, Liesi
tori 1, Myyrmäki. Yhteyshenkilö Sir
pa Ritvos, puh. 040 708 3018, sir
pa.ritvos(at)gmail.com. 

Länsimäen kerho kokoontuu jo
ka maanantai alkaen 9.9. klo 13.00 

 14.30, Maalinauhantie 15 B, yhte
yshenkilö Riitta Ruohosto, puh. 044 
305 5840.

Hakunilan kerho kokoontuu jo
ka kuukauden ensimmäisenä tiis
taina klo 18.00 Hakunilan kirkon kir
jastossa, Hakunilantie 48. Syksyn 
aloituspäivä on 3.9.2013. Yhteys
henkilö Anja Heiniölä, puh. 050 352 
2583, anjaheini(at)saunalahti.fi.

Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho kokoontuu seu
raavasti vuonna 2013: 19.09, 17.10, 
21.11, 19.12 Kirkkonummen palve
lukeskuksessa Palvelutalolla (Ra
jakuja 3). Tervetuloa diabeetikot ja 
heidän läheisensä.Kirkkonummen 
toimijat ovat: puheenjohtaja Jukka 
Heikkinen, sihteeri Sari Ranta, Ani
ta Niiranen

Espoon kerho, vertaistukiryhmä 
”BETES-kahvilassa” 
BETESkahvila on vapaa tilaisuus kai
kille diabeetikoille, läheisille ja riskiryh
mään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja ko
kemuksia. Välillä alustajia eri aiheista. 

Kokoontuminen joka toinen (paril
linen) maanantaina klo 17  19 paikka
na Espoon Keskuksessa sijaitseva Ra
vintola Kannunkulman kabinetti (os. 
Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo). 

Syksyllä aloitetaan 2.9.2013 ja 
syyskausi päättyy 9.12.2013 ja ke
vät alkaa 20.1.2014. Lisätietoja Os
mo Tuppurainen gsm 040 703 
2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kerran kuukaudessa yhdistyksen 
toimistolla Malminkatu 24 D 38 Hel
sinki. Ilmoittautuminen: toimisto@
psdiabetes.fi.

KAIKILLE – KAIKILLE !
Vertaistukiryhmä erityisesti 
tyypin 2. diabeetikoille 
    Aika ajoin on herännyt keret
tiläisiä mietteitä tähänastisis
ta virallisista diabetesteeseistä. 
Ne ovat tosin jääneet ilmaan lei
jumaan, koska niille ei ole ollut 
yhteistä joukkokoordinaatiota.
   Mehän tiedämme, että lääketie
de ei ole tänä päivänäkään pääs
syt perille tautitilan todellisesta 
syntymekanismista. Apua ei vält
tämättä ole ollut edes hoitavasta 
terveyskeskuslääkäristä.
   Lienee jo korkea aika, että me 
potilaat, joilla aikaa enemmän lie
nee, muodostamme oman vertais
tukiryhmän lääketieteen avuksi. 
Meidän oma kokemuksemme, tie
tomme sekä niiden vertailu anta
nee meille vakavamielistä ja em
paattista opastusta tässä henki
lökohtaisessa häiriötilassa.
   Allekirjoittanut on tätä projektia 
haikaillut  jo toista vuotta. Kun ku
kaan muu ei asiaan ole tarttunut, 
teen sen kiireistäni huolimatta itse.
   Mikäli muita kaltaisiani skeptik
koja löytyy, ottakaa ihmeessä yh
teyttä, niin paneudutaan aihee
seen oikein vakavasti ja tosissaan. 
Kukaan muuhan ei siitä ole kiin
nostunut – olemme jokainen yksin 
ja ilman tukevaa vertaisryhmää.

”Sokeriterveisin” Toni B D pu
helin 040 507 90 50 (soita, niin 
sovitaan kokoontumisajat)

Vertaistukiryhmä aktiivisille 
diabeetikoille!
Ryhmä on avoin aktiivisille, esimer
kiksi työssä käyville diabeetikoille, ja 

sen on tarkoitus palvella myös nuo
rempaa jäsenistöä. Syksyn tapaa
miset: tiistaisin 20.8., 17,9., 22.10., 
26.11. klo 1719 os. Malminkatu 24 
D 38, 00100 Helsinki. 

Ilmoittautuminen soittamalla tai 
tekstiviestillä (laita viestiin koko ni
mesi) 050 562 9946 tai sähköpos
tilla toimisto@psdiabetes.fi. 

Vanhempien vertaistukiryhmä
Diabeetikkolasten vanhemmille tar
koitettu vertaistukiryhmä kokoon
tuu: ti 27.8. klo 1719, ti 24.9 klo 17
19, ti 15.10 klo 1719, ti 12.11 klo 17
19, ti 3.12 klo 1719  yhdistyksen ti
loissa os. Malminkatu 24 D 38. Port
ti 24 (sijaitsee Radisson SAS hotel
lin takana, paina ovisummeria D 38 
ja summerin soidessa työnnä portti 
auki, toimipiste sijaitsee sisäpihalla) 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen toi
misto@psdiabetes.fi 

Helsinki, suunnitteilla perhekerho 
Kampin palvelukeskukseen. Oletko 
kiinnostunut vetämään? Opastam
me alkuun. Ole yhteydessä yhdis
tykseemme  toimisto@psdiabetes.fi 

Espoo, perhekerhoajat Mankkaan 
asukaspuistossa syksyllä 2013:

Kokoontumiset: 12.9., 9.10., 5.11., 
12.12. Aika aina klo 18  19.30. Tarjolla 
iltapalaa 3 €/ perhe. Mankkaan asukas
puiston osoite on VanhanMankkaan
kuja 2 A. Paikalle pääsee busseilla 15, 
18, 35, 43, 109 ja 110. Lähellä Alepa, 
asukaspuisto jää sen taakse. Edustal
la on parkkipaikkoja, lähimmät Kokiky
läntien puolelta käännyttäessä. Läm
pimästi tervetuloa mukaan jakamaan 

kokemuksia ja näkemyksiä diabeetik
kolapsiperheiden arjesta!

Täällä myös lapset tapaavat ja 
tutustuvat toisiin diabeetikoihin.

Vuoden 2013 vetäjät: Inkeri, in
keri.marttila@utu.fi, 040 5050 233 
ja Yvette, yvette.sarkijarvi@gmail.
com, 040 863 9218. Tervetuloa!

Kirkkonummi, LänsiUudenmaan 
diabeetikkoperheet kokoontuvat 
Kirkkonummella, seurakunnan ker
hotiloissa Laajakalliossa (osoittees
sa Tarutie 1 C) syksyn aikana seu
raavasti: 3.9., 1.10., 5.11., 2.12. klo 
18–20. Tiedustelut sähköpostitse 
diabetesperhe.lu@hotmail.fi tai 040 
– 930 6773 / Riina Kanerva.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
DIABETES YHDISTYKSEN KER
HONOHJAAJIEN TAPAAMINEN
tiistaina 19.11.2013  16.30  
18.30

Tilaisuus on tarkoitettu niin 
liikunta, vertaistuki, kuin per
hekerhojenkin ohjaajille! Tutus
tumme muihin vertaisryhmien 
ohjaajiin, suunnittelemme toi
mintaa, saadaan vinkkejä ja ver
taistukea toisiltamme. 

Tarjoamme kahvit, teet, glö
git ja pientä purtavaa. Ilmoittau
tuminen tilaisuuteen 10.11. men
nessä toimisto@psdiabetes.fi tai 
050 562 9446. 

D-sähly  PERHESÄHLYÅ Espoossa
 Perhesähly alkaa jälleen Espoon Lep
pävaarassa,  Ruusutorpankoululla syys

kuun alussa 2.9. maanantaisin kel
lo 19 – 20. Pelaamme pienikokoisel
la kentällä, lapset ja aikuiset sulassa 
sovussa. Tule kokeilemaan, sähly on 
maksuton. Lapsen ikäsuositus on 7 v. 

Kävelyryhmä Kalajärvelle
Keskiviikkona 11.9.2013 klo 18 star
tataan Ruskatalon etupihalla (Rus
kaniitty 4, 02970 Espoo) kävelyryh
män muodossa. Ensin venytellään, 
ja sitten kävellään yhteensä noin 
tunnin ajanjakso.

Tavoitteena saada mukaan aktii
visia liikkujia, niin että kävelyryhmä 
jatkaisi itsenäisesti viikoittain, vaik
kapa aina keskiviikkoisin. Eli jatkosta 
sovitaan 11.9 paikan päällä! 
Kaikki mukaan!!! 

Vesivoimistelu
Helsinki, Mäkelänrinteen Uimakes
kuksessa, alkaen 3.9. tiistaina klo 
14.10 – 14.40. Ei vapaita paikkoja 
tällä hetkellä, tiedustelut Raija Hä
rönoja 050323 2035.
Myyrmäki, maanantaisin 15.00  15.30, 
( huomaa kellonaika on muuttunut) 
alkaen 9.9. Hinta jäseniltä 40,, ei jä
seniltä 50,, lisäksi uimahallin pääsy
maksu. Yhteyshenkilö/ilmoittautumi
set Sirpa Ritvos, puh. 040 708 3018, 
sirpa.ritvos(at)gmail.com. Myös jatka
vien tulee ilmoittautua.
Tikkurila, tiistaisin 16.00  16.45 (45 
min) alkaen 10.9. Hinta jäseniltä 45,
ei jäseniltä 55, sekä uimahallin pää
symaksu. Yhteyshenkilö/ilmoittau
tumiset Britta Roos, puh. 0400 191 
984, britta.roos(at)pp1.inet.fi.  Myös 
jatkavien tulee ilmoittautua.  

Miehille ja naisille Espoossa
(EI vaadi jäsenyyttä!), tiistaisin Olarin 
uimahallissa (Yläportti 4 AB, 02210 

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

VINKKI
Seuraa eri liikuntaryhmien 

kokoontumista yhdistyksen 
wwwsivuilta :www.psdiabetes.fiViikottain ympäri pääkau

punkiseutua monenlaista 
aktiviteettia!
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Tapahtumia
Espoo). 15 kertaa 10.9.  17.12.2013. 

Juoksua ja jumppaa altaassa aikuis
liikuntaohjaajan johdolla. Sopii erityi
sesti liikuntaa aloitteleville, vähän liik
kuville ja/tai painonhallinnasta kiin
nostuneille. Hinta 50 euroa.
1. Naisten ryhmä  klo 19.00 19.45 , 

(17.12.2013 jo klo 18)
2. Miesten ryhmä   klo 20.00 

20.45,  (17.12.2013 jo klo 19)
Ilmoittautumiset ja  lisätietoja Eija 
Leevelle gsm 040 50 888 08 maa
nantaista 5.9. alkaen arkiiltapäivisin. 

Sähköpostitse tiedusteluita (ei il
moittautumisia sähköpostitse näi
hin ryhmiin!) voi tehdä os. esdipos
ti@gmail.com. 

Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
maksutiedot ja muut tarvittavat tiedot. 
Ilmoittautuminen on sitova vasta mak
sun suorittamisen jälkeen! PS. kurs
sit järjestetään myös keväällä 2014!

Keilaamaan (2 ryhmää) 
– ei ikä-rajaa!
1.  Leppävaarassa 
 Bowl Circus Sello, Kauppakes

kus Sellossa. Joka viikko torstai
sin 13.0014.30. Omakustanne
hinta (hallin päivähinta).  Ilmoita  
tulostasi mielellään vuorokautta 
ennen Jaakko Messala gsm 040 
733 4386, tai Lilja Mitlöhner gsm 
040 545 7078.

2. Espoonlahdessa  Sky Bowling, 
Kauppakeskus Lippulaivan 3. ker
roksessa.

Syksyllä keilataan sunnuntaisin 
29.9.2013, 27.10.2013 ja 24.11.2013. 
Aika on edelleen klo 1819.30.

Ilmoittautumiset neljä päivää ai
kaisemmin Kirsti Olinille gsm 040 
830 6368. Jäsenhinta 10 eur/ hlö 
maksetaan paikan päällä.

Asahi
Perjantaisin klo 10.00 Vapaaehtois
talo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkuri
la (Vantaa) 6. syyskuuta alkaen tou
kokuuhun.

Kuntosali
Kuntosali Koivukylän Vanhustenkes
kuksessa Karsikkokuja 13 perjantaisin 
klo 8.0010.00. Ilmoittautua voi Jaak
ko Vastamäelle puh: 0405116298.

Liikuntatoimikunta Facebookissa
Liikuntatoimikunta on perustanut 
oman facebook –sivun, joka on kai
kille avoin. Sivun löydät nimellä Lii-
kunta ja Diabetes – Teräspiikit.  
Tervetuloa mukaan ryhmään!

Pyöräilyretki 
Espoon luontokeskus Haltiaan 
29.9.2013 klo 10.30 – 16.
    Liikuntatoimikunta järjes
tää pyöräilyretken Espoon Hal
tialaan, noin. 15 km / suunta, 
Yht. n. 30km fillarointia. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki mat
kaan kykenevät (lapset, nuoret 
ja aikuiset). 
     Lähtö Espoon Keskustan ase
malta (vanhan keltaisen maka
siinin vierestä, talossa Pellava
puoti) klo 10.30. Haltialassa vii
meistään n. 12.00. Omakustan
teinen lounas, hinta 10€. Ruo
kailua, jutustelua, halukkailla 
mahdollisuus uintiin. 
     Paluu kohti Espoon Keskus
taa n. 14.30, perillä viimeistään. 
16.00. Fillariretkeä lupautuneet 
vetämään Nelli ja Tero. Mukaan 
tarvitset fillarin, säänmukaisen 
varustuksen, juomapullon ja 
eväät pyöräilyosuutta varten. 
      Ilmoittautuminen ti 24.9. men
nessä ja lisätietoja terokykkanen@
hotmail.com tai 050 583 8169

Teatterimatka Tampereelle
19.10. Menemme katsomaan  

”Laulavat sadepisarat” musukaalia, 
musiikkiteatteri Palatsiin. Musiikki

teatterin tiloissa syömme kolmen 
ruokalajin lounaan. 

Lähtö Kiasman edestä tilausajo
pysäkiltä klo 9.30 Kivistön Liiken
teen bussilla. Kaksi perutuspaikkaa 
vapaana. Hinta 75 euroa henkilö. Il
moittautumiset 30.9  Raija Häröno
ja 050323 2035. 

Joulumarkkinamatka Loviisaan
15.12.2013 sunnuntaina
8:10 lähtö Martinlaakson asemalta
8:30 lähtö Tikkurilasta Hotelli Van
taan luota
9:00 lähtö Mellunmäen metroase
malta
10:00 saavumme Loviisaan, jos
sa Wanhan Ajan Joulukodit avaavat 
ovensa, kirkoissa soivat kauneim
mat joululaulut, on tarjolla tanssi 
ja taitoluistelunäytöksiä. Markkina
tunnelmasta nautitaan Forumissa, 
Almin talolla ja Loviisan torilla.
13:00 virkistäytymishetki Ulri
kanhovissa, keskustan tuntumas
sa. Nautitaan kahvi/tee ja täytetty 
sämpylä. Tämä jälkeen ajetaan Por
vooseen, jossa on myös joulumark
kinat meneillään, ehditään myös 
Brunbergin myymälään, joka on au
ki klo 16:een. Noin klo  17 ollaan ta
kaisin kotikulmilla.

 Retken hinta 30,. Ilmoittautu
miset Riitta Ruohosto, puh. 044 
3055840, viimeistään 25.11.2013.

Kerro ilmoittautuessasi, mistä tu
let kyytiin. Riitalta saat maksutiedot.

Espanjan matka
lähdemme Torremolinokseen 15.3.  
22.3. Rannalla oleva hotelli on Apar
tementos Las Pajondillo. Katso il
moitus toisaalta tästä lehdestä. Jo 
aiemmin ilmoittautuneet, pyydäm
me vahvistamaan mukaan lähdön.

Länsi Uudenmaan kartanoita
Teemme päiväretken 10.5.2014 Uu
denmaan kartanoihin.

 Lähtö tapahtuu Kiasman edestä 
klo 8.00 josta lähdemme kohti Fager

vikia, siellä opas kertoo alueen histo
riasta ym. Lounas: Firskarssin alueel
la ravintola Kupartpajassa. Lounaalla 
tarjotaan kaksi lämminruokavaihtoeh
toa ja lisäksi salaattipöytä. leipää, yrt
tituorejuustoa, kahvia tai teetä. 

 Lounaan jälkeen tutustumme 
alueeseen, jonka jälkeen lähdemme 
kohti Mustion linnaa. Kierros linnas
sa sisällä. Mustiosta matka jatkuu 
Saukkolan maalaispuotiin, jossa voi 
tehdä tuliaisostokset.

Matkan hinta 85 euroa/henkilö. 
Ilmoittautumiset 30.3.2014 men
nessä (ei  klo 15  20 välillä) Raija 
Härönoja 050323 2035

Lasten ja vanhempien tapahtu-
ma HUIMALASSA
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdis
tys ry järjestää yhteistyössä Huima
lan ja Novo Nordiskin kanssa tapah
tuman diabeetikkolasten perheille. 
Tilaisuus on 23.9.2013 klo 1719.30. 

Lasten leikkiessä Huimalan hen
kilökunnan valvonnassa on aikuisilla 
mahdollisuus kuulla LT, lasten diabe
tologi Tero Saukkosen alustus lasten 
diabeteksesta ja kysyä kysymyksiä. 
Tero on paikalla kello 1718. Sen jäl
keen on mahdollisuus keskustella ja 
kehittää vertaistukitoimintaa. Paikalla 
ovat PSDY:n Piia Laine ja diabeteshoi
taja Riitta LinnanmäkiRinne. Novo ja 
Huimala järjestävät meille mehu/kah
vi, hedelmä, leipä välipalan.

Ilmoittautuminen 12.9.2013 
mennessä toimisto@psdiabetes.fi 
tai 050 562 9446. Ilmoittautues
sasi kerro montako lasta ja aikuista 
perheestänne osallistuu. Huimalan 
osoite Juvankartanontie 15, 02920 
Espoo. Lisätietoja: www.huimala.fi.

Koko perheen Oittaan ulkoilupäi
vä 25.9.2013 kello 13 16.30. Katso 
tarkemmat tiedot takakannen sisä
puolelta.

Elokuvat
Nuorten ja nuorten aikuisten dia
beetikoiden, ja oman ystävän elo

kuvailta  (elokuvana SELÄNNE! 
torstaina 26.9.2013 klo 17.30 Ta
piolassa Kino Tapiolassa (Mänty
viita 2 02110 Espoo).

Tämä tilaisuus on maksuton 
nuorille ja nuorille aikuisille (n. 
1525vuotiaat) diabeetikoille ka
vereineen – asuinkunnasta riippu
matta!  Elokuvaliput ovat maksut
tomia, ja mukaan kukin diabee
tikko voi ottaa yhden ystävänsä. 
Elokuva SELÄNNE tulee ensi il
taan vasta noin viikon kuluttua..
    Tilaisuus alkaa klo 17.30, ja elo
kuvan pariin päästään klo 18 tie
tämillä. Ennen elokuvaa tiedos
sa yhdessäoloa ja hiukan diabe
testietoakin.
     Katso tarkempaa tietoa ohjel
masta syyskuussa os. www.es
di.palvelee.fi !
     Varaa omaa paikkasi  – ilmoit
taudu nettilomakkeen kautta  
www.psdy.nettilomake.fi. Lisä
tietoja voi kysyä sähköpostitse 
Dleffailta@gmail.com 

Elokuvaliput toimitetaan osal
listujalle postitse. Tervetuloa!

HEI SINÄ, DIABEETIKKONUORI! 
Mietitkö tulevaisuuttasi? Jatkatko 
opiskelua vai lähtisitkö armeijaan?

Jos puolustusvoimat/armeija kiin
nostaa, tule kuuntelemaan mitä ”int
ti” tarjoaa diabeetikolle. Meillä on tiis
taina, 1.10. Hakunilan vertaistukiryh
män vieraana kapteeniluutnantti Ar
to Vesanen. Tule kyselemään ja kes
kustelemaan, niin tiedät!

Rohkeasti mukaan 1.10.2013 klo 
18.00 Hakunilan kirkolle!

Järjestäjä: Hakunilan vertaistuki
ryhmä, Anja Heiniölä (email: anja
heini@saunalahti.fi)

Viikonlopputapahtuma
Vertaistukiviikonloppu 1-tyypin 
aikuisille diabeetikoille
Järjestämme vertaistukiviikonlopun 
lasu 5.6.10.2013 ykköstyypin dia
beetikoille, joilla ei ole liikuntarajoit
teita.  Matkustamme Lahteen taide 
ja hyvinvointitila Auvoon viikonloppua 
viettämään. Auvossa meillä on majoi
tus 35 hengen huoneissa, täysihoi
to (la iltapala, su aamiainen, lounas, 
iltapäiväkahvi) ihanalla kasvis/kala
ruualla, sauna sekä vapaamuotoista 
että Piia Laineen ohjaamaa vertais
tukitoimintaa. 

 Hinta 90 – 95 €/henkilö (sis. 
matkat, majoitus, ateriat, ohjelma). 
Tähän tapahtumaan on saatu ta
loudellista tukea PSDY:n hallituksel
ta tapahtumamäärärahoista.

 Lisätietoja paikasta: www.auvo.
net, ohjelmasta: www.psdiabetes.
fi , toimisto@psdiabetes.fi, 050 562 
9446. Sitova ilmoittautuminen 15.9. 
mennessä yllä olevaan spostiin tai 
puhelimitse. Tapahtuma toteutuu, 
mikäli osallistujia on riittävästi. Osal
listujat saavat kurssikirjeen tarkoin 
ohjein ennen tapahtumaa.

Vantaan hyvinvointimessut
Lauantai 26.10.13 klo 1016 ENERGIA 
AREENA, Rajatorpantie 23 Myyrmäki

Vantaan diabeetikot ovat muka
na esittelemässä Pääkaupunkiseu
dun yhdistyksen ja Vantaan alue
osaston toimintaa ja tekemässä ve
rensokerimittauksia.

Vilauta Varpaitasi – Jalkatapah-
tuma kaiken ikäisille Tapiolassa
Maanantaina 11.11.2013  klo 1820
EJYn Järjestötalolla Tapiolassa 
(Kauppamiehentie 6, 02100  Espoo, 
keilahallin talo).

Jalkaterapeutti kertoo diabeetikon 
hyvästä jalkojenhoidosta, opastaa jal
kajumpassa ja mahdollisuuksien mu
kaan antaa yksilöllisiäkin neuvoja (va
raudu paljastamaan varpaasi!). Kah
vitarjoilu. Vapaa pääsy  Tervetuloa!
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Tapanilan Syyskarkelot lauantai-
na 27.11. klo 14.30 – 18.30. Koko per
heen sisäliikuntatapahtuma Tapani
lan urheilukeskuksessa: seinäkiipeilyä, 
jousiammutaa, asahijoogaa, hohto
keilausta. Erätie 3, Helsinki. Ilmoittau
tumiset 050 562 9446 yhdistyksen 
toimisto. Jäsenhinta 3 €/lapsi ja 5 €/
aikuinen. muut 5 €/lapsi ja 8 €/aikui
nen. Maksu käteisellä paikan päällä.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous 
27.11.2013 kello 18.00 Kampin pal
velukeskuksessa, Salomoninkatu, 
Helsinki.  Kokouksessa käsitellään 
kaikki sääntömääräiset asiat. Terve
tuloa, kahvitarjoilu. 

Parisuhdeluennot
Hyvä parisuhde vahvistaa kokonais
hyvinvointia, terveyttä ja vanhem
muutta. illoissa saat rauhassa poh
tia oman elämäsi ja parisuhteesi ky
symyksiä. Illat eivät sisällä ryhmäkes
kusteluja. Luennoimassa Kataja Pari
suhdekeskuksen asiantuntijat. Ilmoit
tautumiset ensimmäiseen luentoon 
10.9. mennessä ja toiseen 7.11. men
nessä. Puhelin 050 562 9446, kym
menen ensimmäistä pääsee mukaan 
ryhmään. Voit tulla yksin tai parin kans
sa. Maksuton, tervetuloa.

Kirkkonummi - Kannattaako 
kuorsauksesta huolestua
Uniapneaan liittyvä tilaisuus järjes
tetään 6.11.2013 Kirkkonummen 
seurakuntatalolla klo 18:00 alkaen. 
Osoite Seurakunnantie 1, 02400 

    Kirkkonummen alueosastol
la on omat verkkosivut www.kirdi.fi 
, josta voi paikallisosaston tapahtu
mia ja muita tiedotteita hakea. Näil
tä sivulta löytyy myös paikallisosas
ton tekemä kysely jäsenille, diabee
tikoille tai heidän lähiomaisille ker
hon ja diabeteksen hoidosta. 

Kysely löytyy: http://www.kirdi.fi/
KysLomake.html   Tähän kyselyyn toi
votaan tietysti runsasta osallistumista.

Syksyn luennot Kampin palvelukeskuk
sessa, osoite Salomoninkatu, Helsinki

ke 11.9. klo 17 – 19 Diabetes, ra
vinto ja liikunta, Petteri  Lindblad, 
laillistettu ravitsemusterapeutti ja 
terveystieteiden maisteri, Personal 
trainer, painonhallintaohjaaja

ke 25.9. klo 17 – 19 Diabetes ja 
kipu, Piia Laine

ma 7.10. klo 16.30 – 18.30 Lap-
sen diabetes, diabetologi LT Tero 
Saukkonen (200)

to 24.10. klo 17 – 19 Hypoglyke-
mia, diabetolologi LT Markku Sara
heimo (200)

to 7.11. klo 17 – 19 Diabetes, ra-
vinto ja liikunta, Petteri  Lindblad, 
laillistettu ravitsemusterapeutti ja 
terveystieteiden maisteri, Personal 
trainer, painonhallintaohjaaja

ke 27.11. klo 17 – 18, Riippuvuu-
det ja niistä selviytyminen, psyko
terapeutti Riitta Rauhala, luennon 
jälkeen yhdistyksen syyskokous al
kaen 18.00. (200)

ke 11.12. klo 17 – 19 Diabetes ja 
silmät, erikoislääkäri silmäsairau
det, dosentti Paula Summanen

ma 2.12. klo 17 - 19 ”Hieman eri-
lainen lähestymistapa diabetek-
seen: Miten ihminen oppii, mistä 
motivoituu ja miten palkitsee itse-
ään?” luennoitsijana biologi, palkit
semiskonsultti, psykologian opiske
lija Janna Tirronen sekä Piia Laine

Painonhallintaryhmät 
Jäsenille tarkoitetut, yhdistyksen 
taloudellisesti tukemat, painonhal
lintaryhmät alkavat! 

Ryhmien kokoontumispäivät kes
kiviikkoisin: 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 
23.10., 6.11., 4.12., 18.12., 8.1. ja 
22.1. Ensimmäinen ryhmä klo 17–18 
ja toinen ryhmä klo 18–19. Os. Mal
minkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.

Hinta 65e. Ohjaajana Petteri Lind
blad, laillistettu ravitsemusterapeut

ti, terveystieteiden maisteri ja pai
nonhallintaohjaaja. Ilmoittautuminen 
(muista kertoa, kumpaan ryhmään tu
let!) sähköpostilla toimisto@psdiabe
tes.fi tai puh. 050 562 9446. 

Kasvi- ja sieniretkelle Vartiosaa-
reen 20.9 klo 9-15
Retkeilemmme parhaimpaan suppilo
vahveroaikaan Vartiosaaren metsissä.

Opimme tunnistamaan ja kerää
mään sieniä sekä syötäviä luonnon
kasveja ja kokkaamme niistä yhdes
sä herkullisen lounaan.

Jäsenhinta 45 eur/hlö sisältää: 
venekyydit Laajasalosta Vartiosaa
reen, opastuksen luonnonantimien 
käyttöön, opastuksen kädestä pitä
en kokkaukseen, yhdessä valmiste
tun herkullisen lounaan sekä kirjalli
sen materiaalin.

Ilmoittautuessa tulee ilmoit
taa mahdollisista ruokaaineallergi
oista. Tapaaminen ti 28.5 klo 8.45 
osoitteessa Reposalmentie 1 Laa
jasalossa. Sinne pääsee Herttonie
mestä bussilla nro 85.

Retkelle mukaan:
• säänmukaiset ja tarvittaessa sa

teelta suojaavat vaatteet.
• hyvät kävelykengät (Kävelemme 

paikoin juurakkoisia metsäpolkuja 
pitkin) keruuastia

Ilmoittautuminen maanantai 9.9. 
mennessä toimisto@psdiabetes.fi 
(kurssille otetaan max. 24 henkilöä)

Kurssin vetäjät:
Adela Pajunen on biologian opettaja 
ja kasvitieteilijä (FT) puhelin +358 
504029705.

Outi Rinne on villivihannesten 
kokkaukseen laajasti perehtynyt 
psykologi ja hyvinvointivalmentaja.

TAPAHTUMAT

Tapahtumia

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen 

Liikunnallinen ulkoilupäivä                     
Espoon Oittaalla su 15.9.2013

Ulkoilupäivän ohjelma: 

13.00-13.30  Kokoontuminen Oittaan Kartanon kivinavetan edustalla

13.30-14.30 Lajikokeilu oman valinnan mukaan:
  Kirkkoveneily (yli 13 vuotiaille ja aikuisille, vaatii kohtalaisen hyvää kuntoa)
  Kickbike (toteutetaan neljässä ryhmässä, á 30 min, sopii nuorille ja aikuisille)
  Keppijumppa (sopii kaiken ikäisille)
  Sauvakävely (maasto sopiva myös ”vaunuiluun”. Sopii kaikenikäisille; aikuisille)
  Pihapelejä; frisbeegolf, mölkky jne. (sopii kaiken ikäisille, myös perheen pienimmille)  

14.45-15.15 Yhteinen loppuverryttely pihamaalla  

15.30-16.30  Kokoontuminen navetan edustalla, sateen sattuessa navetan 
 takkahuoneessa. Yhdistys tarjoaa makkarat ja mehut reippaille liikkujille. 

Ohjeet & Ilmoittautuminen:

Valitse itsellesi, perheenjäsenillesi, ystävällesi yllä olevasta listauksesta (kirkkovene, kickbike, 
keppijumppa, sauvakävely tai pihapelit) yksi mieluinen laji. Osa lajeista vaatii ikää ja kuntoa, osa sopii 
kaikille -perheen pienimmäiset mukaanlukien. Lajikokeilut tehdään ohjauksen alla.                                                                                                                         
Huom! Päivän päätteeksi kokoonnumme kodalle makkaranpaistoon. Huolehdithan itse muista 
tarvitsemistasi eväistä sekä sään ja lajikokeilujen mukaisista vaatteista!

Hinta: Yhdistyksen jäsenet perheineen: lapset 0-18v. 3!/hlö, aikuiset 5!/hlö.                                       
Ystävät, tuttavat, kummit ja kaimat: lapset 5!/hlö, aikuiset 8!/hlö.                                                       
Maksu suoritetaan käteisellä paikanpäällä. Varaathan tasarahan, kiitos!                                                                                                

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimithan ripeästi!                       
Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistoon 6.9.2013 mennessä:                           
toimisto@psdiabetes.fi  tai p. 09-586 0520.                                                                          
Ilmoittautuessa valmistaudu kertomaan osallistujien nimet ja ikä sekä laji johon kukin osallistuu. 

Tervetuloa ulkoilemaan! Terveisin, Liikuntatoimikunta 

Oittaan ulkoilualue: Kunnarlantie 33-39, 02740 Espoo | puh. 044 722 6329 | oittaa@suomenlatu.fi Espoon 
Ikealta n. 4 km Espontietietä ja Kunnarlantietä kohti Bodominjärveä.
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Precision Xceedin nimi muuttuu jasiitä tulee
entistäkin helpompi käyttää: FreeStyle Precision

NYT EI
KOODA

USTA

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 B

Rev.1 JAN/2012 Doc.no 29
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions

Tuplavarmuus! FreeStyle Precision on ainoa verensokerimittari jolla voit mitata myös veren
ketoaineet. Tämän vuoksi FreeStyle Precision on luonnollinen valinta insuliinidiabeetikolle.

120120 A4 Precision ann FI  12-01-25  09.33  Sida 1


