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PÄÄKIRJOITUS

Uusi vuosi – uudet kujeet
 
Vuosi on jälleen pian vaihtumassa. Vuosi on ollut vaiheikas ja välillä jopa erittäin vai-
heikas. Yhdistyksessä syyskausi on sujunut hyvin.  Jo alkusyksystä hallitus on valmis-
tellut vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka käsitellään ja vahvistetaan 
yhdistyksen syyskokouksessa.  

Hallitus on kehittänyt yhdistyksen kirjanpitoa niin, että tulo- ja kulurakenne tulee 
näkyviin aikaisempaa paremmin, jotta pystyttään vastamaan jäsenten ja rahoittajien 
kysymykseen, mistä yhdistyksen tulot ovat tulleet ja minkälaiseen toimintaan ne on 
käytetty. Pyrimme kaikin keinoin avoimuuteen, niin taloudessa kuin toiminnassa.

Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn ja hyväksymisen lisäksi syyskokouksen 
toinen tärkeä tehtävä on valita hallitukseen jäsenet kaudeksi 2015 – 2016. Yhdistyk-
sen kokous valitsee hallituksen jäsenet suljetulla lippuäänestyksellä. Samalla tavalla 
valitaan myös hallituksen varajäsenet. Tänä syksynä valitaan hallitukseen kolme varsi-
naista jäsentä ja kaksi varajäsentä, joista toinen yhdeksi vuodeksi.

Syyskautena yhdistyksen toimistossa on ollut vilkasta, yhdistyksen neuvolan eri-
koislääkärien ajanvaraukset osoittavat, että erikoislääkäreiden palveluja tarvitaan 
myös yksityisellä puolella. Katso yhdistyksessä työskentelevien lääkäreiden ja tera-
peuttien esittelyt sivut 39 – 41. 

Marraskuun 14. päivänä vietetään maailman diabetespäivää. Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys osallistuu päivän tapahtumiin monin tavoin.  Mittaamme muun mu-
assa Kampin keskuksessa järjestetyssä tempauksessa halukkaiden verensokeriar-
vot. Verensokerin mittaus on ollut hyvin suosittua, jopa jonoksi asti ja aina on löytynyt 
myös uusia diabeetikoita tai epäilyä diabeteksesta, joten mittaukset ovat erittäin tär-
keitä diabeteksen varhaisen toteamisen vuoksi.

Maailman diabetespäivän toimintaa on eri puolella pääkaupunkiseutua. Maailman 
diabetespäivän vietto on vaikuttanut myönteisesti yhdistyksemme toimintaan, nä-
kyvyyteen ja vaikuttavuutemme on lisääntynyt. Olemme aktiivisesti jakamassa tietoa 
diabeteksen ihmisille aiheuttamista monista sosiaalisista, terveydellisistä ja taloudel-
lisista ongelmista. Myös diabeteksen ennaltaehkäisy on tärkeä osa toimintaamme.

Yhdistyksen lehdestä (Kide) olemme saaneet runsaasti kiittäviä ja myönteisiä lau-
suntoja. Itse asiassa tämä kädessäsi oleva jäsenlehtemme Kide on yhdistyksemme 
tärkein yhteys jäseniimme.  Näyttää siltä, että lehti täyttää tehtävänsä yhdistyksen 
tiedotuslehtenä sekä nostaa esille diabetekseen hoitoon sekä diabeetikkojen elämään 
liittyviä tärkeitä asioita.

Tervetuloa yhdistyksen kokoukseen 25.11. kello 17.00 Kampin palvelukeskuksen 
ruokasaliin, Salomonkatu 17, Helsinki. Toiveenamme on, että mahdollisimman moni 
osallistuisi kokoukseen, sillä siten demokratia voi toteutua ja voit vaikuttaa oman yh-
distyksesi toimintaan. Osallistumalla vaikutat! Kahvitarjoilu!

Syysterveisin
Pentti Lammi, puheenjohtaja

”Pyrimme kaikin keinoin avoi-
muuteen, niin taloudessa 
kuin toiminnassa.”
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Viime aikoina on ollut paljon keskustelua liha-
vuusleikkauksesta. Tässä kirjoituksessani on tar-
koitus epävirallisesti pohtia lihavuusleikkausta 
eri puolilta sisätautilääkärin kannalta. Työsken-
telen Satakunnan keskussairaalan poliklinikalla, 
joka myös seuloo potilaita lihavuusleikkaukseen. 

Pohdintaa 
lihavuus-
leikkauksesta 
sisätautilääkärin kannalta
Teksti: Heidi Luotolahti, sisätautien erikoislääkäri • Kuvat: Shutterstock
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Viime aikoina on ollut pal-
jon keskustelua lihavuus-
leikkauksesta. Käsittelen 
tässä kirjoituksessani epä-
virallisesti lihavuusleikka-
usta eri puolilta sisätau-
tilääkärin kannalta. Työs-

kentelen Satakunnan keskussairaa-
lan poliklinikalla, joka myös seuloo 
potilaita lihavuusleikkaukseen. 

Ensin potilas tulee sisätautien po-
liklinikalle vastaanotolle, minkä jäl-
keen hänet mahdollisesti lähetetään 
kirurgialle leikkausarvioon.  Mahdol-
lisen leikkauksen jälkeen potilaalle 
tehdään vielä yksi jälkitarkastus sisä-
tautien poliklinikalla. 

Näin toimii Satakunnan keskus-
sairaala, mutta tavat saattavat olla 
erilaiset toisissa sairaaloissa. Tilanne 
varmasti muuttuu, kun saamme lisää 
kokemusta ja tutkimustuloksia liha-
vuusleikkauksista. 

Itselläni ei ole yhtä varmaa kan-
taa leikkauksen puolesta tai vastaan, 
vaan jokaisen kohdalla päätös on 

räätälöitävä henkilökohtaisesti. 
Kriteerinämme on ollut, että pai-

noindeksin tulisi olla vähintään 40 
kg/m2 ei -diabeetikoilla ja 35 kg/m2 
kakkostyypin diabeetikoilla. 

Ykköstyypin diabeetikkoa ei leika-
ta, enkä ole vielä nähnyt yhtään lä-
hetettäkään liittyen ykköstyypin li-
havuusleikkaukseen.  

Lihavuusleikkaukseen tulevan po-
tilaan ihanneikä on alle 60 vuotta, 
sillä komplikaatiot lisääntyvät selväs-
ti, jos potilas on vanhempi.

Potilaan täytyy tajuta 
mihin ryhtyy
Parhaimmillaan leikkauksen jälkeen 
potilaalta on voitu poistaa suurin osa 
lääkkeistä ja hän on laihtunut hienosti. 

Pahimmassa skenaariossa poti-
laan elämä on ohi: hän joko meneh-
tyy tai alkaa krooninen sairaalakierre 
sairasteluineen leikkauksen kompli-
kaatioista johtuen. Pahin vaihtoeh-
to on erittäin harvinainen, mutta on 
mahdollinen. 

Oma sairaalani leikkaa kokemukse-
ni mukaan hyvin ja komplikaatioita tu-
lee harvoin, mutta laadukkaaseenkin 
kirurgiseen toimintaan liittyy mahdol-
lisuus pahimpaan vaihtoehtoon. 

Muissa yhteyksissä olen kyllä tör-
männyt surullisiinkin tapauksiin. Vä-
häisempää riesaa on jonkin verran: 
on ummetusta ja huonoa oloa. Jotkut 
eivät laihdu muutaman vuoden sisäl-
lä yhtään.  

Edellisessä sairaalassa, jossa 
työskentelin samantapaisella poli-
klinikalla, potilailla esiintyi joskus ok-
sentelua, yökkäilyä ja masennusta. 

Potilaan täytyy hyväksyä leikkauk-
seen kuuluva riski ennen kuin hänet 
lähetetään leikkausarvioon. Hänen 
täytyy tajuta, mihin ryhtyy. 

Eri tyyppiset 
lihavuusleikkaukset
Leikkauksia on kahta päätyyppiä: ohi-
tusleikkaus ja niin sanottu sleeve-tyyp-
pi, jossa poistetaan osa mahalaukkua. 

Ohitusleikkaus (gastric by-pass) 
tekee gastroskopiasta jatkossa mah-
dottoman tai erittäin vaikean tehdä. 

Gastroskopia tutkimus on joskus 
nopea pelastava toimenpide pahois-
sa akuuteissa mahan verenvuodois-
sa. Ohitusleikkauksen jälkeen sitä ei 
enää voida tehdä. Gastroskopia on 
rutiinitoimenpide ennen leikkausta. 

Ennen lihavuusleikkausta potilas on 
viikkoja erittäin niukkakalorisella diee-
tillä. Ennen leikkausta olisi syytä muu-
tenkin laihduttaa. Sairaaloilla on eri-
laisia kriteereitä siihen, miten paljon. 

B12-vitamiinin imeytyminen huo-
nonee leikkauksen jälkeen ja niin poti-
las käy B12-vitamiinipistoksella lopun 
elämäänsä kolmen kuukauden välein. 

Myös kalkin, D-vitamiinin ja proteiinin 
imeytymisessä on joskus hankaluuk-
sia. Vitamiineja ja kalkkia täytyy syödä 
leikkauksen jälkeen ohjeen mukaan.

Moni potilas on tyytyväinen leik-
kaustulokseen. Kysyn aina paljonko po-
tilas nyt leikattuna syö verrattuna ai-

V

Heidi Luotolahti, sisätautien erikois-
lääkäri.

kaisempaan tilanteeseen. Vastaus on 
aika vakio: noin yhden neljäsosan tai 
yhden kolmasosan aiemmasta ruoka-
määrästä. Potilaat myös kertovat, että 
makuaisti ja kylläisyyden tunne muut-
tuvat. Ei ole enää niin nälkä

Tässä on myös laihdutusvinkki sellai-
selle, joka ei mene leikkaukseen. Ruu-
asta 65 – 75 % pois!. 

Ennen leikkausta laihdutetaan
Ennen leikkausta yleensä koetetaan 
laihduttaa esimerkiksi lääkkeellä tu-
etulla ruokavaliolla. Lääke vie muun 
muassa nälkää pois.  

Sormituntumani mukaan noin 
puolet potilaista hyötyy tietyistä 
lääkkeistä laihdutuksen apuna. 

Nykyään lääkeannos laihdutuksen 
apuna on pienempi, kuin mitä se tu-
lee jatkossa olemaan ja näin hyöty-
kin suurenee. 

Laihdutusleikkaus on iso leikka-
us ja asiaa kannattaa pohtia monel-
ta kannalta, jos leikkausta on omalta 
osaltaan harkinnut. Etukäteen ei tie-
dä, miten leikkaus menee tai millai-
nen hyöty siitä omalla kohdalla tulee 
olemaan.  Tätä potilaan kanssa sitten 
yhdessä pohditaan.

POTILAAN TÄYTYY 
HYVÄKSYÄ 
LEIKKAUKSEEN 
KUULUVA RISKI 
ENNEN KUIN HÄNET 
LÄHETETÄÄN 
LEIKKAUSARVIOON. 
HÄNEN TÄYTYY 
TAJUTA, MIHIN 
RYHTYY. 

POTILAAT MYÖS 
KERTOVAT, ETTÄ 
MAKUAISTI JA 
KYLLÄISYYDEN TUNNE 
MUUTTUVAT. EI OLE 
ENÄÄ NIIN NÄLKÄ.

Parhaimmillaan leikkauksen jälkeen potilaalta on voitu poistaa suurin osa lääkkeistä ja potilas on 
laihtunut hienosti. Pahimmassa skenaariossa potilaan elämä on ohi: joko tulee menehtyminen 

tai krooninen sairaalakierre sairasteluineen leikkauksen komplikaatioista johtuen. 
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Miksi dieetit 
ja laihdutuskuurit

eivät toimi?
Kävin tänään keskustelun ystäväni kanssa. Ystäväni kertoi tajun-
neensa hiljattain, että olin ollut oikeassa neuvoessani häntä laih-
duttamisessa ja painonhallinnassa. Neuvoni oli ollut ja on edelleen: 
unohda laihduttaminen ja keskity pieniin, pysyviin muutoksiin kerral-
laan. Ystäväni kertoi, kuinka jokaisen muutaman viikon tai kuukauden 
laihduttamisen jälkeen kuuri päättyi aina täydelliseen mahalaskuun 
ja herkutteluputkeen. Miksi näin käy? Miksi kuukauden aikana saavu-
tettua viiden kilon painonpudotusta on niin vaikea säilyttää?

Yksi syy on se, että laihdu-
tuskuurin aikana ei pääs-
tä pureutumaan ylipainon 
syihin - mistä ylipainosi 
todella johtuu? Näitä kut-
sun myös jokaisen henki-
lön omiksi painonhallin-
nan MÖRÖIKSI. Möröt ovat 

niitä jotka saavat painonhallinnan, 
liikunnan ja terveelliset elämänta-
vat katkeamaan, korvautumaan her-
kuttelulla, sohvalla makaamiselle ja 
muilla epäterveellisillä jutuilla.

On totta, että sokeri, rasva ja suo-
la maistuvat hyvältä. Tämä ei kui-
tenkaan ole syy ylipainoon. Nimit-
täin lähestulkoon jokaisen suuhun 
ne maistuvat hyvältä - yksilöllisellä 
ripauksella toki siten, että siinä mis-
sä toinen tykkää suolaisesta, toisel-
le maistuu ennemmin makea. Se, et-
tä ne maistuvat niin hyvältä, ei ole 
syy KENENKÄÄN ylipainoon. Syynä 
ovat möröt.

Ylipainon syitä
Painonhallinnan mörköjä on erilai-
sia. Kuten edellä kirjoitin, möröt ovat 

niitä jotka suistavat meidät pois 
terveellisiltä elintavoilta, niiltä joi-
ta olemme niin tiukasti päättäneet 
noudattaa. Eräs hyvin yleinen mörkö 
on EPÄSÄÄNNÖLLINEN ATERIARYT-
MI. Jos elämä on liian hektistä eikä 
aikaa löydy kunnon aamupalalla ei-
kä lounaalle, illalla on karmiva nälkä. 
Vaikka laihduttaisi 20 kiloa dieetil-
lä, jos elämän hektisyyttä, aikaa ruo-
alle, ei ole laitettu kuntoon, paino al-
kaa nousta, koska olosuhteet pai-
nonhallinnalle EIVÄT DIEETIN AIKA-
NA OLE MUUTTUNEET MIHINKÄÄN.

Tästä päästäänkin oikeastaan ko-
ko homman ytimeen. Avainsana pai-
nonhallinnassa on asioiden muutta-
minen - esimerkiksi olosuhteiden ja 
asenteiden muuttaminen sellaisiksi, 
että ne tukevat painonhallintaa. Jos 
halutaan hallita painoa, ensin tulee 
keskittyä olosuhteisiin, niihin asioi-
hin, jotka pitävät ylipainoa yllä. Yksi 
tai kaksi tai tuhat dieettiä ei muuta 
olosuhteita, dieetti vain ikään kuin 
hyppää näiden asioiden yli. 
Menestyksekkäässä pai-
nonhallinnassa kilojen pu-
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Teksti: Petteri Lindblad  • Kuva: Shutterstock
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toaminen ei tule ensim-
mäisenä - ensimmäise-
nä tulee elämäntapojen 

ja olosuhteiden muuttaminen. Ki-
lot kyllä lähtevät putoamaan kun 
on aikaa syödä aamupala, lounas 
ja tehdä puolen tunnin kävelylenk-
ki päivittäin.

Yleisimmät ”MÖRÖT” 
painonhallinnassa
- Lohtusyöminen tai hyvän tapah-
tuman kunniaksi syöminen. Jos 
henkilön ylipainon syynä on tapa 
syödä suruunsa tai palkita itsen-
sä ruoalla, dieetti ei auta mitään. 
Tällaisessa tilanteessa tulee käy-
dä läpi asian ydintä: miksi henkilö 
syö suruunsa ja palkitsee itseään 
ruoalla? Syitä löytyy varmasti yhtä 
monta kuin ihmisiäkin, eikä pointti-
na ole ainoastaan syyn kaivelemi-
nen vaan myös se, kuinka tästä ta-
vasta voitaisiin opetella pois.

- Huono parisuhde. Jos parisuh-
de masentaa, puoliso tuntuu vää-
rältä, pahimmassa tapauksessa 
pettää tai jopa hakkaa, voimava-
roja painonhallintaan tuskin löy-
tyy. Oletko ikinä alkanut laihdut-
taa vaikeassa elämäntilanteessa, 
asenteella: Nyt pudotan ne 10 ki-
loa vaikka läpi harmaan kiven! Vain 
todetaksesi, että dieetin jälkeen 
kaikki kilot vyöryvät takaisin, kos-
ka tämän hetkisessä elämäntilan-
teessa vaan on tärkeämpiäkin asi-
oita kuin pari ekstramakkaraa vyö-
täröllä? Saattaa myös olla niin, et-
tei parisuhde ole suinkaan huono, 
mutta puoliso ei vaan tajua tukea 
sinua painonhallinnassa. Molem-
missa näistä tapauksista ihan en-
simmäisenä tulee laittaa parisuh-
deasiat kuntoon, merkitsi se sitten 
tiukkaa karkkikeskustelua puolison 
kanssa tai eroamista.

- Huonot ruoanlaittotaidot. Jos 
ei osaa tehdä mitään terveellistä ja 
maistuvaa ruokaa, on painonhallin-
taakin hyvin vaikea noudattaa. Kukaan 
ei jaksa elää lopunelämäänsä kana-
salaatilla – eikä pidäkään. Onneksi.

- Joku saattaa syödä siksi, ettei 
ole parempaakaan tekemistä. Toi-
nen syö, koska elämä on niin yksi-
näistä, kylmää ja masentavaa, että 
ruoka tuo siihen edes jotain lämpöä 
ja sisältöä. Tällöinkään ei ratkaisuna 
ole pikadieetti vaan esimerkiksi en-
simmäisen tapauksen kohdalla uu-
si harrastus.

- Lopuksi, syynä voi olla myös 
yksinkertaisesti se, ettei oikeasti 
edes halua pudottaa painoa ja olla 
normaalipainoinen tai hoikka. Ha-
luatko oikeasti kaiken sen mitä mii-
nus 15 kilon mukana tulee? On tot-
ta, hoikempana on mukava kävel-
lä vähemmissä vaatteissa kesällä, 
mutta onko se niistä kaikista ah-
niin-ihanista suklaakiloista kieltäy-
tymisen arvoista?

Tiedätkö, mitä haluat 
elämässä?
Monella painonhallinta tyssää 
tylyyn faktaan siitä, että se, mi-
tä haluaa elämässä ja painonhal-
linnassa, ei vielä kuitenkaan ole 
niin kirkkaana mielessä kuin lukies-
sa uusinta naistenlehteä tai tree-
nilehdestä kauniita vartaloita ihas-
tellen tai muuten vain painon-
pudotus päätöstä tehdessä vielä 
vartti sitten tuntui.

Hyvä juttu on se, että näitä asi-
oita voi pohtia ja penkoa. Koko täs-
sä penkomisprosessissa saat-
taa mennä tovi – toisilla se kes-
tää kymmeniä vuosia, jonka aikana 
käydään läpi monia epäonnistunei-
ta laihdutusyrityksiä. Jos nämä asi-
at tuntuvat vaikeilta, niin jotta pro-
jektissa ei tarvitsisi viettää kym-
meniä vuosia, voi olla järkevää ko-
keilla penkoa asioita yhdessä kou-
lutetun ravitsemuksen ammattilai-
sen kanssa. Pätevän ammattilaisen 
kanssa tulee katsoneeksi ravitse-
muksen asioita aivan uudesta nä-
kökulmasta ja saattaa löytää vas-
tauksia omassa ravitsemuksessa 
askarruttaviin kohtiin.

MITEN SIIHEN PÄÄSTÄÄN?

1. Tutki mörköjäsi
2. Säännöllinen ateriarytmi
3. Säännöllinen liikunta
4. Riittävästi unta
5. Monipuolinen ja terveellinen 

ruokavalio
6. Pienin askelin muutos 

kerrallaan
7. Unohda laihdutuskuurit ja tee 

pysyvä elämäntapamuutos

KOLME KYSYMYSTÄ 
LOPPUUN MIETITTÄVÄKSI:

1.  Mitä sinä haluat?
2.  Miksi?
3.  Oletko oikeasti valmis teke-

mään kaiken tarvittavan sen 
eteen?

Ystävällisin terveisin,

Petteri Lindblad
Terveystieteiden maisteri
Laillistettu ravitsemusterapeutti
Personal trainer

Kenkiä ostaessa mietitään 
yleensä ensimmäisenä ken-
gän hintaa ja ulkonäköä. Dia-
beetikon tulisi kuitenkin en-
sisijaisesti miettiä jalkater-
veyttään ja vasta sen jälkeen 
hintaa ja ulkonäköä. Tämä 

voi olla monelle vaikeaa, jos on tottu-
nut pitämään koko elämänsä tietyn-
tyylisiä kenkiä, mutta diabeetikon tu-
lee edetä terveys edellä.  Kenkiä osta-
essa tulee myös ymmärtää, että ei ole 
olemassa kenkiä, jotka olisivat kaikille 

hyväksi. Meillä jokaisella on erimuotoi-
set ja -malliset jalat sekä omat kivut ja 
ongelmat. Henkilöllä, jolla on esimer-
kiksi vaivaisenluut ja vasavarpaat, tu-
lee ottaa huomioon erityisesti kengän 
kärjen varvastila. Jalkaterät turpoavat 
päivän aikana ja siksi kengät tulisi os-
taa joko iltapäivällä tai siihen aikaan 
päivästä kun kenkiä tullaan käyttä-
mään. Lisäksi kenkiä kokeillessa tulisi 
aina käyttää niitä sukkia, joita kenkiä 
käyttäessäkin pitää. Kenkiä tulee aina 
sovittaa molempiin jalkoihin ja kävel-

lä liikkeessä, jotta saa tuntuman ken-
gistä. Mikäli kengät tuntuvat sovitta-
essa pahalta, niin niitä ei tu-
le ostaa.

Olemme jalkojemme päällä suuren osan elämästämme, ja siksi 
jalat joutuvat kovalle kuormitukselle. Ulkona liikkuessamme 
käytämme kenkiä, jotta ne suojaisivat jalkojamme ulkoisilta 
tekijöiltä kuten kolhuilta, teräviltä esineiltä ja kylmältä. 
Monelle kengät ovat myös esteettisesti tärkeä asuste, joka 
kruunaa koko vaatetuksemme. Talvi, kylmät säät ja 
liukkaat tiet ovat tulossa ja sitä varten on 
varustauduttava oikeanlaisilla kengillä. 
Tässä kirjoituksessa käydään läpi 
asioita, jotka tulisi ottaa huomioon
 talvikenkiä ostettaessa. 

Diabeetikon 

KENGÄT

K

Teksti: Joni Nieminen  • Kuva: Riitta Kaartinen ja Shutterstock

MEILLÄ JOKAISELLA 
ON ERIMUOTOISET 
JA -MALLISET JALAT 
SEKÄ OMAT KIVUT JA 
ONGELMAT.
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Uusien kenkien tärkeät 
ominaisuudet
Yksi näistä ominaisuuksista on ken-
gän oikea koko. Kengän koko ei tässä 
tapauksessa tarkoita kokomerkintö-
jä (esimerkiksi 36, 39, 44) vaan ken-
gän sisäpituutta ja leveyttä. Kenki-
en kokomerkinnät eivät pidä paikkan-
sa, joten niihin ei tule luottaa. Ken-
gän kärjessä tulisi olla sisäpituudessa 
1-1,5cm tyhjää ns. käyntivaraa varten, 
koska jalkaterä pitenee ja levenee kä-
veltäessä.  Kengän pituutta mietties-
sä tulee ottaa huomioon myös se, et-
tä kengän tulee taipua päkiän kohdal-
ta. Mikäli kenkä taipuu liian edestä tai 
takaa, muuttaa tämä jalan toimintaa 
ja vaikeuttaa normaalia askeltamis-
ta.  Tutkimukset osoittavat, että suu-
rin osa ihmisistä ostaa väärän kokoi-
sia kenkiä. 

Toinen henkilö voi piirtää en-
sin molempien jalkateriesi mallit kun 
seisot paperin päällä ja lisätä siihen 
1-1,5cm käyntivaraa. Leikkaa pape-
rista mallit mukaan kenkäostoksille! 
Mikäli sinulla on vasavarpaat tai vai-
vaisenluut, ne tulisi suoristaa ennen 
piirtämistä, mikäli se vain onnistuu ki-
vutta. Yleensä jalkaterät ovat eripitui-
set ja kengät tulisi ostaa pidemmän 
jalkaterän mukaan. 

Kengän leveys ja laajuus voidaan 
ilmaista kirjaimin. Yleensä liikkeissä, 
jossa on laajuudet merkitty, on perus-
laajuuksia F ja G sekä laajempi H-les-
ti. Kaikissa kenkäliikkeissä näitä mer-
kintöjä ei kuitenkaan ole, joten on hy-
vä muistaa muutama perussään-
tö kengän leveydestä.  Yksi hyvä ta-
pa on ottaa kengän sisäpohjallinen ir-
ti ja astua sen päälle ja näin verrata 
sitä omaan jalkaan. Mikäli jalat tule-
vat joka puolelta pohjallisen yli, ovat 
kengät auttamatta liian kapeat.  Ken-

gän kärjen tulisi olla pyöreä, jotta var-
pailla on riittävästi tilaa. Kärkeen päin 
kapenevat kengät puristavat jalkate-
rän etuosaa suppuun, mikä aiheut-
taa hankausta jalkaterän sivuille sekä 
saattaa puristaa etuosan hermoja.

Kengän lesti määrää kengän muo-
don ja mitan. Lestin voi tarkistaa 
puolittamalla kantapään kohtisuo-
raan pohjan puolelta ja piirtämällä sii-
tä suoran viivan kengän kärkeen. Tä-
män viivan tulisi jakaa kengän pohjan 
suhteellisen tasaisesti kahteen yh-
tä suureen osaan. Jos puolituksesta 
jää enemmän pohjaa sisäsyrjälle on 
kyseessä käyrä lesti. Käyrä lestinen 
kenkä ohjaa jalkaterän kuormituksen 
ulkosyrjälle, mikä voi aiheuttaa esi-
merkiksi pikkuvarpaan vaivaisenluu-
ta. Suora lesti antaa jalkaterälle mah-
dollisuuden toimia normaalisti.

Kengän kiinnitys on oleellinen osa 
diabeetikon hyvää kenkää. Kengän 
kiinnityksellä saadaan kenkää sää-
dettyä mahdollisten turvotusten ja 

kipujen mukaan. Lisäksi kiinnityksen 
avulla kenkä saadaan pysymään tu-
kevasti jalassa, jolla mahdollistetaan 
normaali askellus. Kengän ollessa tu-
kevasti jalassa vältetään jalkaterää 
hankaamasta kenkään aiheuttaen 
kovettumia ja känsiä. Kiinnitysvaih-
toehtoja ovat muun muassa nauhat, 
tarrat, soljet ja remmit, joista pitkäl-
le yltävät nauhat ovat säätömahdolli-
suuksiltaan parhaat. 

Pohjan pito ja pohjalliset
Talvella ja liukkaalla kengän pohjalta 
vaaditaan enemmän pitoa, jotta ulko-

na liikkuminen olisi turvallista. Kengän pitävyy-
teen vaikuttavat ulkopohjan materiaali ja var-
sinkin sen kitkaisuus eli mitä pehmeämpi ma-
teriaali sen parempi kitka sillä on alustaan. Tä-
män lisäksi pitävyyteen vaikuttaa ulkopohjan 
kuviointi, jonka tulee olla matala. Liian syvä ul-
kopohjan kuviointi kerää ylimääräisen lumen, 
kivet yms. ja näin heikentää pohjan pitoa liuk-
kaalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että jäällä 
kunnon pidon antavat vain erilaiset nastarat-
kaisut kengän ulkopohjassa.

Diabeetikon kengissä olisi hyvä olla irro-
tettavat pohjalliset, jotta sinne tilalle voidaan 
vaihtaa erikoispohjalliset lisäämään iskunvai-
mennusta ja keventämään kuormituspiikke-
jä jalkapohjassa. Irrottamalla pohjalliset käy-
tön jälkeen lisätään kenkien käyttöikää ja hygi-
eenisyyttä. 

Oletko hankkimassa uusia kenkiä, mut-
ta tarvitsisit apua? Tuntuuko siltä, että kaikki 
kengät ovat epäsopivia tai aiheuttavat ongel-
mia? Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä jalkate-
rapeuttiin ja kysyä neuvoa.

KENGÄN LESTI 
MÄÄRÄÄ KENGÄN 
MUODON JA 
MITAN.

Tarvitsetko 
uudet talvikengät?
Yhdistyksen toimistolla 19.11 kello 10–
16 Sievin kenkämyyjä. Päivän aikana si-
nulla on mahdollisuus ostaa uudet talvi-
kengät. Yhdistyksen jalkaterapeutti Joni 
Nieminen opastaa ja neuvoo samalla si-
nua kenkien valinnassa. Lisäksi käytös-
sä on SieviScanner – jalkaskanneri, mi-
kä kertoo jalkojesi pituuden, leveyden ja 
koon ja suosittelee sinulle:

• jalkineen koon
• lestin leveyden
• pohjallistyypin

Liian syvä ulkopohjan kuviointi kerää ylimääräisen lumen, kivet yms. ja näin heikentää 
pohjan pitoa liukkaalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että jäällä kunnon pidon antavat vain 
erilaiset nastaratkaisut kengän ulkopohjassa.

Liian lyhyt jalkinen aiheuttaa hiertymiä ja var-
paiden virheasentoja.

Tarrat  Nauhat  Remmit

Sopiva pituus ja leveys.

Liian kapea ja liian lyhyt.  Liian kapea (sopiva pituus).

KENGÄN KIINNITYS 
ON OLEELLINEN OSA 
DIABEETIKON HYVÄÄ 
KENKÄÄ. 
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Muutama vuosi sitten katselin koirapuistossa, kun keltainen 
labradoriuros kiskoi omistajaansa kohti puistoa. Meno näytti 

aika hurjalta ja lopulta kävikin niin, että omistaja kolautti päänsä 
puiston ulkopuolella olleeseen koivuun. Kun he saapuivat portille, 

ymmärsin että koiran omistajalla on näkövamma. 

OPPAANA 
TEILLÄ JA TUNTUREILLA

Olin kohtalaisen hämmenty-
nyt, mutta tilanne selittyi sil-
lä, että koiralla ei ollut työval-
jaita päällä, eli se oli vapaalla. 
Tapasimme sittemmin aika 
usein ja aina kun näin koiran 
valjaat päällä, se toimi maltil-
lisesti. Puiston sisällä se oli 

aina ilman valjaita ja vaikka olikin niin-
sanotusti vapaalla, se hakeutui lähel-
le käyttäjäänsä, jos paikalla oli enem-
män koiria tai villimpi meno. 

Edellä kuvattu kokemus oli minul-
le hyvä oppi siitä, miten tilanteet ja 
ulkoiset merkit auttavat eläintä luo-

maan tietyn tunnetilan ja käyttäy-
tymismallin. Minun oli oikein helppo 
uskoa myöhemmin ammattikoulut-
tajaa, kun hän luennolla kertoi, että 
koira erottaa pannasta, valjaista tai 
eri hihnoista, mitä ollaan menossa 
tekemään. Lisäksi selkeytyi ymmär-
rys siitä, että opaskoira ja sen käyt-
täjä ovat pari, joiden pitää sopia toi-
silleen. Samaisella alueella asui sil-
loin myös opaskoirapentu, jonka hoi-
tajan kanssa juttelimme usein. Si-
ten sain ensimmäisen kerran tietoa 
Opaskoirakoulun hoitoperhetoimin-
nasta.

Elävä apuväline 
vaativassa työssä
Opaskoira on sairaanhoitopiiri-
en kustantama apuväline vaikeasti 
heikkonäköisille ja sokeille henkilöil-
le. Suurin ero muihin apuvälineisiin 
verrattuna koirassa on tietysti se, et-
tä se on elävä olento. Sillä on tarpei-
ta, joista pitää huolehtia joka päivä ja 
se voi sairastua  tai loukkaantua ai-
van kuin mikä tahansa koira. 

Opaskoiralla on erityisen vaativa 
työ. Sen pitää olla sosiaalinen, mut-
ta malttaa olla menemättä ihmis-
ten ja muiden eläinten luo työssä ol-

lessaan. Sen tulee lukea ympäristö-
ään niin, että se osaa viedä käyttä-
jänsä turvallisia reittejä, eikä se saa 
ryntäillä. Koiran pitää toimia erilaisil-
la pinnoilla, tasoillaa, silloilla ja erilai-
sissa ääniympäristöissä, hälinässä, 
julkisissa kulkuneuvoissa, liikentees-
sä jne.  Yleensä koiran kanssa kulje-
taan arjessa vakireittejä, jotka se op-
pii yleensä nopeasti. Se etsii muun 
muassa ovia, suojateitä ja hissejä 
pyynnöstä. Liikennevaloja se ei seu-
raa, eli teiden ylityksistä vastaa ih-
minen. 

Opaskoirakoulu Vantaalla
Näkövammaisten keskusliitto ry:n 
alaisuudessa toimii Opaskoirakou-
lu, joka kasvattaa, kouluttaa ja luo-
vuttaa opaskoiria näkövammais-
ten käyttöön. Toiminta on alkanut 
jo vuonna 1940, kun sotamarsalk-
ka Mannerheim aloitti toiminnan 
SPR:llä ollessaan. Ensimmäiset koi-
rat luovutettiinkin sodassa näkönsä 
menettäneille. Nykyään koiria luovu-
tetaan työkäyttöön noin 25 kappa-
letta vuosittain. 

Opaskoirakoululla syn-
tyy vuosittain useita pen-

O

Yleensä koiran kanssa kuljetaan arjessa vakireit-
tejä, jotka se oppii yleensä nopeasti. Se etsii muun 
muassa ovia, suojateitä ja hissejä pyynnöstä. 

OPASKOIRA ON 
SAIRAANHOITOPIIRIEN 
KUSTANTAMA 
APUVÄLINE VAIKEASTI 
HEIKKONÄKÖISILLE 
JA SOKEILLE 
HENKILÖILLE.

Teksti: Pia Laine • Kuvat: Pia Laine ja Shutterstock
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tueita oman kasvatustyön tuloksena. 
Viime vuosikymmeninä labradorin-
noutajat ovat vakiinnuttaneet paik-
kansa oppaina, mutta myös muun-
rotuisia koiria koulutetaan yksittäi-
siä kappaleita. Oma kasvatus mah-
dollistaa sopivien koirien saamisen 
ja yhteistyötä tehdään myös eri puo-
lilla maailmaa sijaitsevien opaskoira-
koulujen kanssa. Niiden kanssa vaih-
detaan koiria, lainataan siitosuroksia 
tai lähetetään paketti spermapan-
kista toiseen. Näin jalostukseen saa-
daan käytettyä parhaat koirat ilman, 
että geenikanta supistuu liikaa. Jalos-
tukseen käytetään myös muiden vi-
ranomaisten työkoiria tai sopivia yk-
silöitä eri kasvattajilta. Opaskoira-
koulu saa myös jonkin verran lahjoi-
tuskoiria.

Pennusta koululaiseksi
Opaskoirakoulun pennut syntyvät 
ja kasvavat tarhalla seitsemän vii-
kon ikäisiksi. Tarhalla aloitetaan nii-
den sosiaalistaminen ja totuttami-
nen uusiin asioihin. Seitsemän viik-
koisina pennut muuttavat hoitoper-
heisiinsä. Hoitoperheet kasvattavat 
ja kouluttavat pentuja vapaaehtois-
työnä. Siihen liittyy tavalliset koiran-
elämään kuuluvat arkiasiat ja lisäksi 
joukko asioita, joihin erityisesti opas-
koiran tulee tottua pennusta lähtien. 
Hoitoperheillä onkin 28 kohdan lista, 
johon he ruksittavat, milloin mitäkin 

asiaa on harjoiteltu. Opaskoirilla on 
lainvoimainen oikeus liikkua eri pai-
koissa käyttäjänsä kanssa, mutta sa-
maa oikeutta ei ole pennuilla. Lukui-
sat mukavat ruokakaupat, ravintolat, 
kauppakeskukset ja muut paikat kui-
tenkin ovat antaneet opaspennuille 
luvan tulla harjoittelemaan näitä tär-
keitä asioita jo pentuaikana. 

Hoitoperheet voivat olla koostu-
mukseltaan monenlaisia, mutta pen-
nun kanssa täytyy olla jonkun aikui-
sen kotona keskimääräistä enem-
män. Näin opaspentu leimautuu vah-
vasti ihmiseen ja tottuu olemaan pal-
jon ihmisen kanssa. Koira siirtyy 1-1,5 
vuoden iässä useamman viikon kes-
täviin testeihin Opaskoirakoululle. 
Ammattikouluttajat testaavat ja ar-
vioivat koiran toimintaa ja soveltu-
vuutta oppaaksi. Hyväksytyillä koirilla 
alkaa noin puolen vuoden koulutus-
jakso, minkä aikana ne koulutetaan 
oppaiksi kahdessa osiossa. 

Keskimäärin puolet opaskoira-
pennuista päätyy opastyöhön. Syi-
tä oppaan työstä hylkäämiseen ovat 
muun muassa ääniarkuus, keskitty-
miskyvyn vähäisyys, sopeutumat-
tomuus tarhalle koulutuksen ajaksi 
ja terveydelliset esteet – opas tekee 
myös fyysisesti raskasta työtä. Niistä 
koirista, jotka eivät sovellu oppaiksi, 
yritetään ensisijaisesti saada työkoi-
ria toisille aloille: poliisille, tullille, ra-
javartiostoon, terapiakoiriksi, avusta-
jakoiriksi jne. Osasta tulee hyviä ko-
tikoiria. 

Oppaasta eläkeläiseksi 
Oppaaksi valmistuneelle koiralle mie-
titään paras mahdollinen käyttäjä – 
ja toisinpäin. Opaskoiran ja käyttä-
jän suhde on niin tiivis, että yhteen-
sopivuus ovat erittäin tärkeitä. Vaik-

ka koirallakin on vapaa-aikaa, se on 
käyttäjänsä kanssa kuitenkin ympäri 
vuorokauden. Unohtamatta sitä, että 
myös käyttäjä on koiran kanssa koko 
ajan. Vilkkaalle käyttäjälle sopii ener-
ginen koira, joka jaksaa lähteä vaik-
ka tuntureille patikoimaan. Suhteen 
tiiviydestä kertoo myös se, että mo-
ni diabeetikon opaskoira on alkanut 
ilman erillistä koulutusta ilmaista ih-
misensä liian matalat tai korkeat ve-
rensokerit. 

Koiran luovutus tapahtuu kahden 
viikon harjoittelujaksolla, jossa koi-
ra ja käyttäjä tutustuvat toisiinsa ja 
kouluttajan kanssa harjoittelevat yh-
teistyötä. Kotiutumisen jälkeen kes-
tää yleensä vielä kuukausia, kun yh-
teistoiminta hioutuu. Viimeistään 
12-vuotiaana opaskoira siirtyy eläk-
keelle. Terveydellisten syiden vuok-
si harva koira ihan niin pitkää työuraa 
tekee. Tilanteesta riippuen eläkeläis-
koira jää asumaan käyttäjälleen, sen 
pentuna hoitanut hoitoperhe voi lu-
nastaa koiran itselleen tai sille etsi-
tään uusi eläkekoti. 

Latte
Aloitimme hoitoperheenä 27.9.2014, 
kun musta labradoriuros Latte kotiu-
tui meille. Latte on saanut nimensä 
aika harvinaisesta valkoisesta täpläs-
tä rinnassaan. Aktiivisen, energisen 

ja sisukkaan pikkupojan kanssa elä-
minen on vaihtelevaa: ajoittain se on 
oikea riiviö tavallisen pentukoiran ta-
paan ja toisaalta koulutustilanteissa 
täydellinen mallioppilas. Heti ensim-
mäisenä päivänä se hurmasi mah-
tavalla keskittymiskyvyllään. Lat-
te-pennun elämää voit seurata Fa-
cebookista sivulta Opaskoirakokelas 
Latte. Ja voi olla, että törmäät Lat-
teen yhdistyksessämme ja tilaisuuk-
sissamme. 

Tietoa näkövammoista
Suomessa arvioidaan olevan täl-
lä hetkellä noin 80 000 näkövam-
maista, joista eläkeikäisiä yli 65-vuo-
tiaita on 70 000 ja työikäisiä, eli 18 
– 64-vuotiaita 10 000. Työikäisistä 

diabeteksen takia näkövammaisia on 
9% ja eläkeikäisistä 5%.  Näkövam-
maisia lapsia on 1000-1500. 

Yleisin näkövamman aiheutta-
ja on ikään liittyvä verkkokalvon rap-
peuma (40%). Sen jälkeen tule-
vat perinnölliset rappeumasairau-
det (9,5%), näköratojen viat (8,7%), 
glaukooma (6,9%) ja diabeettinen 
retinopatia (5,5%) . Tilastot ovat 
vuodelta 2012. 

OPASKOIRA ON 
SAIRAANHOITOPIIRIEN 
KUSTANTAMA 
APUVÄLINE VAIKEASTI 
HEIKKONÄKÖISILLE 
JA SOKEILLE 
HENKILÖILLE.

KESKIMÄÄRIN 
PUOLET OPAS KOIRA-
PENNUISTA PÄÄTYY 
OPASTYÖHÖN.

Latte-pennun elämää voit seurata Facebookista sivulta Opaskoirakokelas Latte. Ja 
voi olla, että törmäät Latteen yhdistyksessämme ja tilaisuuksissamme. 

LÄHTEET JA LISÄTIETOJA: 

Näkövammarekisteri, http://www.
nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/nvre-
kisteri. Näkövammaisten keskuslii-
ton ylläpitämä rekisteri. 
Näkövammaisten keskusliitto: 
www.nkl.fi
Opaskoirakoulu: www.opaskoira-
koulu.fi
Opaskoirakoulun johtajan Riitta Lii-
mataisen luennot Avoimen yliopis-
ton Koirat-kurssilla kevät 2014.
Opaskoirakoulun pentuinfo sekä 
hoitoperheiden materiaalit.
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Myös diabeetikoissa on 
eroa: osa haluaa pitää hoi-
don omissa käsissään 
ja osa haluaa, että leik-
kausyksikössä kannetaan 
vastuu myös verensoke-
reista. 

Omia kokemuksia
Itselläni on ykköstyypin diabeetikko-
na tällä hetkellä kokemusta neljäs-

tä nukutuksessa ja kahdesta paikal-
lispuudutuksessa tehdystä leikkauk-
sesta. Leikkaukset ovat sijoittuneet 
ajallisesti 15 vuoden sisälle ja niitä 
on tehty eri sairaanhoitopiirien kes-
kussairaaloissa ja Helsingissä eri ki-
rurgian yksiköissä. 

Näiden kokemusten perusteella 
voin kertoa, että yksikään leikkaus-
kerta ei ole ollut samanlainen suh-
teessa diabeteksen huomioimiseen. 

Kun 1990-luvun lopulla 1-tyypin 
diabeetikko otettiin rutiinisti tähys-
tysleikkausta varten sairaalaan edel-
lisenä päivänä ja sieltä kotiuduttiin 
vasta leikkausta seuranneena päi-
vänä, tehdään nykyään samanlaiset 
toimenpiteet kohtuullisessa veren-
sokeritasapainossa olevalle diabee-
tikolle päiväkirurgisesti. 

Toki harkintaan vaikuttavat var-
masti potilaan kokemukset saman-

laisista tilanteista ja verensokerita-
so ennen ja jälkeen leikkauksen sekä 
toipuminen vaikkapa anestesiasta. 

Kuulun siihen osaan diabeetikko-
ja, joka ei halua antaa diabeteksen 
hoitoaan leikkausyksikön haltuun, 
vaan mittaa itse sokerinsa – paitsi 
leikkauksen aikana – ja pistää insulii-
ninsa tai säätää pumppunsa. 

Tämä perustuu siihen, että tie-
dän, miten kehoni poikkeustilanteis-
sa reagoi. Yleensä sinänsä hyvät op-
pikirjalähtökohdat eivät minun koh-
dalla aina päde. 

Koska varsinkaan tehokkaal-
la 2000-luvulla kukaan ei ole ennen 
toimenpiteitä keskustellut kanssa-
ni siitä, millainen minun diabetekseni 
on ja miten sitä hoidetaan, olen ko-
kenut parhaaksi hoitaa sen itse. 

Yleensä leikkausyksikön henkilö-
kunta on suhtautunut siihen myötä-
mielisesti. Välillä olemme olleet esi-
merkiksi anestesialääkärin kans-
sa eri mieltä tarvitsemastani insulii-
nimäärästä, mutta koska perustelu-
ni ovat hyvät, olemme päässeet yksi-
mielisyyteen. 

Iltaleikkaus hankala
Yleisesti diabeetikot leikataan aa-
muisin ensimmäisten joukossa, jotta 
verensokerin hoito on mahdollisim-
man vaivatonta. Toiseksi viimeises-
sä leikkauksessani minut oli sijoitet-
tu eriskummallisesti alkuillan ylitöinä 
tehtävään leikkausrykelmään ja siel-
lä listan viimeiseksi. 

Sokerit alkoivat laskea leikkauk-
sen lähestyessä, mutta ollessani sil-
loin vielä piikkihoidolla, sille ei voinut 
insuliinin suhteen mitään. Jos soke-
ri olisi mennyt liian matalalle, olisin 
saanut sokeripaloja imeskeltäväksi. 

Silloin vuorossa ollut anestesia-

lääkäri ei pitänyt glukoositippa-aja-
tuksesta, koska hänen mielestään se 
saa sokerit helposti  sitten liian kor-
keiksi. Aivan kuin me diabeetikot sai-
simme tahdonvoimalla pitkävaikut-
teisen insuliinin tehon lakkaamaan. 

Tästä tilanteesta annoin palau-
tetta ko. yksikölle ja varmistin ennen 
seuraavaa leikkausta, että tulen ole-
maan listalla oikeassa paikassa. 

Viimeisessä leikkauksessani olisin 
mennyt heti hypoglykemiaan, jos en 
olisi pienentänyt pumppuni basaalia. 

Jos hoitaja olisi kuullut lähtöar-
von, hän ei olisi reagoinut siihen mi-
tenkään. Itse kuitenkin tiesin, mitä 
on tapahtunut sitä ennen, joten osa-
sin odottaa sokerin jatkavan lasku-
aan. Sokeri oli laskenutkin vielä en-
nen leikkausta, mutta pysyi kuiten-
kin viiden tuntumassa. 

Kerran minut oli suunniteltu jätet-
täväksi osastolle yön yli, kun sokeri-
ni oli kotiutusvaiheen lähestyessä n. 
15. Sairaalasängyssä makoilu ja ym-
päristön vuoksi häiriintyvä yöuni oli-
si kuitenkin luultavimmin vain nosta-
nut sokeria. 

Kotiuduin siis samana päivänä ja 
sokeritkin alkoivat laskea normaa-
listi, vaikka tulehdusarvot olivatkin 
leikkauksen luonteen vuoksi korke-
ahkot. Muu stressi kuitenkin vähe-
nee kotiympäristössä ja siellä on hel-
pompi vähän liikkua, mikä auttaa mi-
nulla insuliinin imeytymisessä ja re-
sistenssin purussa. 

Nämä ovat tekijöitä, joita leik-
kausyksikön henkilökunta harvem-
min tulee ajatelleeksi. 

Toimenpiteiden jälkeen yleisoh-
je on, että joku tulee hakemaan poti-
lasta sairaalasta ja on paikalla vähin-
tään seuraavaan aamuun. Diabeetik-
kona tämän suhteen kannattaa ol-

la erityisen tarkka ja ohjeistaa hakija 
erilaisten verensokeriin liittyvien on-
gelmien varalta. 

Leikkaukseen valmistautuminen
Mahdollisimman hyvä hoitotasapai-
no ennen leikkausta ennaltaehkäi-
see komplikaatioita leikkauksen ai-
kana ja sen jälkeen, nopeuttaa pa-
ranemista ja vähentää tulehdusris-
kiä. Usein ennakkoon suunniteltua 
leikkausta odotetaan sen verran pit-
kään, että verensokeritasoa voi olla 
mahdollista parantaa ennen toimen-
pidettä. 

Seinäjoen keskussairaalassa aloi-
tettiin vuonna 2010 leikkauspoti-
laiden tyypin 2 diabetesriskikartoi-
tus, sillä suuri osa ei tiedä sairasta-
vansa 2-tyyppiä tai olevansa riski-
ryhmässä. 

Tutkimuksissa on havaittu, että 
hoidettu, vaikkakin huonommassa 
sokeritasapainossa oleva diabetes, 
vähentää leikkausongelmia verrat-
tuna niihin, joilla verensokeri kohoaa 
toimenpiteen aikana ja jälkeen, mut-
ta joilla ei ole hoitoa diabetekseen. 
(Jämsen ym. 2012.)

Valmistautuminen leikkaukseen 
on periaatteessa yksilöl-
listä ja diabeteksen hoito-
muodosta sekä tulevan toi-

Olemme saaneet erityisesti tänä syksynä PSDY:n toimistolle yhteydenottoja 
diabeteksen hoidosta leikkauksien yhteydessä. Käytännöt näyttävät 

vaihtelevan eri terveydenhuollon yksiköissä paljonkin. 

DIABEETIKKO 
kirurgisessa toimenpiteessä

Teksti: Piia laine  • Kuva: Shutterstock

M
YLEISESTI DIABEETIKOT 
LEIKATAAN AAMUISIN 
ENSIMMÄISTEN 
JOUKOSSA, JOTTA 
VERENSOKERIN HOITO 
ON MAHDOLLISIMMAN 
VAIVATONTA.

MAHDOLLISIMMAN HYVÄ HOITOTASAPAINO 
ENNEN LEIKKAUSTA ENNALTAEHKÄISEE KOMPLIKAATIOITA 
LEIKKAUKSEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN, NOPEUTTAA 
PARANEMISTA JA VÄHENTÄÄ TULEHDUSRISKIÄ. 
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menpiteen laajuudesta ja kohteesta 
riippuvaista. 

Pieni paikallispuudutuksessa teh-
tävä leikkaus, jonka jälkeen poti-
las pystyy heti syömään ja juomaan, 
vaatii erilaisen valmistautumisen 
kuin usean tunnin operaatio, jota 
edeltää paasto, joka suoritetaan nu-
kutuksessa ja jonka jälkeen syömi-
nen ja juominen voi olla tauolla pit-
käänkin. 

Esimerkiksi käsiin kohdistuvia 
leikkauksia tehdään diabeetikoil-
le usein. Napsusormet ja rannekana-
vat on monelta avattu. Kun käsi lei-
kataan, on hyvä miettiä ja kysyä hen-
kilökunnalta etukäteen minkälainen 
sidos siihen tulee ja miten kättä pys-
tyy käyttämään. 

Itse onneksi ymmärsin opetella 
ennen käsileikkausta pistämään yh-
dellä kädellä (vieläpä huonommalla), 
sillä leikattu käsi oli ranteesta sor-
menpäihin paketissa, eikä siitä ollut 
apua pistämisessä. 

Insuliinia pitää 
olla elimistössä aina!
Tärkeintä on leikkauksienkin yhtey-
dessä huolehtia siitä, että elimistös-
sä on insuliinia koko ajan. Sekä oman 
tuotannon että keinotekoisen insu-
liinin määrää säädetään verensokeri-
en mukaan. 

Tablettihoitoisella diabeetikol-
la on omaa insuliinituotantoa, jonka 
määrää tai tehoa säädetään table-
teilla. Pistoshoidossa olevalla dia-
beetikolla on lyhyt- ja pitkävaikuttei-
set insuliinit, joista vähintään pitkä-
vaikutteista pitää olla elimistössä ko-
ko ajan. 

Insuliinipumppua ei pidä ottaa 

pois käytöstä leikkauksen ajaksi. Ka-
nyylin voi asettaa moneen eri koh-
taan kehoa, joten harvoin myöskään 
leikkausalueella on merkitystä pum-
pun pidon suhteen. Jos pumpun pois 
ottaminen on välttämätöntä tulee 
aina siirtyä pistoshoitoon pitkä- ja 
pikavaikutteisin insuliinein. 

Insuliinipumpun käyttäjällä on eli-
mistössään vain pikainsuliinia. Näin 
ollen pumpun pois ottamisen jälkeen 
hänen verensokerinsa alkavat nous-
ta noin tunnin kuluessa ja hänen eli-
mistössään on insuliinia vain muuta-
man tunnin ajan. 

Äkillisissä tilanteissa pumppuhoi-
don tauottaminen on viisasta vaik-
kapa onnettomuuden takia, jos po-
tilas on tajuton toimenpiteiden jäl-
keen, eikä sairaalassa ole pumppu-
hoitoa osaavaa henkilökuntaa. 

Jos potilas itse haluaa tai toimen-
pide edellyttää insuliinipumpun pois 
ottamista, kannattaa siirtyminen pii-
keille tehdä hallitusti hyvissä ajoin 
ennen leikkausta.

Toimenpidepäivänä
Verensokeria seurataan tarkasti toi-
menpidepäivänä sekä tilanteen että 
usein potilaan pyynnön mukaan. Vä-
hänkään pidempään kestävissä leik-
kauksissa verensokeria mitataan toi-
menpiteen aikana. Myös heräämös-
sä ja jälkiseurannassa hoitajat ovat 
mielellään mitanneet sokerit, jos sii-
hen ei ole itse pystynyt. 

Diabeetikon verensokeria säädel-
lään paastoa vaativana toimenpide-
päivänä glukoosi- ja insuliini-infuu-
sioilla, joko molemmilla tai vain toi-
sella. Kyseessä on siis tipan kautta 
annettava liuos, jossa on joko soke-
ria tai insuliinia ja määrää säädellään 
liuoksen voimakkuuden ja tiputus-
nopeuden avulla. 

Pienempien toimenpiteiden jäl-
keen infuusiot laitetaan tauol-
le mahdollisimman pian, aloitetaan 
normaali lääkitys ja kokeillaan pys-
tyykö potilas syömään. Jos syömät-
tä ja juomatta oleminen kestää pit-
kään, liuoksilla huolehditaan yleises-
tä  energian- ja insuliininsaannista.

Kotona leikkauksen jälkeen
Mahdollisimman normaali verenso-
keri on tietysti tärkein tavoite leikka-
uksen jälkeen. Se ennaltaehkäisee 
tulehdusten syntymistä ja nopeut-
taa paranemista. Leikkauksiin liittyy 
niiden sijainnista ja laajuudesta riip-
puen aina jonkin verran kohonneet 
tulehdusarvot, koska haava-alueella 
on kudosvauriota. 

Diabeetikon hoitotasapainosta ja 
muusta terveydentilasta sekä tuleh-
dusriskistä ja leikkauksen sujuvuu-
desta riippuen hänelle voidaan an-
taa ennen leikkausta yksi antibioot-
tiannos suojaksi tai antibioottikuu-
ri toimenpiteen jälkeen. Tässäkin 
käytännöt vaihtelevat eri yksiköissä. 
Myös potilaan kokemus siitä, miten 
herkästi haavat tulehtuvat, vaikut-
taa päätökseen. 

Leikkaushaavojen hoito-ohjei-
ta tulee diabeetikon noudattaa eri-
tyisen huolellisesti juuri kohonneen 
tulehdusriskin vuoksi. Myös leika-
tun alueen liikuttaminen ja kuntout-
taminen ohjeiden mukaisesti on tär-
keää, jotta verenkierto pysyy hyvä-
nä ja paraneminen on mahdollisim-
man nopeaa. 

Huolellisuutta sekä potilaalta et-
tä hoitohenkilökunnalta, ja miksei lä-
heisiltäkin, vaaditaan erityisesti sil-
loin, kun verenkierto on heikentynyt, 
on tuntopuutoksia tai liikkuminen 
on rajoitettua. Jos esimerkiksi ei tai-
vu hoitamaan tai tarkastamaan jalan 
haavoja, jonkun muun täytyy teh-
dä se. Leikkauksen jälkeen esimer-
kiksi kotihoito voi avustaa haavan-
hoidossa. 

VERENSOKERIA 
SEURATAAN TARKASTI 
TOIMENPIDEPÄIVÄNÄ 
SEKÄ TILANTEEN 
ETTÄ USEIN POTILAAN 
PYYNNÖN MUKAAN. 

ESIMERKIKSI KÄSIIN 
KOHDISTUVIA 
LEIKKAUKSIA TEHDÄÄN 
DIABEETIKOILLE 
USEIN.

Diabeetikko 
päiväkirurgiassa

- kuka vastaa? 
Olen 1-tyypin diabeetikko. Lääkäri lähetti minut päiväkirurgiseen 
toimenpiteeseen HUS:in poliklinikalle. Ennen operaatiota minun piti 
käydä tietokonetomografiassa, lääkäriä ei tarvinnut tavata. 

Olin yhteydessä poliklinik-
kaan ja toivoin keskuste-
lua lääkärin kanssa ennen 
operaatiota. 

Kävin lääkärin kanssa 
puhelinkeskustelun ennen 
operaatiota ja toivoin oh-
jetta miten toimin diabe-

teksen kanssa operaatioon tullessa. 
Minulle annettiin ohje ottaa pitkä-

vaikutteinen insuliini aamulla, mutta 
ei muuta. Myös ruokailu oli kielletty 6 
tuntia ennen operaatiota. 

Leikkauspäivän aamuna verenso-
kerini oli 13,6 ennen lähtöä HUSiin. 
Korjasin tilannetta 3 yksiköllä ateri-
ainsuliinilla, jolloin verensokerini oli 
HUSiin saapuessa 8,0. 

Kerroin hoitajille lisäinsuliinista, 
mikä aiheutti hoitajille suurta epä-
varmuutta. Hoitajat eivät mitanneet 
verensokeriani vaan sanoivat, että 
mittaa itse ja kysyivät säännöllisesti 
verensokeriarvoja. 

Leikkaus sujui hyvin paikallispuu-
dutuksessa ja leikkaussalin pöydäl-
lä minua pyydettiin mittaamaan it-
se oma verensokerini. Mittasin ve-
rensokerini omalla mittarillani ja se 
oli 8,6. 

Leikkauksen jälkeen sain jälleen 
ruokaa ja mehua. Jatkoin verensoke-
rini mittausta hoitajien kehotukses-
ta ja otin ateriainsuliinit omalla ky-
nälläni. Kukaan ei arvioinut insuliinin 
tarvetta vaan hoidin itse asian – on-
neksi olin sen verran tolkuissani ope-
raation jälkeen. 

Leikkauksen jälkeen minua mieti-
tytti, kuka oikeasti vastaa hoidostani 
päiväkirurgiassa? Leikkauksesta vas-
taa tietysti kirurgi, mutta diabetek-
sesta hän ei selvästi vastannut.  

Koska maksoin toimenpidemak-
sun, minun olisi varmaan pitänyt 
saada mittaukset ja tarvitsemani in-
suliinit sairaasta – näin ei käynyt. 

Pitääkö diabeetikon, joka tulee 
päiväkirurgiaan hoitaa itse diabetek-
sensa? Voiko leikkaava lääkäri luot-
taa siihen, että diabeetikko hoitaa it-
se sairautensa ja raportoi mittauk-
sensa? 

Suurin huoleni ennen leikkaus-
ta oli, että tipan kautta minuun laite-
taan insuliinia, näin ei käynyt, mutta 
asiasta ei minulle kerrottu. 

Kenellä on, vai onko kenelläkään, 
kokonaisvastuuta diabeetikosta päi-
väkirurgiassa? 

Nimimerkki 1-tyypin diabeetikko 
vuodesta 1990.

O

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN 
MINUA MIETITYTTI, KUKA 
OIKEASTI VASTAA 
HOIDOSTANI PÄIVÄ-
KIRURGIASSA?
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Cambridge Ohjelma 
PAINONPUDOTUKSEEN

Tämä oli jotain ihan uutta, en ollut milloinkaan törmännyt tietoisesti tähän 
käsitteeseen, kunnes sain lukea aiheesta muutamia menestystarinoita. 

Painoa oli pudonnut, kenellä muutaman kilon verran ja joillakin jopa 
kuusikymmentä kiloa, suhteellisen vähällä vaivalla ja sillä, että he sitoutuivat 

painonpudotusohjelmaan ja oman ohjaajan neuvoihin. Siis lähdetään 
haastattelemaan asiantuntijoita.  Menen ”epäilevä Eeva – asenteella” ottamaan 

selvää, että mitä tämä Cambridge Ohjelma tarkoittaa?

OTETAAN ASIOISTA SELVÄÄ

täin eli rasvat, proteiinit, hiilihydraatit, 
kivennäisaineet ja vitamiinit.

Tarkkaan tutkittu tuote
Tuotteita on tutkittu useissa eri 
maissa ja sairaaloissa, muun muas-
sa Lontoossa, Dublinissa, Atlantassa, 
West Virginiassa, Tukholmassa, Köö-
penhaminassa ja Suomessakin UKK 
instituutissa. Helsingin yliopistolla, 
professori Mikael Fogelholmin joh-
dolla, on juuri tällä hetkellä meneil-
lään kolmen vuoden tutkimus, johon 
osallistuu Suomesta 2. tyypin dia-
betesriskissä olevia henkilöitä ja jos-
sa käytetään Cambridge – ohjelmaa 
kahden kuukauden ajan laihdutta-
miseen. Varsinainen tutkimus koos-
tuu eri ruokavaliolla ja liikuntaohjel-
milla toteutettuun painonhallintaan 
laihduttamisen jälkeen, toteaa Fo-
gelholm. Kaiken kaikkiaan tutkimuk-
sessa on 2500 henkilöä kahdeksas-
ta eri maasta. Tutkimus alkoi vuoden 
2014 alusta.

Käypä hoito – suosituksissa ENE-
dieetti on yksi tapa hoitaa lihavuut-
ta. Tuotteet syntyivät Howardin 
työskennellessä Nasan tutkimus-
projektissa, sanoo Teija. Taso-ohjel-
ma taas on kehitetty täällä Suomes-
sa omaa ruokakulttuuriamme kun-
nioittaen, mutta samalla pahimmat 
ruokailun puutteet huomioiden. Ta-
so valitaan valmentajan kanssa ja jo-
kaisella sen portaista opitaan jotain 
muutakin kuin ruokaoppia. Oma pai-
nonhallinnan valmentaja ja säännöl-
liset tapaamiset hänen kanssaan on 
yksi tämän ohjelman vahvuus. Hin-
nat kannattaa tarkastaa jokaiselta 
valmentajalta erikseen, mutta eivät 
vaikuttaneet ryöstöhinnoittelulta.

Painonpudotuksen tasoja oh-

jelmassa on viisi.  Tasot yksi ja kak-
si ovat suhteellisen niukkaravintei-
sia ja niitä käytetään kunnes pääs-
tään eroon esimerkiksi makeanhi-
mosta. Kaikki tasot ykkösestä vii-
denteen laihduttavat, koska kalorei-
ta nautitaan selvästi vähemmän kuin 
niitä kulutetaan. Laihduttajan on hy-
vä säästää ylipainoa myös ykköstä ja 
kakkosta ylemmille tasoille, koska jo-
kaisella tasolla on jotakin harjoitel-
tavaa. Kuudes taso on painon ylläpi-
tävä taso, jota jatketaan kymmenen 
viikkoa. Asiakkaalla on optio, että 
valmentaja on käytettävissä tarvit-
taessa myös tämän ajan jälkeen.

 Monipuolinen tapa 
Tässä ohjelmassa pyritään opiske-
lemaan syöminen ihan uudestaan 
ja uudelta pohjalta, siksi alku voi ol-
la joillekin rankka. Sen tarkoitukse-
na on päästä eroon vanhoista tottu-
muksista ja mieliteoista. Tavoitteena 
on uusi ajattelutapa ja uusi suhtau-
tuminen ruokaan. Kaikessa toimin-
nassa kiinnitetään huomiota kehon 
riittävien ja välttämättömien ravin-
teiden saamiseen, jotta puutostiloja 
ei pääse syntymään. Diabeetikon on 
ennen ohjelman aloittamista hyvä 
tavata oma lääkäri tai hoitaja ja ky-
syä ohjelman sopivuudesta. Ykkös-
tyypin diabeetikolle eivät alhaisim-
mat tasot yleensä sovi.

Usein elämäntapamuutoksen si-
säistäminen kestää jopa kaksi – nel-
jä vuotta, mutta sen jälkeen voidaan 
puhua jo suhteellisen sisäistetystä 
uudesta mallista syödä ja liikkua. Tei-
ja sanoo, että parasta hänen työs-
sään valmentajana, on nähdä se po-
sitiivinen muutos ihmisessä, joka oh-
jelman aikana tapahtuu.

Kurssi alkaen helmikuusta
Toteutamme kevään 2015 aikana 
yhdistyksessä yhden ryhmän Cam-
bridge Ohjelmalla. Painonhallinnan 
valmentaja Teija Huttunen tulee 
esittelemään painonpudotuskurs-
sin tammikuun 14. päivä kello 16.30 
Kampin palvelukeskuksen ruokasa-
lissa. Kymmenen kerran kurssi toteu-
tetaan yhdistyksen neuvotteluhuo-
neessa Teijan johdolla ja sinne ote-
taan kymmenen ensin ilmoittautu-
nutta. Mikäli kursseista tulee suo-
sittu, niin mahdollisuuksien mukaan 
järjestämme myös toisen kurssin.

Ilmoittautumiset tapahtuvat tam-
mikuussa esittelyillan yhteydes-
sä. Siellä voin jo myös kertoa teil-
le oman kokemukseni Cambridge – 
ohjelmasta, sillä päätin kokeilla, jot-
ta tiedän, miten se käytännössä toi-
mii. Olen taistellut kilojeni kanssa ko-
ko aikuisikäni ja kokeillut yhtä sun 
toista, vaihtelevalla menestyksellä 
ja kun vielä kuulun mitä suurimmas-
sa määrin diabeteksen riskiryhmään, 
niin jotain ”tarttis tehrä” välttääkse-
ni 2. tyypin diabeteksen, mikäli mah-
dollista.  Jos jatkan nykyiseen malliin, 
niin se on sama kuin vain odottelisi, 
että koska se diabetes sieltä saapas-
telee kolkuttamaan oveani. Nyt on 
Cambridge Ohjelman vuoro.

Lisätietoja www.cam-
bridgeohjelma.fi netti-
sivuilta tai Teija Huttuselta 

Teksti: Tarja Hartman  • Kuvat: Shutterstock

Cambridge valmentaja Tei-
ja Huttunen kertoo, että 
Suomessa ohjelma on ollut 
noin 10 vuotta, mutta se 
on kehitetty Englannissa 
jo 30 vuotta sitten. Eli mis-
tään uudesta jutusta ei ole 

kyse. Ohjelma on käytössä noin 30 
maassa ympäri maailman ja sitä on 
tähän mennessä käyttänyt arviolta 
noin 30 miljoonaa laihduttajaa.

Biokemian tohtori Alan N. Howard 
aloitti täysravintotuotteen kehityk-
sen 1950 – 60 –luvulla Cambridgen 

yliopistolla. Cambridge täysravinto on 
maailman vanhin ENED-valmiste, joka 
tulee sanoista erittäin niukkaenergi-
nen dieetti. Pieneen energiamäärään 
on Howardin mukaan saatu mahtu-
maan kaikki välttämättömät ravinto-
aineet, joita elimistö tarvitsee päivit-

C

TÄSSÄ OHJELMASSA PYRITÄÄN OPISKELEMAAN 
SYÖMINEN IHAN UUDESTAAN JA UUDELTA POHJALTA, 
SIKSI ALKU VOI OLLA JOILLEKIN RANKKA. 
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Olen 27 -vuotias tyypin 1 diabeetikko, opintojeni kautta elintar-
viketieteiden maisteri (ETM) ja ammatiltani ryhmäliikuntaohjaa-
ja sekä Personal Trainer. Diabetes puhkesi minulle ollessani 11 
-vuotias. Ensimmäiset diabeetikkovuoteni elin rapakuntoisena ja 
muistan hengästyneeni lyhyilläkin kävelymatkoilla. Onneksi jos-
sain vaiheessa teini-ikää havahduin huonoon vointiini ja liityin 
jäseneksi paikalliseen kuntokeskukseen.

Alkukankeuden jälkeen 
hurahdin nopeasti ryh-
mäliikunnan maailmaan 
ja tunsin ensimmäistä 
kertaa elämässä löytä-
neeni liikunnan ilon. Täl-
lä hetkellä kokemusta ak-
tiivisen elämäntavan ja 

diabeteksen yhteensovittamisesta 
onkin kertynyt jo yli 12 vuotta. 

Heti aloittaessani säännöllisen 
liikunnan diabetestasapainoni pa-
rani huomattavasti ja tunsin olo-
ni energisemmäksi ja hyvinvoivak-
si. Huomasin kuntoni ja taitojeni 
kehittyvän nopeasti ja pikku hiljaa 
mieleeni alkoi hiipiä unelma työs-
tä ryhmäliikuntaohjaajana. Lukio-
aikoina aloin harrastaa ryhmäliikun-
nan ohella kuntosaliharjoittelua, 
hiihtoa sekä lenkkeilyä. Liikunnalli-
sen elämäntavan myötä aloin kiin-
nostua myös terveyttä edistävästä 
ravitsemuksesta ja päätinkin pyr-
kiä opiskelemaan elintarviketieteitä 
Helsingin yliopistoon. Suoritin vie-
lä ennen opintojeni aloitusta Vara-
lan urheiluopistossa viisi kuukaut-
ta kestävän liikunnanohjauksen pe-
ruskurssin, jonka jälkeen rohkai-
sin mieleni ja ohjasin ensimmäi-
sen ryhmäliikuntatuntini. Sille tiel-
le jäätiin! 

Liikunnan aikaiset sekä sen jäl-
keiset verensokerin heittelyt yllät-
tivät minut moneen otteeseen lii-
kuntaharrastukseni alkuaikoina. 
Onnekseni huomaan herkästi al-
haisen verensokerin oireet ja olen 
säästynyt vakavimmilta hypogly-
kemioilta. Omaa kroppaa kuunte-
lemalla sekä ahkeralla omaseuran-
nalla opin vähitellen säännöstele-
mään insuliinia ja ruokailuitani lii-
kunnalliseen elämäntapaan sopi-
vaksi. Haastavimpia päiviä diabe-
teksen suhteen ovat ohjauspäivät, 
joissa kovatehoisia tunteja on use-
ampia putkeen. Pidän kuitenkin ai-
na ohjatessani mukanani sokeroi-
tua mehua, jonka avulla verensoke-
ria ja energiatasoja on helppo nos-
taa ohjauksen aikanakin. Myös ve-
rensokerimittari on ahkerassa käy-

tössä pitkin päivää, enkä koskaan nouse 
lavalle tietämättä verensokeriani. Normaa-
lista poikkeavat liikuntasuoritukset kuten 
pitkät monen tunnin treenitapahtumat sekä 
poikkeuksellisen jännittävät ohjaustilanteet 
ovat joka kerta ainutlaatuisia paitsi elämän-
kokemuksena myös diabeteksen suhteen. 
Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, etten haas-
teista huolimatta anna diabeteksen rajoit-
taa elämääni tai työtäni liikunnan parissa.  

Muutaman ohjausvuoden jälkeen aloin 
kiinnostumaan myös yksilövalmennukses-
ta ja kouluttauduin Personal Traineriksi. It-
se koulutus piti sisällään perustietojen opis-
kelun erityisryhmien liikunnasta, mutta ai-
heesta kiinnostuneena olen myöhemmin 
opiskellut omatoimisesti lähemmin sekä 1. 
että 2. tyypin diabeetikoiden valmentami-
seen liittyviä erityiskysymyksiä. 

Vaikka tyypin 1 diabeetikolle sopivinta lii-
kuntaa ovat suositusten mukaan kohtuute-
hoiset kestävyysharjoitukset, voi diabeetik-
ko harrastaa käytännössä kaikkia lajeja. Pi-
dänkin jokaiselle diabeetikolle tärkeimpä-
nä asiana itselle motivoivan ja innostavan 
liikuntatavan löytämistä, sillä kaikki liikunta 
tekee hyvää diabeetikolle. Jokaisen diabee-
tikon on mahdollista oppia omaan liikunta-
harrastukseensa sopivat periaatteet veren-
sokerin hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää it-
selle mieluisan liikuntamuodon löytäminen 
on tyypin 2 diabeetikoille, sillä liikunnan te-
ho ”diabeteslääkkeenä” on kiistaton. Hyö-
tyjen saavuttamiseksi ei tarvitse painaa sa-
ta lasissa, vaan kevytkin liikunta editää ter-
veyttä. Itselleni palkitsevampia asiakassuh-
teita ovatkin usein asiakkaat, jotka monen 
vuoden liikumattomuuden jälkeen onnistu-
vat löytämään liikunnan ilon ja aktiivisem-
man arjen.   
Liikunnallista syksyä :) 

Sohvaperunasta 
Personal Traineriksi

A

Katri Kuoppala  
Koulutettu Personal Trainer 
ja ryhmäliikuntaohjaaja
kskuoppala@gmail.com

”HETI ALOITTAESSANI 
SÄÄNNÖLLISEN 
LIIKUNNAN DIABETES
TASAPAINONI PARANI 
HUOMATTAVASTI 
JA TUNSIN OLONI 
ENERGISEMMÄKSI JA 
HYVINVOIVAKSI.”

Teksti: Katri Kuppala  • Kuva: Shutterstock

DIABEETIKON TARINA

Professori Mikael Fo-
gelholm: Cambrid-
ge dieetti on erinomai-

nen tapa laihduttaa nopeasti ja 
turvallisesti ja mahdollisesti sen 
käyttö tavallisen ruokavalion osa-
na voi helpottaa painonhallintaa 
laihduttamisen jälkeen. Mikään 
poppakonsti tämä ei kuitenkaan 
pidemmän päälle ole, ihmisen 
on joka tapauksessa pystyttävä 
muuttamaan vanhoja liikunta- ja 
ruokatottumuksiaan painonhal-
lintaa tukevaan suuntaan. 

Professori Pertti Mustajoki: 
Cambridge-dieettivalmiste on to-
siaan ollut kauan markkinoilla. Se 
on VLCD - eli erittäin niukkaener-
giainen dieetti, joita vastaavia on 
myöhemmin tullut lisää. Dieetti-
valmisteen käyttö on käypää hoi-
toa. Sitä käytetään terveyden-
huollon painonhallintaryhmissä, 
joissa on hyvin lihavia potilaita. It-
se dieettivalmisteessa ei ole mi-
tään mullistavaa. Pelkästään sen 
käyttö ei luonnollisesti tuo pysy-
vää tulosta, dieetin päättymisen 
jälkeen paino nousee takaisin. 

Cambridge-ohjelman tiukim-
massa tasossa laihdutaan pel-
källä dieetillä, jolloin paino ja 
verensokeri laskevat nopeas-
ti. Jos diabeteksen hoitoon käyt-
tää lääkkeitä, ennen tiukimmal-
le tasolle ryhtymistä lääkärin tai 
diabeteshoitajan pitää antaa oh-
jeet lääkityksen vähentämisek-
si, koska muuten hypoglykemia 
on vaarana. Cambridge-ohjelmas-
sa on ylempiä tasoja, joilla laihtu-
minen on hitaampaa, jolloin dia-
beteslääkitystä ei tarvitse etukä-
teen muuttaa. Painonhallinnan 
pitkänajan onnistuminen riippuu 
tietenkin siitä, miten onnistutaan 
muuttamaan joitain ruoka- ja lii-
kuntatottumuksia pysyvästi. Sikä-
li kun tiedän, C-ohjelman ylemmil-
lä tasoilla tähän ohjataan hyväk-
syttyjen periaatteiden mukaan.
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HELSINGIN 
ALUETOIMIKUNTA 

ESITTÄYTYY

MAUNO HÄRÖNOJA

2 - tyypin diabeetikko ja tällä hetkellä 
aluetoimikuntamme puheenjohtaja. 

Yhdistyksen toimintaan olen 
osallistunut lähes koko eläkeikäni ai-
kana yhdessä vaimoni kanssa.

Toiminnan pääpaino alueyhdis-
tyksen toiminnoissa mielestäni pi-
täisi olla vertaistukiasioissa ja niitä-
hän on onneksi monenlaisia kuten 
meitä jäseniäkin eli on keskusteluti-
laisuuksia, messuja, asiantuntijalu-
entoja, kerhotoimintaa, on teatteria, 
retkiä ja suosikkia eli vesijumppaa. 
Yhdistyksen vesijumpan kautta mei-
käläinenkin tuli mukaan toimintaan.

Matkoista puheen ollen eräänlai-
seksi perinteeksi saattaa muodos-
tua jo järjestyksessä neljäs yhteis-
matkamme Espanjan Aurinkoranni-
kolle ensi huhtikuussa.

Eri-ikäisten osallistuminen rikas-
tuttaisi ja virkistäisi ilmapiiriämme 
vai mitä mieltä ollaan?

Työikäisillä tosin on ollut alueyh-
distykseen kuulumaton oma kerho.

Yli 30 - vuotisesta insinöörin 
urasta on myös ollut jotakin hyötyä 
näissä kuvioissa, on oppinut kuunte-
lemaan muita. Nähdään!

RAIJA HÄRÖNOJA

Olen 2. tyypin diabeetikko ja asun 
Meri-Rastilassa.

Olen Helsingin alueen rahaston-
hoitaja sekä Pitkäaikaissairaiden 
edustajana Helsingin kaupungin 
vammaisneuvostossa.

Olen saanut ravitsemusalan kou-
lutuksen. Kun sairastuin diabetek-
seen, oli tauti minulle jo tuttu su-
kulaisten kautta. Lääkkeiden koh-
dalla tarvitsin kuitenkin apua diabe-
teshoitajalta ottaakseni ne oikein.
   Vastaanotolla diabeteshoitaja ker-
toi myös Helsingin seudun Diabete-
syhdistyksestä ja tällöin heräsi kiin-
nostus yhdistykseen. Kaipasin tie-
toa toisten kokemuksista ja vertais-
tukea. Vanhana partiolaisena minul-
le oli luonnollista tulla mukaan yh-
distyksen toimintaan.

Tämä vapaaehtoistyö on antanut 
minulle paljon henkisesti. Tahdon 
osaltani antaa ja tukea muita.
Haluan järjestää matkoja, retkiä ym. 
vaihtelua ja virkistystä muille arjen 
harmauteen, jotta he jaksaisivat hoi-
taa itseään hyvin.

MAUNO LÖNNQVIST

löydät minut aina sieltä mistä dia-
beteksesta puhutaan. Useimmiten 
olen jakamassa tiedotteita ja huo-
lehtimassa käytännössä yhdes-
tä sun toisesta asiasta. Olen ollut 
mukana aktiivitoiminnassa jo yli 15 

vuotta ja olen istunut myös yhdis-
tyksen hallituksessa. Olen 2. tyypin 
diabeetikko. Vapaaehtoistyö tuo si-
sältöä elämääni ja koen sen omaksi 
tavakseni auttaa muita.

KAIJA SILTALA

Olen 2. tyypin diabeetikko. Vedän Mal-
min kerhoa ja autan muuallakin tapah-
tumissa aina tarvittaessa. Olen ollut 
mukana toiminnassa jo usean vuo-
den ajan. Suosittelen tulemaan mu-
kaan toimintaan ja kerhoihin.

MIRJA SAARI

Olen 78-vuotias. Olen vuodesta 
1976 asti ollut yhdistyksen jäsen, 
kun poikani sairastui diabetekseen.
Siitä saakka olen jollain tavalla ollut 
mukana yhdistyksen toiminnassa.

TUULA-MARJA OLANDER 

16 vuotta eläkkeellä ollut tyypin 2 dia-
beetikko. Sairastuin 2. tyyppin diabe-
tekseen noin 19 vuotta sitten. Olen 
luonteeltani seurallinen enkä ole an-
tanut sairauksien lannistaa itseäni. 

Toimin Helsingin alueosaston sih-
teerinä. Olen vetänyt vertaistukiryhmä 
Maanantai – kerhoa seitsemän vuot-
ta. Tapaamme joka toinen maanantai 
klo 12 – 14 Kampin Palvelukeskuksessa 
Famu – huoneessa. Kevätkauden 2015 
aloitamme jälleen 12.1.2015. 

Lisäksi kuulun Pääkaupunkiseu-
dun sotaorpoihin, (isäni kaatui tal-
visodassa -40), jonka toiminnassa 
olen ollut aktiivisesti mukana sekä 
SPR:n Kallio-Käpylä osastossa halli-
tuksen seniori jäsenenä.         

TERTTU PULKKINEN

Olen jo pitkään ollut yhdistyksen ak-
tiivitoiminnassa mukana ja minut 
löytää Maanantai – kerhosta. 

LEENA LINDROOS

1. tyypin diabeetikko Helsingistä ja 
eläkkeellä. Sairastuin noin seitsemän 
vuotta sitten ja liityin melkein he-
ti mukaan yhdistyksen toimintaan. 
Olen mukana Helsingin alueosaston 
hallituksessa sekä Maanantai – ker-

hossa. Halusin enemmän tietoa sai-
raudestani ja vertaistukea. Toivoi-
sin enemmän 1. tyypin diabeetikkoja 
mukaan toimintaan.

JENNA KAINULAINEN

sairaanhoitaja (Amk) ja nyttemmin 
teologian yo, 1. tyypin diabeetikko.
Olen aktiivinen toimija jolle läheisiä 
ovat ihmisoikeudet, tasa-arvotyö se-
kä normikriittisyys. Innostuin mu-
kaan Helsingin alueosaston toimin-
taan tultuani valituksi yhdistyksem-
me hallitukseen.  

Helsingin alueosasto koostuu 
vankan osaamisen sekä kokemuksen 
omaavista taitajista joiden työsken-
telyä minulla on ollut ilo seurata sa-
malla itse oppien.

 Haluan osaltani edistää nuor-

ten sekä vammaisten diabeetikoi-
den mahdollisuuksia ja osallistumis-
ta omien asioidensa ajamiseen sekä 
toimintaamme (asuinpaikasta riip-
pumatta). Toivon kaikenikäisten dia-
beetikoiden innostuvan liikkumaan 
arjessa ja osallistumaan vertaistuki-
tapahtumiin.  Erittäin hieno mahdol-
lisuus edellä mainittuihin, uusien ys-
tävien ja verkostoitumisen lisäksi, on 
yhdistyksessämme.

Syyskokouksessa valitsemme uu-
sia hallitusjäseniä ja myös alueosas-
toiden toimikunnissa vapautuu paik-
koja, joista keskustellaan alueosas-
tojen vuosikokouksissa tammikuussa 
2015. Yhdistyksen toimintaan osal-
listuminen ei kuitenkaan vaadi sitou-
tumista hallitustyöhön. 

Jokainen osallistuja on rikkaus, 
tervetuloa mukaan toimintaan!
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Pääkaupunkiseudun 
alueella tapahtuu

Ryhmät kokoontuvat tammikuusta tou-
kokuuhun ja syyskuusta joulukuulle.

Uudenlaista toimintaa diabeeti-
koille keväällä 2015!

Toimistolta ja myymälästä tutun 
Piia Laineen työnkuvaa on muutettu 
niin, että hänellä on parempi mahdol-
lisuus tukea alueosastoja ja vertaistu-
kiryhmien ohjaajia, sekä levittää dia-
betestietoutta pääkaupunkiseudulla.

Jäsenistöllä on erilaisia tarpeita 
vertaistuelle ja diabetestiedolle, jo-
ten Piia Laine räätälöi ryhmiä ja ta-
paamisia yhteistyössä alueosasto-
jen vastuuhenkilöiden kanssa. Toi-
veita ja ideoita voi lähettää myös 
suoraan Piialle osoitteeseen toimis-
to@psdiabetes.fi.

Maanantaikerho Kampissa
Joka toinen maanantai klo 12 – 14, 
paikka Kampin palvelukeskus, Salo-
monkatu 17, Helsinki, 1. kerros. Yh-
teyshenkilönä toimii Tuula Olander, 
puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho yhdistyksessä
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13 
– 15 yhdistyksen toimitilassa, Mal-
minkatu 24 D 38. Välipalaeväs mu-

kaan, kahvit keitetään.  Yhteyshen-
kilönä 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. Yritämme saada tapaamisiin lu-
ennoitsijoita ja muutenkin keskus-
telemme diabeteksesta ja päivän 
tapahtumista. Keväällä ja syksyl-
lä käymme yhden kerran esimerkik-
si teatterissa tai syömässä. Yhteys-
henkilönä Kaija Siltala, puhelin 040 
540 3343. 

Tikkurilan kerho
Kerho diabeetikoille kokoontuu kuu-
kauden ensimmäisenä torstaina klo 
15.30 - 18.00 Vapaaehtoistalo Vio-
lassa, Orvokkirinne 4, Tikkurila. Yh-
teyshenkilönä Tuula Natunen, puhe-
lin 0400 469 055, tuula.natunen(at)
pp.inet.fi. Teatteria, retkiä, luentoja.

Myyrmäki
Kerho kokoontuu kuukauden ensim-
mäisen parillisen viikon torstaina 
kello 14.00 alkaen 4.9.2014 Monitoi-
mitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmä-
ki.  Yhteyshenkilö: Sirpa Ritvos, puh. 
040 708 3018, sirpa.ritvos(at)gmail.

com. Keskustelemme muun muassa 
terveellisestä ruoasta ja liikunnasta.
Länsimäen kerho
Kerho kokoontuu joka maanantai klo 
13.00 - 14.30, Maalinauhantie 15 B. 
Yhteyshenkilö Riitta Ruohosto, pu-
helin 0400 305 5840. Vertaistuki-
keskusteluja, esittelyitä, retkiä.

Hakunilan kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina kello 18.00 
Hakunilan kirkon kirjastossa, Haku-
nilantie 48. alkaen 2.9.2014. Yhte-
yshenkilönä Anja Heiniölä, puhe-
lin 050 352 2583, anjaheiniola(at)
gmail.com. Paljon mielenkiintoista 
ohjelmaa tiedossa, askartelua, luen-
toja, 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

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

TAPAHTUMAT

Espoon kerho,
 ”BETES-kahvilassa” 
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus 
kaikille diabeetikoille, läheisille ja ris-
kiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuk-
sia ja kokemuksia. Välillä meillä on 
alustajia eri aiheista. Kokoontumi-
nen joka toinen (parillinen) maanan-
tai kello 17 – 19. Paikkana Espoon 
Keskuksessa sijaitseva Ravintola 
Kannunkulman kabinetti Kannunsil-
lankatu 2, 02770 Espoo. 

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, tarkem-
mat päivämäärät saat ryhmän vetä-
jiltä, yhteystiedot alla. Tarjolla ilta-
palaa 3 €/ perhe. Osoite on Vanhan-
Mankkaankuja 2 A. Paikalle pääsee 
busseilla 15, 18, 35, 43, 109 ja 110. 
Lähellä Alepa, asukaspuisto jää sen 
taakse. Edustalla on parkkipaikko-
ja, lähimmät Kokikyläntien puolelta 
käännyttäessä. Lämpimästi tervetu-
loa mukaan jakamaan kokemuksia ja 
näkemyksiä diabeetikkolapsiperhei-
den arjesta!

Täällä myös lapset tapaavat ja tu-
tustuvat toisiin diabeetikoihin. Ker-
hon vetäjät: Inkeri, inkeri.marttila@
utu.fi, 040 5050 233 ja Yvette, yvette.
sarkijarvi@gmail.com, 040 863 9218.

Kirkkonummi 
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoper-
heet kokoontuvat Kirkkonummella, 
seurakunnan kerhotiloissa Laajakal-

liossa (osoitteessa Tarutie 1 C) klo 
18–20, katso kokoontumisajat www.
psdiabetes.fi. Tiedustelut sähköpos-
titse diabetesperhe.lu@hotmail.fi, 
tai 040 – 930 6773 / Riina 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. Per-
hekerho kokoontuu Vapaaehtoista-
lo Violassa, Orvokkirinne 4 (Tikkuri-
lan neuvolan vieressä). Perhekerhoa 
vetää Niina Lammela, puhelin 050 
589 6358. Sähköposti vantaaperhe-

kerho@gmail.com Lämpimästi terve-
tuloa! Kokoontumisajat: 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 perustettu perhekerholle oma 
ryhmä Vantaan D-perhekerho.

Helsinki  
Nykyisten kerhon vetäjien omat lap-
set ovat kasvaneet jo niin isoiksi, että 
tarvitsemme uusia perhekerhon vetä-
jiä Helsinkiin. Oletko kiinnostunut ve-
tämään perhekerhoa? Opastamme al-
kuun. Ole yhteydessä yhdis-
tykseemme toimisto@psdia-
betes.fi.

VINKKI
Seuraa eri liikuntaryhmien 

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

punkiseutua monenlaista 
aktiviteettia!

Kuva: Shutterstock
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Tapahtumia diabeetikkolasten 
vanhemmille ja hoitajille syksyllä 
2014
Ma 24.11. klo 18-20 Diabeetikko-
lasten vanhempien ilta.
Tule haastattelemaan lapsena sairas-
tunutta, nyt aikuista diabeetikkoa se-
kä tapaamaan muita vanhempia. Kah-
vi- ja teetarjoilu. Paikalla Piia Laine ja 
Juho Pessi (jos työvuorot vain sallivat). 

Ilmoittautuminen 17.11. mennes-
sä toimisto@psdiabetes.fi tai ilmoit-
tautumislomakkeella os. www.ps-
diabetes.fi > ajankohtaista

Ma 1. ja ma 8.12. klo 17-19. Illat iso-
vanhemmille, kummeille ja muille 
diabeetikkolasten hoitajille!
Haluatko kysellä lisää diabetekses-
ta, opetella mittaamaan verensoke-
rin ja pistämään insuliinin? Pelottaa-
ko lapsen hoitaminen?
Ma 1.12. keskustellaan yleisesti 
1-tyypin diabeteksesta, sen hoidos-
ta ja mahdollisista peloista, joita hoi-
tamiseen liittyy. Paikalla asiantunti-
ja, T1D, Piia Laine. 

Ma 8.12. käytännön harjoituksia: ve-
rensokerin mittaaminen, insuliinin 
pistäminen, hiilarilaskenta, ensiapu 
yms. Paikalla asiantuntija, T1D, Piia 
Laine ja diabeteshoitaja Riitta Lin-
nanmäki-Rinne.

Voit osallistua vain toiseen illois-
ta tai molempiin. Ennakkotehtävänä 
tehdä tai pyytää lapsen huoltajalta 
hoito-ohjeistus, jotta voidaan har-
joitella. Eli ota mukaan ohjeet lapsen 
verensokerin mittauksesta, insuliini-
määristä ja ruokailuista.

Ilmoittautuminen 24.11. mennes-
sä toimisto@psdiabetes.fi tai ilmoit-
tautumislomakkeella os. www.ps-
diabetes.fi > ajankohtaista

Keskusteluryhmät keväällä 2015
keskusteluryhmät starttaavat tam-
mikuussa, viikolla 4. Ryhmiä järjes-
tetään eri kunnissa PSDY:n toimialu-
eella. Tarjolla on päivä- ja iltaryhmiä 
jo 2-tyypin diabetesta sairastaville 
kuin riskiryhmässä oleville. Myös yk-
si iltaryhmä on tarjolla 1-tyypin dia-
beetikoille Helsingissä. Ohjaajana 
Piia Laine.

Osa ryhmistä noudattelee Diabe-
tes keskustelut -konseptia, jossa kä-
sitellään pienryhmissä eri tapaamis-
kerroilla diabetekseen liittyviä asioi-
ta, kuten ravintoa, liikuntaa, insulii-
nihoitoa ja miten diabetes näyttäy-
tyy osana elämää. Nämä ryhmät ko-
koontuvat viisi kertaa. 

Ryhmien aikataulut ja sisällöt tar-
kentuvat marraskuun 2014 aikana! 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi toimis-
to@psdiabetes.fi, niin saat lisätiedot 
helposti!

Tietoa eri paikoista
Erilaisista tapahtumista ja ryhmis-
tä ilmoitetaan PSDY:n internetsivuil-
la www.psdiabetes.fi sekä uusilla Fa-
cebook-sivuilla Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys ry (voittoa tavoitte-
lematon järjestö). Mikäli ryhmät kiin-
nostavat ja haluat niistä tiedon hel-
posti, lähetä sähköpostia os. toimis-
to@psdiabetes.fi niin saat tapahtu-
matiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Vesiliikunta
Helsinki, Mäkelänrinteen Uima-
keskuksessa, tiistaisin klo 14.10 – 
14.40. Ryhmä täynnä, mutta voit ky-
syä mahdollisia vapaita paikkoja Rai-
ja Härönoja 050-323 2035.
Myyrmäki Myyrmäen uimahal-

li, maanantaisin 15.00 – 15.30.  Tie-
dustelut Virpi Hildén puhelin. 040 
347 5435, virpi.hilden(at)pp2.inet.fi. 

Lentopalloa
PS-lentis pelailee syyskuusta joulu-
kuulle sunnuntaisin klo 17 - 18.30 Ki-
sahallilla Töölössä lentopalloa ”peh-
mo” -säännöin. Porukassa on 20–75 
-vuotiaita naisia ja miehiä. Tärkeintä 
on liikkuminen, ei hampaat irvessä 
pelaaminen. 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 alka-
en 6.10. kello 19 – 20. Lähtö Ison Ome-
nan pääoven edestä, Piispansillan puo-
lelta. Ei vaadita erityistä ilmoittautu-
mista, vaan riittää, kun tulet paikalle.

Löytyisikö joku halukas vetämään 
sauvakävelyä Espoon keskukses-
sa? Voit itse päättää päivän ja kello-
najan. Mieluummin kuitenkin illem-

Kuva: Shutterstock

malla, jotta halukkaat työssäkäyvät 
pääsevät mukaan. Ota yhteys marit.
lassila@gmail.com  

Espoon kevään tarjontaa: Vesi-
jumpat Olarin uimahallissa jatkuvat 
2015, kun remontti valmistuu. 

2015 Tapiolassa alkaa Asahi –kurs-
si 10 kertaa, Tapiolan palvelukeskuk-
sessa. Kurssi esitellään Kide 1/2015.

Keilaamaan – ei ikä-rajaa!
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.

Perinteinen retki Lohjan joulu-
markkinoille tehdään sunnuntai-

na 14.12.2014. Yhdyshenkilö  Riitta 
Ruohosto, puhelin 0400 305 5840. 

Kampin palvelukeskuksessa, Salo-
monkatu 17 B, Helsinki
tiistai 25.11. klo 15.45 – 16.45 Dia-
betes ja hampaat, suuhygienisti 
Kukka-Maaria Väisänen, Denta
torstai 27.11. klo 17 Lihavuus ja mitä 
sille on tehtävissä? Heidi Luotolahti, 
sisätautien erikoislääkäri
torstai 27.11. klo 17 Tyypin 1. Koke-
muksia kuntoliikunnasta, kestävyys-
urheilusta ja tyypin 1. diabeteksestä, 
Juha Nurmela 
keskiviikko 3.12. klo 17 Arjessa jaksa-
minen, psykoterapeutti Riitta Rauhala

Maailman diabetespäivää 
vietetään jälleen 14.11! 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys 
näkyy jälleen Kampin kauppakeskuk-
sen aukiolla kello 10 – 14 sekä Isossa 

Omenassa 15 – 18 verensokereita mit-
taillen ja diabetestietoa jakaen. 

Kello 10 – 14 potilastukikeskus Ol-
kassa Meilahden sairaalassa vapaa-
ehtoiset kertovat diabeteksesta.

Kansainvälinen diabetesliitto IDF 
on päättänyt vuosien 2014–2016 
Maailman diabetespäivän vieton 
kattoteemaksi terveelliset elämän-
tavat ja diabetes - Healthy living and 
diabetes.

Syksyllä 2014 kampanjoidaan 
kautta maailman terveellisen aamu-
palan puolesta: Go blue for break-
fast. Tavoitteena on auttaa ehkäi-
semään tyypin 2 diabeteksen puh-
keamista sekä diabeteksen lisäsai-
rauksien kehittymistä. Lisätietoja: 
https://www.facebook.com/world-
diabetesday

Seuraa liikuntatoimikunnan tapah-
tumia Facebookista ”Liikunta ja Dia-
betes – Teräspiikit”.
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tiistaina 16.12.2014 kello 12 – 18. 
Vietetään yhteinen Joulukahvihetki, tarjolla 

on sekä suolaisia että makeita herkkuja.
 Meidät löydät osoitteesta 

Malminkatu 24 d 38, 00100 HELSINKI. 

Tervetuloa 
joulukahville 
yhdistykseen

Olet lämpimästi tervetullut! 

(Yllä). Kokoomuksen kansanedus-
taja Jaana Pelkonen kävi avustajan-
sa kanssa tutustumassa Pääkaupun-
kiseudun Diabetesyhdistykseen. Lä-
hes kaksi tuntia kestäneen vierailun 
aikana kansanedustaja Pelkonen sai  
läpileikkauksen yhdistyksen toimin-
nasta ja toiminnan laajuudesta. Vie-
railun isäntinä toimivat yhdistyksen 
puheenjohtaja Pentti Lammi ja toi-
minnanjohtaja Tarja Hartman.

Yhdistyksen viesti eduskunnan suun-
taan oli toive, että diabeetikko saa tar-
vitsemansa hoitovälineet ja että, ne 
ovat niin määrällisesti kuin laadulli-
sesti, riittävät. Ilman välttämättömiä 
hoitovälineitä diabeetikko ei voi hoi-
taa sairauttaan. Kansanedustaja Pel-
koselle oli yllätys, että kaikkialla Suo-
messa diabeetikot eivät saa tarpeek-
si hoitovälineitä tai kelvollisia hoitovä-
lineitä. Keskustelimme myös aiheesta 
diabeetikon hyvän hoidon saatavuus 
ja hoitoon pääsy.

Pohdittiin sitä, mitä yhteiskunta 
voisi tehdä diabeteksen ennaltaeh-
käisemiseksi. Miten yhteiskunta voi 
auttaa ihmistä ymmärtämään liikun-
nan ja terveellisen ruokavalion mer-
kitys sairauksien ennaltaehkäisyssä?  
Todettiin, että tälläkin saralla riittää 
vielä paljon työtä ja kansanedusta-
ja Pelkonen lupasi viedä viestiämme  
eteenpäin eduskunnassa.

(Yllä). Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distys teki viikon matkan Torremolinok-
seen. Matkalaisten palautteen perus-
teella ja pyynnöstä, järjestämme uu-
den matkan 2015 huhtikuun alussa ja 
tällä kertaa peräti 10 päivää.

(Yllä). Yhdistys järjesti perinteisen per-
heiden sopeutumisvalmennusleirin 
Helsingin Vuosaaressa, meren rannal-
la. Ensi vuoden kesäkuussa, heti alus-
sa, on jälleen leiri. Sinne haetaan oman 
diabeteshoitajan kautta.

(Yllä). PSDY Jorvin diabetespolin vie-
raana. Emäntänä toimivat diabetes-
keskuksen ylilääkäri Suvi-Marja Aro-
nia ja diabeteshoitaja Leena Pelko-
nen.  Ryhmä diabeetikkoja: Raija, 
Mauno, Tuula, Marita ja puheenjoh-
tajamme Pentti sekä toiminnanjoh-

taja kävivät tutustumassa diabetes-
polin toimintaan. Siitä kerroimmekin 
viime Kiteessä. Katso Kide 3/2014.

(Yllä). PSDY osallistui I love me –mes-
suille omalla osastolla. Riitta Lin-
nanmäki-Rinne mittasi verensokerin 
myös naapuriosaston Nukku-Matil-
ta. Nukku-Matti pelkäsi mittaamista 
aivan kamalasti, mutta lopulta roh-
kaistui Riitan hellään huomaan. Lop-
pu hyvin kaikki hyvin. 

Messuilla otettiin kaiken kaikkiaan 
850 verensokerinäytettä. Ihmisiä oli 
jatkuvasti jonossa, joten hoitajilla oli 
kädet täynnä työtä koko messujen 
ajan. Totesimme, että hienoa! Ihmi-
set ovat todella kiinnostuneita ter-
veydestään. 

Kuvassa vasemmalta diabeteshoi-
tajat Riitta Linnanmäki-Rinne, Else-
Maj Lammi ja Nukku-Matti. 

(Yllä). PSDY:n edunvalvontatyöryh-
mä vieraili eduskunnassa kesän kyn-
nyksellä.

Katsaus vuoden 2014 tapahtumiin
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Maailman 
diabetespäivä
Maailman diabetespäivää vietetään joka vuosi 

marraskuun 14. päivä. Diabetespäivän järjestämistä 
johtavat Kansainvälinen Diabetesliitto IDF ja sen 
jäsenjärjestöt ympäri maailmaa. Marraskuun 14. 

päivä on toisen insuliinin keksijän, tutkija Frederick 
Bantingin syntymäpäivä. Bantingin ja kollegansa 

Charles Bestin työ johti insuliinin k
eksimiseen vuonna 1921.  

Maailman Diabetespäivä 
perustettiin vuonna 1991 
IDF:n ja WHO:n toimes-
ta vastauksena kasvavaan 
huoleen diabeteksen no-
peasta lisääntymisestä ja 
sen jo silloin näyttäyty-

neeseen uhkaan ihmisten terveydel-
le. Vuodesta 2007 Maailman diabe-
tespäivä on ollut myös yksi YK:n vi-
rallisista maailman terveyspäivistä.

Maailman diabetespäivän tarkoi-
tuksena on kiinnittää ihmisten huo-
mio diabetekseen, lisätä tietoisuut-

ta diabeteksesta ja myös huolehtia 
siitä, että diabetes pysyy julkisessa 
keskustelussa.

IDF linjaa Maailman diabetespäi-
vän pääteemat. Vuosina 2009–2013 
Diabetespäivän teema on liittynyt 
koulutukseen ja ennaltaehkäisyyn. 
Sitä ennen pääteemoja ovat olleet 
mm. lasten diabetes ja vammaisten 
diabetes tai vaikkapa diabeetikoiden 
ihmisoikeudet.  Vuosille 2014–2016 
IDF on nostanut teemaksi ”healt-
hy living and diabetes”, keskittyen 
vuonna 2014 erityisesti ruokailutot-

tumuksiin. Slogan ”Protect our Futu-
re” on käytössä jatkossakin.

Diabetespäivän tavoitteena on 
muun muassa rohkaista kansallisia 
hallituksia ja päätöksentekoelimiä 
toimeenpanemaan ja vahvistamaan 
sellaista politiikkaa, joka ennaltaeh-
käisee sekä sairastumista diabetek-
seen että diabetekseen liittyviä lii-
tännäissairauksia ja komplikaatioi-
ta. Lisäksi osoittaa näyttöön perus-
tuvan koulutuksen tärkeys diabetek-
sen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 
Rohkaista toimenpiteisiin, jotta dia-

betes havaittaisiin mahdollisimman 
hyvissä ajoin. Tärkeää on myös teh-
dä tyypin 2 diabeteksen riskitekijöi-
den tunnetuksi tekeminen ja niiden 
vähentämiseen tähtääviin toimenpi-
teisiin kannustaminen.

Yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi 
on noussut tulevien sukupolvien ter-
veyden suojeleminen. 

Vuoden 2014 Maailman Diabe-
tespäivän avainviestit (IDF):
• Tee terveellisestä ruuasta 

helppo valinta
• Terveellinen ruokavalio: 

valitse oikein
• Terveellinen syöminen alkaa 

aamiaisesta

Miten Maailman 
Diabetespäivää vietetään?
Jäsenjärjestöt, yritykset, diabetesyh-
teisöt jne. ympäri maailman viettävät 
Maailman Diabetespäivää monella 
eri tavalla.  Päivä näkyy radio- ja tv-
ohjelmina, liikuntatapahtumina, il-
maisina verensokerimittaustapahtu-
mina, julkisina kansalaistapahtumi-
na, joissa jaetaan informaatiota, mai-
nosjulisteissa, lehtijuttuina, poliitti-
sina tilaisuuksina, erilaisina tavaroi-
na, joissa näkyy diabeteksen sininen 
rengas –symboli, tunnettujen raken-
nusten valaiseminen sinisellä valol-
la – yli 1000 muistomerkkiä ja julkis-
ta rakennusta yli 80 on jo valaistu si-
niseksi. Kuvat on nähtävissä IDF:n si-
vuilla www.idf.org. 

Sininen rengas: syntyi osana ”Uni-
te for Diabetes” –tietoisuuskampan-

jaa, ollut käytössä vuodesta 2007 ja 
merkitsee maailmanlaajuisen dia-
betesyhteisön yhtenäistä tavoitetta 
vastata diabeteksen maailmanlaajui-
seen epidemiaan. Rengas -muodolla 
on myös yli kulttuurien positiivinen 
symboliarvo – se kuvastaa elämää ja 
terveyttä. 

Sininen väri toisaalta heijastaa 
taivasta, joka yhdistää kaikki kansat 
ja toisaalta on myös YK:n lipun väri. 

Faktoja maailman 
diabeteksesta:
Vuonna 2013 päivitetty: 382 
miljoonaa ihmistä maailmassa 
sairastaa diabetesta – vuoteen 
2035 mennessä arviolta 592 
miljoonaa.

Määrällinen top 10: Kiina 
(92,3), Intia (63), USA (24,1), 
Brasilia (13,4), Venäjä (12,7), 
Mexico (10,6), Indonesia (9,4), 
Egypti, Japani, Pakistan

• maailmassa puolet diabe-
tekseen kuolleista on alle 60 
– vuotiaita

• neljä diabeetikkoa viidestä 
elää alhaisen tai keskitason 
tulotason maissa

• Diabetes kilpailee kuoleman 
aiheuttajana HIV/AISD: n 
kanssa > yli 5 miljoonaa ih-
mistä kuolee diabeteksen 
takia vuosittain – joka seit-
semäs sekunti ihminen kuo-
lee maailmassa diabetek-
seen liittyviin syihin 

Maailman diabetesviikon tapahtu-
mat löytyvät tarkemmin eriteltyinä 
lehden loppuosassa. Pääkaupunki-
seudun Diabetesyhdistys on muka-
na tapahtumissa Kampissa ja Isossa 
Omenassa sekä alueen apteekeissa.

M

VUOSILLE 2014–2016 IDF 
ON NOSTANUT TEEMAKSI ”HEALTHY LIVING 
AND DIABETES”, KESKITTYEN VUONNA 2014 
ERITYISESTI RUOKAILUTOTTUMUKSIIN.

YHÄ KESKEISEMMÄKSI 
TAVOITTEEKSI ON 
NOUSSUT TULEVIEN 
SUKUPOLVIEN 
TERVEYDEN 
SUOJELEMINEN. 
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KOKOUSKUTSUT

Kokouskutsu alueosastoille
Helsinki
Alueosaston vuosikokous 
Aika: torstaina 22.1.2015 kello 17.00 
Paikka: Kampin palvelukeskuksessa, 
Salomonkatu 17 B, Helsinki. Kabinetti Fade.
Tervetuloa, kahvitarjoilu!
Alueosaston hallitus

Espoo
Alueosaston vuosikokous
Aika: perjantaina 23.1.2015 kello 18.00 – 20.00
Paikka: Siltakatu 11, 02770 Espoo, sininen huone
Tervetuloa!
Alueosaston hallitus

Vantaa
Alueosaston vuosikokous
Aika: lauantaina 24.1.2015 kello 15.00 – 17.00
Paikka: Vapaaehtoistalo Viola, 
Orvokkirinne 4, 01300 Vantaa
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
Alueosaston hallitus

Kirkkonummi
Alueosaston vuosikokous
Aika: torstaina 15.1. klo 18.00
Paikka: Pappilanmäen palvelukeskus, Rajakuja 3
Kirkkonummi
Tervetuloa!
Alueosaston hallitus

Ehdolla hallitukseen
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 25.11.2014 kello 
17.00 Kampin palvelukeskuksessa ja siellä hallituksen vaali. Varsinaisia hal-
lituspaikkoja on jaossa kolme ja varajäsenten paikkoja kaksi, joista toinen 
on vuodelle ja toinen kahden vuoden paikka.

Hallitustyöskentely on monipuolista ja yhdistyksen kannalta elintärke-
ää, sillä hallitus tekee päätökset siitä, mihin asioihin keskitytään ja miten 
yhdistys toimii. Hallitus huolehtii osaltaan diabeetikoiden edunvalvonnas-
ta osallistumalla eri yhteistyöryhmiin, kuten mahdollisesti alueensa vam-
maisneuvostoihin. Hallitus myös vastaa yhdistyksen taloudesta ja valitsee 
henkilökunnan, joten yhdistyksen kannalta on tärkeää saada mahdollisim-
man oikeat ihmiset hallituspaikoille. Ihmiset, joilla on näkemystä, tietoja ja 
taitoja sekä lisäksi aikaa yhdistyksen asioille. 

Toivottavasti pääsette osallistumaan mahdollisimman runsaslukuisi-
na yhdistyksen syyskokoukseen. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, miten 
asioitasi ajetaan ja miten yhdistys toimii! Tervetuloa, kahvitarjoilu!

Seuraavat henkilöt ovat ehdolla 
vuoden 2015 hallitukseen:

Kari Piimies
Sairastuin diabetekseen 1961 14-vuo-
tiaana. Se ei lannistanut urheilevaa 
koululaista, tulin kärkiarvosanoin 
ylioppilaaksi. Opiskelin arkkitehdiksi 
ja melkein valtiotieteen maisteriksi.

Työskentelin Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirastossa 40 vuotta 
arkkitehtina ja toimistopäällikkönä. 
Jäin juuri eläkkeelle, joten aikaa on 
nyt runsaasti.

Perheessä on kymmenen jäsentä. 
Vaimoni kanssa asumme tosin kaksin, 

mutta lapset ja lastenlapset mukaan 
lukien. Kaksi hauvelia lisäksi.

Kaupunginvaltuuston toiminnas-
sa olin mukana kolme vuosikymmen-
tä eri tehtävissä, mm. kaupunginhal-
lituksen jäsenenä ja valtuustoryhmä-
ni puheenjohtajana. Päätöksenteon 
tuntemuksesta on hyötyä yhdistyk-
sen ja jäsenistön kannalta.

Terveysjärjestöissä en ole toimi-
nut kuin lyhyen jakson ja kauan sit-
ten, Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
tiön terveyskasvatuksen neuvottelu-
kunnassa, vastikkeena työlleni Yliop-
pilaslehden päätoimittajana.

Lapsuuden liikuntalajit suunnistus 
ja koripallo vaihtuivat ensin ulkoiluun 
ja junnujen futisvalmennukseen, nyt 
juoksen, jos pohjejänteeni kuntoutuu 
(?), ja käyn kuntosalilla.

Hallitustyö on tuttua monista 
yhdistyksistä, yrityspuolella joista-
kin – mm. Elisan edeltäjä HPY ja ny-
kyisin Stadion-säätiö. 

Uskoisin tarjoavani hyvän työpa-
noksen Diabetesyhdistykselle.

Tiiu Aug
Olen diabeteshoitaja Helsingistä. Kou-
lutukseni on Terveydenhoitaja AMK 
tutkinto ja olen toiminut tutkimushoi-
tajana 1. tyypin diabeetikoille, jotka 
olivat raskaana. Omaan paljon mieli-
piteitä, ja olen innostunut insuliinis-
ta sen vaikeudesta johtuen.

Olen edustanut viimeiset kaksi 
vuotta Pääkaupunkiseudun Diabe-
tesyhdistyksessä diabe-
teshoitajien ääntä. Olen 
Diabeteshoitajat ry:n va-

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry   
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki   
28.10.2014 • www.psdiabetes.fi

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 
Aika: keskiviikkona 25.11.2014 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Kampin palvelukeskus, ruokasali, Salo-
monkatu 17 B, 00100 Helsinki 

Syyskokoukseen ovat oikeutettuja osallistu-
maan vuoden 2014 jäsenrekisteriin merkityt jä-
senet. Henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta 
henkilöllisyystodistuksesta ja jäsenyys jäsenkor-
tista. Mikäli jäsenkorttisi on kadonnut, pyydä uu-
si jasenasiat@diabetes.fi. Ilmoittautuminen lu-
ennon jälkeen klo 16.45 – 17.00.

Tilaisuuden aluksi kello 15.45 – 16.45 ennen 
kokousta luento aiheesta diabetes ja suun ter-
veys, Hammaslääkärikeskus Denta, Helsinki. Lu-
ento on avoin kaikille.

Esityslista
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.  Kokouksen sihteerin valinta
3.  Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4.  Kahden ääntenlaskijan valinta
5.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6.  Työjärjestyksen hyväksyminen
7.  Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
8.  Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun 

hyväksyminen
9.  Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
10. Yhdistyksen hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten 

valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
11.  Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten vara-

miestensä valinta seuraavalle tilikaudelle
12.  Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Kahvitarjoilu, Tervetuloa!
Hallitus

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

DIABETESVASTAANOTTO

Vastaanoton yhteydessä toimii myös pääkaupunkiseu-
dun kattavin diabetestarvikkeiden myymälä.

Jäsenille edullisemmat hinnat myymälässä. Ota jäsen-
korttisi 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), kolestrolipa-
ketti - ravinnotta (kokonaiskolestroli, HDL, LDL, trigly.)

• Virtsan albumiinin, kreatiniinin  -suhde aamuvirtsasta 
munuaissairauden määrittämiseen

• Verenpaine
• Uniapnea-tutkimus

Diabeteshoitajan vastaanotto yhdistyksessä ajanvarauksella. Luennot diabetek-
sesta, diabeetikoiden neuvonta ja ohjaus ovat keskeinen osa työtäni. Ota reilusti 
yhteyttä, niin katsotaan mitä asialle on tehtävissä.

Tilauksesta diabeteshoitajan luentoja, neuvontaa ja ohjausta diabeteksen 
ennaltaehkäisystä, diabeteksesta ja/tai sen hoidosta. Sopimuksen mukaan.

Lisätietoja suorasta numerostani 010 231 9401 tai toimisto 010 231 9400, 
sähköposti dh@psdiabetes.fi

Riitta Linnanmäki-Rinne, diabeteshoitaja

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

Markku Saraheimo
LT, diabetologi
• diabeteksen kokonais-

valtainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Winell väitteli 2013 ai-
heesta ”Diabeteksen aihe-
uttamat sydän ja verisuo-
nisairaudet”.

Klas Winell

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

LT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, diabetologi
• lasten- ja nuorten diabetes

Teron vastaanotolle ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret. Hänen 
kanssaan voi keskustella ajankohtaisista hoidon ongelmista tai tulla pitkäaikai-
sempaan seurantaan. 

Tero Saukkonen

rapuheenjohtaja. On tärkeää, et-
tä diabeteshoitajien mielipiteet ja 
ammattitaito kuuluvat yhdistyksen 
hallituksessa ja siksi jatkan mielellä-
ni hallitustyöskentelyä, mikäli minut 
valitaan hallitukseen. 

Marjo Seppälä
Olen 1. tyypin diabeetikko, ollut jo yli 
30 vuotta. Jäin juuri eläkkeelle. Olen 
ollut yhdistyksen aktiivitoiminnassa 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdis-
tyksen hallituksessa jo useamman 
kauden, joten hallitustyöskentely 
on minulle tuttua. Olen myös toimi-
nut Vantaan alueosaston puheen-
johtajana usean vuoden ajan ja vuo-
den 2014 alusta varapuheenjohta-
jana. Jatkan mielelläni hallitustyös-
kentelyä ja nyt minulla on siihen 
enemmän aikaa. Koen hallitustyös-
kentelyn antoisana ja diabeetikkoja 
hyödyttävänä toimintana.

Juha Nurmela
Olen 36-vuotias insinööri ja olen 
sairastanut ykköstyyppiä 24 vuot-
ta. Harrastan kestävyysurheilua; 
triahtlonia ja ultrajuoksua. Työkse-
ni johdan pientä ohjelmistoyritystä. 
Olen toiminut vuoden PSDY:n halli-
tuksen varajäsenenä ja olen naut-
tinut hallitustyöskentelystä. Halui-
sin varsinaiseksi jäseneksi, jotta voi-
sin edistää yhteisiä asioita yhteis-

toiminnassa ja hyvässä yhteishen-
gessä. Liikunta, verkossa tapahtu-
va vertaistoiminta sekä positiivinen 
viestintä ovat oma tapani toimia. 
Nyt tarvitaan ennakkoluulotonta ja 
positiivista energiaa asioiden hoita-
miseen. 

Henri Kuro 
Olen ykköstyypin diabeetikko Es-
poosta.  Olen ollut Pääkaupunkiseu-
dun Diabetesyhdistyksen jäsen sai-
rastumisestani lähtien eli likipitä-
en 40 vuotta.  Joten voisi kai sanoa, 
että diabetes on tullut kaikkine ny-
ansseineen valitettavan tutuksi ka-
veriksi tässä vuosien varrella.  Sain 
muun muassa munuaisen siirron 
vuonna 2012.

Olen toiminut diabetesyhdistyk-
sen hallituksessa vuosina 2010 ja 
2011. Tällä hetkellä toimin yhdis-
tyksen markkinointi- ja tiedotustoi-
mikunnan puheenjohtajana.  Omia 
luottamustoimiani ovat Espoon so-

siaali- ja terveyspalvelujen jaoston 
varapuheenjohtajuus ja kulttuu-
rilautakunnan varajäsenyys.  Olen 
toiminut aktiivisena jäsenenä myös 
munuais- ja maksaliitossa. 

Uskon omaavani aika hyvä yh-
teiskunnallisen sekä yhdistystasoi-
sen kokemuksen terveyteen liitty-
vien asioiden hoitamisesta. Toivon, 
että minulle suodaan mahdollisuus 
hyödyntää tätä kokemustani Pää-
kaupunkiseudun Diabetesyhdistyk-
sen hallituksessa meidän kaikkien 
diabeetikoiden hyväksi. 

Nelli Bäckman
Olen neljännesvuosisataisen diabe-
tesuran omaava opintosihteeri Van-
taalta. Järjestö- ja yhdistyskoke-
musta minulla on takanani yhteen-
sä 15 vuoden ajalta. Olen toiminut 
Nuorten Diabetesyhdistyksen hal-
lituksessa seitsemän vuotta, ensin 
sihteerinä ja nyt jo useamman vuo-
den puheenjohtajana. Toimin myös 
Diabetesliiton liittovaltuutettuna 
kaudella 2010-2014 sekä olen mu-
kana Kansainvälisen diabetesliiton 
Young Leaders in Diabetes -koulu-
tusohjelmassa. Olen aktiivinen, toi-
melias ja organisointikykyinen sekä 
innostunut sosiaalisen median tuo-
mista järjestötoiminnan mahdolli-
suuksista. PSDY:n hallituksen riveis-
sä haluaisin panostaa nuorten ai-
kuisten toimintaan sekä vertaistuen 
että liikunnan merkeissä.

3938



Onko sinulla
• kipuja jalkaterissä, polvissa, lonkassa?
• vaivaisenluut, vasaravarpaat tai muu jalkaterän virheasento?
• känsiä, kovettumia, kuiva iho jalkapohjassa?
• 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.

Jalkaterapeutti

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

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

vat hurjasti?

Ravitsemusterapiasta on apua 
muun muussa yllä mainituissa 
ongelmissa. Ruokavalion suun-
nittelu auttaa myös verensoke-
riarvojen hallinnassa.

Laillistettu ravitsemustera-
peutti Berit Haglund antaa ra-
vitsemusneuvontaa ja erityis-
tietoa, myös ruotsiksi. Vastaan-
otot sopimuksen mukaan puhe-
lin 010 231 9400 tai 050 562 
9446.

Ravitsemusterapeutti

LT, endokrinologian erikoislääkäri, dosentti
• Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Ilkka väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2001 aiheenaan ”Varhaiset sokeri-
aineenvaihdunnan häiriöt tyypin 2 diabeteksessa”. Vuonna 2008 hänet nimi-
tettiin endokrinologian dosentiksi. Ilkalla on lisäksi diabeteksen hoidon erityis-
pätevyys ja noin 20 vuoden kliininen kokemus diabeteksen hoidosta, niin tyy-
pin 1 kuin tyypin 2 diabeteksesta.

 Ilkka Vauhkonen

Sisätautien erikoislääkä-
ri. Heidi on erikoistunut 
muun muassa lihavuus-
hoitoihin ja vaikeaan dia-
betekseen.

Heidi Luotolahti

Professori, sisätautien ja 
yleislääketieteen erikoislääkäri.
Johanilla on pitkä kliininen koke-
mus diabeteksen hoidosta, niin 
1. tyypin kuin 2. tyypin diabetek-
sesta. vastaanotolle ovat terve-
tulleita niin 1 että 2 tyypin dia-
beetikot.

Johan Eriksson

Terapiamuoto on voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia, jossa käsitellään 
yleisiä elämän ongelmia; masennus, pelot, kriisitilanteet, jännitys, vaikeat 
elämäntilanteet jne. Riitta Rauhala on kognitiivisessa terapiakoulutuksessa.

Psykoterapeutti Riitta Rauhala on Kela:n hyväksymä eli kävijät voivat saada 
psykoterapiaan tukea Kela:n kuntoutusvaroista. Vastaanotot ovat pääosin ilta-
aikoina klo 16 jälkeen ja käynti on 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan erikseen. 
Ajanvaraukset puhelin 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Psykoterapia

DIABETESVASTAANOTTO DIABETESVASTAANOTTO

Diabetesvastaanotto Diabetesvastaanotto
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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
• 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

Jäsentarjouksessa välipalapatukat!

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

Diabetesmyymälä

Poikkeavat aukioloajat joulu ja uusi vuosi:
23.12. myymälä suljetaan kello 15.00
24.12. suljettu
31.12. suljettu

Yhdistyksemme toivottaa Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2015! 
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Espanjan matka
Lähdemme Torremolinok-
seen 11.4. - 21.4.2015. 
Matkan kesto on 10 päivää. 
Asumme rannalla olevas-
sa hotellissa Apartemen-
tos Las Pajondillossa, kat-
so tarkemmat tiedot ja ku-
vat osoitteesta http://www.

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

sältäen kylpyhuoneen, hyvin varustel-
lun keittonurkkauksen /komeron ja par-
vekkeen. Hotellissa on myös ravinto-
la, jossa on mahdollisuus ruokailuun. 

Hotellista on matkaa noin 50 met-
riä hissille, jolla pääsee suoraan Tor-
remolinoksen keskustaan, joten koh-
de sopii, vaikka kävely olisi hidastakin. 
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 seu-
raaviin kohteisiin: Malaga, Gordova ja 
matkan varrella pysähdys Montiglian 
suklaa ja likööritehtaassa, Selvon eläin-
tarha, Alambran linnake Granadassa ja 
Benalmadena. Viime matkasta viisas-
tuneina ohjelmaa on joka toiselle päi-
välle ja joka toinen päivä on lepopäivä, 
jolloin voi tehdä mitä haluaa.

   Matkalla on mukana jo useal-
le tuttu diabeteshoitajamme Else-
Maj Lammi. Hän toimii matkalaisten 
tukena terveydellisissä ongelmissa, 
tukee, ohjaa ja opastaa. Marita Las-
sila huolehtii vertaistukiryhmistä yh-
dessä Silpa Tenhusen kanssa. Silpa 
vetää lisäksi aamuisin vesijumppaa, 
tuolijumppaa, Asahi -liikuntaa tai ai-

na sään salliessa aamujumppaa me-
ren rannalla, lisäksi paikalliset asian-
tuntijat pitävät meille luentoja ja toi-
mivat oppainamme. Yksityiskohtai-
nen retkiohjelma lähetään osallistu-
jille heti kun se on valmis. Lisäksi se 
laitetaan nettisivuille.

   Matkanjohtajina toimivat Raija 
Härönoja ja yhdistyksen toiminnan-
johtaja Tarja Hartman. Paikkoja on 
enää jäljellä vain 10, joten täytämme 
paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittaudu Raijalle. Raija Härönoja 
puhelin 050 323 2035.

HOTELLISTA ON 
MATKAA NOIN 50 
METRIÄ HISSILLE, JOLLA 
PÄÄSEE SUORAAN 
TORREMOLINOKSEN 
KESKUSTAAN
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Yhä useampi ihminen sairastuu diabetekseen kaikkialla maailmassa – myös Suomessa.
 
Diabeteksen ei kuitenkaan tarvitse olla este hyvälle, tasapainoiselle elämälle. Joonas Henttala ja 
jokainen Team Novo Nordiskin jäsen kilpailee innostaakseen ja opastaakseen meitä, joita diabetes 
koskettaa. He näyttävät, mitä on mahdollista saavuttaa, kun diabetes on hallinnassa.
 
Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan ja lähimmäisen hyvään elämään edistämällä terveitä elintapoja. 
Liity mukaan muuttamaan diabeteksen kulkua ja tule tapaamaan meitä yleisötapahtumiimme 
Maailman diabetespäivänä perjantaina 14. marraskuuta. Helsingin ja Espoon tapahtumat 
järjestetään Kampin kauppakeskuksessa klo 10-14 ja kauppakeskus Isossa Omenassa klo 15-18. 
Lisätietoa muista tapahtumista: www.novonordisk.fi

Mitä sinä olet tänään 
tehnyt diabeteksen 
voittamiseksi?

JOONAS HENTTALA
Joonaksella on tyypin 1 diabetes
Suomi
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