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PÄÄKIRJOITUS

Uuusia voimia toimintaan
 
Monien työssäkäyvien ja muidenkin ehkä merkittävin lomakuu eli  heinäkuu suosi  
ainakin ilmojen puolesta lomailua.  Uimavedet olivat  erityisen lämpimiä, jopa 
merivesikin oli  korkeimmillaan 26 astetta. 

Uskon, että olemme talven ja kevään jälkeen kesällä saaneet uusia voimia 
toimintaan  diabetesta sairastavien  ja heidän läheistensä puolesta. 

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n hallitus  kokoontuu kesän jälkeen 
jälleen elokuussa. Syksyn toiminta on jo pitkälti sovittu, mutta pian  alkaa 
ensivuoden toiminnan- ja talouden suunnittelu.  Syksyllä on jälleen hallituksen 
henkilövaalit. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan aktiivitoimintaan ja sinulla on 
annettavaa, tietoja tai taitoja, joista katsot olevan yhdistystoiminnallemme hyötyä, 
niin ilmoita yhteystietosi yhdistyksen toimistoon tai suoraan minulle pentti.lammi@
elisanet.fi. Esittelemme hallitushalukkaat marraskuun lehdessä.

Myös lääkärien  ja psyko-, jalka- ja ravintoterapeuttien vastaanotot ovat 
alkaneet yhdistyksen toimitiloissa. Diabetes on sangen vaativa ja moniulotteinen 
sairaus, joka vaatii ennen  kaikkea että mahdollisimman moni diabeetikko itse 
pitää huolta  itsestään. Jos diabeetikolla on sekä halu että kyky hoitaa itseään, niin 
erilaisten lisäsairauksien todennäköisyys vähenee.

Verensokeritason säännöllinen mittaaminen ja mittaustulosten perusteella 
toimiminen  on ehkä paras keino pitää sokeritasot  halutulla tasolla.  Diabetekseen 
perehtyneiltä eri alojen asiantuntijoilta  saa usein hyviä ohjeita pulmatilanteiden 
ratkaisemiseksi. Kokeneet diabeteshoitajat ovat oman kokemukseni mukaan 
erityisen  hyviä ratkaisemaan  diabeteksen hoidon pulmia.  Vaikka diabetesta 
sairastaa moni, niin jokaisella diabeetikolla on oma tautinsa. 

Diabetesyhdistyksen toiminta on sangen monipuolista, parhaimmillaan se on 
silloin kun aktiiviset   diabeetikot  keskustelevat keskenään vaikkapa diabeteksensa 
hoidosta ja hoidon tuloksista. Toisten  ja omien kokemuksista kertominen luo 
tilanteita, joissa omaan hoitoonsa voi saada uudenlaisen  näkökulman tavalla 
joka vaikuttaa ratkaisevasti ja   parantaa hoitotasapainoa. Kyse voi olla vaikka 
ruokailusta, liikunnasta, insuliinin tai  lääkkeiden käytöstä. Jo pelkästään sellainen 
kysymys; ”Miksi teet noin kuin kerroit?”, saattaa saada aikaan muutoksia, jos itsekin 
alkaa ihmetellä, että   miksi kummassa  hoidan itseäni niin.

Hyvää syksyä 2014

Pentti Lammi
puheenjohtaja

”Kokeneet diabeteshoita-
jat ovat oman kokemukse-
ni mukaan erityisen  hyviä 
ratkaisemaan  diabeteksen 
hoidon pulmia.”

Uudet hallituksen jä-
senet valitaan marras-
kuun yhdistyksen sään-
tömääräisessä kokouk-
sessa. Mikäli tiedät itsel-
läsi olevan tietoja ja tai-
toja, jotka auttavat kehit-
tämään yhdistystämme 
ja haluat olla mukana ak-
tiivitoiminnassamme, 
niin ilmoittaudu joko mi-
nulle pentti.lammi@eli-
sanet.fi tai toiminnanjoh-
tajalle tj@psdiabetes.fi. 
Esittelemme hallitusha-
lukkaat marraskuun Ki-
teessä.
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DIABETESVASTAANOTTO

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

Vastaanoton yhteydessä toimii 
myös pääkaupunkiseudun kattavin 
diabetestarvikkeiden myymälä.

Jäsenille edullisemmat hinnat myy-
mälässä. Ota jäsenkorttisi mukaan.

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

Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb), verensokeri 

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

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

• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Varaa aika diabeteshoitajalle

  Riitta 
Linnanmäki-Rinne

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

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

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

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

  Markku Saraheimo

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

  Klas Winell

LT, diabetologi
• diabeteksen kokonaisvaltainen 

hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes

  Tero Saukkonen

LT, dosentti, lastentautien erikois-
lääkäri, diabetologi
• lasten- ja nuorten diabetes

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

  Ilkka Vauhkonen

LT, endokrinologian erikoislääkäri, 
dosentti
• Diabeteksen hoidon erityispätevyys

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

noin 20 vuoden kliininen kokemus 
diabeteksen hoidosta, niin tyypin 1 
kuin tyypin 2 diabeteksesta.

Ajanvaraukset 010 231 9400.

  Heidi Luotolahti

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

Ajanvaraukset puhelin 010 231 
9400 tai 050 562 9446.

  Johan Eriksson

Professori, sisätautien ja 
yleislääketieteen erikoislääkäri.

Johanilla on pitkä kliininen kokemus 
diabeteksen hoidosta, niin 1. tyypin 
kuin 2. tyypin diabeteksesta. vas-
taanotolle ovat tervetulleita niin 1 
että 2 tyypin diabeetikot. Ajanva-
raukset numerosta 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 saa-
da psykoterapiaan tukea Kela:n kun-
toutusvaroista. Vastaanotot ovat pää-
osin ilta-aikoina klo 16 jälkeen ja käyn-
ti on 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan 
erikseen. Ajanvaraukset puhelin 010 
231 9400 tai 050 562 9446.

  Jalkaterapeutti

Onko sinulla
• kipuja jalkaterissä, polvissa, lonkassa?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat tai 

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

kapohjassa?

• diabeetikon vuositarkastus edessä?
• halu tietää miten jalkapohjasi 

kuormittuvat?
• liikerajoituksia tai lihasheikkoutta 

alaraajoissa?
• lihakset jumissa?
• kysymyksiä oikeanlaisista kengistä?
• Tarvitsetko yksilöllisiä pohjallisia?

Jos sinulla on jokin yllä mainituista, niin 
varaa aika jalkaterapeutti Joni Niemi
selle numerosta 010 231 9400.

  Ravitsemusterapeutti

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

hurjasti?

Ravitsemusterapiasta on apua muun 
muussa yllä mainituissa ongelmissa. 
Ruokavalion suunnittelu auttaa myös 
verensokeriarvojen hallinnassa.

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

DIABETESVASTAANOTTO

Kuva: Shutterstock
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki.

Annamme myös tarvittaessa käyttöopastuksen 
tuotteisiin.

Tuotteet:
• verensokerimittarit ja niihin sopivat liuskat
•  näytteenottimia ja lansetteja
• insuliinikyniä ja neuloja
• paristoja mittareihin
• diabetesoppaita
• diabetestunnuksia, ranteeseen tai kaulaan
• siripirit ja hunajaa
• sokerittomia tuotteita
•  GlucoBooster glukoosigeeli
• hopea-, varvas- ja villasukkia
• kylmäpakkauksia insuliinin kuljetukseen mm. Frio
• tarvike-, säilytys- ja kuljetuslaukkuja
• perusvoiteita ja tuotteita jalkojen omahoitoon
• surunvalittelu- ja onnitteluadresseja
•  verenpainemittareita
•  muuta diabeteksen omahoitoon liittyvää
• diabetesliiton oppaita ja muuta kirjallisuutta sekä 

ruokaohjeita
• lisäksi maksutonta ohjausmateriaalia mm. oma-

seurantavihkoja
• Feelmaxin jalkineita

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

Salomonkatu

Kansakoulunkatu
U.K.katu

M
al

m
in

rin
ne

Malminkatu

Lapinlahdenkatu

Runeberginkatu
Fredrikinkatu

KAMPIN 
metroasema

Diabetesyhdistys

ENSIKÄYNTI 
JALKATERAPEUTILLA 
45 €/tunti (normaalihinta 60 euroa ja 
toimistomaksu). puh. 010 231 9400

Diabetesmyymälä

Jäsentarjous:

DIABETESMYYMÄLÄ

Työskentelen yhdistykses-
sä toimistontöiden ja myy-
mälän tehtävien parissa. 

Minä siis saatan yhdistyksen toimis-
tolla myydä sinulle tuotteita myymä-
lässämme, vastata toimiston puheli-
meen, kun varaat vastaanotollemme 
aikaa tai soitat muissa asioissa. Hoi-
dan myös laskutusta ja aloittelen kir-
janpitoa, jonka koen erittäin mielen-
kiintoiseksi.

Olen koulutukseltani merkonomi 
ja erikoistunut opinnoissani talous-
hallintoon. Asun Helsingissä tuoreen 
aviomieheni kanssa kahdestaan. Me-
nimme naimisiin heinäkuussa 2014. 
Olen asunut pääkaupunkiseudul-
la koko ikäni, ensimmäiset kolme ikä-
vuotta Vantaalla ja sen jälkeen Hel-
singissä.

Olet saattanut kuitenkin nähdä 

minut jo aiemmin, sillä aloitin yhdis-
tyksessä itseasiassa jo marraskuus-
sa 2013,kun tulin työkokeiluun. Työ-
kokeiluun päädyin, kun olin sairas-
teluiden takia ollut pois työelämäs-
tä. Työkokeilu kesti seitsemän viik-
koa, jonka jälkeen jatkoin harjoitte-
lua helmikuusta kesäkuun loppuun.      

Työharjoittelun jälkeen minul-
le tarjoutui mahdollisuus jatkaa työ-
suhteessa yhdistyksen palveluk-
sessa, josta olin erittäin iloinen. Olin 
harjoitteluideni aikana viihtynyt yh-
distyksellä hyvin, joten minun ei tar-
vinnut edes harkita sitä, että aloit-
taisinko vakituisen työn yhdistyk-
sen palveluksessa. On kuin olisi alka-
nut uusi aikakausi elämässäni ja olen 
täynnä energiaa. Heinäkuun toimis-
to olikin sitten kiinni ja 4. elokuuta 
alkoi minun varsinainen työsuhteeni.

Diabetesyhdistyksessä on mieles-
täni mielenkiintoista työskennellä, 
sillä työ on niin monipuolista ja asi-
akkaat, sekä työtoverit mukavia. Vä-
lillä on toimistotyötä tietokoneel-
la, mutta myös asiakaspalvelua ja ih-
misten kohtaamista. Diabetes oli mi-
nulle jo hieman tuttua työkokeilun 
alkaessa, sillä äitini ja hänen isänsä 
olivat 2-tyypin diabeetikkoja, mutta 
yhdistyksellä työskennellessä olen 
oppinut asiasta huomattavasti lisää. 
Itse asiassa kuulun siis itsekin riski-
ryhmään 2-tyypin diabeteksen suh-
teen, kun lähiomaisillani on se ollut.

Tervetuloa käymään, yhdistyk-
sessä näemme!

Anu Vaahtera 
- uusi kasvo PSDY:n toimistolla

>

Ilmainen reippailutapahtuma 
diabeetikkolasten perheille

Huimalassa ma 6.10. klo 17–20 
Lasten reippaillessa, klo 17 alkaen, on aikuisille 

tarjolla myös luentoa ja vuoropuhelua 
diabeteksen hoitoon liittyen.

Illan aikana myös mahdollisuus verkostoitua keskenään 
sekä tutustua MODZ -diabeteksen hallintapalveluun. 

MODZ tarjoaa pientä purtavaa klo 18.

Ilmoittautuminen 
25.9. mennessä 

toimisto@psdiabetes.fi tai 050 562 9446. 
Ilmoittautuessasi kerro, montako lasta ja 

aikuista perheestänne osallistuu ja
mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Juvankartanontie 15, Espoo
Lisätiedot: www.huimala.fi

 Tervetuloa!
Toivottaa

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys ry
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Ravitsemustietoa on nykyään saatavilla runsaasti. Tuskin kukaan, 
joka on vähänkään kiinnostunut ravitsemuksestaan, voi valittaa, 
että informaation löytymisen vaikeus olisi esteenä elämäntapojen 
parantamiselle – kunhan osaa valita tietolähteensä. Tämä tuli esille 
myös diabetesperheiden sopeutumisvalmennuskurssilla, kun kyselin 
vanhemmilta, mitä he haluaisivat tietää ravitsemuksesta: Eniten 
askarrutti, kuinka he saisivat lapsensa syömään monipuolisemmin. 
Ehkä tällainen ruokakasvatusnäkökulma on käytännön ravitsemus
valistuksessa jäänyt paitsioon. STM:n julkaisussa Lapsi, perhe ja ruoka 
– Imeväis ja leikkiikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien 
ravitemussuositus –oppaissa näitä asioita kyllä sivutaan. 

Ranskalainen 
ruokakasvatus 

- Syöminen on 
onnea, ei stressiä!

Helpommin lähestyttävän, 
verevämmän, omakohtai-
siin kokemuksiin perustu-
van sekä meheviä tarinoita 
ja hauskoja anekdootteja 
sisältävän näkökulman asi-
aan tarjoaa kanadalaisen 

Karen Le Billonin kirja Miksi ranska-
laiset lapset syövät ihan kaikkea.

Kirjan alaotsikko kertoo paljon: Mi-
ten perheemme muutti Ranskaan, 
parantui nirsoilusta, julisti välipalat 
pannaan ja kehitteli 10 yksinkertais-
ta sääntöä, joiden avulla lapset tot-
tuvat terveelliseen ruokaan ja oppi-
vat syömään iloisesti ihan kaikkea.

Kirjailijan mies on ranskalainen, ja 
perhe halusi muuttaa ainakin het-
keksi miehen kotikylään ja kokea 
ranskalaista elämänmenoa. Muut-

to oli monien kasvatusihanteiden ja 
varsinkin ruokakasvatuksen suhteen 
varsinainen kulttuurishokki; ruokailu 
ja ruokakulttuuri on ranskalaisille yh-
teiskuntaluokkaan katsomatta niin 
pyhä asia, että sopeutuminen yhtei-
söön ei olisi onnistunut ilman tapo-
jen omaksumista. Sukulaiset ja uu-
det tuttavat odottivat perheen kah-
den tyttären käyttäytyvän ruokai-
luissaan muiden ranskalaisten las-
ten tavoin, ja nämä odotukset olivat 
hyvin erilaisia mihin pohjoisamerik-
kalaisessa kulttuurissa – myös osin 
Suomessa – on totuttu.

Esittelen seuraavaksi kirjan 10 
ruokasääntöä ja kommentoin, mitä 
viisauksia niihin sisältyy ra-
vitsemustieteilijän näkökul-
masta.

”MUUTTO OLI MONIEN 
KASVATUSIHANTEIDEN JA 
VARSINKIN RUOKAKASVATUKSEN 
SUHTEEN VARSINAINEN 
KULTTUURISHOKKI.”

Teksti: Vesa Lapinkero, ravitsemusterapeuttiharjoittelija PSDY • Kuvat: Shutterstock
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RANSKALAISET 
RUOKASÄÄNNÖT:

     ”Vanhemmat ovat 
vastuussa lastensa 
ruokakasvatuksesta.”

Tämä voi tarkoittaa kahta asiaa: En-
sinnäkin ranskalaisilla on selkeä mie-
lipide siitä, että lapsille ei pidä antaa 
valtaa päättää syömisistä, sillä heillä 
ei ole siihen riittävää taitoa, tietoa ja 
itsehillintää.

Ranskassa vanhemmat eivät kui-
tenkaan käytännössä ole yksin vas-
tuussa ruokakasvatuksen toteutuk-
sesta. Koko kansakunnan kulttuu-
ri ja kasvatusihanteet tukevat van-
hempia ruokakasvatuksen toteutta-
misessa. Kirjoittajan lasten opetta-
ja esimerkiksi kertoo, että ”Ranskan 
[kouluruoka-] järjestelmä on pitkäl-
le jalostettu, ikätovereiden taholta 
tulevaan paineeseen perustuva las-
ten ruokavalion laajentamisohjelma”. 
Monet muutkin tahot yhteiskunnas-
sa kannustavat hyvään syömiseen.

     ”Vältä tunnesyömistä: 
Ruoka ei ole lohduke, ei 
ajanvietettä, ei lelu, ei 

lahjus, ei palkinto eikä kurinpidon 
korvike.”

Voinee sanoa, että Ranskassa ruoal-
la on itseisarvo sinänsä. Se on kult-
tuuria ja nautintoa ja siihen suhtau-
dutaan äärimmäisen kunnioittavas-
ti. Ruokaa ei sotketa muihin asioi-
hin. Silti ranskalaiset syövät äärim-

mäisen harvoin muuten kuin ravitse-
muksellisista syistä. Vaikuttaa siltä, 
että Ranskassa nautinto ja terveelli-
syys nivoutuvat toisiinsa tavalla, joka 
saattaa olla suomalaisillekin vaikea 
hahmottaa; meillä kun esimerkiksi 
sanalla ”herkku” tarkoitetaan usein 
kaikkea sellaista elintarvikkeenkal-
taista, jolla ei ole juuri ravitsemuk-
sellista arvoa. Tämä on mielestäni 
sanan väärinkäyttöä ja liittää herkut-
telun epäterveellisyyteen. 

Tällä säännöllä on vissi viisaus ta-
kanaan: Ruoka saattaa ankkuroitua 
erilaisiin tunnetiloihin. Jos ruokaa an-
netaan lapselle lohdutukseksi, oppii 
hän syömään suruunsa, jos sillä pal-
kitaan, oppii hän palkitsemaan itse-
ään ruoalla. Ylipäätään hän saattaa 
yhdistää ruokaan tunnetason merki-
tyksiä ja oppia säätelemään tuntei-
taan ruoan avulla, jolloin ”lapsen ky-
ky säädellä omaa syömiskäyttäyty-
mistään häiriintyy”.

     “Vanhemmat päättävät 
ruokaajoista ja ruoka
listasta. Lapset syövät 

samaa ruokaa kuin vanhempan
sa. Ei korvaavia ruokia eikä pika
kokkausta.”

Tämä sääntö ohjaa säännölliseen 
ruokailurytmiin, joka on yksi keskei-
nen asia mm. painonhallinnan kan-
nalta. Lisäksi vanhemmat pyrkivät 
säännönmukaisesti laajentamaan 
lastensa makutottumuksia ja tuo-
maan uusia makuja maisteltavaksi, 
jolloin ruokavalio monipuolistuu. He 
eivät harrasta korvaavia ruokia tai 
lastenlistaa, vaan jos lapsi ei halua 
syödä tarjottavaa ruokaa, todetaan, 
että ei hänellä sitten ole tarpeek-
si nälkä. Kuitenkin aina pyritään var-
mistamaan, että pöydässä on aina-
kin jotain, josta lapsi varmasti pitää.

     “Ruokailu on sosiaalinen 
tapahtuma. Perheateriat 
syödään pöydän ääressä, 

ilman häiriötekijöitä.”

Ruokailu on iloinen ja rentouttava 
sosiaalinen tapahtuma, jossa per-
he kokoontuu yhteen, keskustel-
laan, kuunnellaan toisia ja ollaan läs-
nä. Kukin vuorollaan voi vaikka ker-
toa päivän tapahtumista. Arvatkaa, 
onnistuuko tämä älypuhelimen väli-
tyksellä tai TV:tä katsellen?
Ranskalaiset keskustelevat mielel-
lään ruoasta. Tämä on myös merkit-
tävä osa ruokakasvatusta, koska täl-
löin opitaan kuvailemaan ruokaa, sen 
tuoksua, näköä, rakennetta ja maku-
jen eri vivahteita sekä miltä se tun-
tuu mahassa ja minkälainen olo sen 
syömisestä tulee.

     ”Syö kasviksia kaikissa 
sateenkaaren väreissä. 
Älä syö samaa pääruokaa 

useammin kuin kerran viikossa.”

Tämä ohjaa monipuoliseen ja vaihte-
levaan ruokavalioon, joka turvaa riit-
tävän ravintoaineiden saannin. Vaik-
ka keskustelu ravitsemuksesta on 
nykyään ajoittain riitaista ja erilaisia 
ravitsemusideologioita on valtavasti, 
lähes kaikki ovat kuitenkin yhtä miel-
tä siitä, että terveellinen – ja mau-
kas! – ruokavalio perustuu kasvisten 
runsaalle ja monipuoliselle käytölle.

     ”Nirsoille lapsille: Ei sii
tä tarvitse pitää, mutta 
maistaa täytyy. Nirsoi

leville lapsille: Ei siitä tarvitse pi
tää, mutta syödä se täytyy.”

Makuihin täytyy totutella vähitel-
len; uusi ruoka saattaa vaatia jopa 15 
maistelukertaa. Lapsilla on tempera-
menttieroja: toiset tykkäävät uudes-
ta ja ovat uteliaita, toiset suhtautu-
vat kaikkeen outoon vieroksuen, jo-
ten kaikkia ei ole syytä pakottaa syö-
mään lautasta tyhjäksi. Kaikki, jopa 
aikuiset, voivat oppia uusia makuja ja 
nauttia monipuolisesta ja terveelli-
sestä ruokavaliosta.

     ”Rajoita välipalat mie
lellään yhteen tai enim
millään kahteen päiväs

sä. Älä anna välipalaa, jos ruokai
luun on aikaa alle tunti. Ei hait
taa, vaikka ruokaaikojen välillä 
tulisi nälkä. Syö itsesi kylläiseksi, 
älä täpötäyteen.”

On hyvä oppia sietämään myös pien-
tä nälkää ja harjoittamaan itsehillin-
tää; pieni näläntunne ei ole vahin-
goksi. Ruokailurytmikin säilyy pa-
remmin, kun nälkä säästyy varsinai-
sille aterioille. Yleensä juuri välipa-
lat ovat niitä aterioita, joilla syödään 
kaikkein turhinta ja epäterveellisin-
tä ns. ruokaa.

HUOM! Diabeetikoiden täytyy tie-
tysti huolehtia ensisijaisesti veren-
sokeristaan.

     ”Varaa aikaa sekä ruo
anlaitolle että syömisel
le. Hidas ruoka on on

nen ruokaa.”

Lempisääntöni! Hidas syöminen 
(myös mindful eating eli tietoinen 
syöminen) johtaa moniin hyviin asi-
oihin: Huolellinen pureskelu – peri-
aatteella juo ruokasi, syö juomasi – 
parantaa ruoan sulamista sekä ra-
vintoaineiden imeytymistä ja ruo-
asta myös nauttii pidempään. Erään 
tutkimuksen mukaan hitaampi syö-
minen johtaa pienempään syötyyn 
ruoan määrään; kylläisyyden tunne 
tulee pienellä viiveellä. Toisen tutki-
muksen mukaan kylläisyyden tunne 
säilyy paremmin, jos muistaa, mitä 
on edellisellä aterialla syönyt. Lisäk-
si hidas syöminen mahdollistaa huo-
mion kiinnittämisen myös ruoan vai-
kutuksiin omassa kehossa, miltä se 
tuntuu ja mikä olo ruoasta tulee. Tä-
mä voi johtaa laadukkaampiin ruo-
kavalintoihin, koska terveellisempi ja 
parempi ruoka luultavasti tuntuu ke-
hossa paremmalta. Oletko koskaan 
tuntenut huonovointisuutta TV:n 
ääressä ahmitun karkki- tai sipsipus-
sin jälkeen?

     ”Syö lähinnä kunnon 
kotiruokaa ja säästä 
herkut juhlahetkiin. 

(Teollisesti valmistettu eines ei 
ole ”kunnon kotiruokaa”.)”

Ruoanlaiton opettaminen on tär-
keä osa ruokakasvatusta; jos ei osaa 
valmistaa ruokaa, on huomattavas-
ti vaikeampaa ja kalliimpaa syödä hy-
vin. Lasten ottaminen mukaan ruo-
anlaittoon myös tutustuttaa heidät 
erilaisiin elintarvikkeisiin, on heille 
varmasti jännittävää puuhaa ja hel-
pottaa uusien ruokien hyväksymis-
tä, koska he ovat itse olleet sitä te-
kemässä. Voi jopa olla, että opetuk-
seen käytetty aika vaiva maksaa it-
sensä takaisin lasten varttuessa; jos 
he oppivat nauttimaan ruoanlaitosta 
ja sen tuloksista, ehkä he mielellään 
ottavat myöhemmin vastuuta per-
heen aterioista.

     ”Syöminen on onnea, ei 
stressiä.”

Pidä ruokasääntöjä tapoina ja rutii-
neina äläkä tiukkoina sääntöinä: niis-
tä voi hyvin joustaa silloin tällöin.”
Kirjailijankin mukaan tämä on kaikis-
ta säännöistä tärkein!

Terveelliseen ruokavalioon voi 
päätyä useaa eri reittiä. Syömällä 
nautinnollisesti ja hitaasti läheisten 
ihmisten kanssa, arvostamalla hy-
vää ruokaa, laadukkaita raaka-ainei-
ta sekä ruokakulttuurien moninai-
suutta ja monipuolisuutta voi päätyä 
erinomaiseen ruokavalioon ilman yk-
sityiskohtaista ravitsemustietoa. Oli-
siko kirjan ohjeissa myös ns. ranska-
laisen paradoksin avain?  

KOKO KANSAKUNNAN 
KULTTUURI JA 
KASVATUSIHANTEET 
TUKEVAT VANHEMPIA 
RUOKAKASVATUKSEN 
TOTEUTTAMISESSA.

Syömällä nautinnollisesti ja hitaasti läheisten ihmisten kanssa, arvostamalla hyvää 
ruokaa, laadukkaita raaka-aineita sekä ruokakulttuurien moninaisuutta ja monipuoli-
suutta voi päätyä erinomaiseen ruokavalioon ilman yksityiskohtaista ravitsemustietoa. 
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Näin laulaa Pauli Hanhi-
niemi ja tästä pääsemme-
kin sopivasti aiheeseen eli 
kantapääkipuun. Kanta-
pääkipu on yleisin jalkaan 
kohdistuva vaiva aikuisil-
la ihmisillä. Sitä esiintyy 
yleisesti 40–60 -vuotiailla, 
miehillä ja naisilla suhteel-

lisen tasapuolisesti, sekä juoksijoilla. 
Yhdellä kolmasosalla kantapääkipu 
on molemmissa jalkaterissä. Useim-
miten kipu esiintyy joko jalkapohjan 
puolella tai kantapään takaosassa. 

Plantaarifaskiitti vai 
plantaarifaskioosi?
Kantapään kiputila diagnosoidaan 
yleisesti plantaarifaskiitiksi eli kan-
takalvon tulehdukseksi, mutta Le-
mont ym. tekemän tutkimuksen mu-
kaan vain harvoissa tapauksissa kan-
takalvossa oli todella tulehdus. Tut-
kijat huomasivat, että kantakalvon 
kiputila on yleensä mikrotraumojen 
aiheuttama plantaarifaskioosi. Ja-
lan virheellisten liikemallien vuok-

si kuormitus kohdistuu usein jalkate-
rän sisäpuolelle. Kantakalvoon tulee 
toistuvaa vetorasitusta, mikä johtaa 
mikrotraumoihin ja kantakalvon ki-
putilan syntymiseen. 

Kantakipujen syyt
Kantapääkivun mahdollisia syitä on 
useita, mutta yleisimmin syy on me-
kaaninen, eli virheasennosta tai vir-
heellisestä kuormi-
tuksesta johtuva. 
Kantapään alla ole-
van rasvapatjan tar-
koituksena on vai-
mentaa kantapää-
hän kohdistuvia is-
kuja. Rasvapatja voi 
kulua pois tai siir-
tyä kantapään alta 
sivuille ylipainon, liiallisen rasituksen 
tai iän myötä, jolloin kantapää on alt-
tiimpi rasitukselle ja kivulle. Mikäli kan-
tapään alueelle kohdistuu toistuvasti 
suuria kuormituksia, saattaa alueelle 
kehittyä rasitusmurtuma. Yleensä asi-
akkaat kertovat lisänneensä fyysistä 

aktiivisuuttaan, kuten lenkkeilyä en-
nen kuin oireet alkavat. Diabeetikolla 
rasitusmurtuma voi syntyä herkem-
min, jos henkilöllä ei ole jalkapohjassa 
tuntoa. Tutkijat ovat havainneet, että 
ylipaino ja sisäpuolelle kääntyvä jalka-
terä ovat mahdollisia kroonisen kanta-
pääkivun riskitekijöitä. Muita altista-
via tekijöitä kantapääkivuille ovat pit-
kä päivittäinen seisominen, nilkan ra-
joittunut dorsaalifleksio eli koukistus 
suunnan liike sekä juoksun aloittami-
nen tai sen nopea lisääminen. Monet 
nivelsiteet ja useat lihakset kiinnitty-
vät kantapäähän, joten nekin voivat 
olla kantapääkivun lähde.

Oireet
Kantakalvon kipu 
alkaa yleensä as-
teittain ja paikallis-
tuu kantapään si-
säsivulle kantakal-
von kiinnityskoh-
taan. Lepo helpot-
taa yleensä oirei-

ta ja rasitus pahentaa niitä. Pahinta 
kipu on liikkeelle lähtiessä, etenkin 
aamuisin. Aamun ensimmäisten as-
kelten jälkeen kipu usein helpottuu, 
mutta rasituksen vuoksi se 
saattaa jälleen lisääntyä. 
Rasvapatjan kuluessa tai 

N

siirtyessä kipu tuntuu syvällä kan-
tapään keskellä. Kivun pystyy pro-
vosoimaan painamalla ja kipu pa-
henee kävellessä paljain jaloin tai 
kovalla alustalla. Kantapään rasi-
tusmurtumassa yleisiä oireita ovat 
turvotus ja lämpö kipukohdassa. 
Kipua on kantapäätä kuormitetta-
essa, mutta sitä voi olla myös levon 
aikana. Kivun kroonistuessa oirei-
den hoitaminen on yleensä vaike-
aa, minkä takia vaivaan tulisi puut-
tua jo akuuttivaiheessa.

Hoito
Jalkaterapeutti tutkii ja hoitaa vas-
taanotollaan erilaisia kantapään ki-
putiloja. Jalkaterapeuttisessa tut-
kimisessa ja hoidossa painottuu ja-
lan liike- ja kuormitusmallien nor-
malisoiminen, sillä niiden avulla 
voidaan vaikuttaa kantapääkivun 
syntymekanismiin ja ongelman to-
dellisen syyn hoitoon. Kantakalvon 
kivun hoidossa lääkärit saattavat 
käyttää kortisonipistoksia, joiden 
on tutkimusten mukaan havait-

tu olevan yhteydessä jopa kanta-
kalvon repeämiseen. Tämän vuok-
si varsinkin toistuvien kortisonipis-
tosten käyttöä tulisi tarkoin harki-
ta. Kantapääkivut voidaan yleensä 
hoitaa konservatiivisesti eli ilman 
leikkausta. Konservatiivinen hoito 
kestää muutamasta hoitokerras-
ta jopa vuosiin, riippuen tilantees-
ta. Hoito aloitetaan yleensä levol-
la ja kylmähoidolla. Diagnoosista ja 
asiakkaan taustoista riippuen hoi-
to sisältää lisäksi lihasharjoitteita, 
teippausta, venytyksiä ja alaraajo-
jen manuaalisia käsittelyjä. Kanta-
pään rasvapatjan ollessa kulunut 
tai siirtynyt pois paikoiltaan, asi-
akas tarvitsee ulkoisen iskunvai-
mennuksen pohjallisen muodossa. 
Virheellisesti kuormittuva jalkate-
rä vaatii joko harjoitteita ja/tai tu-
kipohjalliset. Kantapääkipuja voi-
daan ennaltaehkäistä huolehti-
malla painosta ja käyttämällä hyviä 
kenkiä. Jalkaterapeutti tarkistaa si-
nun jalkojesi kunnon ja antaa ohjei-
ta hyvän kengän ostoa varten.  

Tule jalkakouluun!
Onko sinulla kipuja lonkassa, polvessa tai nilkan alueella? 
Vaivaako sinua kipeä vaivaisenluu tai päkiä? 
Koetko, että kärsit heikosta tasapainosta? 

Jalkakoulussa harjoite-
taan alaraajojen lihak-
sistoa ja kehon hallintaa 
pääosin kehon omalla 
painolla tai kuminauhaa 
apuna käyttäen. Har-
joitteet sopivat erilais-

ten jalkaterän alueen virheasen-
tojen ja vaivojen hoitoon. Harjoit-
telu tapahtuu yhteisissä ryhmä-
tapaamisissa. Jokaisen harjoitus-
kerran päätteeksi osallistuja saa 
kirjalliset ohjeet kotiharjoittelun 
tueksi. Mukaan tapaamisiin tarvit-

set vain rennot vaatteet, muut vä-
lineet saat paikanpäältä.

Jalkakoulu pidetään 5 kerran 
sarjassa ja jokainen kerta kes-
tää tunnin. Ryhmään mahtuu vii-
si ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
Ryhmiä on kaksi kappaletta, tiis-
tai-ryhmä ja torstai-ryhmä.

Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 22.9.2014 mennes-
sä numeroon: 040 014 8515 tai 
osoitteeseen: joni.nieminen@
footcare.fi   

J

JALKAKOULU

Aika: klo 18–19
Päivät:

Tiistairyhmä: 30.9, 7.10, 14.10, 
21.10 ja 28.10
Torstairyhmä: 30.10, 6.11, 
13.11, 20.11 ja 27.11

Paikka: Diabetesyhdistyksen 
toimitilat, Malminkatu 24 D 38
Hinta: 100€

Lisätietoja jalkakoulusta saa 
jalkaterapeutti Joni Niemiseltä 
040 014 8515 ja joni.nieminen@
footcare.fi

Kipua 
kantapäässä

Teksti:
 Joni Nieminen, 
jalkaterapeutti

”Kärsinyt on kantapää mut se kantaa hedelmää.
Typeryyttään on vaan vaikee myöntää, myönnän sen.
Tää ei oo ihan haudan vakavaa, muutkin mokaa.
Mua saa, mua täytyy valistaa, muutkin mokaa.”

KANTAPÄÄKIPUJA 
VOIDAAN ENNALTA
EHKÄISTÄ HUOLEHTI
MALLA PAINOSTA JA 
KÄYTTÄMÄLLÄ 
HYVIÄ KENKIÄ. 

Jäsentarjous:

ENSIKÄYNTI 
JALKATERAPEUTILLA

45€/tunti.
(normaalihinta 60 euroa 

ja toimistomaksu). 
Puh. 010 231 9400.

Tarjous voimassa lokakuun 
aikana varatuilla ajoilla.

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys

Malminkatu 24 D 38, 
00100 Helsinki
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Päkiäkipu
Päkiänivelet muodostavat 
jalkaterän etuosaan poikit-
taiskaaren, jota jalkaterän 
nivelsiteet ylläpitävät.  Ni-
velsiteiden venyessä jalka-
pöytäluiden välit suurene-
vat ja kaarimuodostelma 
romahtaa. Tätä kutsutaan 

levinneeksi päkiäksi. Poikittaiskaa-
ren leviäminen johtuu pitkään jatku-
neesta jalkaterän virheellisestä toi-
minnasta. Yleensä syynä on jalan vir-
heellinen kuormittuminen, mikä li-
sää painetta päkiään. Rakenteelliset 
ominaisuudet kuten korkea- tai ma-
talakaarinen jalkaterä voivat altistaa 
myös päkiäkivuille. Korkeakaarises-
sa jalkaterässä päkiä joutuu kovem-
malle rasitukselle, koska jalan keski-
osa ei kuormitu alustaan. Matalakaa-
risessa jalkaterässä taas jalkapöytä-
luiden päiden asento muuttuu lisä-
ten kuormitusta päkiän alueelle.  

Päkiäkipua esiintyy yleisimmin 
keski-ikäisillä naisilla. Ylipaino, raska-
us ja korkeakorkoisten kenkien käyt-
tö lisäävät riskiä päkiän leviämisel-

le. Kipu jalkaterän etuosassa voi olla 
särkevää, polttavaa tai terävää.  Kipu 
pahenee jalkaa kuormittaessa ja hel-
pottuu levossa. Lisäksi varpaissa voi 
esiintyä tunnottomuutta tai nipiste-
lyä. Päkiän levitessä varpaat vetäy-
tyvät taaksepäin ja jalkapohjan iskua 
vaimentava rasvapatja surkastuu tai 
liukuu varpaiden alle. Tämä lisää pai-
netta jalkapöytäluiden päiden alla, 
jolloin päkiään alkaa yleensä kehit-
tyä kovettumia ja känsiä, jotka ovat 
seurausta lisääntyneelle paineelle ja 
kuormitukselle.

Päkiäkivun hoidossa on tärkeä-
tä selvittää kivun syy. Kovettumat ja 
känsät tulee poistaa, koska sillä saa-
daan yleensä välitön kivun helpotus. 
Ihomuutosten poistaminen ei kui-
tenkaan ole yleensä riittävä toimen-
pide, lisäksi tarvitaan muitakin hoi-
tokeinoja. Hoidossa kannattaa kiin-
nittää erityistä huomiota hyviin ja is-
kuavaimentaviin kenkiin. Yleensä 
kannattaa käyttää pohjallisia lisää-
mään iskunvaimennusta, tasaamaan 
painetta ja korjaamaan jalan virheel-

lisiä kuormitusmalleja. Pohjallisten li-
säksi tulisi tehdä harjoitteita, jotka 
edistävät jalan normaalia kuormittu-
mista liikkuessa.  

Teksti: Joni Nieminen, jalkaterapeutti
Kuvat: Shutterstock

P

Kun ihmisellä on sekä psoriasis että diabetes, löytyy keinoja, jotka auttavat kummankin 
taudin kanssa selviytymisessä. Psoriasisliiton kahden diagnoosin kurssilla hyvä yhteishenki 
siivitti kurssilaiset muuttamaan elämäntapojaan merkittävästi.

Psoriasisliiton Psoriasis ja 
diabetes -kurssille osallistu-
nut Tapio Hiljanen, 65, ker-
too sairastaneensa psoria 
50 vuotta. Diabetes sen si-
jaan hiipi hänen elämäänsä 
salakavalasti. Hän ei tiennyt 
kohonneista verensokeriar-

voistaan ennen sydäninfarktiaan, joka 
hän sairasti 55-vuotiaana. 

”Minulle tehtiin perusteellinen 
lääkärintarkastus 50-vuotiaana, ja 
sain myöhemmin tietää, että soke-
riarvoni olivat tuolloin koholla, mut-
ta koska olin muuten tupakoimaton 
ja perusterve mies, työterveyshuol-
lossa annettiin asian olla. Psoriasis-
tani ei otettu huomioon mitenkään”, 
Tapio kertoo.

Kurssin ohjaajan, Psoriasisliiton 

kuntoutussuunnittelija Satu Lahti-
sen mukaan vastaava tilanne voi tul-
la vastaan muillakin. Psoriasista ei 
välttämättä terveydenhuollossa tar-
peeksi hyvin tunneta ja osata ottaa 
huomioon riskitekijänä. 

 ”Vaikeaa psoriasista sairastaval-
la voi olla kolmekin kertaa 
suurempi vaara sairastua 
diabetekseen kuin muul-

P

Teksti: Suvi Vainio 
Kuvat: Suvi Vainio & Shutterstock

YHDELLÄ 
ELÄMÄNTAPA
 REMONTILLA 

KUNTOON 

KAKSI 
TAUTIA

Jalkaterapeutin luento Kampin 
palvelukeskuksen juhlasalissa 
Salomonkatu 17, 00100 Helsinki
keskiviikkona 5.11. kello 17 – 
18.30 Vaikeuttavatko kankeat 
ja jäykät jalat elämääsi? Vinkke-
jä jalkojen liikkuvuuden lisäämi-
seksi ja toimintakyvyn säilyttä-
miseksi. 
Joni Nieminen, jalkaterapeutti.
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la väestöllä. Psoria sairastavan onkin 
hyvä pyytää lääkäriään ajoittain seu-
raamaan verensokeriarvoja. Liitän-
näissairauksien huomioimiseen vel-
voittaa myös psoriasiksen käypä hoi-
to –suositus”, hän huomauttaa.

Kurssille hakeutuneista jo näkyy 
asian tiedostaminen. Kaksi kymme-
nestä osallistujasta oli tullut kurssille 
suurentuneen diabetesriskin vuoksi 
eli heillä oli heikentynyt sokerinsie-
to. Lopuilla kurssilaisista oli lääkärin 
toteama kakkostyypin diabetes pso-
riasiksen lisäksi. Sairauksilla on pal-
jon yhteistä.

”Kumpaankin sairauteen liittyy sa-
mojen liitännäissairauksien, esimer-
kiksi sydän- ja verisuonisairauksien, 
uhka. Vastaavasti samoilla elämän-
tapoihin liittyvillä keinoilla voidaan 
näitä riskejä vähentää. Kummankin 
perussairauden, psoriasiksen ja dia-
beteksen hyvä hoito vaikuttaa edul-
lisesti myös toiseen”, Satu Lahtinen 
kertoo.

Psoriasista ja diabetesta sairasta-
valle painon hallinta ja liikunta ovat 
tärkeitä metabolisen oireyhtymän 
välttämiseksi.
”Elämäntapojen muutoksella voi eh-
käistä kohonneen riskin muuttumis-
ta sairaudeksi. Tieto ja vertaistu-
ki edistävät muutosten tekemistä. 
Näille kursseille onkin enemmän ha-
kijoita kuin voidaan ottaa. Liitto ha-
kee kursseille lisää rahoitusta ensi 
vuodeksi”, Satu kertoo.

Mittari ja veriarvot tutuksi
Kurssin toinen ohjaaja, diabeteshoi-
taja Riitta Linnanmäki-Rinne Pää-
kaupunkiseudun Diabetesyhdistyk-
sestä on työssään huomannut, että 
ihmiset tarvitsevat enemmän tietoa 
verensokeriarvoistaan. Kurssilla käy-

tiin läpi tavallisimpien verikokeiden 
arvojen tavoitetaso.

”Nämä arvot kiinnostavat ihmi-
siä, mutta omia tuloksia ei välttä-
mättä ymmärretä, jos niiden mer-
kitystä ja normaaliarvoja ei samalla 
kerrota. Esimerkiksi ilman diabetes-
ta verensokerin tavoitearvo on 4–6 
mmo/l aamulla ennen aamiaista ja 
ennen aterioita. Diabeetikon tavoi-
te on yksilöllinen. Useimmille sopiva 
verensokerin taso on 4–7 mmol/l en-
nen ateriaa. Tavoitteena on, että ve-
rensokeri nousee 2 tuntia aterian jäl-
keen korkeintaan noin 2–3 mmol/l”, 
Riitta Linnanmäki-Rinne kertoo.

Diabeteksen hoidon ohjaus terve-
ydenhuollossa on hänen mielestään 
heikentynyt, eikä esimerkiksi pääkau-
punkiseudun terveyskeskuksissa vält-
tämättä ole enää erikseen diabeteshoi-
tajia. Diabeteksen hoito perustuu yhä 
enemmän potilaan omaan seurantaan. 
Tähän tarvittavaa ohjausta ei kuiten-
kaan aina saada tarpeeksi.

”Tapaan ihmisiä, jotka ovat saaneet 
verensokerimit-
tarin, mutta eivät 
osaa käyttää si-
tä. Toisilla taas on 
aloitettu tablet-
tilääkitys, mutta 
he eivät ole saa-
neet mittaria. Mit-
tarin käyttö ei vält-
tämättä ala sujua 
nopean kertaohjauksen jälkeen”, Riit-
ta sanoo ja jatkaa ”insuliinin pistämi-
sen aloittaminen voi pelottaa hoidon 
aloittajaa, vaikka nykyiset insuliiniky-
nät ovat käteviä ja neulat pieniä”. 

”Kakkostyypin diabeteksen hoito 
voi johtaa pistoshoitoon. Lääkäri esi-
merkiksi määrää kerran päivässä pis-
tettävän lääkkeen tablettihoidon li-

säksi. Myös pistoshoidon aloittami-
nen vaatii ohjausta ja tietoa, esimer-
kiksi että joka kerralla otetaan uu-
si puhdas neula. Diabeetikko voi jopa 
joutua vaatimaan riittävää määrää 
neuloja kunnalta”, Riitta kertoo. 

Diabetesta sairastavan on hyvä 
myös oppia tunnistamaan matalan ja 
korkean verensokeritason oireet se-
kä keinot näihin tilanteisiin. Matalan 
verensokerin oireet, näläntunne ja 
heikotus, ovat tuttuja myös terveille 
ihmisille. Diabeetikolla alhainen ve-
rensokeri johtaa vaaralliseen hypog-
lykemiaan. Korkea veren sokeripitoi-
suus puolestaan voi tuntua lisäänty-
neenä virtsanerityksenä, suun kui-
vumisena ja janon tunteena. Myös 
korkea sokeripitoisuus veressä, esi-
merkiksi ottamatta jääneen insulii-
nin vuoksi, voi johtaa diabetesta sai-
rastavan sairaalahoitoa vaativaan ti-
laan.

”Diabetesta sairastavalle laadi-
taan hoitosuunnitelma, jonka mu-
kaan vuosittain tutkitaan kokein ve-

rensokerin lisäksi 
kolesteroli sekä ve-
renpaine. Diabee-
tikolle kuuluvat li-
säksi muun muas-
sa jalkojen kunnon 
tarkastus vuosit-
tain sekä silmäpoh-
jakuvaus 1–3 vuo-
den välein. Ham-

mashoidosta sekä diabeetikon et-
tä psoriaatikon pitää itse huolehtia”, 
sanoo Riitta. 

”Diabeteksen hoidon tavoitteena 
on hyvä elämä. Kun hoito on kunnos-
sa, mieleisiään asioita voi tehdä dia-
beteksesta huolimatta”, hän lisää.

Hoitosuhde loppui töiden 
mukana
Tapio Hiljaselle määrättiin diabetek-
seen tablettilääkitys pallolaajennuk-
sella hoidetun infarktin jälkeen. Hän 
jatkoi töissä vielä 62-vuotiaaksi, jona 
aikana hänen terveyttään seurattiin 
työterveyshuollossa. Seuranta lo-
pahti, kun hän jäi pois työelämästä. 

”Minun olisi pitänyt hakeutua ter-
veyskeskukseen, mutta en tehnyt si-
tä. En käynyt missään kokeissa puo-
leentoista vuoteen, jätin vain resep-
tejä uusittavaksi. Kun sitten menin 
flunssan vuoksi lääkärin, verikoe pal-
jasti verensokerin olevan pahasti ko-
holla. Se oli yllättävää, koska minulla 
ei ollut mitään korkean verensokerin 
oireita”, Tapio kertoo.

Terveyskeskuslääkäri määräsi hä-
nelle pistettävän insuliinin ja hänel-
le laadittiin uusi hoitosuunnitelma. 
Hiljanen on tyytyväinen nykytilan-
teeseen. Euran kunnan kaksi diabe-
teshoitajaa neuvovat ja kannustavat. 
Lääkkeen pistäminen kerran päiväs-
sä ei tunnu hänestä miltään.

”Kun on sopivasti tätä rasvaker-
rosta”, hän naurahtaa.

Painoa on silti pudonnut kymme-
nen vuoden takaisesta 117 kilosta 
nykyiseen 90 kiloon. Tavoitteena on 
vielä kahdesta viiteen kilon pudotus. 
Kurssilta hän on saanut intoa pa-
neutua oman elämäntapansa muu-
toksiin sekä vinkkejä käytännön toi-
miin. Esimerkiksi kevyt ruokailu nel-
jän tunnin välein on hyvä keino halli-
ta syömistä.

Satu Lahtinen muistuttaa, et-
tä vaaka ei kerro kaikkea. ”Tärkeintä 
ovat pienet muutokset arjessa. Pai-
non pudotuksessa on hyvä olla mal-
tillinen tavoite, aluksi viisi prosenttia 
omasta painosta. Tutkimukset osoit-

tavat, että pienikin laihtuminen kor-
jaa sokeritasapainoa. Painonpudotus 
lisäksi lievittää psoriasiksen oireita”.

Kurssin ensimmäisen ja toisen jak-
son välillä, neljässä kuukaudessa, kurs-
silaiset olivat jo saaneet muutosta ai-
kaan. Yhdeksän kymmenestä oli saa-
nut veren sokeriarvonsa paremmiksi 

sekä lisännyt kasvisten käyttöä päi-
vittäisessä ruoassa. Kahdeksan oli li-
sännyt liikuntaa ja kolme aloittanut 
uuden liikuntaharrastuksen.

Tapio Hiljanen uskoo hyötyliikun-
taan, jota omakotiasuja saa. Lisäksi 
hän voi mennä kauppaan pyörällä ja 
käydä sauvakävelemässä.  

Tapio Hiljanen kuuluu sekä psoriasis- että diabetesyhdistykseen.  Taudeilla on paljon 
yhteistä, joten myös yhdistystoiminnassa on paljon mahdollisuuksia kehitellä yhteistä 
toimintaa, Tapio tuumii. Psoriasis ja diabetes -kurssi innosti häntä lisäämään liikuntaa.

”ELÄMÄNTAPOJEN 
MUUTOKSELLA 
VOI EHKÄISTÄ 
KOHONNEEN RISKIN 
MUUTTUMISTA 
SAIRAUDEKSI.”

”DIABETEKSEN HOIDON TAVOITTEENA ON 
HYVÄ ELÄMÄ. KUN HOITO ON KUNNOSSA, MIELEISIÄÄN 
ASIOITA VOI TEHDÄ DIABETEKSESTA HUOLIMATTA.”
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diabetes kulkevat perheittäin ja su-
vuittain. Tämä kertoo perintötekijöi-
den merkityksestä. Tiedämme kak-
kostyypin diabeteksen suhteen, et-
tä lapsen riski sairastua on noin 40 
prosenttia, mikäli toisella vanhem-
malla on diabetes, ja yli 70 prosent-
tia mikäli molemmilla on diabetes. 
Vaikka perinnöllinen alttius diabe-
tekseen on huomattava, merkittävä 
osa diabeetikkovanhempien lapsis-
ta ei sairastu. Toisin sanoen ympä-
ristötekijöillä on erittäin suuri mer-
kitys niin hoidossa kuin ennaltaeh-
käisyssä. 

Mielenkiintoista on, että saman-
suuntaisia esiintyvyyslukuja on jul-
kaistu psoriasiksen osalta – ja eten-
kin nuoressa iässä puhkeavan psorin 
suhteen. Mikäli toinen vanhemmista 
sairastaa psoriasista lasten sairastu-
misriski on jopa 30 prosenttia, ja ris-
ki nousee 65 prosenttiin kumman-
kin vanhemman sairastaessa psoria. 
Sekä kakkostyypin diabeteksen et-
tä psorin suhteen tunnetaan useita 
näille sairauksille altistavia geene-
jä, mutta yksittäisen geenin selitys-
osuus on pieni. Toisin sanoen sekä 
psoriasis että kakkostyypin diabetes 
syntyvät monen tekijän yhteisvaiku-

tuksesta - mukana on sekä perintö- 
että ympäristötekijöitä. 

Lihavuus yhteinen riskitekijä
Perintötekijöiden lisäksi psoriasiksel-
la ja kakkostyypin diabeteksella on 
runsaasti yhteisiä riskitekijöitä. Kak-
kostyypin diabeteksen merkittävin 
riskitekijä on lihavuus. Ylipaino lisää 
myös läiskäpsoriasiksen riskiä. Muita 
yhteisiä riskitekijöitä ovat muun mu-
assa tupakointi, stressi, infektiotau-
dit sekä runsas alkoholinkäyttö. Näin 
ollen ei ole yllättävää, että useat ih-
miset sairastavat samanaikaises-
ti sekä kakkostyypin diabetesta että 
psoriasista. 

Monet diabeteksen ja psoriasik-
sen yhteisistä riskitekijöistä liitty-
vät elämäntapoihin. Terveet elämän-
tavat ovat A ja O molempien saira-
uksien ennaltaehkäisyssä ja hoidos-
sa. Normaalipainon ylläpitäminen tai 
kohtuullinen painonpudotus (5–10 
prosenttia) saattaa vaikuttaa veren-
sokeriarvoihin varsin dramaattises-
ti. Liikunnan merkitystä ei tule unoh-
taa painonhallinnan ja yleisen hyvin-
voinnin kannalta. Lyhyt yöuni ja val-
vominen vaikuttavat myös elimis-
töön epäterveellisesti ja altistavat 

monelle niin psoriasiksen kuin kak-
kostyypin diabetekseen liittyvään 
tekijään. 

Psoriasista sairastavan veres-
sä ovat tunnusomaista kohonneet 
inflammaatiomarkkeripitoisuudet 
(merkki kroonisesta tulehduksesta). 
Tulehdustekijät ovat pääosin peräi-
sin rasvasoluista. Jokaisen ihmisen 
rasvasolut erittävät tulehdustekijöi-
tä, mutta tulehdustekijöiden määrä 
on suurentunut psoriasiksessa - ku-
ten myös ylipainossa. Tulehdusteki-
jöiden vaikutukset lihaskudoksessa, 
haimassa ja maksassa saattavat al-
tistaa diabeteksen esiasteille ja dia-
betekselle. Onkin mahdollista, että 
koholla olevat tulehdusmarkkerit al-
tistavat sokeriaineenvaihduntahäiri-
öille ja kakkostyypin diabetekselle. 

Laaja selvitys yhteydestä
Lisääkö psoriasis kakkostyypin dia-
beteksen riskiä? Tätä asiaa on selvi-
tetty ja vuonna 2013 julkaistiin laa-
ja katsaus aiheesta. Siinä oli muka-
na 27 tutkimusta yhteensä 314 000 
psoriasista sairastavaa ja 3.7 miljoo-
naa kontrollihenkilöä. Tutki-
mukset olivat hieman erilai-
sia, joten tuloksetkin vaih-

Viime vuosina on kiinnitetty 
huomioita siihen, että pso-
riasikseen liittyy muita sai-
rauksia huomattavasti use-
ammin kuin sattuma edel-
lyttäisi. Yksi liitännäis-sai-
rauksista on kakkostyypin 
diabetes (aikuistyypin dia-

betes). Pitkään on myös tiedostettu, 
että psoriasikseen liittyy lisääntynyt 

riski sairastua sydän- ja verisuonisai-
rauksiin. Taustalla oleva diabetes ja 
siihen liittyvät aineenvaihdunnalliset 
muutokset voivat olla yksi käypä seli-
tys lisääntyneelle sydän- ja verisuo-
nitautiriskille.

Merkittäviä kansansairauksia
Sekä psoriasis että kakkostyypin dia-
betes ovat merkittäviä kansansaira-

uksia. Psoriasista sairastaa noin 3–4 
prosenttia suomalaisista ja kakkos-
tyypin diabeteksen esiintyvyys on 
noin 10 prosenttia. Psoriasis on tu-
lehdustauti, johon liittyy kroonis-
ta matala-asteista tulehdusta. Myös 
kakkostyypin diabeteksen taustate-
kijäksi on ehdotettu matala-asteista 
tulehdusta. 

Sekä psoriasis että kakkostyypin 

N

Psoriasista sairastavan kohonnut riski sairastua kakkostyypin diabetekseen 
tulee ottaa huomioon hoidon suunnittelussa. Diabetes liittyy myös 

psoriasista sairastavilla tavallisiin sydän ja verissuonitauteihin.

Teksti: Johan Eriksson, LT, professori, yleislääketieteen ja 
sisätautien erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto

Kuvat: Shutterstock

LÄHELLÄ TOISIAAN
Diabetes ja psoriasis 

”TERVEET ELÄMÄNTAVAT OVAT A JA O MOLEMPIEN 
SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA.”
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televat hieman tutkimuksesta toi-
seen. Yleisesti voi todeta, että pso-
riasis lisäsi diabeteksen riskiä noin 
30 prosenttia - tosin muutamassa 
tutkimuksessa riski oli huomattavas-
ti korkeampi. 

Psorin vaikeusaste vaikuttaa 
myös riskiin; lievä psoriasis lisää dia-
betesriskiä vähemmän kuin vai-
kea psoriasis. Lisäksi vaikeaan pso-
riin nuoremmalla iällä liittyy suurem-
pi diabetesriski. Verrattaessa diabe-
tesesiintyvyyttä ihmisiin, joilla ei ole 
psoria, psoriasista sairastavilla dia-
beteksen esiintyvyys on noin 60 
prosenttia korkeampi. 

Tutkimustulokset viittaavat sii-
hen, että taustalla voisi olla yhteisiä, 
molemmille sairauksille altistavia te-
kijöitä. Psoriaasin hoidossa käytetyt 
lääkkeet saattavat myös vaikuttaa 
diabetesriskiin niin kielteisesti kuin 
myönteisesti. Tutkimustietoa on niu-
kalti, mutta eräät psorin hoidossa 
käytetyt lääkkeet näyttävät vähen-
tävän sairastumisriskiä kakkostyypin 
diabetekseen. 

Perinteisesti kakkostyypin dia-
betesta on pidetty hyvänlaatuise-
na ja helppohoitoisena ikäihmisten 
sairautena. Ikävä kyllä tämä ei pi-
dä paikkaansa! Vanhuusiän sokeri-
tauti puhkeaa yhä nuoremmilla, jopa 
lapsilla, onneksi tämä on harvinais-
ta Suomessa, mutta ei ylipainois-
ten amerikkalaislapsien keskuudes-
sa. Kakkostyypin diabetes lisää riskiä 
sairastua esimerkiksi sydän- ja veri-
suonisairauksiin. Tämän vuoksi koko-
naisvaltainen diabeteksen hoito on 
äärimmäisen tärkeää. Hoidossa tuli-
si huomioida verensokerin hoidon li-
säksi myös veren rasvojen ja veren-
paineen hyvä hoito, unohtamatta 
elämänlaatua. 

Myös vaikeaan psoriin liittyy li-
sääntynyt riski sairastua sydän- ja 
verisuonisairauksiin. Sepelvaltimo-
taudin vuoksi niin vaikeaa psoriasis-
ta kuin kakkostyypin diabetekses-
ta sairastavat kuolevat ikäluokkansa 
nuorempana. Hyvällä kokonaisvaltai-
sella riskitekijöiden hoidolla voidaan 
tähänkin asiaan vaikuttaa. 

Diabeteslääke auttaa 
myös psoriin
Diabeteksen hoidossa käytetään gli-
tatsoneja. Tämän lääkeryhmän vai-
kutusmekanismi on osittain saman-
lainen kuin muutamilla psoriasiksen 
hoidossa käytettävillä lääkkeillä. Gli-
tatsonit ovat olleet käytössä yli 10 
vuotta ja moni psoriasista sairastava 
kakkostyypin diabeetikko onkin huo-
mannut, että psori-ihottuma on vä-
hentynyt merkittävästi glitatsoni-
hoidon aikana. Tällä lääkeryhmällä 
on anti-inflammatorisia vaikutuksia, 
jotka saattavat selittää myönteisiä 
vaikutuksia psori-ihottumaan. Muu-
tama vuosi sitten ilmestyneessä kat-
sauksessa todettiin, että pioglitatso-
ni saattaisi tehota psorin iho-oireiin. 
Samalla myös todettiin, että lisätut-
kimuksia kaivataan asiasta.

Myös toinen diabeteslääkeryhmä - 
GLP-1 analogit - ovat herättäneet kiin-
nostusta. GLP-1 on suolistohormoni, 
joka säätelee muun muassa sokeri-
tasapainoa ja ruokahalua. Lisäksi sil-
lä on runsaasti muita vaikutuksia, esi-
merkiksi anti-in-
flammatorisia vai-
kutuksia. Tieteel-
lisestä kirjallisuu-
desta löytyy melko 
runsaasti tapaus-
selostuksia GLP-1 
-analogien posi-
tiivisista vaikutuk-
sista niin diabetek-
seen kuin painoon, 
mutta myös psori-
asiksen ihomani-
festaatioihin.  

Hiljattain julkaistussa pienimuotoi-
sessa tutkimuksessa GLP-1 analogihoi-
don todettiin vaikuttavan myönteises-
ti psorin oireisiin kakkostyypin diabe-
tespotilailla. Tutkijat selittivät myön-
teistä muutosta GLP-1 hoidon edulli-
sella vaikutuksella T-soluihin ja IL-17 
ilmentymään. Toisin sanoen vaikutus 
kohdistui nimenomaan sellaisiin te-
kijöihin, joiden uskotaan altistavan ja 
vaikuttavan psoriasikseen. 

Tutkimus oli pienimuotoinen ja ly-
hytkestoinen – se kesti ainoastaan 

4–5 kuukautta. Mielenkiintoista oli 
kuitenkin, että myönteiset muutok-
set tapahtuivat ennen painon las-
kua, eivätkä johtuneet muutokses-
ta sokeriaineenvaihdunnassa. Toki 
tarvitsemme lisätutkimuksia aihees-
ta, mutta jo nyt olemme saaneet hy-
viä tuloksia GLP-1 analogien tehos-
ta niin koholla olevaan sokeriin, pai-
noon kuin psoriasis-ihottumaan. 

Lihavuusleikatuista potilaista löy-
tyy myös mielenkiintoisia tapausse-
lostuksia, psoriasis-ihottuma saat-
taa korjaantua varsin nopeasti leik-
kauksen jälkeen, huomattavasti en-
nen painonlaskua. Lihavuusleikka-
uksen, varsinkin ohitusleikkauksen,  
jälkeen GLP-1 pitoisuus nousee noin 
20-kertaiseksi ja tätä on pidetty se-
littävänä tekijänä.  

Merkkejä yhä enemmän
Vuonna 2013 uutiskynnyksen ylit-
ti tutkimushavainto, jossa todettiin, 
että psoriasiksen hoidossa käytet-
ty lääke saattaa vaikuttaa edullisesti 
ykköstyypin diabetekseen. Kysees-

sä oli pieni tutki-
mus, jossa selvi-
tettiin alefasep-
tin vaikutusta 
vastikään ykkös-
tyypin diabetek-
seen sairastu-
neiden insulii-
nieritykseen. 
Vaikutus oli ole-
maton insulii-
nieritykseen, 
mutta insuliini-
tarve pieneni. 

Tämä jälleen kerran merkki siitä, mi-
ten läheisesti monet aineenvaihdun-
taprosessit liittyvät toisiinsa. 

Psoriasis ja kakkostyypin diabe-
tes liittyvät läheisesti toisiinsa. Dia-
betesriski on suurentunut henkilöil-
lä, joilla on psoriasis, ja heidät tulisi 
seuloa diabeteksen suhteen. Diabe-
tesriski tulisi myös huomioida pso-
riasiksen hoidon suunnittelussa ja 
seurannassa.  

Jatkuva verinäytteiden otto on diabeetikoille valitet
tavan välttämätön toimenpide veren glukoosiarvojen 
seuraamiseksi. Usea yritys onkin alkanut kehittää eri
laisia glukoosimittareita, jotka eivät vaadi jatkuvaa 
verinäytteiden ottoa vaan, jotka voisivat mitata glu
koosin määriä muista kehon nesteistä. 

Markkinoilla on jo joitain 
laitteita, jotka mittaavat 
glukoosipitoisuutta ihon 
alle asetettujen anturien 
avulla. Nämä laitteet eivät 
ole kuitenkaan mittauste-
holtaan vielä täysin luo-
tettavia, etenkään kun ky-

seeseen tulevat nopeat veren glu-
koositasojen vaihtelut. Pitkäaikai-
sessa käytössä ongelmaksi nouse-
vat myös käytön suurehkot kustan-
nukset.

Nyt leikkiin on lähtenyt myös tie-
toteknologiajätti Google, joka julkis-
ti tammikuussa kehittelevänsä uu-
denlaista piilolinssiä, joka mahdollis-
taisi erilaisten tietojen keräämisen 
kehosta kyynelnesteen avulla. Aja-
tuksena on muun muassa kehittää 
kaiken aikaa mukana kulkeva mittari 
glukoosipitoisuuden mittaukseen.

Googlen teknisen 
innovaation yksikkö 
Google[x]:n älykkäi-
den piilolinssien projek-
tista tuolloin vastanneet 
Brian Otis sekä Babak Par-
viz kertoivat Googlen viralli-
sessa blogissa myös asiasta.

”Vuosien saatossa, useat 
tiedemiehet ovat etsineet hel-
pompaa tapaa jolla ihmiset voisi-
vat seurata omia glukoosipitoisuuk-
siaan ja tätä varten tutkineet useita 
kehon nesteitä, kuten juuri kyynel-
nestettä. Mutta kuten arvata saat-
taa, kyyneleitä on todella vaikea ke-
rätä talteen ja tutkia. Google[x]:ssä 
aloimme pohtia, josko miniatyyri-
elektroniikka olisi oikea tapa sel-
vittää kyynelnesteen glu-
koosin määrää ja mitata si-
tä suuremmalla tarkkuudel-

GLUKOOSIMITTARI?

M

TULEVAISUUDEN

”PSORIASISTA 
SAIRASTAVAN 
KOHOLLA OLEVAT 
TULEHDUSTEKIJÄT 
ALTISTAVAT 
SOKERIAINEEN
VAIHDUNTA HÄIRIÖILLE 
JA KAKKOSTYYPIN 
DIABETEKSELLE.”

Teksti: Teksti Marko Uutela, 
kirjoittaja on filosofian tohtori joka on 
väitellyt lääketieteestä vuonna 2004. 
Hän on työskennellyt tutkijana Helsingin 
yliopistossa vuoteen 2010 saakka. 
Nykyisin hän on vapaa toimittaja.
Kuvat: Shutterstock
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la. Ajatelkaa: siruja ja sensoreita, jot-
ka ovat niin pieniä, että ne näyttävät 
glitterihiukkasilta ja antenni joka on 
ohuempi kuin ihmisen hius.”

Idea on ajatuksena yksinkertai-
nen, mutta samalla erinomaisen kek-
seliäs. Kyseessä on niin kutsuttu äly-
käs piilolinssi. Linssi mittaa kehon 
glukoosipitoisuutta kyynelnesteestä 
käyttäen minimaalisen pieniä antu-
reita, jotka mittaavat glukoosin pitoi-
suuksia muutamien sekuntien välein 
ja välittävät tiedot esimerkiksi älypu-
helimeen ladattavaan sovellukseen.

Linssin rakenne on periaatteessa 

yksinkertainen. Kahden hyvin ohu-
en pehmeästä materiaalista valmis-
tetun linssin väliin tulee kerros, jossa 
on sensori, antenni sekä tietokonesi-
ru. Sensori kerää tietoa ja siru lähet-
tää tiedot antennin avulla eteenpäin.

Nyt Google ja lääkejättiläinen No-
vartis ovat julkaisseet yhteisen ke-
hityshankkeen, jonka tarkoitus 
on kehittää juuri tällainen mitta-
ri. Google[x] vastaa hankkeen tekni-
sestä toteutuksesta ja Novartiksen 
silmäsairauksiin erikoistunut yksik-
kö, Alcon, kliinisestä puolesta. 

Alcon ilmoitti yhteistyöstä Goog-
len kanssa muutama viikko sitten il-
mestyneessä tiedotteessaan. 

Googlen toinen perustaja Sergei 
Brin kertoi tiedotteessa, että ”Goog-
len unelma on ollut kehittää minia-
tyyriteknologiaa, joka helpottaisi 
miljoonien ihmisten elämää.”

Novartiksen toimitusjohtaja Jo-

seph Jimenez puolestaan kertoi, et-
tä tämä on vasta ensi askel yhä pa-
remman diagnostiikan kehityksessä. 
New York Timesin haastattelussa Ji-
menez kertoi myös, että Novartis on 
yrittänyt kehittää nyt esitellyn ehdo-
tuksen kaltaista piilolinssiä jo vuosia, 
mutta ilman menestystä.

”Yksi suurimmista esteistä on ol-
lut miniatyyriteknologian kehit-
täminen ja se on se alue, johon 
Google[x]:n mukaantulo tuo helpo-
tusta.” Jimenez kertoo. Hän mainit-
si haastattelussa myös, että kysees-
sä on vuosia kestävä kehitystyö, jo-
ten tuloksia ei kannata odottaa kau-
pan hyllyille aivan heti. 

Googlen ja Novartiksen yhteispro-
jekti ei ole suinkaan ainoa uutta mi-
niatyyripiilolinssiteknologiaa hyväk-
sikäyttävä yritys. Esimerkiksi sveitsi-
läinen yritys Sensimed on kehitellyt 
jo vuosien ajan vastaavan kaltaista 

älylinssiä glaukoomapotilaiden seu-
rantaa varten ja on tuonut tuotteen-
sa myös jo markkinoille. 

Myös toinen teknologiajätti Micro-
soft on yrittänyt kehittää piilolinssei-
hin sijoitettua glukoosimittaria ja se 
teki aiemmin aiheen tiimoilta yhteis-
työtä juuri Googlelle tässä mainit-
tua projektia työstäneen professori 
Parvizin kanssa. Microsoftin piilolins-
siprojektin nykyisestä tilasta ei kui-
tenkaan tietoa ole.

On tietysti myös yksi iso kysy-
mys, joka linssin kehittäjillä on edes-
sään: kuinka luotettavasti kehon glu-
koosin määrä voidaan hyvin pienes-
tä määrästä kyynelnestettä mitata. 
Epäilemättä Alconin kliininen osaa-
minen ja kehitystyö on projektin tä-
män puolen kehityksessä tärkeässä 
asemassa. 

Kahden tämän kokoluokan yri-
tyksen yhteinen kehitysprojekti on 

kuitenkin erittäin mielenkiintoinen, 
etenkin ottaen huomioon yritysten 
käytettävissä olevat resurssit. Niistä 
onnistumisen ei ainakaan pitäisi jää-
dä kiinni.  

IDEA ON AJATUKSENA 
YKSINKERTAINEN, 
MUTTA SAMALLA 
ERINOMAISEN 
KEKSELIÄS.

AJATELKAA: SIRUJA JA 
SENSOREITA, JOTKA 
OVAT NIIN PIENIÄ, 
ETTÄ NE NÄYTTÄVÄT 
GLITTERIHIUKKASILTA 
JA ANTENNI JOKA 
ON OHUEMPI KUIN 
IHMISEN HIUS.”

LÄHTEET

•  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-
jasto/tk.koti?p_artikkeli=hoi50056#s12

•  http://www.novartis.com/newsroom/me-
dia-releases/en/2014/1824836.shtml

•  http://multimediacapsule.thomsonone.
com/novartis/alcon-announcement

•  http://www.nytimes.com/2014/07/16/
business/international/novartis-joins-
with-google-to-develop-contact-lens-
to-monitor-blood-sugar.html?_r=0

•  http://googleblog.blog-
spot.co.uk/2014/01/introduc-
ing-our-smart-contact-lens.html

•  http://www.sensimed.ch/images/
pdf/2014-07-17_epvantage_interview_
sensimed_also_looks_through_the_
lens_of_future_healthcare.pdf

•  http://www.microsoft.com/en-us/re-
searchconnections/science/stories/func-
tional-lens.aspx

Googlen kehittämä piilolinssi on hieno esimerkki uuden 
polven tietokonesirujen miniatyyrisuunnittelusta.

Linssi

Sensori

Laiteohjain ja antenni
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Stressistä puhutaan yhä enemmän ja vinkkejä sen 
taltuttamiseen saa lukea niin aikakauslehdistä kuin netin 
keskustelupalstoilta. Sosiaali ja terveysministeriökin 
on perustanut Stressi hallinnassa! ryhmän Facebookiin 
kampittaakseen työperäistä stressiä. 

 – SYVÄLLISTÄ ASIAA 
KIREÄN PINNAN ALTA

”STRESSI PITÄÄ IHMISEN 
HENGISSÄ, MUTTA 
ON PITKITTYESSÄÄN 
VAARAKSI. SITÄ VOI OPPIA 
HALLITSEMAAN.”

Mitä stressi oikeastaan 
on? Mistä se tulee? Mil-
tä se tuntuu? Miten sii-
tä pääsee eroon ja onko 
syytä päästä eroon? Millä 
tavoin se voi ilmetä? En-
tä miten ihmeessä stres-
si liittyy diabetekseen?

Välttämätön, mutta vaarallinen
Stressi voidaan määritellä monella 
tavalla. Kirjaimellisesti se tarkoittaa 
rasitusta tai painetta, joka syntyy 
kun jokin tekijä uhkaa tai järkyttää 
elimistön tasapainoa, homeostaasia.

Usein stressireaktion syntymi-
seen tarvitaan henkilön oma tul-
kinta tilanteen uhkaavuudesta. Ai-
voilla on siinä merkittävä rooli. 

Stressireaktio on välttämätön ih-
misen hengissä selviämisen kannal-
ta. Sen avulla reagoimme ympäris-
tön muuttuviin olosuhteisiin tehos-
tamalla elimistön toimintaa tarpeen 
mukaan. Pitkittyessään, liian voimak-
kaana tai epätarkoituksenmukaisena 
stressi voi olla vahingollista.

Akuutti stressireaktio
Akuutti, elimistön erittäin nopea st-
ressivaste käynnistyy autonomisen 
hermoston sympaattisen osan ak-
tivoitumisella. Autonomisessa her-
mostossa sympaattinen osa huo-
lehtii ”taistele tai pakene” -tehtäväs-
tä ja parasympaattinen osa 
palauttavasta ”lepää ja su-
lattele” -tehtävästä.

M

Stressi

Teksti: Vesa Lapinkero ja Piia Laine • Kuvat: Piia Laine ja Shutterstock

Tämä artikkeli on Kari Kortelaisen tekemä 
lyhennelmä Piia Laineen ja Vesa Lapinkeron 
alkuperäisestä tekstistä. Koko teksti on 
luettavissa yhdistyksen nettisivuilta psdiabetes.fi.
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varastosokeria maksasta aterioiden 
välillä, yöllä ja hypoglykemiassa. Sik-
si niitä kutsutaan myös pelastajahor-
moneiksi.

 Verensokeria nostavien vaiku-
tustensa vuoksi stressi on erityisen 
haasteellinen diabeetikolle. Elimis-
tön reaktiot stressiin ovat kuitenkin 
yksilöllisiä. 

Vastavaikuttajahormonien lisään-
tyminen lisää insuliinitarvetta ja in-
suliiniresistenssiä. Toisaalta esimer-
kiksi kiireessä syömisen unohtami-
nen saattaa johtaa mataliin verenso-
kereihin tai voimakas pelästyminen 
laskeekin sokereita niiden nostami-
sen sijaan. 

Tavallisetkin sairaudet, kuten kau-
siflunssa, aiheuttavat elimistölle 
stressiä. Diabeetikot näkevät ne hel-
posti kohonneissa sokereissaan. Tu-
tut hoitoratkaisut eivät välttämättä 
pädekään stressitilassa.

Armollisuus auttaa
Stressaavassa elämäntilantees-
sa diabeteksen hoito voi jäädä ta-
ka-alalle. Ruokavalinnat saatta-
vat muuttua, hiilihydraattilaskenta 
unohtua ja insuliinin annostelu tulla 
rutiininomaiseksi. 

Toisaalta tieto stressin vaikutuk-
sesta sokeritasapainoon saa osan ih-
misistä kiinnittämään erityistä huo-
miota hoitoonsa. 

Syyllisyys omahoidon muuttumi-
sesta usein vain lisää stressiä. Olen-
naista on olla erilaisissa elämäntilan-
teissa armollinen itselleen ja ajatel-
la, että hoitaa itseään niin hyvin kuin 
kullakin hetkellä on mahdollista.

Antti-Jussi Pyykkösen väitöskirjas-
sa todettiin masennuksella, stressillä 
ja huonolla unenlaadulla olevan yh-
teyttä metaboliseen oireyhtymään 
sekä tyypin 2 diabeteksen puhkea-
miseen. Stressitekijät liittyivät erityi-
sesti taloudellisiin huoliin ja työelä-
mään. 

Pyykkösen mielestä yksi keino eh-
käistä tyypin 2 diabetesta voisi olla 
vähentää masennusoireita, parantaa 
unenlaatua ja lievittää stressiä.

Milloin stressiin pitäisi puuttua? 
Stressi voidaan jaotella esimerkiksi 
tarpeelliseksi tai tarpeettomaksi, hy-
väksi tai huonoksi. Useinkaan stres-
saavat tilanteet eivät kuitenkaan ole 
näin yksiselitteisiä ja voi myös ol-
la, että jossain tilanteessa stressi on 
yhtä aikaa hyvä ja huono. 

Yksi puuttumisperuste voisi ol-
la stressin ajallinen kesto, tosin tark-
kaa aikahaarukkaa ei voida antaa. On 
selvää, että yleensä läheisen kuole-
man aiheuttama stressi kestää pi-
dempään, kuin vaikkapa koulutehtä-
vän palauttamisen venyminen viime 
minuuteille. 

Koulutehtävän kanssa stressis-
tä on hyötyä: parhaimmillaan se saa 
keskittymään olennaiseen, tekemi-
seen ja selviytymään tehtävästä. 

Läheisen kuoleman aiheuttama 
stressi puolestaan saattaa auttaa 
selviämään tarvittavista käytännön 
järjestelyistä, mutta se voi myös to-
dennäköisemmin muuttua terveyttä 
tai muuten elämää haittaavaksi, pit-
kittyneeksi stressiksi. 

Muita stressiin liittyviä havain-
noitavia asioita voivat olla esimer-
kiksi stressin voimakkuus suhtees-
sa tapahtumaan, joka sen aiheuttaa 
tai tietyn stressitekijän esiintyminen 
toistuvasti elämässä. 

Mitä stressille voi tehdä?
Jotta muutos on mahdollista, on 
muutosta tarvitseva asia tunnistet-
tava – esimerkiksi ne tilanteet tai är-
sykkeet, jotka stressitasoa nostavat. 

Ne ovat usein sisäisiä, ulkoisia tai 
toiminnallisia ärsykkeitä. Sisäiset är-
sykkeet voivat olla esimerkiksi jous-
tamattomia ajatusmalleja. 
Ulkoinen ärsyke voi olla vaik-
kapa meluisa työympäristö.

Lisämunuaisen ydin alkaa erittää 
adrenaliinia, joka valmistaa elimis-
tön kohtaamaan vaaratilanteen. Ad-
renaliini vahvistaa välittömän hen-
gissä pysymisen turvaavia toiminto-
ja ja vaimentaa muita: sydän supis-
tuu voimakkaammin ja nopeammin ja 
valtimoiden sileä lihaksisto supistuu 
aiheuttaen verenpaineen nousua.

Keuhkotiehyiden sileät lihassyyt puo-
lestaan rentoutuvat tehostaen hen-
gitystä, ja verenkierto ohjautuu luu-
rankolihaksiin pois 
ruoansulatuksesta. 
Lihasten varastois-
ta vapautuu glukoo-
sia niiden käyttöön ja 
maksan varastoista 
verenkiertoon, insu-
liinin eritys vähenee 
ja veren hyytymisai-
ka lyhenee. 

Virtsantuotanto 
vähenee, jotta elimistön nesteitä sääs-
tyisi mahdollisen haavoittumisen ja ve-
renvuodon varalta.

Akuutin stressireaktion saa aikaan 
lukuisat tekijät, joista tärkeimmät liit-
tyvät adrenaliini- ja noradrenaliini-
hormonien toimintaan liittyen auto-
nomisen hermoston sympaattisen 
osan aktivaatioon. 

Pitkäaikainen stressi
Pääasiassa kortisolihormonista ai-
heutuvat pitkäaikaisen stressin fy-
siologiset vaikutukset, jotka ovat 
osin samanlaiset akuutin reaktion 
kanssa: kohonnut verenpaine, ruo-
ansulatuksen heikkous, kohonneet 
verensokeriarvot ja veritulpille al-
tistava veren hyytymistekijöiden li-
sääntyminen. 

Kortisolin normaali eritys vaihte-
lee paljon vuorokaudenajan mukaan 

vaikuttaen vuoro-
kausirytmiin ja vire-
ystilan muutoksiin. 
Aamunkoittoilmi-
öön liittyvä veren-
sokerin nousu selit-
tyy osittain juuri aa-
mun kortisolierityk-
sen kautta. 

Kroonisessa 
stressissä kohon-

neet kortisolipitoisuudet ja erityksen 
häiriintynyt vuorokausivaihtelu voi-
vat sekoittaa unirytmiä ja aiheuttaa 
unettomuutta. Se taas saattaa lisätä 
stressiä entisestään. 

Verensokeri nousee
Kortisoli kiihdyttää glukoosin uudis-
muodostusta maksassa ja vähentää 

solujen glukoosinkäyttöä, jolloin ve-
ren sokeripitoisuus nousee. 

Kohonnut kortisolitaso,  johtaa ku-
dosten insuliinivasteen heikkenemi-
seen, eli insuliiniresistenssiin, joka 
vuorostaan on perusominaisuus mo-
nissa kroonisissa aineenvaihdunta-
sairauksissa. 

Pitkään koholla oleva kortisolipi-
toisuus voi myös johtaa lihasten sur-
kastumiseen.

Stressissä rasvojen käyttö solu-
jen energianlähteenä lisääntyy, mikä 
säästää glukoosia muihin toimintoi-
hin. Kortisoliin on liitetty myös omi-
naisuus, joka kerryttää rasvaa sisä-
elimiin sen sijaan, että rasva varas-
toituisi ihonalaiskudokseen. 

Tuloksena on metaboliselle oi-
reyhtymälle tyypillinen keskivartalo-
lihavuus ja mahdollisesti ihonalais-
rasvan vähäisyys.

Suojaa ja altistaa infektioille
Stressin immuunivaikutusten tarkat 
mekanismit ovat edelleen epäselviä. 
Tiedetään kuitenkin, että lyhytaikai-
nen ja positiivinen stressi esimerkiksi 
liikunnan yhteydessä vahvistaa ja ak-
tivoi luontaista immuniteettia.  

Stressin pitkittyessä hormonit 
voivat kuitenkin heikentää immuuni-
vastetta, jolloin ihminen altistuu hel-
pommin esimerkiksi infektioille.

Voimakas stressi saattaa herkis-
tää elimistön stressivasteita, jolloin 
ihminen stressaantuu herkemmin. 
Aivojen tulkinta tilanteen uhkaavuu-
desta voi tällöin olla vääristynyt. 

Äkillinen stressi vähentää ruoka-
halua, mutta pidemmässä stressis-
sä ruokahalu, etenkin hiilihydraattien 
himo saattaa kasvaa. 

Stressi ja diabetes
Insuliinin vastavaikuttajahormone-
ja ovat muun muassa glukagoni ja ns. 
stressihormonit kortisoli, kasvuhor-
moni ja adrenaliini. Ne vapauttavat 

SU
OR

IT
US

TA
SO

STRESSITASO

Riittämätön Sopiva,
optimaalinen

Liiallinen,
kuormittava

Loppuunpalaminen

Passiivinen

Rento

Innostunut,
tehokas,
toimelias

Väsynyt Uupunut

Ahdistus, paniikki, viha

STRESSITKÄYRÄ

VOIMAKAS STRESSI 
SAATTAA HERKISTÄÄ 
ELIMISTÖN 
STRESSIVASTEITA, 
JOLLOIN IHMINEN 
STRESSAANTUU 
HERKEMMIN.

”Alistressi. Alakuvassa kaksi mustaa neliötä ovat raamit, joissa koin työssäni joutunee-
ni olemaan, jolloin jää koko energia, kapasiteetti ja värimaailma käyttämättä.  Yläosas-
sa oleva kuva on se tunne, mikä em. tilanteesta syntyy.”
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Toiminnallisia ärsykkeitä ovat toi-
mintamallit, joita ihminen käyttää 
vähentääkseen stressiä, mutta ajau-
tuukin lisäämään sitä. Hän saattaa 
vaikkapa siivota tai urheilla pakon-
omaisesti, jolloin keho ei pääse pa-
lautumaan rasituksesta. 

Muutokseen tarvitaan oman tilan-
teen tunnustamista. Sen jälkeen on 
mahdollista muuttaa toimintamalle-
ja itselle suotuisammiksi. 

Sen sijaan että reagoi ärsykkee-
seen kuten ennenkin, voi pysähtyä 
havainnoimaan, miten kyseisen är-
sykkeen tulkitsee.  Tulkitsemis- ja 
reagointitapoja voi pyrkiä muutta-
maan. 

Yleisesti muutosprosessiin kuu-
luu moninaisia vaiheita: harjoittelua 
ja oppimista, onnistumisia ja epäon-
nistumisia. Taka-
pakkeihin kannat-
taa varautua etu-
käteen, jotta ne 
eivät pysäytä pro-
sessia. 

Hoitoa stressiin
Stressin hallintaa 
voidaan edistää 
esimerkiksi psy-
koterapialla. Siinä autetaan ihmistä 
muun muassa huomioimaan ja tun-
nistamaan erilaisia tunteita, ajatuk-
sia ja toiminta- ja käytösmalleja. 

Luovuus- ja ilmaisuterapioissa ha-
vainnoinnin, ajattelun ja jäsentämi-
sen välineinä käytetään muun mu-
assa eri taidelajien tarjoamia valmii-
ta teoksia sekä asiakkaan itse teke-
miä taidetöitä. 

NLP:n (Neuro-Linguistic Program-
ming) menetelmät tutkivat muun 
muassa miten opimme, ajattelem-
me, kommunikoimme, teemme pää-
töksiä ja motivoidumme sekä miten 
saadaan aikaan haluttuja muutoksia. 

Liikunta on erinomainen lää-
ke moneen vaivaan. Se auttaa myös 
hallitsemaan, lieventämään ja lau-
kaisemaan stressiä. Liikunnan rasit-
tavuus täytyy kuitenkin sovittaa kul-
loiseenkin stressitasoon sopivaksi, 
jotta kehon kokonaisstressimäärä ei 
kasva liikaa.

Päästä irti ja pidä kii
Eko- ja luontopsykologi Kirsi Salo-
nen on tutkinut ja koonnut muiden 
ympäristöpsykologista tutkimuksia 
luonnon hyvinvointivaikutuksista. 

Luontoyhteydellä on 
nopeita vaikutuksia, 
jo 20 minuutin kulut-
tua on havaittavissa 
positiivisia mieliala-
vaikutuksia. Saadak-
seen terveysvaiku-
tuksia ihmisen pitäi-
si viettää luonnossa 
vähintään pari tuntia 
viikoittain. 

Harrastuksissa huomion kiinnit-
täminen mielenkiintoisiin ja rentout-
taviin asioihin ylläpitää mielen hy-
vinvointia ja antaa sopivan tauon 
kuormittavien asioiden ajattelusta. 
Ne myös usein ylläpitävät sosiaalis-
ta elämää, mikä stressaavassa elä-
mäntilanteessa saattaa muuten vä-
hentyä.

Ärsykkeiden määrää ja laatua voi 

jonkin verran itse säädellä. Melussa 
työskentelevät kaipaavat usein va-
paa-ajalla hiljaisuutta, informaatio-
ähkyyn auttaa kännykätön ilta. Kiltin 
ja avuliaan ihmisen on hyvä opetella 
sanomaan joskus ‘ei’.

Meditointi ja erilaiset läsnäolo-
menetelmät auttavat etääntymään 
huolta aiheuttavista asioista. Niissä 
on myös harjoituksia parasympaatti-
sen eli palauttavan hermoston akti-
voimiseksi. 

Kosketus lievittää stressiä oksito-
siinihormonin välityksellä.  Se on lii-
tetty mm. kiintymyksen ja turvalli-
suuden tunteeseen, se näyttäisi vä-
hentävän stressihormonien pitoi-
suuksia, vahvistavan immuunijär-
jestelmän toimintaa sekä paranta-
van stressin aiheuttamia vahinkoja. 
Unenpuute lisää stressihormoni-
en määrää ja aiheuttaa stressioirei-
ta. Lue lisää unesta ja kosketuksesta 
Diabetes 2/2014-lehdestä.  

VOIMAKAS STRESSI 
SAATTAA HERKISTÄÄ 
ELIMISTÖN 
STRESSIVASTEITA, 
JOLLOIN IHMINEN 
STRESSAANTUU 
HERKEMMIN.

TEKSTIT

Vesa Lapinkero 
Ravitsemustieteen opiskelija, 
NLP Trainer, muusikko(AMK).

Piia Laine 
Tradenomi, lähihoitaja, työnoh-
jaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja.

Kuvat ja runot ovat eri ihmisten te-
kemiä, ja ne julkaistaan tekijöiden 
luvalla.  

HARRASTUKSISSA HUOMION KIINNITTÄMINEN 
MIELENKIINTOISIIN JA RENTOUTTAVIIN ASIOIHIN 
YLLÄPITÄÄ MIELEN HYVINVOINTIA.

”HERKKYYS VITUTTAA
ON KIIRE SUREMAAN
KATEUDEN HELVETTIIN.”

Stressiruno 1:

Stressiruno 2:

”TAKAKIREÄ FREUDILAINEN 
STRESSORI PROVOSOI 
ÄRTYMYKSEN JA 
TAKYKARDIAN.”
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nään, vaan siihen tarvitaan aina muita.
Diabeetikoiden voimaantumiseen 

liittyvät Dehko-työryhmän hoidon-
ohjauksen laatukriteerit: hyvä hoido-
nohjaus on yksilöllistä, tunteita huo-
mioivaa, diabetekseen sairastuneen 
ehdoilla etenevää sekä hänen tar-
peistaan lähtevää. 

Diabeetikon kykyihin tulee luot-
taa. ”Ohjaaja on ohjattavan käytössä 
oleva resurssi”.

Hoitoon sitoutuminen edellyttää 
voimaantumista. Se auttaa diabee-
tikkoa ymmärtämään hoitoon sitou-
tumisen seuraamuksia. 

Tässä tiedostetaan se, että dia-
beetikon mukaan ottaminen hoidon 
suunnitteluun ja toteutukseen saa 
aikaan myönteisiä muutoksia hänen 
toiminnassaan.

Voimaantumista helpottaa ympäris-
tö, jonka ihminen kokee mahdollista-
vaksi, turvalliseksi, hyväksyväksi ja jos-
sa hänen asemansa on tasa-arvoinen. 

On tärkeää muistaa, että voi-
maantuneisuus ei ole pysyvä olotila; 
jotkut asiat tukevat sitä ja toiset vä-
hentävät sitä. Heikentävinä tekijöinä 
voivat olla väsymys, masennus, vaka-
va sairastuminen ja työttömyys.

Oireiden lievittyminen motivoi
Voimaantumista jäsentävät päämää-
rät, kykyuskomukset, kontekstiusko-
mukset ja emootiot sekä näiden si-
säiset suhteet.  

Päämääriin kuuluvat toivotut tule-
vaisuuden tilat, vapaus ja arvot. Sai-
raus itsessään vaikuttaa päämäärien 
asetteluun ja hoitoon sitoutumiseen. 

Sairaus voidaan kokea uhkaksi elä-
män jatkuvuudelle. Se voi aiheuttaa pel-

koa vanhan elämäntavan menettämi-
sestä. Oireet ja tunteet, kuten väsymys 
ja kivut voivat vähentää voimavaroja. 

Oireiden lievittyminen aikaansaa 
motivaatiota hoitoon. Hoidon onnis-
tuminen ja hyvä olo tuovat elämän-
iloa ja motivaatiota. 

Kykyuskomukset eli minäkäsitys, 
itsetuntemus/itsearvostus sekä vas-
tuu ja luottamus omiin kykyihin ovat 
tärkeitä voimaantumisen prosessis-
sa. Niiden pohjalta ihminen arvioi, 
ovatko hänen asettamansa päämää-
rät tavoitettavissa. 

Minäkäsitys on yhteydessä ihmi-
sen tulevaisuuden odotuksiin. Myön-
teinen minäkäsitys johtaa positiivi-
seen ja optimistiseen tulevaisuuteen 
suhtautumiseen. Silloin ihminen 
asettaa realistisia päämääriä. 

Motivaatio vaikuttaa hoidon toteu-
tumiseen. Diabeetikko tarvitsee luot-
tamusta omiin kykyihinsä. Onnistumi-
nen tuottaa itseluottamusta, mikä ko-
hentaa itsearvostusta, mikä puolestaan 
aikaansaa voimaantumista.

Voimia vastuunottoon
Kontekstiuskomukset ovat ihmisen 
käsityksiä siitä, onko ympäristö mah-
dollistava ja onko päämäärät mah-
dollista tavoittaa kyseisessä ympä-
ristössä. Omat kyvyt eivät siihen pel-
kästään riitä.

Voimaantuminen on sosiaalinen pro-
sessi. Siihen kuuluvat molemminpuoli-
nen luottamus, kunnioitus, tuki, osal-
listuminen ja sitoutuminen. Ne vah-
vistavat ihmistä osallistumaan omaan 
hoitoprosessiin, kiinnostumaan siitä ja 
ottamaan vastuuta siitä.

Emootioita ihminen käyttää arvioi-
dessaan mahdollisuuttaan asettaa ja 
saavuttaa päämääriään. Niitä ovat sää-
televä ja energisoiva toiminta, positii-
vinen lataus, toiveikkuus, onnistumi-
nen ja epäonnistuminen ja eettisyys. 

Ympäristön ollessa mahdollistava ih-
minen pyrkii päämääriensä saavuttami-

seen, mikäli hän samalla kokee henki-
lökohtaisten edellytyksiensä riittävän 
päämäärän saavuttamiseen.

Tällöin ihminen löytää sisäiset voi-
mavaransa ja voimaantumisproses-
si vahvistuu. 

Emootiot ovat avainasemassa 
etenkin silloin, kun tilanne edellyttää 
nopeaa toimintaa. 

Voimaantunut henkilö määrää it-
se itseään ja omaa toimintaansa. En-
nen kaikkea hän on löytänyt omat 
voimavaransa, joiden avulla motivoi-
tuu hoitoonsa. 

Tähän on kaikilla diabetesta sai-
rastavilla mahdollisuus yhteistyössä 
hoitotahojensa kanssa.  
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 ANTAA VOIMIA OMAHOITOON
Voimaantunut ihminen kokee olevansa tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. 

Diabeetikkoa voimaantuminen auttaa ottamaan vastuuta omasta hoidostaan.

Teksti: Riitta Rauhala, psykoterapeutti • Kuva: Shutterstock

VOIMAANTUMINEN

Voimaantuminen–sana on 
käännös englannin sanas-
ta empowerment. Se tar-
koittaa ihmisten ja ihmis-
yhteisöjen kykyjen, mah-
dollisuuksien ja vaikutus-
vallan lisääntymistä. 

Siinä korostuu oma si-
säinen vahvistuminen ja se, että ih-
minen kokee olevansa tasapainossa 
itsensä ja ympäristönsä kanssa.

Voimaantumisen seurauksena ih-
minen kykenee asettamaan ja saa-

vuttamaan päämääriä. Hän tuntee 
elämänsä olevan hallinnassa. Hänen 
itsetuntonsa paranee ja toiveikkuu-
tensa tulevaisuutta kohtaan kasvaa. 

Voimaantumisessa on kyse yksi-
lön valintojen ja sosiaalisen ympäris-
tön välisestä ihannetilasta.

Se on henkilökohtainen prosessi, 
jossa on mukana vahva vastuullisuus 
omasta kehittymisestä sekä halu ja 
kyky toimia tavalla, jonka itse tietää 
ja katsoo oikeaksi.

Ei onnistu yksin
Voidakseen voimaantua ihminen tar-
vitsee kannustavaa palautetta muil-
ta. Tärkeitä ovat myös luottamus ja 
kunnioitus, tuki, osallistuminen ja si-
toutuminen.

Voimaantumisprosessi on eri ihmi-
sillä erilainen myös samassa ympäris-
tössä. Voimaton tai ilman valtaa oleva 
ihminen kokee lievätkin muutokset ja 
valintatilanteet stressaavina, alistavi-
na ja itsetuntoa uhkaavina. 

Kukaan ei koe voimaantumista yksi-

V

VOIMAANTUNUT 
HENKILÖ MÄÄRÄÄ 
ITSE ITSEÄÄN JA OMAA 
TOIMINTAANSA. 

Riitta Rauhala.
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Tee itse insuliini-
pumpulle housuun 

Teksti ja kuvat: Mikaela Strandberg

Olen tehnyt yhteistyötä pojan kanssa, joka sairastui diabetekseen 
ja sai insuliinipumpun. Ompelin hänelle housuja ja muokkasin niitä 
aina sitä mukaan, kuin huomasimme miten niitä voisi parantaa, tämä 
on meidän yhteistyömme tulos. Pojalle sekä myös meille eskarin 
työntekijöille oli helpotus, että letku ei tarttuisi kiinni leikeissä.

Muista tarkistaa että housun tasku on riittävän 
suuri insuliinipumpulle:

1.  Vyötärön kuminauha
 Tarkista, mikäli housuissa löytyy kuminauhakuja, 

käytä sitä. Mikäli ei löydy, voit siirtyä suoraan ruu-
tuun 3a.

2.   Leikkaa uusi pystysuuntainen kuja (ainoastaan yh-
den kankaan läpi, vyötärön sisäpinnalla) hieman ku-
minauhaa leveämpi. Huolittele reunat käsin esim. na-
pinläpipistoilla.  Muista siirtää myös nappia. 

        Katso viereinen kuva, mutta hieman tiheämmin.

3.a  Tee malli esimerkiksi paperista. Mallin tulee olla yh-
tä leveä kuin taskun suuaukon. Muotoile sivusauman 
sekä vyötärön ylälaidan mukaan. Työnnä noin 2 – 3 
cm taskun sisään ja merkkaa paperiin taskun kaari.

3.b  Taskun kaari näkyy paperilla.

4.  Etsi samanvärinen ja tapainen kangas kuin taskus-
sa. (Jos haluat, voit myös käyttää mitä tahansa kan-
gasta, kunhan kangas on saman paksuinen). Leik-
kaa sivuille noin 1,5 cm:n ja yläreunaan 3 cm:n sau-
manvara.

        Alareunaan ei tarvitse lisätä saumanvaraa ja vii-
van alapuolella oleva kangas tulee taskuun.

4.b  Muista leikata kankaita 2 kappaletta, toinen peili-
kuvana.

oma tasku

1.

2.

3b.

4b.

3a.

4a.

5.  Huolittele molemmat kappaleet.

6.  Leikkaa vyötäröstä taskun yläreunaan suora viilto 
pystysuunnassa ja jätä odottamaan.

7.  Huolittele reunat.

8.  Lisää tarranauha (pehmeä puoli).  Leikkaa tarra-
nauha, joka ylettyy taskun reunasta ylös vyötärön 
yläreunaan asti. Ompele tarranauhat kiinni.

        (Itse ompelen kaksi kierrosta ympäri nauhan, 
koska tarranauha on kovassa kulutuksessa).

9.  Lisää tarranauha (karhea puoli). Käännä leikkaa-
masi saumanvarat nurjalle puolelle ja ompele yk-
si tikkaus noin 1 cm reunasta sivuilta ja yläreunas-
ta noin 2 – 2,5 cm. Leikkaa samanpituinen karhea 
tarranauha, jonka äsken kiinnitit housuun.

      Ompele tämä kiinni reunaan, mikä tulee sivu-
sauman reunaan.

10.a  Aseta tarranauhat päällekkäin ja istuta pala tas-
kuun. 

10.b  Laita nuppineuloilla kangas paikoilleen.

11.a  Tämä on hankalin vaihe. Pujota koneen vapaa 
varsi niin, että saat ommeltua ainoastaan tas-
kun yläreunan kiinni. 

11.b  Muista tehdä myös toinen tasku vaihe vaiheelta 
samalla tavalla, mutta peilikuvana.

12.  Ompele tämä sivu kiinni housuun.

Onneksi olkoon!
Tästä pujotat letkun ja koneen taskuun ja housut ovat 
valmiit! Lisätietoja: mikaela.strandberg@kolumbus.fi

5.

7.6.

9.8.

10 b.

10 a.

12.11 b.

11 a.
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Diabeteskeskuksessa toi-
mii viisi terveyskeskuslää-
käriä, viideltä eri Espoon 
terveysasemalta. Yhden 
päivän viikossa he otta-
vat vastaan vain diabeeti-
koita Diabeteskeskukses-
sa, neljä muuta työpäivää 

he työskentelevät normaalissa ter-
veyskeskuslääkärin työssään omalla 
terveysasemallaan. Erikoissairaan-
hoidon lääkäreitä on neljä, työpanos 
½-3 päivää viikossa. 

Diabeetikko kohtaa aina saman 
tutun lääkärin, jolla myös on hy-
vä käytännön kokemus diabeteksen 
hoidosta. Omalla terveysasemallaan 
he toimivat viestinviejinä yhtenäisis-
tä hoitolinjoista ja konsultteina muil-
le terveysaseman lääkäreille, ja tyy-
pin 2 diabeetikoita perusterveyden-
hoidossa hoitaville sairaan -  ja ter-
veydenhoitajille.

 Erikoissairaanhoidon lääkärei-
tä on neljä, työpanos ½-3 päivää vii-
kossa.  Myös heillä on sama sovittu 
vastaanottopäivä, jotta pysyvä hoi-
tosuhde mahdollistuu.

Diabeteshoitajia keskuksessam-
me on aikuispuolella viisi, ja heillä 
on mahdollisuus  toimia joustavas-
ti  tilanteen ja tarpeen mukaan. Yk-
si perusajatuksemme on seurannan 
ja hoidon ohjauksen keskittäminen 
diabeteshoitajien käynneille – tarvit-

taessa  keskuksen käytävän varrella 
on aina lääkärikonsultaatio saatavil-
la.  Hoitajakäynnit, vuosikontrollit ja 
lääkärin vastaanottotyön avustami-
nen on  diabeteshoitajan työpäivän 
ydin, mutta hyvin lyhyelläkin varo-
ajalla tarvitaan  ylimääräistä vas-
taanottoaikaa, tuoreen diabeetikon 
alkuohjaukselle, tai esimerkiksi sai-
rastumisen aiheuttamien sokerion-
gelmien ohjaamiseen, terveysase-
man hoitajien konsultaatiopuhelui-
hin vastaamiseen, tai Jorviin sairaa-
lahoitoon joutuneen diabeetikon in-
suliinin säätöön. Diabeteshoitajatii-
mimme on innostunut ja joustava, ja 
hyvän yhteistyön kautta aikaa tun-
tuu aina joltakin löytyvän, jos ei he-
ti niin pian.

Jalkapoliklinikkatoiminnassa ko-
rostuu erityisesti moniammatillinen 
hoidon keskitys. Kun tavanomaisel-
le jalkaterapeuttikäynnille tullut jal-
ka paljastuukin tulehtuneeksi ongel-
majalaksi, on mahdollista saman tien 
saada lääkärikonsultaatio ja päästä 
hoitoprosessiin alkuun.  Konsultaa-
tiot tapahtuvat myös toisinpäin, lää-
käri konsultoi  kokenutta jalkatera-
peuttia.

Diabeteskeskuksen lääkärinä toi-
miessa tuntuu, että toimintamallim-
me on hyvä. Se takaa hoidon jatku-
vuuden ja joustavat hoitomallit. Tar-
vitsemme myös laadunarviointia, ja 

näitä kriteereitä pyrimme kehittä-
mään. Toimiva rekisteri ja toimivat 
tietojärjestelmät ovat tässä perus-
edellytys. 

Pohdimme usein, miten lisätä po-
tilaan hoitomotivaatiota ja myönty-
vyyttä hyväksyä parantumaton sai-
rautensa ja sen vaatima päivittäi-
nen haltuunotto? Toimiva = helppo 
ja tehokas käyntiprosessi on siihen 
yksi edellytys. Loppu vaatii myön-
teisyyttä ja jatkuvaa haasteen vas-
taanottoa, niin lääkäriltä kuin poti-
laalta. Psykologin vastaanotto Dia-
beteskeskustamme puuttuu, aina-
kin vielä.  

Espoon 
Diabeteskeskus 

Espoon 
Diabeteskeskuksen 
toiminta alkaa muotoutua

Diabeteshoitaja Leena 
Pekkonen on yhtenä 
hoitajista ollut hiomassa 
eri puolilta tulleita hoitajia 
toimivaksi tiimiksi. Aika 
on kulunut tutustumisen, 
koulutuksen ja yhteisten 
pelisääntöjen luomisessa. 
Tarkoitus on, että vähitellen 
jokainen hoitaja hallitsee 
diabeteksen hoidon 
periaatteet siinä määrin, 
että potilaan siirtyessä 
erikoissairaan hoidosta 
perusterveyden hoitoon ja 
päinvastoin, jatkuu hoito 
saumattomasti samojen 
pelisääntöjen mukaisesti.

Yksi tavoitteista on ollut 
löytää hoidon piiristä pu-
donneet. Tiedottaminen 
ja yhteistyö terveysase-
mien kanssa on tuottanut 
tulosta ja moni pudokas 
on löytänyt tiensä syste-
maattisen hoidon piiriin. 

Lääkäriä edeltävällä hoitajavas-
taanotolla pyritään kartoittamaan 
potilaan kokonaistilanne, jolloin lää-
käri pystyy vastaanotollaan keskit-
tymään lääketieteellisiin asioihin. 
Hoitajavastaanottoja voidaan sopia 
tarpeen mukaan lääkärivastaanot-
tojen välille omahoidon tukemisek-
si. Tihennetyt käynnit vaikka viikot-
tain  ns. ”myllytyshoitona” ovat tar-
peen silloin, kun omat voimat eivät 
tunnu riittävän.

Toiminta on hyvin hoitajapainot-
teista, mutta taustalla on vahva lää-
kärin tuki ja joustava konsultaatio-
mahdollisuus. Omahoidon tukemi-
nen on keskeinen tehtävämme. Py-
rimme olemaan helposti saatavilla 
ja siinä palvelee Diabeteskeskuksen 
palvelupuhelin, jonka viesteihin vas-
tataan useamman kerran päivässä. 

Toiminnan kehittäminen on kai-
ken aikaa työn alla. Syksyllä on tar-
koitus aloittaa eri teemoilla jatku-
vasti toimivat ryhmät. Yksi teema 
ylitse muiden on hypopelon voitta-
minen. Halutaan tarjota mahdolli-
suus keskustella monia askarrutta-
vasta aiheesta ja löytää yhdessä kei-
noja pelon voittamiseen. Diabetes-
keskus tarjoaa ryhmille hyvät puit-
teet. Kynnyksen ryhmään tuloon toi-
votaan olevan matala, koska paikka 
ja henkilökunta on jo tullut tutuksi. 

Myös yhteistyötä Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistyksen kans-

sa kehitellään uusien toimintamalli-
en luomiseksi. Yhdessä olemme vah-
vempia.

Espoon omatarvikejakelu
Espoon välinejakelupisteitä voi tie-
dustella puhelin 09 816 42458 työ-
päivinä kello 9.00 – 11.00 ja puhe-
linvastaaja vastaa kello 11.00 – 9.00 
välillä, viikonloppuna ja pyhinä 24 
tuntia tai sähköpostilla maksutto-
mat.hoitotarvikkeet@espoo.fi . Nou-
topaikat: maksuttomat hoitotarvik-
keet voi hakea asuinalueista riippu-
matta tilaajan toiveen mukaan joko 
Sello, Ison-omenan ja Entresse –kir-
jastojen, Espoonlahden yhteispalve-
lupisteen tai terveysasemien  itse-
noutokaapeista. 

Mikäli potilas kokee toimintamal-
lin loukkaavan tietosuojaa, hän voi 
pyytää, että tilaus toimitetaan oman 
terveysaseman potilastoimistoon. 
Lähetä osoitteeseen maksuttomat.
hoitotarvikkeet@espoo.fi tilaukses-
sa mainitaan saajan nimi, syntymäai-
ka, tarvittava tuote, ja terveysasema 
tai kirjasto/yhteispalvelupiste, jonne 
tilatut tuotteet toimitetaan.  

D

Y
Diabeteskeskuksen vastuulääkärin ajatuksia, kun 
Diabeteskeskus on saavuttanut yhden vuoden iän.

Teksti: Suvi-Marja Aranko, 
Espoon diabeteskeskuksen vastuulääkäri

Vasemmalla Espoon Diabeteskeskuksen 
vastuulääkäri Suvi-Marja Aranko ja oi-
kealla diabeteshoitaja Leena Pekkonen.

Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen 
edunvalvontatyöryhmä vierailulla Espoon 
Diabeteskeskuksessa. Vasemmalta Leena 
Pelkonen, Mauno Härönoja, Raija Häränoja, 
Tuula Natunen, Marita Lassila, Pentti Lam-
mi, yhdistyksen puheenjohtaja.
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Espoon kaupungin jalkaterapiakonsepti on rakennettu 
diabeteksen hoitoon liittyvän käypähoitosuosituksen 
mukaisesti tiivistä diabetespotilaan, hänen läheistensä, 
perusterveydenhuollon, avokuntoutuspalveluiden sekä 
erikoissairaanhoidon yhteistyötä toteuttaen.

Espoon kaupungilla työs-
kentelee neljä jalkatera-
peuttia, joista kaksi työs-
kentelee avopuolella hoi-
taen kakkostyypin diabee-
tikkojen jalkoja. Vastaan-
otot sijaitsevat Espoon-
lahden terveysasemalla 

sekä Jorvin sairaalan yhteydessä 
olevassa Diabeteskeskuksessa. Jal-
katerapiaa saavat ensisijaisesti ne 
espoolaiset diabetespotilaat, joiden 
jalkojen terveys on uhattuna. Tähän 
ryhmään kuuluvilla potilailla on ja-
loissa tuntopuutoksia, virheasento-
ja, verenkierron muutoksia tai haa-
voja, tai heiltä on amputoitu varvas, 
jalkaterä tai alaraaja. Jalkaterapeut-
tien tärkein työ on ohjata ja kannus-
taa potilasta omahoitoon. Jalkatera-
piaan pääsee jalkaterapiakriteerien 
täyttyessä lääkärin lähetteellä, jol-
loin jalkaterapian käyntimaksun hin-
ta on 8 euroa. Jalkaterapiaa voivat 
tarvittaessa saada myös nivelreu-
maa, vaikeaa alaraajojen neuropati-
aa ja valtimonkovettumatautia sai-
rastavat potilaat. 

Jalkaterapeutit pyrkivät toteut-
tamaan myös jalkaongelmien en-
naltaehkäisytyötä intensiiviryhmi-
en muodossa. Intensiiviryhmät on 
tarkoitettu diabetespotilaille, joil-
la on tuntopuutoksia jaloissa, mut-
ta ei muita jalkoihin liittyviä ongel-
mia. Tyypin II diabeetikoiden inten-
siiviryhmät sisältävät kolme käyn-

tikertaa; jalkinekoulun, jalkakoulun 
ja kävelykoulun. Intensiiviryhmissä 
diabetespotilas saa kattavaa tietoa 
diabeteksen, sukkien, jalkineiden ja 
pohjallisten vaikutuksesta jalkojen 
terveyteen, iho- ja kynsiongelmien 
sekä jalkaterien virheasentojen tun-
nistamisesta ja hoidosta sekä jalka-
voimistelun merkityksestä jalkater-
veydelle. Kattavan jalkojen omahoi-
don ohjauksen lisäksi käydään käve-
lytekniikkaa läpi sekä tehdään jalko-
jen terveystarkastus. Tyypin II dia-
betes ryhmät järjestetään Tapiolan 
terveysasemalla ja niihin pääsee 
oman terveysaseman kautta saa-
dulla terveydenhoitajan tai lääkä-
rin lähetteellä. Tyypin I diabeetikoille 
järjestetään jalkaterapiaryhmiä Es-
poon Diabeteskeskuksessa, minne 
potilas saa lähetteen keskuksen dia-
beteshoitajalta tai -lääkäriltä. Ryh-
mät ovat sisällöllisesti lähes saman-
laisia kuin tyypin II diabeetikoille jär-
jestettävät ryhmät. Tapaamisia on 
ryhmää kohden kaksi, ja ne järjeste-
tään Diabeteskeskuksen tiloissa.  

Espoon jalkaterapia

MARITA LASSILA, 

2. tyypin diabeetikko.
Olen Espoon aluetoimikunnan pu-
heenjohtaja ja rahastonhoitaja. 
Asun Matinkylässä.

Miten tulit mukaan toimintaan? 
Sain tietää Tampereen kurssikeskuk-
sessa Espoon yhdistyksen toiminnas-
ta ja kaipasin muita samaan sairastu-
neiden kokemuksia eli vertaistukea!

Mitä vapaaehtoistyö sinulle antaa? 
”Vapaaehtoistyö antaa mielihyvää, ys-
täviä, tukea ja paljon paljon muuta, mi-
tä kaikkea ei voi pukea sanoiksi!”

Tavoitteena: ”Aletaan tehdä yh-
teistyötä eri yhdistysten kanssa eli 
verkostoituminen on tärkeää, edun-
valvontaa ja vertaistukea pitää myös 
koko ajan kehittää! Tarvitsemme mu-
kaan toimintaan uusia jäseniä, joten 
heidän löytäminen on myös tärkeää.”

Mitä sanoisit diabeetikolle, joka 
miettii tulevansa mukaan alueosas-
ton aktiivitoimintaan? ”Kannattaa 
tulla katsomaan, mitä eri alueosas-

tot tekevät. Sieltä löytää varmasti it-
selleen mieluista tekemistä. Jokai-
nen tekee vapaaehtoistyötä omien 
voimavarojen mukaisesti sekä osal-
listuu oman aikataulunsa mukaan 
toimintaan!”

OSMO TUPPURAINEN, 

eläkkeelle jäin Pv:n palveluksesta 
marraskuussa 2011. Olen 2-tyypin 
diabeetikko. 

Toimin Betes-kahvilan (vertaistuki-
ryhmän) vetäjänä. Asun Kauklahdessa.

Miten tulit toimintaan mukaan ja 
miksi? ”Olin jäämässä kolmisen vuot-
ta sitten eläkkeelle ja mietin mitä ru-
pean tekemään, sitten löysin Es-
poon kävelyryhmät (silloin oli kak-
si ryhmää) kävin niissä kummassakin 
kävelemässä. Siellä sitten houkutte-
livat silloiseen Espoon paikallisosas-
toon ja sitten vielä Betes-kahvilan 
vetäjäksi.”

Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle 
antaa? ”Tapaan mielenkiintoisia ih-

misiä joilla on elämän viisautta ja vir-
taa vaikka muille jakaa, sitä saan it-
sekin voimaa arjen pyörittämiseen.”

Millaisia kehittämissuunnitelmia 
sinulla on toimintaa ajatellen? ”Nyt 
Espoon paikallisosaston henkilöstö 
vaihtui ja odotan innolla, mitä syksy 
tuo tullessaan. 

Olemme syksyä varten hake-
massa erilaisia esitelmöitsijöitä Be-
tes-kahvilaan n. kerran kuukaudes-
sa. Virkistystoimintaa pitää kehittää, 
nyt olemme Betes-porukan kanssa 
käyneet syksyisin ja keväisin retkei-
lemässä (viimeksi Iso-Vasikkasaari).”

Mitä sanoisit diabeetikolle, jo-
ka miettii tulevansa mukaan alue-
osaston aktiivitoimintaan? ”Tervetu-
loa, meillä on asiantuntevaa poruk-
kaa (enkä tällä tarkoita itseäni) jotka 
voivat auttaa Sinua sairauteen liitty-
vissä kysymyksissä. Jos virtaa riittää, 
niin meillä on monenmoisia tapahtu-
mia, joissa tarvitaan aktiivi-
sia osallistujia ja vaikka toi-
mimaan paikallisosaston ja/

D
JALKATERAPEUTIT 
PYRKIVÄT TOTEUTTAMAAN 
MYÖS JALKAONGELMIEN 
ENNALTAEHKÄISYTYÖTÄ 
INTENSIIVIRYHMIEN 
MUODOSSA.

Espoon 
aluetoimikunta

ESITTÄYTYY

Teksti: Susanna Koponen
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tai Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distyksessä.

Muuta? Sinä Espoolainen diabee-
tikko, joka pidät kävelemisestä sau-
voilla tai ilman, tule toimintaan mu-
kaan. Meillä ryhmissä olisi tarvetta 
vetäjistä ja / tai mukana kävelijöis-
tä. Etenkin te työikäiset aikuiset tun-
nutte olevan niin kiireisiä! Miettikää-
pä olisiko teillä edes kerran viikossa 
aikaa itsellenne muutama tunti?”

VAPPU LUHTAJÄRVI, 

2-tyyppin diabeetikko. Diagnoosi on 
tehty viitisentoista vuotta sitten. Es-
poon alueosastossa tehtäväni on 
vertaistuki. Viimeisimmät kaksi vuot-
ta olen asunut Suurpellossa.

”Olen ollut mukana Espoon toi-
minnassa kymmenkunta vuot-
ta. Vaikka luenkin Diabetes- ja Kide 
-lehdet kannesta kanteen, pidän tär-
keänä tavata toisia diabeetikkoja ja 
keskustella heidän kanssaan. Meillä 
on toisinaan Betes-kahvilassa asian-
tuntijoiden esityksiä. Käydään myös 
yhteisillä retkillä ja muuta mukavaa.

Itselleni tämä vapaaehtoistoi-
minta on uutta ja vasta käynnisty-
mässsä ja kehittämissuunnitelmat 
ovat vielä mietintämyssyssä. Mukaan 
vaan toimintaan!”

JAAKKO MESSALA,

 insinööri ja eläkeläinen, 1-tyypin 
diabeetikko. ”Olen Espoon alueosas-
ton liikuntavastaava, ja vedän myös 
keilausta. Asun Espoon keskustan lä-
heisyydessä. 

Tulin mukaan toimintaan vanhan 
työkaverini kautta ja saadakseni lisä-
tietoa sairaudestani.

Vapaaehtoistoiminta antaa minul-

le muun muassa tietoa toisten ko-
kemuksista ja myös lisätietoa diabe-
teksesta.”

 Millaisia kehittämissuunnitelmia 
sinulla on toimintaa ajatellen? ”Dia-
beetikkojen fyysisen kunnon ylläpito 
ja yhteistoiminnan kehittäminen.”

Mitä sanoisit diabeetikolle, joka 
miettii tulevansa mukaan alueosas-
ton aktiivitoimintaan? ”Ole yhteis-
työhaluinen.” Muuta:  ”Pidä oma kun-
tosi korkealla ja kannusta toisia myös 
henkisesti.”

MARKKU MALMI 

(“Åke”), 2-tyypin diabeetikko. Tehtä-
väni Espoon aluetoimikunnassa on 
liikuntavastaava (Jaskan varamies). 
Olen asunut Espoon keskukses-
sa vasta 41 vuotta. Toimintaan tulin 
mukaan Jaskan (Messala) kehoituk-
sesta ja keilauksen myötä. Toimin-
ta antaa uusia sosiaalisia kontakteja 
sekä tietoa tautiin liittyvistä asioista 
ja muiden kokemuksista. Olen ehkä 
enemmän passiivinen rivijäsen, mut-
ta kuitenkin mukana tapahtumissa.

EEROLA PAULA, 

2 tyypin diabeetikko. Alueosastossa 
tehtäväni on verkostoitumisvastaa-
va. Asun Lippajärvellä.

”Sain tiedon  Betes -kahvilan toi-
minnasta ja kiinnostuin, koska halu-
sin lisää tietoa sairaudesta.

Vapaaehtoistoiminta antaa minul-
le jonkinlaista tyydytystä. Kehittäi-
sin toiminnassa jollain tavoilla tiedo-
tusta diabeetikolle , etenkin uusille. 
Uusia diabeetikoita kehottaisin tule-
maan mukaan toimintaan.”

SIRPA AARNIOLEHTO
KOTILAINEN, 

2-tyypin diabeetikko. Espoon alue-
osastossa toimin aluetoimikunnas-
sa sihteerina ja edunvalvojana. Asun 
Matinkylässä. 

Miten tulit toimintaan mukaan ja 
miksi? ”Diabeetikkojen asiat olivat 
kiinnostaneet jo jonkin aikaa ja kun 
asukastoiminnan yhteydessä tutus-
tuin Maritaan, niin hänen innosta-
mana lähdin mukaan toimintaan.”

Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle 
antaa? ”Mahdollisuuden edistää tär-
keää asiaa ja toimia hyvän asian puo-
lesta.”

Millaisia kehittämissuunnitelmia 
sinulla on toimintaa ajatellen?

”Toiminnan pitää olla diabeetikko-
ja tarpeista lähtevää sekä hoitoa ja 
hyvinvointia tukevaa. Meidän pitää 
saada toimintaan mukaan entistä 
enemmän jäseniä, lisätä yhteistyö-
tä eri yhdistysten kanssa ja olla aktii-
visia luottamusmiesten ja virkamies-
ten suuntaan.”

Mitä sanoisit diabeetikolle, joka 
miettii tulevansa mukaan alueosas-
ton aktiivitoimintaan?

”Tervetuloa mukaan! Yhdessä 
voimme vaikuttaa ja saada enem-
män aikaan. ”  

Pääkaupunkiseudun 
alueella tapahtuu

Ryhmät kokoontuvat tammikuusta tou-
kokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.

Maanantaikerho Kampissa
Maanantaisin klo 12 – 14 alkaen 1.9., 
paikka Kampin palvelukeskus, Sa-
lomonkatu 17, Helsinki, 1. kerros. 
8.9.2014 paikalla ravitsemustera-
peuttiharjoittelija Vesa Lapinkero. 
Yhteyshenkilönä toimii Tuula Olan-
der, puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13 
– 15 alkaen 9.9.2014 yhdistyksen toi-
mitilassa, Malminkatu 24 D 38. Väli-
palaeväs mukaan, kahvit keitetään.  
Yhteyshenkilönä toimii Salli Konttila-
Heiska, puhelin 040 521 7609.

Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syys-
tie 15, Malmi, palvelutalo joka kuu-
kauden toinen keskiviikko klo 12 – 
15 alkaen 10.9.2014. Yritämme saa-
da tapaamisiin luennoitsijoita ja 
muutenkin keskustelemme dia-
beteksesta ja päivän tapahtumis-
ta. Keväällä ja syksyllä käymme yh-
den kerran esimerkiksi teatterissa 
tai syömässä. Yhteyshenkilönä Kaija 
Siltala, puhelin 040 540 3343. 

Tikkurilan kerho
Kerho kokoontuu kuukauden ensim-
mäisenä torstaina klo 15.30 - 18.00 
Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokki-
rinne 4, Tikkurila.  Syyskausi alkaa 
4.9.2014 kello 15.30. Yhteyshenki-
lönä Tuula Natunen, puhelin 0400 
469 055, tuula.natunen(at)pp.inet.
fi. Teatteria, retkiä, luentoja.

Länsi – Vantaan kerho Myyrmäki
Kerho kokoontuu kuukauden en-
simmäisen parillisen viikon torstai-
na kello 14.00 alkaen 4.9.2014 Mo-
nitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyr-
mäki.  Yhteyshenkilönä Sirpa Rit-
vos, puhelin 040 708 3018, sirpa.
ritvos(at)gmail.com. Keskustelem-
me muun muassa terveellisestä 
ruoasta ja liikunnasta.

Länsimäen kerho
Kerho kokoontuu joka maanantai 
klo 13.00 - 14.30 alkaen 8.9.2014. 
Maalinauhantie 15 B. Yhteyshenkilö 
Riitta Ruohosto, puhelin 0400 305 
5840. Vertaistukikeskusteluja, esit-
telyitä, retkiä.

Hakunilan kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä tiistaina kello 18.00 Ha-
kunilan kirkon kirjastossa, Hakunilan-
tie 48. alkaen 2.9.2014. Yhteyshenki-
lönä Anja Heiniölä, puhelin 050 352 
2583, anjaheiniola(at)gmail.com. Pal-
jon mielenkiintoista ohjelmaa tiedos-
sa, askartelua, luentoja, retkiä. 

Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho kokoontuu pää-
sääntöisesti joka kuukauden 3. tor-
stai kello 13.00. Paikka: Kirkkonum-
men palvelukeskus Palvelutalolla 
(Rajakuja 3). Vapaamuotoista kes-
kustelua osallistujille tärkeistä asi-
oista. Tervetuloa diabeetikot ja hei-
dän läheisensä, ilmoittautumista ei 
tarvita, voit vain saapua paikalle.

Kirkkonummen toimijat: puheen-
johtaja Jukka Heikkinen, sihteeri Sari 
Ranta, Anita Niiranen.

Espoon kerho, ”BETESkahvilassa” 
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus 

kaikille diabeetikoille, läheisille ja 
riskiryhmään kuuluville vaihtaa aja-
tuksia ja kokemuksia. Välillä meillä 
on alustajia eri aiheista. Kokoontu-
minen joka toinen (parillinen) maa-
nantai kello 17 – 19. Paikkana Es-
poon Keskuksessa sijaitseva Ravin-
tola Kannunkulman kabinetti Kan-
nunsillankatu 2, 02770 Espoo. 

Tiistaina 29.9. on Betes-kahvi-
lassa paikalla diabeteshoitaja Ei-
ja Oukko-Ruponen.  Diabeteshoita-
jalle pyydetään lähettämään mieltä 
askarruttavia kysymyksiä myös en-
nakkoon sähköpostilla Maritalle ma-
rit.lassila@gmail.com ennen iltaa. 

Huomaa poikkeava päivä: tiistaina 
28.10. kello 17 – 19 paikalla hammas-
lääkäri Kirsi Jakobsson ja hampaat, jos 
mitkä, ovat myös diabeetikoille erit-
täin tärkeät. Vastaavasti maanantai-
na 27.10 ei ole Betes-kahvilaa.

Tiistaina 10.11. Betes-kahvilas-
sa on paikalla yhdistyksen jalkate-
rapeutti Joni Nieminen. Tule kuule-
maan jalkojenhoidon viimeisimmät 
niksit ja esittämään kysymyksiä. 

Yhteyshenkilö Betes-kahvilassa 
on Osmo Tuppurainen puhelin 040 
703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuis-
tossa kello 18 - 19.30.  Syksyn ko-
koontumiset  maanantaisin, tar-
kemmat päivämäärät saat ryhmän 
vetäjiltä, yhteystiedot alla. Tarjol-
la iltapalaa 3 €/ perhe. Osoite on 
Vanhan-Mankkaankuja 2 A. Paikal-
le pääsee busseilla 15, 18, 
35, 43, 109 ja 110. Lähellä 
Alepa, asukaspuisto jää sen 

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

TULIN MUKAAN TOIMINTAAN 
VANHAN TYÖKAVERINI KAUTTA JA 
SAADAKSENI LISÄTIETOA SAIRAUDESTANI.

”PIDÄ OMA KUNTOSI 
KORKEALLA JA 
KANNUSTA TOISIA 
MYÖS HENKISESTI.”
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taakse. Edustalla on parkkipaikko-
ja, lähimmät Kokikyläntien puolelta 
käännyttäessä. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan jakamaan kokemuksia 
ja näkemyksiä diabeetikkolapsiper-
heiden arjesta!

Täällä myös lapset tapaavat ja 
tutustuvat toisiin diabeetikoihin. 
Kerhon vetäjät: Inkeri, inkeri.martti-
la@utu.fi, 040 5050 233 ja Yvette, 
yvette.sarkijarvi@gmail.com, 040 
863 9218.  

Kirkkonummi 
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoper-
heet kokoontuvat Kirkkonummel-
la, seurakunnan kerhotiloissa Laa-
jakalliossa (osoitteessa Tarutie 1 
C) klo 18–20, katso kokoontumis-
ajat www.psdiabetes.fi. Tiedustelut 
sähköpostitse diabetesperhe.lu@
hotmail.fi, tai 040 – 930 6773 / Rii-
na Kanerva.

Vantaa
Perhekerho on avoin kaikille lapsi-
diabeetikoille, heidän perheilleen ja 
läheisilleen. Kerhosta saat vertais-
tukea, ymmärrystä, kannustusta ja 
mahdollisesti uusia ystäviä. Kerhos-
sa on tarjolla pientä välipalaa. 

Perhekerho kokoontuu Vapaa-
ehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4 
(Tikkurilan neuvolan vieressä). Per-
hekerhoa vetää Niina Lammela, pu-
helin 050 589 6358. Sähköpos-
ti vantaaperhekerho@gmail.com 
Lämpimästi tervetuloa! Kokoontu-
misajat: 24.9 klo 18-20, 19.10 klo 
17-20, 26.11 klo 18-20, 14.12 klo 
17-20, 28.1 klo 18-20, 25.2 klo 18-
20, 22.3 klo 17-20, 19.4 klo 17-20, 
20.5 klo 18-20. Facebookiin on pe-
rustettu perhekerholle oma ryhmä 
Vantaan D-perhekerho.

Helsinki  
Nykyisten kerhon vetäjien omat 
lapset ovat kasvaneet jo niin isoiksi, 
että tarvitsemme uusia perheker-
hon vetäjiä Helsinkiin. Oletko kiin-
nostunut vetämään perhekerhoa? 
Opastamme alkuun. Ole yhteydes-
sä yhdistykseemme toimisto@ps-
diabetes.fi.

Diabeetikkolasten vanhempien 
vertaistukiryhmä
Diabeetikkolasten vanhemmille tar-
koitettu vertaistukiryhmä kokoon-
tuu klo 17 - 19 yhdistyksen tiloissa 
os. Malminkatu 24 D 38. Lisätietoa 
www.psdiabetes.fi, Tapahtumat. Il-
moittautuminen toimisto@psdia-
betes.fi.  Ryhmää vetää  tuija.korho-
nen@mcsapparel.com

Vesiliikunta
Helsinki, Mäkelänrinteen Uima-
keskuksessa, tiistaisin klo 14.10 – 

14.40. Ryhmä täynnä, mutta voit 
kysyä mahdollisia vapaita paikkoja 
Raija Härönoja 050-323 2035.

Myyrmäki maanantaisin 15.00 – 
15.30.  Syyskausi alkaa 8.9.2014 
Hinta jäseniltä 40,-, ei jäseniltä 50,-
, lisäksi uimahallin pääsymaksu. Yh-
teyshenkilö/ilmoittautumiset Sirpa 
Ritvos, puhelin 040 708 3018, sir-
pa.ritvos(at)gmail.com. Myös jatka-
vien tulee ilmoittautua, eli kaikkien 
tulee ilmoittautua.

Tikkurilan vesivoimisteluryhmä al-
kaa syksyllä  9.9.2014 tiistaisin kel-
lo 16.00 – 16.45, mikäli osallistu-
jia saadaan riittävästi. Ilmoittaudu 
ajoissa yhteyshenkilölle Britta Roo-
sille,  britta.roos(at)pp1.inet.fi, pu-
helin 040 019 1984.

Lentopalloa
 PS-lentis pelailee syyskuusta jou-
lukuulle sunnuntaisin klo 17 - 18.30 
Kisahallilla Töölössä lento-
palloa ”pehmo” -säännöin. 
Porukassa on 20–75 -vuo-

VINKKI
Seuraa eri liikuntaryhmien 

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

punkiseutua monenlaista 
aktiviteettia!

Kuva: Shutterstock
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TEAM NOVO NORDISK
Harjoittelemassa Espanjassa, joulukuu 2012

Team novo nordisk 
kiitää muuttamaan 
diabeteksen kulkua
Maailman ensimmäisen diabeetikoista koostuvan ammattilaispyöräilyjoukkueen, 
Team Novo Nordiskin tavoitteena on lisätä tietoisuutta diabeteksesta sekä toimia 
innoittajana ja inspiraationa diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen. 
Team Novo Nordisk kilpailee ammattilaistason kisoissa ympäri maailmaa. 
Heidän viestinsä on, että diabetesta sairastavan on mahdollista elää elämäänsä 
haluamallaan tavalla. Joukkueessa on mukana myös ammattilainen Suomesta, 
porvoolainen Joonas Henttala.

Lisätietoa joukkueesta:

teamnovonordisk.com

/teamnovonordisk

/teamnovonordisk
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tiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä on 
liikkuminen, ei hampaat irvessä pe-
laaminen. Yhteyshenkilö on Kari 
Kortelainen 040 342 4340.

Asahi
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 
4, Tikkurila (Vantaa) perjantaisin klo 
10.00 – 10.30. 

Havukosken vanhustentalo, VIRK-
KULA, Paimentie 4, tiistaisin kello 
9.00 – 9.30.

Kuntosali
Vantaa: Kuntosali Koivukylän Van-
hustenkeskuksessa Karsikkokuja 13 
perjantaisin klo 8.00 - 10.00. Ilmoit-
tautua voi Ritva Sarkkiselle puhelin 
050 300 2018.

Espoo: Keski-Espoon uimahallin fy-
sioterapiaosaston kuntosali. Syksyn ai-
kana torstaisin 4.9. – 18.12.2014 kel-
lo 17.30 – 19.00. Kevään aikana 8.1. 
– 23.4.2015 kello 17.30 – 19.00. Pari 
mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumi-
set marit.lassila@gmail.com 

Sauvakävely
Parittomilla viikoilla Matinkylässä al-
kaen 6.10. kello 19 – 20. Lähtö Ison 
Omenan pääoven edestä, Piispan-
sillan puolelta. Ei vaadita erityistä il-
moittautumista, vaan riittää, kun 
tulet paikalle.

Parillisilla viikoilla Espoon Kes-
kuksessa alkaen 13.10. kello 19 – 20. 
Lähtö Kannunkulman edestä he-
ti Betes-kahvilan jälkeen. Ei vaadita 
erityistä ilmoittautumista, vaan riit-
tää, kun tulet paikalle.

Löytyisikö joku halukas vetämään 
sauvakävelyä Espoon keskukses-
sa? Voit itse päättää päivän ja kello-
najan. Mieluummin kuitenkin illem-
malla, jotta halukkaat työssäkäyvät 
pääsevät mukaan. Ota yhteys marit.

lassila@gmail.com  
Espoon kevään tarjontaa:

Vesijumpat Olarin uimahallissa jat-
kuvat 2015, kun remontti valmistuu.

2015 Tapiolassa alkaa Asahi –
kurssi 10 kertaa, Tapiolan palvelu-
keskuksessa. Kurssi esitellään tar-
kemmin Kide 4/2014.

Ruokakurssi, kurssi esitellään 
tarkemmin Kide 4/2014.

Keilaamaan – ei ikärajaa!
Leppävaara
Bowl Circus Sello, Kauppakeskus 
Sellossa.

Joka viikko torstaisin 12.30 - 
14.00. Omakustannehinta (hallin 
päivähinta). Ilmoitathan tulostasi 
mielellään vuorokautta ennen Jaak-
ko Messala gsm 040 733 4386 tai 
Lilja Mitlöhner gsm 040 545 7078.

Menneen ajan 
joulumarkkinat lohjalla 
Vantaan alueosasto järjestää jäl-
leen perinteisen retken Lohjan 
Menneen ajan joulumarkkinoille 
sunnuntaina 14.12.2014.

Markkinakojuja on 230, niistä 
löytyy mm. korkeatasoisia käsi-
töitä, keramiikkaa, lahjatavaroita, 
joulukoristeita, kynttilöitä, maati-
lojen tuotteita, jouluherkkuja. Alu-
eella on kahviloita, joissa voi naut-
tia keitto- tai puurolounaan, glö-
giä ja pipareita.
9:40  lähtö Mellunmäen metro-
asemalta.
10:00 lähtö Tikkurilan asemalta 
museon edestä.
10:20 lähtö Martinlaakson ase-
malta.

Tunnelmallisten joulumarkkinoi-
den jälkeen menemme klo 14:30 
Lohjansaareen Alitalon Viinitilal-
le, jossa nautimme iltapäiväkahvit 
kinkkujuustosämpylän kera. Tilal-
ta voi ostaa viinejä ja siidereitä ko-
tiin viemisiksi.

Kaikki pääkaupunkiseutulai-
set ovat tervetulleita mukaan. 

Ilmoittautuminen 30.11.2014 
mennessä Riitta Ruohostolle, 
puh. 044 3055840. Ilmoittautu-
essasi kerro, mistä tulet kyytiin.

Matkan hinta on 30,-, alle 
12-vuotiaat 15,-.

Maksutiedot; Vantaan alueosas-
to/Diabetesyhdistys tilinumero:
FI58 174530000 15307, viite 
1054 (ehdottomasti käytettävä).

Kulissikierros kaupungin 
teatteriin 5.11.2014
Teemme tutustumiskäynnin kaupun-
gin teatteriin 8.10 klo 14.30. Mukaan 
mahtuu 20 henkilöä. Ilmoittautumi-
set  6.10.2014 mennessä  Raija Hä-
rönojalle puhelin 050 323 2035. Ter-
vetuloa mukaan!
 
The ladykillerssarjahurmaajat 
9.10.2014
Hulvattoman hauska farssikomedia. 
Ohjaajana Neil Hardwick.

Kaupungin teatterin suurella näyt-
tämöllä klo 19.00. Hinta 42 euroa per 
henkilö, jos tulijoita on 30 tai enem-
män, niin saamme ryhmäalennuk-
sen. Ilmoittautumiset 8.9.2014 men-
nessä Raija Härönojalle puhelin 050 
323 2035.

Retki Lohjan joulumarkkinoille teh-
dään sunnuntaina 14.12.2014. Yh-
dyshenkilö Britta Roos puhelin 0400 
191 984.

TAPAHTUMAT
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Espanjan matka
Lähdemme Torremolinok-
seen 11.4. - 21.4.2015. 
Matkan kesto on 10 päi-
vää. Asumme rannalla ole-
vassa hotellissa Aparte-
mentos Las Pajondillossa, 
katso tarkemmat tiedot ja 
kuvat osoitteesta http://

www.bajondillo.com/fi/. 
Huoneet ovat yksiöitä (33 m2) si-

sältäen kylpyhuoneen, hyvin varus-
tellun keittonurkkauksen /komeron 
ja parvekkeen. Hotellissa on myös 
ravintola, jossa on mahdollisuus ruo-
kailuun. 

Hotellista on matkaa noin 50 
metriä hissille, jolla pääsee suoraan 
Torremolinoksen keskustaan, joten 
kohde sopii, vaikka kävely olisi hi-
dastakin. Kauppa on lähellä hotellia. 
Keskusta pääsee kätevästi junalla eri 
kohteisiin.

Matkan hinta kuljetuksineen on 

1090 euroa/kahden hengen huo-
neessa per henkilö ja 1250 euroa 
yhden hengen huoneessa (sis. len-
tokenttäkuljetukset, ohjelman mu-
kaiset retket ja ohjelman mukaiset 
ateriat). Mukaan pääsee 45 ensin il-
moittautunutta.

Teemme retkiä muun muassa 
seuraaviin kohteisiin: Malaga, Gordo-
va ja matkan varrella pysähdys Mon-
tiglian suklaa ja likööritehtaassa, 
Selvon eläintarha, Granada ja Alam-
bran linnake. Viime matkasta viisas-
tuneina ohjelmaa on joka toiselle 
päivälle ja joka toinen päivä on lepo-
päivä, jolloin voi tehdä mitä haluaa.

Matkalla on mukana jo useal-
le tuttu diabeteshoitajamme Else-
Maj Lammi. Hän toimii matkalais-
ten tukena terveydellisissä ongel-
missa, tukee, ohjaa ja opastaa. Ma-
rita Lassila huolehtii vertaistukiryh-
mistä yhdessä Silpa Tenhusen kans-

sa. Silpa vetää lisäksi vesijumppaa, 
tuolijumppaa tai sään salliessa aa-
mujumppaa meren rannalla, lisäksi 
paikalliset asiantuntijat pitävät meil-
le luentoja ja toimivat oppainamme. 
Julkaisemme yksityiskohtaisemman 
ohjelman yhdistyksen nettisivuilla. 

Matkanjohtajina toimivat Raija 
Härönoja ja yhdistyksen toiminnan-
johtaja Tarja Hartman. Ilmoittautu-
miset 30.10.2014 mennessä Raija 
Härönoja puhelin 050 323 2035.

HOTELLISTA ON 
MATKAA NOIN 50 
METRIÄ HISSILLE, JOLLA 
PÄÄSEE SUORAAN 
TORREMOLINOKSEN 
KESKUSTAAN

L

4342



Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen luennot 
pidetään Kampin palvelukeskuksessa, Salomonka
tu 17, 00100 Helsinki, kello 17 – 19 välisinä aikoina.

Syyskuu 2014
Keskiviikko 24.9. • Näkökulmia lasten ravit-
semukseen ja ruokakasvatukseen kirjan "Miksi 
ranskalaiset lapset syövät ihan kaikkea" innoitta-
mana. Sopii myös lapsettomille!  Vesa Lapinkero, 
ravitsemustieteen opiskelija, muusikko AMK.

Lokakuu 2014
Torstai 9.10. • Nuori diabeetikko, hoito ja hoidos-
sa jaksaminen, sekä hyvän hoidon tärkeys. Tero 
Saukkonen, LT, dosentti, , lastentautien erikois-
lääkräi,  diabetologi ja erikoistunut erityisesti las-
ten ja nuorten diabetekseen.
Keskiviikko 29.10. • "Liikunta diabeteksen hoi-
dossa - teoriasta käytäntöön?”, Petteri Lindblad, 
terveystieteen maisteri, ravitsemusterapeutti, 
personal traner.

Marraskuu 2014
Keskiviikko 5.11. • Luento, katso aihe ja luen-
noitsija nettisivultamme www.psdiabetes.fi 
Torstai 27.11. • Lihavuus ja mitä sille on tehtä-
vissä? Heidi Luotolahti, sisätautien erikoislääkäri. 

Joulukuu 2014
Keskiviikko 3.12. • Arjessa jaksaminen, Riitta 
Rauhala, psykoterapeutti.
Katso loput luennot nettisivuiltamme:
www.psdiabetes.fi

Syksyn 2014 LUENNOT
Kysely helsinkiläisille diabeetikoille
Helsingin kaupunki tekee sisäistä tutkimusta ja on pyytä-
nyt yhdistykseltä tietoa, siitä miten alueen diabeetikoita 
hoidetaan. Helsinkiläiset, nyt teillä on mahdollista antaa 
oma mielipiteenne ja kokemuksenne suoraan kaupun-
gin sisäiseen käyttöön, nimettömänä. Vastaukset pyyde-
tään kahden viikon sisällä 15.8.2014 mennessä  tj@psdia-
betes.fi  tai Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Mal-
minkatu 24 D 38, 00100 Helsinki. Kuoreen tunnus ”KYSE-
LY helsinkiläisille”.

1. Mikä on hoitoyksikkösi?
2. Missä asut? 
3. Miten koet, että sinun diabetesta hoidetaan?
4. Pääsetkö hoitoon tarvittaessa? Kuinka usein 

vuodessa?
5. Onko lääkärilläsi riittävästi asiantuntemusta 

diabeteksesta?
6. Jos ei, niin pääsetkö asiantuntijan 

vastaanotolle tarvittaessa?
7. Onko lääkityksesi kohdallaan?
8. Hoidetaanko mahdolliset lisäsairaudet?
9. Hoidetaanko ja tutkitaanko myös silmiesi 

kunto?
10. Entä jalkahoito, pääsetkö jalkahoitoon 

tarvittaessa?
11. Pääsetkö tarvittaessa diabeteshoitajan 

vastaanotolle? Kuinka usein? Oletko 
tyytyväinen?

12. Saatko hoitotarvikkeita ja välineitä tarpeeksi 
 ja joustavasti?


