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Pääkirjoitus

Syksyn aikana on yhdistyksemme toimistossa on 
valmisteltu vuoden 2016 toimintasuuunittelmaa. 

Hallitus on valmistellut vuoden 2016 toimintasuunni-
telman sekä talousarvion, joista päätetään yhdistyksen 
syyskokouksessa. Lisäksi yhdistyksen syyskokouksessa 
valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 

Hallitus on mielestäni valmistellut toimintasuunni-
telman ja talousarvion sangen yksimielisesti. Hallitus 
pyrkii samalla lisäämään pysyvästi toimintasuunni-
telman ja kirjanpidon avoimuutta. Tarkoituksena on 
saada toiminta niin sanotusti läpinäkyvämmäksi.

Maailman diabetespäivää vietetään 14.11.2015. 
Yhdistyksellämme on torstaina 12.11.2015 kel-

lo 17.00 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa luento 
”Insuliinihoidon syntymäpäivä”, jonka pitää diabetolo-
gi Markku Saraheimo.

Diabetes on parantumaton ja tarttumaton tauti. 
Suomessa on diabeetikoita suhteellisesti huomattavas-
ti enemmän kuin keskimäärin mailman muissa val-
tioissa. Koska diabetes on toistaiseksi parantumaton 
tauti, merkitsee se sitä, että sitä pitää hoitaa loppuelä-
män ajan. Kun diabeteksen parantamiskeinoja ei ole, 
hoitokulut ja myös lisäsairaudet ovat yhteiskunnalle ja 
myös diabetesta sairastaville melkoinen rasitus.

Suomen ensimmäinen diabetesyhdistys perustet-
tiin 13.6.1948. Silloin pidetyssä kokouksessa ni-

meksi valittiin yksimielisesti Sokeritautisten yhdistys 
- Sockersjukas Förening ry. Yhdistys merkittiin yh-
distysrekisteriin 12.10.1948, ja sen kotipaikaksi tuli 
Helsinki. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen 
tarkoituksena on valmistella ja järjestää yhdistyksen 
70-vuotisjuhla.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry. toimii 
sääntöjensä mukaan alueensa diabeetikkojen edun-
valvojana. Se pyrkii edistämään terveitä elämäntapo-
ja. Yhdistys toimii mm. diabeetikkojen tasapuolisen 
hoidon turvaamiseksi. Eräs merkittävimmistä asioista 
yhdistyksen toiminnassa on kerho- ja ym. toiminta, 
jossa osallistujat saavat paljon kaivattua vertaistukea 
muilta diabeetikoilta.

Toivon yhdistyksen jäsenten osallistuvan runsaslu-
kuisesti Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa maa-
nantaina 23.11.2016 kello 17.00 pidettävään yhdistyk-
sen syyskokoukseen.

Hyvää loppuvuotta ja menestystä vuodelle 2016!
Pentti  Lammi
puheenjohtaja

Valintoja ja juhlia tiedossa

▲

Diabetesliiton uusi 
puheenjohtaja Tommi 
Vasankari (keskellä) vieraili 
yhdistyksessä lokakuussa. 
Vasemmalla Pentti Lammi, 
oikealla Kari Piimies.TA
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Miksi 

elintapojen 
muuttaminen 

on niin vaikeaa?
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Järkisyyt motivoivat meitä terveellisiin muutoksiin, mutta  
mielihyväsyyt motivoivat jatkamaan entiseen malliin. 

Useimmat ylipainoiset us-
kovat laihtuvansa. Lähes 
poikkeuksetta tupakoijat 

uskovat vielä lopettavansa savutte-
lun. ”Huomenna aloitan lenkkeilyn 
uudestaan.” 

Päämäärä on mielessä, mutta 
hanke ei ota käynnistyäkseen.

Miten siis laihtua? ”Syödä vä-
hemmän ja liikkua enemmän vas-
taa” vastaa pullukka ja jatkaa enti-
seen tapaan. 

Järki sanoo, mitkä keinot autta-
vat. Mutta mikseivät keinot tule 
käyttöön? Koska herkut antavat 
mielihyvää – joskus myös lohtua 
– tunnetasolla. Aivojen mielihyvä-
keskus voi paremmin samalla, kun 
kroppa voi huonommin. 

Järkisyyt motivoivat meitä muu-
toksiin, kuten tupakoinnin lopet-
tamiseen tai laihtumiseen, mutta 
mielihyväsyyt motivoivat meitä 
jatkamaan entiseen malliin. 

Tupakoinnin lopettamiseen voi 
liittyä myös pelkoja. Entä, jos en 
kestäkään vieroitusoireita? Entä, 
jos lihon valtavasti? Entä, jos olen 
entistä hermostuneempi? Kun sa-
maan aikaan aivoissa on muodos-
tunut voimakas fyysinen nikotiini-
riippuvuus, on noidankehä valmis. 

Järkisyyt eivät pärjää tunteille, 
pelon ja mielihyvän tunteille.

Pelkoefekti
Miksi kuitenkin joku onnistuu 
laihtumaan tai lopettamaan tu-
pakoinnin? Se voi olla seurausta 
pelästymisestä vakavan sairauden 

kuten sydäninfarktin yhteydessä. 
Sellaisessa tilanteessa voivat pelon 
tunteet ja järkisyyt yhdessä voittaa 
mielihyvän tunteet. 

Useimmiten elintapojen muutta-
minen on kuitenkin pitkä prosessi, 
jossa ihminen itse käy läpi muutos-
ta puoltavia asioita ja muutosta es-
täviä asioita. Kuvaannollisesti hän 
kasaa vaakakuppeihin tekijöitä, 
jotka motivoivat häntä jatkamaan 
vanhaa tapaansa ja toiseen vaaka-
kuppiin tekijöitä, jotka motivoivat 
häntä muutokseen.

Jokainen meistä haluaa päättää it-
seään koskevista asioista. Elintavat 
ovat asioita, joissa itse päättämisen 
oikeutta pidetään erityisen tärkeä-
nä. Emme halua, että puoliso tai 
lääkäri päättää puolestamme. 

Puolison silmissä haluamme tulla 
hyväksytyksi sellaisena kuin olem-
me, heikkouksinemme ja vahvuuk-
sinemme. Haluamme myös, että 
terveydenhuollon ammattilaiset 
hyväksyvät meidät, vaikka sitten 
tupakoivina ja lihavina.

Potilas päättää
Voiko lääkäri tai hoitaja auttaa elin-
tapojen muuttamisessa, jos muu-
tospäätös täytyy olla omamme? 
Kyllä voi – mutta potilaan ehdoilla. 
Hänen elämänsä, hänen päätöksen-
sä. Itsemääräämisoikeus ei saa olla 
uhattuna. 

Keskustelua tupakoinnista voi-
daan käydä ilman, että itsemää-
räämisoikeus vaarantuu. Lääkärin 
on hyvä ymmärtää mihin potilas 

tupakkaa tarvitsee. Miten se auttaa 
hänen elämäänsä ja arkeansa. Mit-
kä asiat ovat lopettamisen tiellä? 
Mihin tupakoinnin lopettamisyri-
tykset ovat kilpistyneet? 

Näitä ääneen pohtiessaan potilas 
alkaa valmistella strategiaa, jolla lo-
pettaminen voi jatkossa onnistua. 

Diabeetikolle elintapavalinnat 
ovat erityisen merkityksellisiä, kos-
ka diabetes jo sinänsä muodostaa 
riskin lisäsairauksille. Silti diabee-
tikot tupakoivat ja ovat ylipainoisia 
siinä missä muukin väestö. 

Tee aloite
Mitä hyvää siitä voisi seurata, jos 
jättäisin tupakan? Mitä hyvää siitä 
voisi seurata, jos laihtuisin? Voisi-
ko siitä seurata jotain pahaa, jos tu-
pakka jäisi tai paino putoaisi? 

Mitä useammin diabeetikko te-
kee näitä kysymyksiä itselleen, sitä 
valmiimmaksi hän tulee tekemään 
oman päätöksensä muutosten ai-
kaansaamiseksi. Kun ei näitä ky-
symyksiä pohdi, eivät myöskään 
muutokset käynnisty. Siksi lää-
käreiden ja hoitajien täytyy pitää 
muutosta esillä positiivisessa hen-
gessä.

Otapa muutospuhe esiin, kun 
seuraavan kerran tapaat lääkäri-
si tai hoitajasi. Auta ammattilaista 
ymmärtämään, miksi olet tehnyt 
nykyiset valintasi. Auta häntä ym-
märtämään kuinka pitkälle olet 
päässyt muutospuheessasi.

Klas Winell
LT, erikoislääkäri, diabetologi



Yläkoulun oppilaat kehittävät 

liikkumista ja 
kouluruokailua

Yläkouluikäisistä nuorista alle viidesosa  
liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.  
Luonnollinen arkiliikunta ja fyysisesti  
aktiivinen elämäntapa on häviämässä. 
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Mistä on kyse?
• Lapset ja nuoret liikkuvat selvästi 
suosituksia vähemmän
• Vain noin 60 prosenttia yläkoulu-
ikäisistä syö koululounaan päivit-
täin
• oppilaat aktiivisina toimijoina 
koulujen terveydenedistämistyössä
• oma valinta –hanke on edistä-
mässä yläkouluikäisten nuorten 
terveystottumuksia

Tarvitsemme terveyden edis-
tämiseen uudenlaisia toi-
menpiteitä kotona, kouluis-

sa ja vapaa-ajalla. Liikunnan tulisi 
kuulua meidän kaikkien jokaiseen 
päivään. Se tukee sairauksien hoitoa, 
muun muassa kakkostyypin diabe-
teksen ennaltaehkäisyä ja auttaa jak-
samaan arjen keskellä. 

Liikunta ja ravinto yhdessä luovat 
avaimen terveelle kasvulle ja kehi-
tykselle, hyvinvoinnille.

Teknologinen kehityksen ja te-
ollistumisen myötä maailma on 
muuttunut istuvammaksi. Van-
hemmat kuljettavat lapsiaan har-
rastuksiin ja pihapelikulttuuripe-
rinne on katoamassa. 

Lapset ja nuoret liikkuvat tänä 
päivänä entistä vähemmän. Liha-
vuus on kaksinkertaistunut maa-
ilmanlaajuisesti viimeisen 30 vuo-
den aikana. Huoli lasten ja nuorten 

terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole 
siis aiheeton.

Liikunnasta parempi olo
Hallitusohjelman tuore kirjaus 
”tunti liikuntaa päivässä” on haas-
tanut suomalaiset koulut terveiden 
elämäntapojen edistämistyöhön. 
Linjaus on tervetullut oppilaiden 
hyvinvoinnin kannalta. 

Koulupäivistä on tehty ja tullaan 
tekemään liikunnallisempia muun 
muassa hyvin helpoilla koulupäi-

vän rakenteellisilla muutoksilla; 
puolen tunnin välitunti on osana 
jokaista koulupäivää, istumista on 
vähennetty oppitunneilla tauko-
jumpilla ja seisomatyöpisteillä sekä 
oppilaita kannustetaan koulumat-
kaliikuntaan. 

Lisäksi kouluissa on järjestetty 
teemapäiviä sekä hankittu oppi-
laille liikuntavälineitä välitunti-
käyttöön. Osa kouluista on halun-
nut avata ovensa myös kolmannen 
sektorin toimijoille. He ovat tarjo-

Teknologisen kehityksen ja 
teollistumisen myötä maailma 
on muuttunut istuvammaksi ja 

ruutuaika on lisääntynyt. 

”Meidän koulussa on 
pitkät välitunnit. Ne ovat 
mahdollistamassa liikkumisen 
ja hengailun välitunnilla. 
Nyt koulussa on paljon 
hauskempaa!” 

8. luokkalainen tyttö
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amassa toimintaa koulujen iltapäi-
vätoimintaan.

Suurin huolenaiheemme ovat 
vähän liikkuva nuoret. Kuinka 
pystymme rakentamaan kouluista 
kaikkia nuoria liikkumiseen innos-
tavan kasvu- ja oppimisympäris-
tön? Pitää luoda yhdessä uuden-
laisia rohkeita tapoja koulupäivän 
liikunnallistamiseen. Vain mieliku-
vitus on rajana.

Hyvä ruoka, parempi mieli
Kouluruokailu on muutakin kuin 
ilmainen ateria. Monelle koulu-
ruokailu on päivän kohokohta. 
Toiset taas kammoksuvat kumipe-
runoita. 

Kouluruokailun tulisi kuitenkin 
kattaa merkittävä osan oppilaan 
päivittäisestä ravinnontarpeesta. 
Sen tehtävänä on oppilaiden ter-
veen kasvun ja kehityksen, opiske-
lukyvyn sekä ruokaosaamisen tu-
keminen. Siksi koululounaat tulee 
suunnitella monipuolisiksi, vaihte-
leviksi ja ravitsemuksellisesti täysi-
painoiseksi.

Vanhempien myönteinen asenne 
ja kiinnostus kouluruokailua koh-
taan luo pohjan lapsen säännölli-
selle ja terveelliselle kouluruokai-
lulle. Koululounaan lisäksi lapsi ja 

nuori tarvitsee ravitsevan aamu-
palan, koulun jälkeen välipalan, 
päivällisen ja ennen nukkumaan 
menoa kevyen iltapalan. Noin 40 
prosenttia yläkouluikäisistä oppi-
laista ei syö koululounasta jokaise-
na koulupäivänä. 

osallistuva oppilas, 
hyvinvoiva koulu
Oppilailla tulisi olla koulutoimin-
nan kehittämisessä yhtä merkittävä 
rooli kuin koulun aikuisilla. Heitä 
tulisi kannustaa osallistumaan ja 
ottamaan vastuuta koulun yhtei-
sistä asioista. Osallisuuden ja yh-
teisöllisyyden vahvistaminen on 
tärkeä osa koulun kasvatuksellista 
tehtävää. 

Hyvinvoiva ja turvallinen koulu 
on koulu, jossa nuoret itse osallis-
tuvat monin tavoin omaa koulutyö-
tään koskeviin päätöksiin. Vuonna 
2016 voimaan astuva perusopetuk-
sen opetussuunnitelma velvoittaa 
opettajia yhä enemmän oppilaiden 
kuulemiseen heitä koskevassa pää-
töksenteossa.

Oppilaiden osallisuudella tarkoi-
tetaan oppilaiden mahdollisuutta 
vaikuttaa koulun kehittämiseen ja 
heitä itseään koskevaan päätök-
sentekoon. Osallistavassa koulussa 

Opettajien ja vanhempien 
kannattaa kannustaa lasta 
liikkumaan koulumatkat jalan 
tai polkupyörällä. Jos koulun 
ja kodin välinen matka on liian 
pitkä, voi lapsen päästää autosta 
ulos turvallisessa paikassa vaikka 
kilometri ennen koulua. 

”Kouluruoka on  
parasta suosikki- 
ruokapäivänä.  
Me oppilaat ollaan  
saatu itse äänestää,  
mitä halutaan ruoaksi.” 

9. luokkalainen poika
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nuoret itse asettavat toiminnan ta-
voitteet, pohtivat ratkaisuja, tekevät 
päätöksiä ja kantavat vastuun teke-
misestä. 

Kun uskallamme antaa nuorelle 
mahdollisuuden, heidän motivaa-
tionsa on korkeampi ja toiminnan 
tulokset parantuvat. Liikkeen lisää-
miseksi ja kouluruokailun kehit-
tämiseksi meidän on syytä kysyä 
suoraan nuorilta, miten lähdemme 
toimintaa kehittämään.

Osallisuus rakentaa yhteisöä, jos-
sa nuoret haluavat vaikuttaa ja jos-
sa he haluavat olla mukana. Oma 
valinta -hankkeen pilottikouluissa 
nuoret pääsevät itse suunnittele-
maan ja toteuttamaan koulupäivän 
liikunnallistamista ja kouluruokai-
luhetkiä.  Eikö juuri tällainen pitäi-
si olla tämän päivän koulun?

Henri Karjula 

Kirjoittaja on liikuntatieteen mais-
teri, joka koordinoi valtakunnallis-
ta yläkouluikäisille nuorille suun-
nattua terveydenedistämishanketta, 
Oma valinta. Hankkeen avulla 
taistellaan lihomisen ja kakkos-
tyypin diabeteksen lisääntymistä 
vastaan toiminnallisesti ja nuoria 
kiinnostavalla tavalla. 

5 keinoa terveyden 
edistämiseen koulussa
1. otetaan oppilaat mukaan väli-
tuntitoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen.
2. Vähennetään istumista oppitun-
tien aikana mm. seisomatyöpistei-
den ja taukojumppien avulla.
3. Lisätään liikettä välitunneilla: 
avataan liikuntasalien ovet välitun-
tiliikuntaan.
4. ruokaraati: oppilaat mukaan 
kouluruokailun suunnitteluun.
5. Välipalapassi: välipalapassin 
avulla vanhemmat voivat ohjata 
lastaan terveellisempien välipalojen 
syömiseen koulupäivän aikana. 

Kouluruokailun tehtävänä on 
oppilaiden terveen kasvun ja 

kehityksen, opiskelukyvyn sekä 
ruokaosaamisen tukeminen.

”Osallistaminen 
on sitä, kun me 
itse päästään 
suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 
koulupäivää.” 

7. luokkalainen poika

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen (PSDY) toiminnanjohtaja 
Tarja Hartman kuuluu ”oma valinta” hankkeen ohjausryhmään. PSDY 
on ollut alusta saakka mukana ja ideoimassa ryhmän toimintaa. Mui-
ta ohjausryhmän jäseniä ovat koordinaattorina toimiva nuorten Aka-
temia, Terveyden -ja hyvinvoinninlaitos THL, novo nordisk, Helsingin 
opetusvirasto ja WAU. Koemme tärkeäksi olla mukana ”oma valinta” 
-hankkeessa, sillä terveelliset tavat opitaan jo nuorena. 

Mitä ajatuksia kirjoitus herätti?
Yhteydentotot: henri.karjula@nuortenakatemia.fi
oma valinta -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö
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Metformiini on yksi maa-
ilman eniten käytetyistä 
lääkkeistä tyypin 2 dia-

beteksen hoidossa. Sitä on käytet-
ty menestyksellä jo yli 50 vuoden 
ajan. 

Sen ongelmana ovat kuitenkin 
olleet joillain potilailla esiintyvät 
sivuvaikutukset. Yksi suurista on-
gelmaryhmistä ovat olleet munu-
aisten vakavasta vajaatoiminnasta 
kärsivät potilaat. 

Jos metformiinia kertyy elimis-
töön liian suuria annoksia, se voi 
epäsuorasti aiheuttaa hengenvaa-
rallisen tilan nimeltään maitohap-
poasidoosi. 

Koska metformiini poistuu eli-
mistöstä munuaisten kautta, vai-
keasta munuaisten vajaatoiminnas-
ta kärsivillä on mahdollisuus saada 
verenkiertoonsa liiallinen annos 
metformiinia. Vaikka maitohap-
poasidoosi onkin erittäin harvinai-

nen, tämä on käytännössä estänyt 
lääkkeen käytön näillä potilailla. 

Vaikutus suolistossa
Pohjois-Carolinan yliopiston tut-
kijoiden Diabetes Care -lehden 
uusimmassa numerossa julkaise-
man artikkelin mukaan heidän tut-
kimuksissaan on käynyt ilmi, että 
metformiini vaikuttaakin suolis-
tossa eikä niinkään verenkierrossa, 
kuten on aiemmin uskottu. 

Tutkijat kokeilivat uudenlaista 
hitaasti imeytyvää metformiinin 
lääkemuotoa. He huomasivat, että 
kun lääke imeytyy suolessa erit-
täin hitaasti, sen määrä veressä jää 
varsin alhaiseksi. Siksi se ei kerry 
suurina määrinä kerralla veren-
kiertoon eikä aiheuta samanlaista 
riskiä maitohappoasidoosiin kuin 
lääkkeen aiemmat versiot. 

Tutkimuksen vetäjä, tohtori John 
Buse kertoo yliopiston sivuilla ryh-

män löydöksistä ja niiden merki-
tyksestä.

– Meidän kliiniset kokeemme 
paljastavat, että metformiini vai-
kuttaakin pääasiassa alemmassa 
suolistossa. Tulos kumoaa puolen 
vuosisadan konventionaalisen ajat-
telun lääkkeestä. 

Busen mukaan löydökset mah-
dollistavat uudenlaisten metfor-
miinihoitojen kehittämisen. Nii-
den kohteena olisivat potilaat, jotka 
eivät tällä hetkellä voi käyttää tätä 
lääkettä.

Koska kyseessä on vasta ensim-
mäinen tutkimus aiheesta, on vie-
lä liian aikaista sanoa milloin – jos 
milloinkaan – metformiinin käyttö 
on mahdollista myös vaikeasta va-
jaatoiminnasta kärsiville munuais-
potilaille. 

Joka tapauksessa tulokset avaavat 
mielenkiintoisia kehitysmahdolli-
suuksia jatkotutkimuksille.

Uusia tuulia  
kakkostyypin diabeteksen lääkehoidossa

Metformiinin muutettu käyttötapa voi mahdollistaa tulevaisuudessa yhä  
useammalle sen turvallisen käytön. Kehitteillä oleva uusi diabeteslääke  
tähtää veren sokeripitoisuuden hallitsemiseen maksassa.
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Kohteena maksa

Samaa vauhtia kun tyypin 2 diabe-
tes leviää maailmalla edistyy myös 
uusien ja parempien lääkehoitojen 
kehitystyö. Yksi uusi hoitoidea on 
muuttaa lähestymistapaa insuliinin 
ja sokerin määrien tasapainon yllä-
pitoon. 

St. Louisissa, Missourissa toimi-
van Washingtonin yliopiston lääke-
tieteen laitos on julkaissut Cell Me-
tabolism -lehdessä tutkimuksen, 
jossa se kokeilee hiukan erilaista 
lähestymistapaa. 

Sen sijaan, että pyrittäisiin teke-
mään elimistöstä insuliinille her-
kempää, jotta verenkierrossa ole-
vat sokerit imeytyisivät paremmin 
kehoon, he pyrkivät vaikuttamaan 
maksassa tapahtuvaan sokerisyn-
teesiin vähentääkseen sokerin mää-
rää verenkierrossa.

Maksa tuottaa sokeria, glukoosia, 
verenkiertoon. Tämä tapahtuu joko 
vapauttamalla maksan varastoimaa 
sokeria verenkiertoon tai synteti-
soimalla sokeria muista molekyy-
leistä, kuten laktoosista. 

Yleensä tämä prosessi käynnis-
tyy, kun keho ei ole saanut sokeria 
ravinnosta.  Tyypin 2 diabeteksessa 
myös maksassa tapahtuva sokeri-
synteesi on vioittunut, mikä osal-
taan lisää veren sokeripitoisuutta.

Proteiini jäähylle 
Tutkijat kohdistivat huomionsa tä-
hän vioittuneeseen systeemiin. He 
havaitsivat, että estämällä yhden 
tietyn maksasoluissa toimivan pro-
teiinin toiminnan he saivat maksan 
sokerintuotannon vähentymään 
selkeästi. 

Proteiinin nimi on MPC2 ja se 
toimii osasena prosessissa, jossa 
maksasolut tuottavat glukoosia py-
ruvaatti-nimisestä aineenvaihdun-
nan välituotteesta. 

Tutkijoiden mukaan on otettava 
selvää, voidaanko tätä proteiinia 
estämällä myös tyypin 2 diabetes-
ta sairastavissa saada aikaan sama 
vaikutus. Tällöin muiden lääkkei-
den käyttöä voitaisiin mahdollisesti 
vähentää. 

Artikkelissa esitetyssä koemallis-
sa käytettiin uutta lääkemolekyy-

liä. Sen nimi on tällä hetkellä vain 
MSDC-0602, sillä se on vasta klii-
nisten kokeiden toisessa vaiheessa. 

On vielä aivan liian aikaista sa-
noa, onko se tulevaisuuden lääke 
tyypin 2 diabeteksen hoitoon, vaik-
ka tulokset lupaavilta vaikuttavat-
kin.

Marko Uutela

Lähteet:

UnC Health Care and School of Medicine 
website. 2015
(http://news.unchealthcare.org/
news/2015/August/diabetes-drug-metfor-
min2019s-primary-effect-is-in-the-gut-not-
the-bloodstream)

Buse, J. et al. The Primary Glucose-Lowering 
effect of Metformin resides in the Gut, not 
the Circulation. results From Short-term 
Pharmacokinetic and 12-Week Dose-ran-
ging Studies Diabetes Care, August 18. 2015
(http://care.diabetesjournals.org/content/
early/2015/08/07/dc15-0488.abstract)

McCommis, K. et al. Loss of Mitochondrial 
Pyruvate Carrier 2 in the Liver Leads to De-
fects in Gluconeogenesis and Compensati-
on via Pyruvate-Alanine Cycling. Cell Meta-
bolism, 3. September 2015.
(http://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S1550413115003915)

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, 
että metformiini vaikuttaakin 
suolistossa eikä niinkään 
verenkierrossa, kuten on 
aiemmin uskottu. 
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Olen Hannu Puolakanaho, 
54-vuotias fysioterapeut-
ti/yksityisyrittäjä. Olen 

kotoisin Lappajärveltä ja asun täl-
lä hetkellä Oulunkylässä. Valmis-
tuin fysioterapeutiksi Helsingin IV 
Terveydenhuolto-oppilaitoksesta 
1989. Perustin Pasilan Fysioterapia 
Oy:n vuonna 1991.

Sairastuin ykköstyypin diabe-
tekseen varsin myöhäisellä iällä, 
35-vuotiaana. Vuosien kuluessa 
alkoi fyysinen kuntoni heikentyä 
ja olin aika ajoin erittäin väsynyt. 
Erityisesti aamuisin jalat tuntuivat 
jäykiltä. Kävellessäni portaita reisi-
lihakset puutuivat tai siltä se aina-
kin tuntui. 

Juoksulenkillä, noin kilometrin 
juoksun jälkeen, kipeytyi oikea 
lonkkanivel ja jouduin kävelemään 
loppumatkan. Kärsin myös krooni-
sesta närästyksestä ja närästyslääk-
keet tulivat valitettavasti erittäin 
tutuiksi.

Kuusi vuotta sitten kävin Haka-
niemen hallissa, silloin siellä sijain-
neessa PH-shopissa tutkituttamassa 
vertani. En ole koskaan järkyttynyt 
niin paljon kuin katsoessani mikro-
skoopilla omaa vertani. Näytteessä 
ei näyttänyt olevan yhtäkään täysin 
tervettä punasolua. Punasolut oli-
vat toisiinsa ketjuuntuneita ja ve-

ressä näytti olevan hiivaa ja joitakin 
pienelijöitä.

Näytteenottaja kertoi, että eli-
mistöni on erittäin hapan. Happa-
muus aiheuttaa muutoksia veren 
kemiaan ja punasolujen ketjuun-
tumiseen.Aloitin heti elimistöni 
emäksisöinnin ja muutaman kuu-
kauden aikana painoni putosi use-
amman kilon ja vointini parani. 
Närästystä tuli kuitenkin heti, jos 
join kahvia.

Verisuonet kuntoon
Yksi terveyteeni myönteisesti vai-
kuttanut asia on Bemer. Kyseiseen 
laitteeseen tutustuin reilu viisi 
vuotta sitten. Kuulin, että se vaikut-
taa mikroverisuonten toimintaan ja 
kiinnostuin välittömästi hoidosta. 
Olihan itselläni verinäytteessä ollut 
selkeää ongelmaa sillä alueella. 

Ymmärsin myös, että en ole ai-
noa, koska asiakastyössäni olen 
törmännyt jatkuvasti hoidettavien 
verenkierto-ongelmiin. 

Bemerin käyttöönoton jälkeen 
en ole ollut kertaakaan flunssassa 
ja närästysoireet ovat poissa. Olen 
virkeä ja unen laatu on parantunut.

Diabeteshan on oikeastaan mi-
tokondriosairaus, eli solun sisällä 
oleva voimalaitos ei toimi täydel-
lä teholla. Sen seurauksena tulee 

erilaisia ongelmia eri elimiin. Solu 
ei pysty tuottamaan ATP:tä ilman 
happimolekyyliä, jota punasolu 
kuljettaa.

Juoksukykyiseksi
Neljä vuotta sitten tutustuin lisära-
vinteisiin, kun ystäväni toi antioksi-
danttijuomaa minulle koekäyttöön. 
Vaikutus kehooni oli uskomaton. 
Jalkani muuttuivat kevyiksi yhden 
yön aikana! Kahden viikon käytön 
jälkeen myös lonkassa ollut kipu 
poistui ja pystyin jatkamaan juok-
semista tunnin ajan ilman mitään 
oiretta.

Kiinnostuin ja lähdin tutkimaan, 
mitä nämä pitävät sisällään. Löy-
sin tiedot L-Argiinivalmisteesta 
PDR:stä, joka on lääkäreille ja ap-
teekeille tarkoitettu lääkeluettelo. 

Vuonna 1998 kolme tutkijaa sai 
lääketieteen Nobel-palkinnon L-Ar-
giniinitutkimuksesta. He selvittivät 
kuinka solun seinämässä olevassa 
endoteelissä oleva entsyymi muut-
taa L-Arginiinin typpioksidiksi. 
Typpioksidi rentouttaa verisuonen 
seinämän ja on verenkiertoelimis-
tön toiminnan tärkein säätelijä.

Veren valkosolujen erittämä 
valkuaisaine, myeloperoksidaasi 
(MPO), on merkkiaine tapahtuma-
ketjulle. joka ahtauttaa ja tulehdut-

Diabeetikon tarina 

Uusi fysioterapeutti  
aloittaa yhdistyksessä
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taa valtimoita jo kymmenen vuotta 
ennen kliinisen sepelvaltimotaudin 
ilmaantumista. MPO voidaan mi-
tata verestä. 

Itselläni on verisuonten jousta-
vuutta mittaava laite jota käytän 
oman tilani seuraamiseen. Tällä 
hetkellä verisuoneni ovat täysin 
puhtaat ja verisuonten ikäindeksi 
näyttää 20 vuotta nuorempaa tilaa. 
Käytän myös kupariklorofyllival-
mistetta, joka auttaa maksaa kehon 
puhdistustyössä.

Korvikeateriat
Korvaan nykyisin aamiaisen ja päi-
vällisen ateriakorvikkeella, joka si-

sältää kolmea eri proteiinia ja kaik-
ki kivennäisaineet ja vitamiinit, joi-
ta tarvitsen aterialla. Tuotteeseen 
on lisätty myös sikuri-inuliinia, 
joka on hyvien bakteerien ruokaa. 
Hyvä bakteerikanta on välttämätön 
elimistön ja immuunijärjestelmän 
normaalille toiminnalle.

Olen pystynyt vähentämään in-
suliinin määrää 10 yksikköä vuo-
rokaudessa ja olen aloittanut kun-
tosaliharjoittelun uudella teholla. 

Käytän myös terveellistä piristä-
vää juomaa, joka on minulle välttä-
mätön pitkällä automatkalla tai jos 
pitää keskittyä johonkin tärkeään. 
Siinä on muun muassa yhdeksää 

eri aminohappoa, B-ryhmän vita-
miineja, luonnon kofeiinia ja yrt-
tejä. Piristävä vaikutus kestää noin 
neljä tuntia.

Valmistumisen jälkeen olen eri-
koistunut Podiatriseen fysiotera-
piaan (Askelklinikka), akupunkti-
oon, mobilisoivaan osteopaattiseen 
hierontaan, faskiakäsittelyyn ja te-
rapeuttiseen harjoitteluun. Pasilan 
Fysioterapiassa on käytössä Rans-
kassa valmistettu LPG-imurullaus-
laite, joka on erityisesti urheilijoi-
den suosiossa. 

Olen käyttänyt Bemer -verisuoni-
terapialaitetta viiden vuoden ajan ja 
suorittanut MBP- koulutuksen ve-
risuoniterapiaan, eli voin luennoi-
da aiheesta terveydenalan ammat-
tilaisille.

Suoritin Rastorin järjestämän 
Wellnessalan tutkinnon työn ohes-
sa ja valmistuin kesällä 2015. Kou-
lutuksessa sain paljon ravitsemus-
alan tietoa, jotta voin kokonaisval-
taisesti auttaa asiakkaitani.

Aloitan fysioterapian vastaanotot 
diabetesyhdistyksessä Kampissa 
marraskuun alusta aina perjantai-
sin kello 16–18. Vastaanoton pituus 
on 45 minuuttia. Ajanvaraukset yh-
distyksen toimiston numerosta.

Uskon voivani auttaa diabeetik-
koja tuki- ja liikuntaelinongelmissa 
ja myös verenkiertoelinongelmissa.

Terveyttä,
Hannu Puolakanaho

fysioterapeutti/pofy

Fysioterapeutti Hannu Puolakanaho 
sairastui ykköstyypin diabetekseen 
35-vuotiaana.TA
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Uusien analyysien mukaan 
diabetesta sairastavilla nai-
silla voi olla etenkin van-

hemmalla iällä jopa lähes 40% suu-
rempi riski sairastua vakaviin sydän-
peräisiin sairauksiin kuin diabetesta 
sairastavilla miehillä.

Metatutkimukset ovat tiedemaa-
ilmassa nyt suuressa huudossa. Eri-
tyisesti lääketieteen alalla on alettu 
tehdä metatutkimuksia, joissa käsi-
tellään valtavia aineistoja ja tulok-

sia menneiltä vuosikymmeniltä. 
Näissä tutkimuksissa käydään läpi 
vanhoja tutkimustuloksia ja artik-
keleita, joissa nämä tulokset on jul-
kaistu. 

Kun on ensin varmistuttu, että 
artikkeleiden löydökset ovat edel-
leen tieteellisesti valideja, aletaan 
kasata julkaisujen sisältämiä tulok-
sia yhteen. Näin saadaan kasattua 
jopa miljoonia ihmisiä käsitteleviä 
tutkimuskokonaisuuksia.

Tällaisista metatutkimuksista 
saadaan usein erittäin hyödyllistä 
tietoa, kenties jopa sellaisia yhte-
yksiä eri sairauksien välille, joita 
alkuperäisten tutkimusten tekijät 
eivät ole osanneet edes epäillä. 

Tulee kuitenkin muistaa, että 
aina tällainen yhteys ei ole todelli-
nen. Se, että eri sairaudet esiintyvät 
näennäisesti samoissa potilaissa ei 
vielä varmasti kerro näiden saira-
uksien suorasta yhteydestä. 

Metatutkimusten perusteella diabetesta sairastavilla naisilla saattaa olla 
miehiä suurempi riski saada vakavia sydänvaivoja.

Sukupuolittunut
sydäntautiriski
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Jotta tuloksesta voitaisiin var-
mistua sataprosenttisen varmasti, 
on löydettävä mekanismi, jolla yh-
teys toimii, ja sitä ei saada selville 
pelkästään meta-analyysejä teke-
mällä. 

Siitä huolimatta meta-analyysit 
voivat ainakin osoittaa suuntia, joi-
ta kannattaa mahdollisesti lähteä 
tarkastelemaan ja tutkimaan, etsi-
mään vastauksia syvemmin. 

Tuoretta tietoa
Kahdessa uudessa tutkimuksessa 
on nyt esitetty teoria diabeteksen ja 
eritoten naisten sydänsairausriskin 
kasvamisen välille. 

Nämä molemmat tulokset julkis-
tettiin European Association for 
the Study of Diabetes -konferens-
sissa (EASD), Tukholmassa, syys-
kuun puolessa välissä. 

Ensimmäinen tutkimus perehtyi 
peräti lähes 11 miljoonaan, 19 eri 
tutkimuksessa esiteltyyn, potilas-
tapaukseen. Näistä tutkimuksista 
tohtori Xue Dongin johtama tut-
kimusryhmä päätteli, että diabe-
testa sairastavilla naisilla on jopa 
lähes 40% suurempi riski sairastua 
akuuttiin sydänperäiseen sairau-
teen, kuten sydänkohtaukseen tai 
angina pectorikseen verrattuna 
diabeetikkomiehiin. 

Alkuperäisten tutkimusten ma-
teriaali oli peräisin Yhdysvalloissa, 
Euroopassa sekä Kiinassa tehdyistä 
tutkimuksista.

Samansuuntaiseen tulokseen pää-
tyi myös tohtori Giuseppe Seghierin 
johtama tutkimus, jossa tutkittiin 
Italian Toscanan alueen sairaaloiden 

sydänperäisistä sairauksista kärsi-
neiden potilaiden potilaskertomuk-
sia vuosien 2005–2012 aikana. 

Sairauksiin luettiin akuutti sy-
dänkohtaus, iskeeminen halvaus 
sekä sydämen vajaatoiminta. 

Tutkijat huomasivat, että diabe-
testa sairastavien naisten riski sai-
rastua nimenomaan akuuttiin sy-
dänkohtaukseen oli huomattavasti 
korkeampi kuin diabetesta sairas-
tavien miesten. 

Naisten riski oli keskimäärin noin 
34 % suurempi. Muissa edellä mai-
nituissa verisuoniston sairauksissa 
tutkimus ei havainnut merkittävää 
eroa diabetesta sairastavien naisten 
ja miesten välillä. 

iällä suuri merkitys
Tarkempi tutkimus paljasti kui-
tenkin, että nimenomaan naisten 
kohdalla iällä on suuri vaikutus. 
Akuutin sydänkohtauksen riski 
diabetesta sairastavalla naisella oli 
korkeampi koko aikuisiän ajan, 
mutta erityisen suuri ero naisten ja 
diabetesta sairastavien miesten ris-
kin välillä oli ikävuosien 45–54 väli-
senä aikana. Tuolloin naisten riskin 
ero miehiin verrattuna oli suurim-
millaan. Ero diabetesta sairastavien 
naisten ja miesten välillä supistui 
hiukan vanhemmiten.

Samoin huomattiin, että vaikka 
koko aikuisikää tarkasteltaessa dia-
betes ei kasvattanut naisten riskiä 
iskeemiseen halvaukseen tai sydä-
men vajaatoimintaan, ero huomat-
tiin tietyssä ikäryhmässä: 55 vuo-
den iän jälkeen. Tämän iän ylitet-
tyä naisten riski näihin sairauksiin, 

diabetesta sairastaviin miehiin ver-
rattuna, nousi 36% iskeemisen hal-
vauksen suhteen ja 66% sydämen 
vajaatoiminnan kohdalla.

Tutkijat eivät osanneet esittää ar-
veluja vielä mistä tämä ero diabe-
testa sairastavien miesten ja nais-
ten välillä johtuu. Tämä vaatiikin 
tarkempaa tutkimusta, jota toivot-
tavasti myös tehdään mahdollisen 
yhteyden löytämiseksi ja sen meka-
nismin selvittämiseksi. 

Yleisesti ei-diabeetikkomiesten 
kokonaisriski sairastua sydän-
peräisiin sairauksiin mainituissa 
ikäryhmissä on naisia korkeampi 
johtuen monista tekijöistä. Tutki-
joiden mukaan onkin tärkeää ot-
taa nämä tulokset huomioon poh-
dittaessa diabeetikkojen sydämen 
terveyden seurantaa. 

Elintavoilla ja oikealla lääkityk-
sellä on erittäin suuri merkitys 
kokonaisriskiin, joten diabetesta 
sairastavien ja heitä hoitavien lää-
käreiden on syytä kiinnittää niihin 
entistäkin enemmän huomiota. 

Marko Uutela

Lähteet:
Xue Dong, et al. Studies covering 11 million 
patients show diabetic women around 40 
percent more likely to suffer severe heart 
problems than diabetic men. european As-
sociation for the Study of Diabetes (eASD) 
in Stockholm. Diabetologia news release, 
sept. 2015.
(http://www.eurekalert.org/pub_
releases/2015-09/d-sc1091315.php)
Seghieri, G. et al. Diabetic women at 34 per-
cent higher risk of heart attack than diabetic 
men as they age. european Association for 
the Study of Diabetes (eASD) in Stockholm. 
Diabetologia news release, sept. 2015.
(http://www.eurekalert.org/pub_
releases/2015-09/d-dwa091315.php)
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▲

Influenssatartunta  
altistaa sydän- 
kohtauksille – rokote  
pienentää riskiä 

Influenssatartunnan saaneet ovat 
suurentuneessa vaarassa sairastua 
sydänkohtaukseen, mutta vaaralta 
voi mahdollisesti välttyä ottamalla 
influenssarokotteen. Tuoreen aust-
ralialaistutkimuksen perusteella in-
fluenssarokote pienentää sydänkoh-
tausriskiä myös terveillä.

Rokotteiden on tiedetty suojelevan 
riskiryhmäläisiä uusilta sydänoireil-
ta, mutta tätä ennen ei ole ollut sel-
vää tapahtuuko sama myös muussa 
väestössä.

Heart-lehdessä julkaistut tulokset 
perustuvat 16 tutkimuksen aineistoi-
hin, ja niiden perusteella influenssa 
ja muut hengitystieinfektiot nostavat 
sydänkohtausriskin hetkellisesti kak-
sinkertaiseksi. Influenssarokotteen 
ottavien sairastumisriski on puoles-
taan kolmanneksen pienempi kuin 
niiden, jotka eivät ota rokotetta.

Rokotteisiin liitetty suojavaikutus 
on samaa tasoa kuin kolesterolilääk-
keiden tai verenpainelääkkeiden, 
joten influenssarokotteilla voisi olla 
suuri merkitys sydänoireiden ehkäi-
syssä. Etenkin tämä koskee iäkkäitä 
sydänpotilaita.

Suomessa influenssarokotus on 
maksuton yli 65-vuotiaille, riskiryh-
mäläisille kuten sydänsairauksia tai 
diabetesta poteville sekä 6–35 kuu-
kauden ikäisille lapsille ja raskaana 
oleville. Myös terveydenhuollossa 
työskentelevät, vakavalle sairastu-
misella alttiiden läheiset sekä va-

rusmiespalvelukseen astuvat saavat 
ilmaisen rokotuksen. Ilmaisuudesta 
huolimatta rokotus jää valtaosalta 
ottamatta. 

Vyötärölihavuus  
mahdollisesti suolisto-
syöpien riskitekijä

Ylipainoisuus voi vuosien varrella 
suurentaa paksu- ja peräsuolisyöpi-
en riskiä, Harvardin yliopiston tut-
kimus osoittaa. Tulosten perusteella 
vyötärölihavuus on suolistosyöpien 
riskitekijä etenkin miehillä.

Miehillä paksu- ja peräsuolisyö-
vän ja vyötärölihavuuden yhteys 
havaittiin riippumatta miesten pai-
noindeksistä, joten vaikuttaisi sil-
tä, että vyötärölihavuus tai jokin 
siihen liittyvä seikka on suurempi 
syöpäriskitekijä kuin pelkkä liha-
vuus. Naisilla vyötärölihavuuden ja 
suolistosyöpien yhteys katosi, kun 
analyysissä huomioitiin heidän pai-
noindeksinsä.

Tutkimuksessa potilaita seurattiin 
yli kahdenkymmenen vuoden ajan, 
joten tutkijat pystyivät myös selvit-
tämään painon muutosten yhteyksiä 
syöpäriskiin.  Tulokset viittasivat sii-
hen, että vyötärönympäryksen kasvu 
suurensi sairastumisriskiä miehillä. 
Verrattuna miehiin, joiden vyötärö 
pysyi ennallaan, yli 10 senttimetrin 
lisäys vyötärön ympärysmitassa suu-
rensi sairastumisriskiä 60 prosenttia.

Lihavuus on yhdistetty suolisto-
syöpien kehittymiseen aiemminkin, 
mutta nyt saadut tulokset laajentavat 
näyttöä etenkin vyötärölihavuuden 
osalta. 

Suolistosyövät ovat kolmanneksi 
yleisin syöpätyyppi maailmassa. Ne 
ovat usein kohtalokkaita, joten tarve 
ehkäisykeinoille on suuri.

Lapsuusiän infektiot 
yhteydessä metaboliseen 
oireyhtymään aikuisena

Sairaalahoitoa vaativat infektiosai-
raudet saattavat suurentaa lapsen 
riskiä sairastua metaboliseen oireyh-
tymään aikuisena.

Pediatrics-lehden julkaisemat tu-
lokset osoittavat, että alle viisivuoti-
aana sairaalahoitoa vaativan infekti-
on sairastaneet ovat aikuisena lihavia 
noin puolitoista kertaa todennäköi-
semmin kuin muut lapset. Heille 
kehittyy myös muita todennäköi-
semmin metabolinen oireyhtymä. 
Yhteys on sitä voimakkaampi mitä 
useampia infektioita lapsi sairastaa.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä 
aiemmissa tutkimuksissa on löydetty 
myös yhteys lihavuuden ja varhais-
lapsuudessa syötyjen antibioottikuu-
rien väliltä. Antibiooteilla hoidetaan 
infektiosairauksia, joten on mahdol-
lista, että osa nyt saaduista tuloksista 
selittyy antibioottien vaikutuksilla. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 1 400 
suomalaista 30–45-vuotiasta, joiden 
terveystietoja on kerätty lapsuudesta 
saakka. 

Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa 
tilaa, jossa yhdistyvät vyötäröliha-
vuus, poikkeava glukoosi- ja rasva-
aineenvaihdunta sekä kohonnut ve-
renpaine. Metabolista oireyhtymää 
potee joka kolmas keski-ikäinen 
suomalainen.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
Uutistarjotin
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Uutistarjotin

Sokerilimut  
maailmanlaajuinen  
terveysongelma

Vuosittain mahdollisesti jopa 200 000 
ihmistä menehtyy sokeroitujen vir-
voitusjuomien aiheuttamiin saira-
uksiin. Merkittävin sokerilimujen 
terveyshaitta on ylipainoisuus, joka 
lisää mm. diabeteksesta ja sydänsai-
rauksista johtuvia kuolemia.

Circulation-lehdessä julkaistu tut-
kimus on erittäin mielenkiintoinen, 

sillä se on ensimmäisen 
yritys kartoittaa sokeroi-
tujen virvoitusjuomien 
terveyshaittoja eri puolilla 
maailmaa. Tutkimuksessa 
hyödynnettiin aiempien 
tutkimusten aineistoja.

Tulosten perusteella so-
kerilimuihin liitetyistä yli 180 000 
vuosittaisesta kuolemasta 73 pro-
senttia aiheutuu diabeteksesta, 24 
prosenttia sydän- ja verisuonitau-
deista ja loput syövistä. 

Sokerijuomiin liitetystä kuolleisuu-
desta 5 prosenttia sijoittui köyhiin 
maihin, 71 prosenttia keskituloisiin 
ja 24 prosenttia rikkaisiin maihin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat 
sokeroitujen virvoitusjuomien ter-
veyshaittojen ulottuvan lukuisiin 
väestöihin eri puolilla maapalloa. 
Käytännössä sokerijuomien vaikutus 
ei kuitenkaan ole kovin suuri ja lo-
pulta ne selittävät vuosittain vain 0,2 
prosenttia kaikista kuolemantapauk-
sista, tutkijat kirjoittavat. 

Sokeroitujen juomien lisäksi hyvin 
monet muut elintavat ja ympäristöte-
kijät vaikuttavat sydäntautien, diabe-

teksen ja syöpien kehittymiseen, jo-
ten tutkimuksen tuloksiin kannattaa 
suhtautua pienellä varauksella.

D-vitamiinin puutos ja 
geenit lisäävät yhdessä 
silmänpohjan  
ikärappeumaa

Liian vähän D-vitamiinia saavat iäk-
käät ovat suurentuneessa vaarassa 
sairastua silmänpohjan ikärappeu-
maan, mutta erityisessä vaarassa ovat 
tiettyjä geenimuotoja kantavat. Heil-
lä D-vitamiinin puutokseen liittyvä 
sairastumisriski on suuri.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuk-
sen mukaan silmänpohjan ikärap-
peuman riski on noin seitsemän ker-
taa suurempi henkilöillä, jotka kan-
tavat kahta ikärappeumalle altistavaa 
geenimuotoa ja joiden veren D-vi-
tamiinipitoisuus jää alle 30 nmol/l. 
Heitä verrattiin samanikäisiin, joilla 
ei ollut geneettistä alttiutta eikä D-
vitamiinin vajausta.

Alle 30 nmol/l:n D-vitamiini-
pitoisuus on lähellä vakavaa 
puutosta ja vaatii ehdot-
tomasti D-vitamiinilisien 
syömistä. Suomessa D-vita-
miinin saantia pidetään riit-
tävänä, kun sen pitoisuus veressä 
on 50–75 nmol/l.

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat 
mielenkiintoisia, sillä ne osoittavat 
aiemmissa tutkimuksissa D-vitamii-
nin vajaukseen liitetyn silmänpohjan 
ikärappeumariskin riippuvan siitä, 
minkälainen geneettinen alttius po-
tilaalla on. Tiedon avulla voi mah-
dollisesti tunnistaa paremmin, ketkä 

iäkkäät ovat suurimmassa sairastu-
misvaarassa.

Silmänpohjan ikärappeuma on 
yleisin näkövammaisuutta aiheuttava 
sairaus länsimaissa. Jonkinasteinen 
silmänpohjan ikärappeuma kehittyy 
yhdelle kymmenestä ja vaikea muoto 
yhdelle sadasta yli 60-vuotiaasta. Sii-
hen ei ole parantavaa hoitoa,.

Testosteronivalmisteet 
eivät lisää miesten  
ateroskleroosia

Monet iäkkäät miehet käyttävät tes-
tosteronivalmisteita ikääntymiseen 
liittyvien vaivojen hoitoon, mutta 
niiden on pelätty suurentavan mies-
ten vaaraa sairastua sydänsairauk-
siin. Tuoreen yhdysvaltalaistutki-
muksen perusteella vaikutuksia ei 
näy ainakaan miesten valtimoissa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tes-
tosteronilisien mahdollisia sydän- ja 
verisuonivaikutuksia selvitettiin etsi-
mällä 300 testosteronivajeesta kärsi-

vän miehen kaula- ja sepelvalti-
moista merkkejä sydän- ja ve-

risuonioireita aiheuttavasta 
ateroskleroosista. Puolet 
miehistä sai kolmen vuoden 

ajan päivittäin testosteroni-
lisiä ja puolet lumevalmistetta.
Kun tutkijat vertasivat tutkimuk-

sen alussa saatuja mittaustuloksia 
seurannan päätteeksi tehtyihin mit-
tauksiin, osallistujien kaulavaltimoi-
den sisäpinnoissa tai sepelvaltimoi-
den kalkkeutumisessa ei havaittu 
mainittavia eroja riippumatta siitä 
olivatko miehet saaneet testosteronia 
vai lumevalmistetta.
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Tiedämme, että säännöllinen 
liikunta ennaltaehkäisee 
merkittävästi pitkäaikaisia 

elämäntapasairauksia. Yllättävän vä-
hän on kuitenkin tutkittu, mikä vai-
kutus on eri ikäkausien liikunnalla 
tai urheilulla terveyteen pitkän ajan 
tähtäimellä. 

Tutkimusryhmämme pyrki selvit-
tämään, suojaako miesten nuoruus-
vuosien huippu-urheilu tyypin 2 
diabetekselta, kohonneelta verenpai-
neelta tai metaboliselta oireyhtymäl-
tä myöhemmällä iällä.

Vuonna 2008 terveystutkimukseen 
osallistui 599 henkilöä, joista 392 oli 
huippu-urheilijoita ja 207 verrokke-
ja. Huippu-urheilijat olivat edusta-
neet Suomea ainakin kerran maaot-
teluissa, EM- tai MM-kilpailuissa tai 

Olympialaisissa vuosien 1920–1965 
aikana. 

Urheilijat jaettiin nuoruusiän ur-
heilu-uran perusteella kestävyys-, 
joukkue- ja voimaurheilijoihin. 
Huippu-urheilijoille valittiin verrokit 
armeijan A1-miehistä. 

Tutkimus käsitti laajat laboratorio-
kokeet, terveystarkastuksen sekä ky-
selykaavakkeiden täytön.

Ikääntyneillä, keski-ikä 73 vuotta, 
mieshuippu-urheilijoilla oli suuntaus 
alhaisempaan tyypin 2 diabeteksen 
riskiin kuin saman ikäisillä verro-
keilla. Lisäksi ikääntyneillä huippu-
urheilijoilla oli alhaisempi kohon-
neen verenpaineen ja metabolisen 
oireyhtymän riski kuin verrokeilla. 

Kehon koostumus –mittauksen 
perusteella ikääntyneillä huippu-ur-

heilijoilla oli merkittävästi alhaisem-
pi kehon rasvaprosentti kuin verro-
keilla. Huippu-urheilijat säilyttivät 
fyysisesti aktiivisen elämäntavan 
myöhemmällä iällä paremmin kuin 
verrokit.

Tutkimuksemme perusteella ura 
mieshuippu-urheilijana näyttää 
suojaavan tyypin 2 diabetekselta, 
kohonneelta verenpaineelta sekä 
metaboliselta oireyhtymältä myö-
hemmällä iällä. Lisäksi myöhemmän 
iän fyysisesti aktiivinen elämäntapa 
näyttää suojaavan edellä mainituilta 
sairauksilta. 

Merja Laine
Kirjoittaja aloitti juuri yhdistyksen 

uutena lääkärinä. Tutkimus oli 
hänen väitöskirjatyönsä.

Urheilun terveysvaikutus kestää kauan
Suojaako nuoruusvuosien runsas liikunta tyypin 2 diabetekselta, 
kohonneelta verenpaineelta tai metaboliselta oireyhtymältä 
myöhemmällä iällä?

Paavo Nurmi tuo olympiasoihdun stadionille Helsingissä vuonna 1952.
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Työharjoittelussa PSDY:n toimistolla

Opiskelen tällä hetkellä merko-
nomiksi, Kauppiaitten Kaup-

paoppilaitos Mercuriassa. Valmistun 
ensi keväänä, joten olen töissä täällä 
tammikuun loppuun asti.

Halusin suorittaa työharjoittelun 
sellaisessa paikassa missä oppisin 
paljon ja saisin työkaluja työelämään, 
joten kävelin yhdistyksen ovesta si-

sälle ja kysyin työharjoittelupaikkaa 
ja tällä sitä sitten ollaan. 

Itse diabetes on lähellä sydäntäni, 
sillä äidiltäni löytyy 2. tyypin diabetes 
ja kummipojaltani 1. tyypin diabetes. 
Opin diabeteksesta ja diabeetikoista 
täällä koko ajan ja mielenkiintoni ai-
heeseen kasvaa päivä päivältä.

Työtehtäviini kuuluu pääasiassa 

toimistossa ja myymälässä työsken-
tely, mutta välillä tulee komennuksia 
eri messuille tai muihin tapahtumiin, 
joissa kerron yhdistyksen toiminnas-
ta ja jaan materiaalia. Lisäksi päivi-
tän yhdistyksen facebook –sivuja.

Tervetuloa käymään, yhdistyksessä 
näemme!

Jenna Tarvainen

Yhdistyksessä tarjolla perinteiset

Joulukahvit
tiistaina 15.12. kello 12–18

 eri tuote-esittelijöitä paikalla, tervetuloa!

osoite: Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
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Tietoa tapahtumista
erilaisista tapahtumista ja ryhmistä ilmoitetaan Kiteen lisäksi
• yhdistyksen internetsivulla http://www.psdiabetes.fi 
• Facebook-sivuilla Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry www.facebook.com/psdyry 
• Sähköpostin jakelulistalla, jolle voit liittyä lähettämällä sähköpostia os. toimisto@psdiabetes.fi 

▲

Tapahtumat

Luennot
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen luennot pide-
tään pääsääntöisesti Kampin palvelukeskuksessa, juhla-
salissa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki. Poikkeukset 
paikan suhteen mainitaan luennon kohdalla. Tilaisuudet 
ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

12.11. torstai kello 17.00 ”Insuliinihoidon syntymäpäivä”, 
insuliinin tarina sen synnystä tähän päivään, LT, diabeto-
logi Markku Saraheimo, Kampin palvelukeskuksen juh-
lasali, Salomonkatu 21. B, Helsinki.
19.11. klo 16–19 Helsingin kaupunki järjestää luennon 
Kampin palvelukeskuksessa. Tilaisuuden yhteyshenkilö 
Agata Linna 040 754 9686.
Sisältö:
15.30 pääsee tilaan
16.00 tilaisuus alkaa, tervetulosanat, terveydenhoitaja
16.05 Uhkaako diabetes ja valtimotaudit? Lääkäri Outi 
Seppälä
17.05 jaloittelutauko
17.15 Elämäntapamuutos ja motivaation ylläpitäminen, 
liikunnanohjaaja
17.45 Hyvä ruoka ja pienempi diabetesriski, ravitsemus-
terapeutti
18.30 Keskustelua ja kysymyksiä luennoitsijoille
18.45 Tilaisuus päättyy

23.11. maanantai kello 16.00 Krooninen kipu - kokonais-
valtaisesti toimintakykyä heikentävä kokemus, jalkatera-
peutti Joni Nieminen

Osalla meistä kipu kroonistuu ja osalla ei. Miksi näin käy? 
Arviolta joka viides aikuinen kärsii kroonisesta kivusta, 
joka vaikuttaa päivittäin heikentäen heidän toimintaky-
kyään ja arkeaan. Kroonisesta kivusta kärsivillä ihmisillä 

on paljon erilaisia opittuja käyttäytymismalleja, käsityk-
siä ja uskomuksia sekä negatiivisia tunteita. Ne eivät ole 
erillisiä osia vaan pikemmin osa kokonaisuutta nimeltä 
krooninen kiputila. Tule kuuntelemaan ja keskustele-
maan kroonisista kiputiloista.

Luennon jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous. Esityslista on lehden takakannessa.

2.12. keskiviikko kello 17.00 Osteoporoosi: sen syyt ja 
synty, miten se liittyy muihin sairauksiin ja miten sitä voi 
ehkäistä. Luennoitsijana Tiina Sarparanta, ylilääkäri, ki-
rurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

18.1.2016 kello 17.00 Miten hyödynnät teknologiaa omas-
sa hoidossasi ja hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa? 
Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan. Alussa luennoitsi-
jana Markku Saraheimo, LT, diabetologi.  
Markku on usean vuoden ajan perehtynyt eri laitteiden hyö-
dyntämiseen diabeetikon omahoidon tukena. Miten hyö-
dyntää nykyteknologiaa, kuten verensokerimittaria, älypu-
helimia, tietokonetta, tablettia tai muuta vastaavaa terveyte-
si parantamiseksi. Samalla kuulet viimeisimmät keksinnöt, 
uusimmat sovellukset ja Markku raottaa myös tulevaa. Yh-
dessä olemme vahvempia myös teknologian puolella!

Vantaa: Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat jär-
jestävät tiistaisin Myyrmäen terveysaseman auditoriossa, 
1. krs. Jönsaksentie 4, Vantaa. Tilaisuudet ovat maksut-
tomia. Ilmoittautumiset alla oleviin Vantaan luentoihin 
terveydenhoitajalle puhelimitse ma–ti, to–pe klo 12–13 
välisenä aikana: A -tiimi 8393 5264, B –tiimi 8393 5265.

10.11. klo 8–9.30  Lääkäri ja suuhygienisti
17.11. klo 8–9.30  Ravitsemusterapeutti ja  
 depressiohoitaja
24.11. klo 8–9.30  Fysioterapeutti ja jalkojenhoitaja
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1.12. klo 8–9.30  Terveydenhoitaja ja Pääkaupunkiseudun  
 Diabetesyhdistyksen toiminnan esittely

Juha Nurmela kertoo liikkumisesta, ultralikkumisesta ja 
kuinka se onnistuu diabeetikolta 25.11.2015 Kirkkohar-
jun koululla auditoriossa os. Kirkkotallintie 6 A, 02400 
Kirkkonummi klo 17.30. Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 
17.00–17.30 (Paikkaa ei ole vielä varmistettu, mutta teh-
dään varaukset mahdollisimman pian, paikka vahviste-
taan omilla verkkosivuilla, jonka osoite on www.kirdi.fi)

Vertaistukikerhot/-ryhmät
Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syys-
kuusta joulukuulle. 

Maanantaikerho 
Joka toinen pariton maanantai klo 12–14, 14.12 saakka 
ja jatkuu 11.1.2016 paikka Kampin palvelukeskus, Salo-
monkatu 21 B, Helsinki, 1. kerros, Famu -huone. Yhteys-
henkilö Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho
Kerho kokoontuu joka tiistai kello 13–15, 7.12.2015 saakka 
ja jatkuu tammikuussa 12.1. yhdistyksen toimitilassa, Mal-
minkatu 24 D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. 
Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puhelin 040 521 7609.

Kontulan vertaistukikerho
Keskiviikkoisin kello 13–15. Kontulan palvelutalossa, 
Klubitilassa, Kontukuja 5, Helsinki. Ryhmää vetää Eija 
Marttinen. Tervetuloa!

Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelu-
talo joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12–15. Yri-
tämme saada tapaamisiin luennoitsijoita ja muutenkin 
keskustelemme diabeteksesta ja päivän tapahtumista. 
Keväällä ja syksyllä käymme yhden kerran esimerkiksi 
teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilö Kaija Siltala, pu-
helin 040 540 3343.

Tikkurilan vertaistukikerho 
Kerho kokoontuu Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirin-
ne 4. Tikkurila, kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 

15.30–18.00. Kahvitarjoilun lisäksi saa tietoa ja tukea dia-
betekseen. Teemme retkiä ja matkoja yhdessä.  Käymme 
teatterissa ja rentoudumme kylpylässä. Jumpataan, ve-
nytellään, uidaan ja harrastetaan Asahi-terveysliikuntaa 
sekä tuolijumppaa. Vapaa pääsy. Yhteyshenkilö Tuula 
Natunen, p.040 0469 055, tuulanatunen46(at)gmail.com  

Hakunilan diabeteskerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistai-
na kello 18.00–19.30 Hakunilan kirkon kirjastossa, Ha-
kunilantie 48. Yhteyshenkilönä Anja Heiniölä, puhelin 
050 352 2583, anjaheiniola(at)gmail.com. Mielenkiintois-
ta ohjelmaa tiedossa: askartelua, luentoja, retkiä. 
Länsimäen kerholaiset tervetuloa mukaan toimintaan 
Hakunilan kerhoon. Lisätietoja Anja Heiniölä, p. 050 
3522 583, anja.heiniola(at)gmail.com, 

Myyrmäki  
Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen vii-
kon torstaina kello 14.00 Monitoimitila Arkissa, Liesitori 
1, Myyrmäki.  Keskustelemme muun muassa terveellises-
tä ruoasta ja liikunnasta. Yhteyshenkilö: Sirpa Ritvos, p. 
040 7083 018, sirpa.ritvos(at)gmail.com

Kirkkonummen kerho
Keskustelukerho edelleen kuukauden kolmas torstai, 
joulukuussa keskustelukerholaisille tarjotaan joulupuuro 
Kirkkonummen palvelukeskuksessa kello 13.00.

Espoon kerho
BETES-kahvila on vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille, 
läheisille ja riskiryhmään kuuluville vaihtaa ajatuksia ja 
kokemuksia. Välillä meillä on alustajia eri aiheista. Ko-
koontuminen joka toinen (parillinen) maanantai 7.12. 
saakka ja jatkuu 11.1.2016 kello 17–19. Paikkana Espoon 
Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman kabinet-
ti Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo. 
Yhteyshenkilö Betes-kahvilassa on Osmo Tuppurainen 
puhelin 040 703 2224. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Tapahtumat

Matinkylä 
Kylämajalla, osoitteessa Matinkatu 7, 02230 Espoo alkoi 
uusi vertaistukiryhmä 19.10. klo 18–20. Kokoontuu nyt 
alkajaisiksi kerran kuukaudessa: 16.11. ja 18.1.2016 seu-
raavat kokoontumiset ilmoitetaan Kide 1 2016. Tervetu-
loa mukaan, jutellaan diabeteksesta ja muustakin. Yhte-
yshenkilö Marita Lassila marit.lassila@gmail.com.
Muistathan nopeimmat tiedotuskanavat: www.facebook.
com/psdyry, www.psdiabetes.fi ja d1perheet@gmail.com
 

Perhekerhot ja -tapahtumat
Espoo
Perhekerho Mankkaan asukaspuistossa kello 18–19.30.  
Tarjolla iltapalaa. Osoite on Vanhan-Mankkaankuja 2 A. 
Paikalle pääsee busseilla 15, 18, 35, 43, 109 ja 110. Lähellä 
Alepa, asukaspuisto jää sen taakse. Edustalla on parkki-
paikkoja, lähimmät Kokikyläntien puolelta käännyttäes-
sä. Lämpimästi tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia 
ja näkemyksiä diabeetikkolapsiperheiden arjesta!
Täällä myös lapset tapaavat ja tutustuvat toisiin diabee-
tikoihin. Kerhon vetäjä: Inkeri, inkku.marttila@gmail.
com, 040 5050 233. 

Kirkkonummi
Länsi-Uudenmaan diabeetikkoperheet kokoontuvat Kirk-
konummella, seurakunnan kerhotiloissa Laajakalliossa 
(osoitteessa Tarutie 1 C) klo 18–20, kysy kokoontumisajat 
ryhmän vetäjältä. Tiedustelut sähköpostitse diabetesperhe.
lu@hotmail.fi , tai 040 930 6773 / Riina Kanerva.

Vantaa
Perhekerho on avoin kaikille lapsidiabeetikoille, heidän 
perheilleen ja läheisilleen. Kerhosta saat vertaistukea, 
ymmärrystä, kannustusta ja mahdollisesti uusia ystäviä. 
Kerhossa on tarjolla pientä välipalaa. Perhekerho kokoon-
tuu Vapaaehtoistalo Violassa, Orvokkirinne 4 (Tikkurilan 
neuvolan vieressä). Perhekerhoa vetää Niina Lammela, pu-
helin 050 589 6358. Sähköposti vantaaperhekerho@gmail.
com  Lämpimästi tervetuloa! Facebookiin on perustettu 
perhekerholle oma ryhmä Vantaan D-perhekerho.

Helsinki 
Nykyisten kerhon vetäjien omat lapset ovat kasvaneet jo 
niin isoiksi, että tarvitsemme uusia perhekerhon vetäjiä 

Helsinkiin. Oletko kiinnostunut vetämään perhekerhoa? 
Opastamme alkuun. Ole yhteydessä yhdistykseemme toi-
misto@psdiabetes.fi.

Liikuntaryhmät
Liikuntaryhmiä Itä-Vantaalla
Ryhmät jatkuvat marraskuun loppuun, vapaita paikkoja 
on jokaiseen ryhmää.
Maanantaisin
Hikijumppa Reakolanmäen koululla klo 19:00–20:30 
25 € kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puh 040 511 
6298 tai jaakko.vastamäki@kolumbus.fi
Tiistaisin 
Vesijumppa Havukosken palvelutalo klo 16:00–17:00,  
60 € kausi. 
Keskiviikkoisin
Vesijumppa Havukosken palvelutalolla klo 17:00–18:00, 
18:00 -19:00, 60 € kausi.
Kuntosali Havukosken palvelutalo klo 16:00–117:00, 
17:00 -18:00, 25 € kausi.
Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puh 040 511 6298 tai 
jaakko.vastamäki@kolumbus.fi
Torstaisin
Venyttely ja tuolijumppa Havukosken nuorisotalo klo 
13:00–14:00, 20 € kausi. Yhteyshenkilö Marja Mäkinen, 
marjamummo1@gmail.com
Perjantaisin 
Kuntosali Koivukylän vanhustenkeskus klo 8:00–9:00 ja 
9:00–10:00, 30 € kausi. Yhteyshenkilö Kari Koho puh 050 
091 2592 tai kari.koho@elisanet.fi 

Vesiliikunta
Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa jatkuu 5.1.2016 klo 
14.10. 23.3. saakka, jonka jälkeen siirrymme hetkeksi 
muualle (halli menee remonttiin) Hinta 75 euroa kausi 
(sisältää kaikki maksut). Ilmoittautumiset Raija Härönoja 
puhelin 050 323 2035, muutama paikka vapaana.

Myyrmäen uimahalli maanantaisin klo 15.00–15.30
Myyrmäen vesijumpan syyskausi alkaa 7.9. ja kertoja on 
12. Ilmoita osallistumisestasi jo hyvissä ajoin myös van-
hat kävijät. Yhteyshenkilö Virpi Hildén puhelin 050 347 
5435, virpi.hilden(at)pp2.inet.fi
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Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 19.30–20.00, hin-
ta 50 euroa/12–15 kertaa (täynnä, kysy peruutuspaikkoja 
Maritalta) ja torstaisin kello 14–14.30/15 kertaa (tilaa on, 
tervetuloa). Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marita Las-
sila, marit.lassila@gmail.com, puhelin 050 365 4966. 

Lentopalloa
PS-lentis pelailee syyskuusta vappuun sunnuntaisin klo 
19–21 Kisahallilla Töölössä lentopalloa ”pehmo” -sään-
nöin. Porukassa on 20–75 -vuotiaita naisia ja miehiä. Tär-
keintä on liikkuminen, ei hampaat irvessä pelaaminen. 
Yhteyshenkilö on Kari Kortelainen 040 342 4340.

Asahi
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4, Tikkurila (Van-
taa) perjantaisin klo 10.00–10.30.

Kuntosali
Vantaa: Kuntosali Koivukylän Vanhustenkeskuksessa 
Karsikkokuja 13 perjantaisin klo 8.00–10.00. Ilmoittau-
tua voi Ritva Sarkkiselle puhelin 050 300 2018.
Espoo: Kannunsillan väestösuoja, keskiviikkoisin kello 
17.30–19.00. Pari osallistujaa mahtuu vielä mukaan. Il-
moittautumiset marit.lassila@gmail.com. 

Sauvakävely 
Löytyisikö joku halukas vetämään sauvakävelyä Espoon 
keskuksessa? Voit itse päättää päivän ja kellonajan. Mie-
luummin kuitenkin illemmalla, jotta halukkaat työssäkäy-
vät pääsevät mukaan. Ota yhteys marit.lassila@gmail.com  

Yhteistoimintaa yli yhdistysrajojen: 
Esimerkiksi Espoon Ladulla on tiistaisin klo 14 sauva-
kävelyryhmät, jotka lähtevät parittomina viikkoina Es-
poonlahden uimahallilta ja parillisina viikkoina Tapiolan 
uimahallilta. Sauvakävelyä harrastetaan leppoisasti, joten 

aloittelijatkin ovat tervetulleita mukaan. Ollaan lempei-
tä itseämme kohtaan. Tavoitteena on noin tunnin kävely 
kauniissa maisemissa. Ilmoittaudu mukaan: sipsukopo-
nen@hotmail.com, puhelin 050 564 9365.

Keilaamaan–ei ikärajaa!
Leppävaara, Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellossa.
Joka viikko torstaisin 12.30–14.00. Omakustannehinta 
(hallin päivähinta). Ilmoitathan tulostasi mielellään vuo-
rokautta ennen Jaakko Messala gsm 040 733 4386 tai Lilja 
Mitlöhner gsm 040 545 7078.

Retket/matkat/tapahtumat
Helsingin alueosasto on mukana Vanhalla Ylioppilasta-
lolla vapaaehtoistyön messuilla 3.12. kello 14–18.

Helsingin alueosaston retki 
Joulumarkkinoille Porvooseen
12.12.2015 teemme retken Porvoon joulumarkkinoille. 
Vierailemme myös Brunberin tehtaanmyymälässä sekä 
Sipoon Gumbostrandissa Kunst&Form taide ja tapahtu-
ma keskuksessa. Täällä syömme lounaan, jossa on tarjolla 
erilaisia lämpimiä pataruokia, salaattia, itse tehtyä leipää 
ja juustoa. Paikka houkuttelee viikonloppuisin herkulli-
silla lounailla.
Lounaan jälkeen teemme Galleriakierroksen, jonka jäl-
keen palaamme kotiin noin 16.30–17.00 aikoihin.
Retken hinta on 32 euroa. Ilmoittautumiset 28.11 men-
nessä Raija Härönojalle 050-3232035.

12.12. Espoon alueosaston retki  
Porvooseen. (täynnä)
Tutki Espoon muita tapahtumia yhdistyksen sivuilta 
www.psdiabetes.fi, ne tulevat sinne heti kun tapahtumat 
varmistuvat. Työn alla ruokakurssi, Tuusulan ja Fiskarsin 
retket.

Joulumarkkinoille Lohjalle
Vantaan alueosasto järjestää jälleen perinteisen retken 
Lohjalle menneen ajan joulumarkkinoille sunnuntaina 
13.12.2015.
Aikataulu:
9.40  Mellunmäen metroasema
10.00  Tikkurilan asema museon edestä
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10.20  Martinlaakson asema
Menneen ajan joulumarkkinat on tunnelmallinen ja 
lämminhenkinen tapahtuma. Markkinakojuja on yli 230. 
Sieltä löytyy korkealuokkaisia tuotteita menneen ajan 
hengessä nykypäivän ihmiselle: käsitöitä, puuesineitä, 
keramiikkaa, lahjatavaroita, joulukoristeita, kynttilöitä, 
maatilojen tuotteita, jouluherkkuja ja leivonnaisia ym. Jos 
haluaa syödä, niin alueella on tarjolla monenlaista hyvää: 
keittoa, puuroa, glögiä, pipareita.
14.30 vierailu Alitalon viinitilalla, jossa nautitaan iltapäi-
väkahvit ja kinkkujuustosämpylät. Tilan viinimyymälästä 
voi ostaa kotiin viemisiksi viinejä ja siidereitä. 
Noin 16.30 paluu takaisin Vantaalle.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Ret-
ken hinta on 30 €, lapsilta 15 €. Ilmoittautumiset 13.11.15 
mennessä (myöhemmin voi tiedustella mahdollisia va-
paita paikkoja), ilmoittautuessasi kerro, miltä pysäkiltä 
tulet mukaan. Marjo Seppälä, marjo.seppala@pp2.inet.fi 
tai puh. 040 708 9542. Maksu tilille FI58 1745 3000 0153 
07, viite 1083 Vantaan alueosasto/Diabetesyhdistys

Muuta
Tutustu myös Kansallisen Diabetesfoorumin sivuihin 
osoitteessa http://www.diabetesfoorumi.fi/ , sieltä löydät 
kattavan paketin tietoa diabeteksesta.

▲

Tapahtumat

HELSINKI 
Maanantaina 25.1.2016 klo 17.00 
Kampin palvelukeskuksessa.
 
ESPOO 
20.1.2016 kello 17–19. 
Espoon Entresse kirjastossa. 
 

VANTAA 
Lauantaina 23.1.2016 klo 15–17
Leinikkitie 22, 01350 Vantaa
Kokouspaikka voi muuttua. Informoimme muutoksesta  
Vantaan Järjestöringin kotisivujen kautta. viola.nettisivu.org 
 
KIrKKONUMMI 
21.1.2016 kello 18 
Kahvila/Konditoria Rostassa  
Munkinmäentie 19, 02400 Kirkkonummi

Alueosastojen vuosikokoukset
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Jäsenten pyynnöstä vuosittainen jäsenmatkamme suun-
tautuu tulevana vuonna Italiaan, Gardajärven Sirmio-
neen pe 15.4.–pe 22.4.2016.

Hotelli Porto Azzurro sijaitsee nimensä mukaisesti lä-
hellä rantaa, tarkemmin pientä satamaa, Sirmionen van-
hassa kaupungissa. 

Huoneissa on ilmastointi, tallelokero, hiustenkuivain, 
puhelin, parveke tai terassi ja Wifi yhteys sekä puutarhas-
sa uima-allas, joka perinteisesti Italiassa ei ole lämmitetty. 
Huoneissa ei välttämättä ole jääkaappia, ja jos sen tarve 
on, niin siitä pitää mainita etukäteen.

Hotellin kotisivu löytyy osoitteesta: http://www.hotel-
portoazzurro.it/ENG/Home.asp?IDM=67 

Matka tehdään Finnairin suoralla reittilennolla Helsin-
gistä (klo 8.00) Milanoon, josta bussikuljetus hotellille 
(matkan pituus 172 km ja ajassa noin 2–2,5 tuntia). 

Lisäksi matkan hintaan kuuluvat Veronan retki, Gar-
dajärven kierros laivalla sekä Venetsian retki. Retkillä on 
mukana suomenkielinen opas. 

Tarjolla on myös liikuntaa eri muodoissa, vertaistu-
kikerhoja, diabeteshoitajan palvelut ja diabeteshoitajan 
luento. Matkalle mukaan lähtevät saavat tarkemman in-
fopaketin, lähettäkää sähköpostiosoitteenne toiminnan-
johtajalle tj@psdiabetes.fi. 

Matkan hinta on 1 300 € /henkilö turistiveroineen, ma-

joitus kahden hengen huoneessa (yhden hengen huoneita 
ei valitettavasti ole). 

Matka sisältää lennot, bussikuljetukset kohdemaassa, 
puolihoidon eli päivittäin aamupala ja illallinen, liikun-
taa, vertaistukikerhoja, yllä luetellut retket ja diabeteshoi-
tajan palvelut. Matkan ryhmäkoko on 30 henkilöä. Osa 
matkoista on jo varattu, mutta paikkoja on vielä jäljellä.

Ilmoittautumiset 15.12.2015 mennessä matkanjohtajal-
le Raija Härönojalle 050 323 2035.

Taustatietoa matkaa ajatellen
Italiassa on kaikki tai ei mitään -filosofia. Italialaiset ovat 
äänekkäitä, sydämellisiä, intohimoisia, välittömiä ja mu-
kavia ihmisiä. Italialaisten ominaispiirre on välittäminen 
ja herkkyys. Monetkaan heistä eivät puhu englantia, mut-
ta elekielelläkin selviää paremmin kuin hyvin. 

Italialaisten kanssa on se mukava asia, että ei tarvitse 
miettiä, mitä he ajattelevat, se tulee kyllä hyvin selväksi. 
Italialaiset tekevät yleensä kaiken samanaikaisesti ja se on 
hyvä tietää, jos haluat välttää ruuhkia. 

Italialaisilla ei yleensä ole allergioita ja sen takia he ovat 
välillä turistien kanssa ymmällään. He eivät tiedä mitä 
laktoositon tarkoittaa.

Aamupalaksi italialaiset itse usein ottavat vain cappuc-
cinon (vaahdotetun maitokahvin) croissantin kera, mut-

Jäsenmatka italian Gardajärvelle

➜



ta turisteille hotellit tarjoavat usein myös muuta ruokaa 
aamupalalla, kuten suoraan puusta poimittuja hedelmiä, 
riippuu tietenkin vuodenajasta.  

ei vain pizzaa ja pastaa
Italialaiset pitävät ja ovat kuuluisia erinomaisesta pastasta 
ja pizzasta, jotka nyt eivät ole diabeetikolle sitä parasta ra-
vintoa, mutta kannattaa kuitenkin maistaa. On siellä saa-
tavana myös muunlaista herkullista ruokaa, esimerkiksi  
raikasta salaattia, vihanneksia, lihaa, kalaa, kanaa ym. 

Lounas Italiassa nautitaan useimmiten kello 13–15 
välillä ja mikäli italialainen ei silloin saa kunnon ruo-
kaa, hän muuttuu vihreäksi, seuratkaapa vain. Lounas 
koostuu usein alku-, pää- ja jälkiruoasta, tosin nykyisin 

varsinkin nuorempi väki suurissa kaupungeissa syö vain 
yhden aterian. 

Lounaan päätteeksi otetaan usein espresso, pieni ja tu-
jakka ruokalusikallisen kokoinen annos mustaa kahvia. 
Lounaan päälle italialainen ei juo cappuccinoa.

Pääruokailu ajoittuu yleensä iltaan kello 19.30–22 väli-
selle ajalle. Illalla syödään pitkään, alkuruoka, pääruoka 
ja jälkiruoka. Ruokailu saattaa kestää useamman tunnin 
ajan. Silloin ollaan yhdessä ja vaihdetaan päivän kuulu-
miset. 

Ruokajuomana juodaan viiniä tai vettä, maitoa ei siellä 
kukaan aikuinen juo. 

Välimeren ruokavalio on useissa eri testeissä valittu 
yhdeksi terveellisimmäksi ruokavalioksi. Yhtenä syynä 

Soita numeroon 044-7778688 tai katso lisätietoa palvelusta osoitteesta www.neliapila.eu | Malminkatu 24 D, 00100 Helsinki

Jatkuva Neliapila-palvelun 
sisältö
• Sännöllinen tuki hoitohenkilökunnal-

tamme sovelluksen välityksellä.
• Lisää myös lääkitykset, ruokailut ja 

liikunnat palveluun. Kaikki tiedot 
tallentuvat omalle käyttäjätilillesi.

• Käytä palvelua älypuhelimella, tabletilla 
tai tietokoneella.

• Koe automaattisen verensokerimittarin 
(GlucoTel + mittaliuskat) helppous  
(100 ensimmäistä käyttäjää). 

• 3 kk ilmaiseksi (norm. 24,90 €/kk)

Tarjous PK-seudun 
diabetesyhdistyksen 
jäsenille
Ota käyttöösi omahoitopalvelu, jonka 
avulla saat säännöllistä tukea hoito-
henkilökunnaltamme ja voit helposti 
seurata hoitotasapainoasi.
Saat myös koekäyttöön verensokeri- 
mittarin mittaliuskoineen, joka 
automaattisesti lähettää mittaustiedot 
suoraan palveluun (vaatii yhteen-
sopivan Android puhelimen). 
Tarjous koskee vain Pääkaupunki-
seudun diabetesyhdistyksen jäseniä.       

+
(Tarjous voimassa 30.11.2015 asti)



pidetään erinomaista oliiviöljyä, jota käytetään kaikkialla 
ja runsaasti. Voita ei juuri käytetä. 

Tarkat ruoka-ajat
Italialaiset arvostavat ja rakastavat ruokaa ja puhuvat 
siitä taukoamatta. Mikäli kuitenkin yrität saada ravinto-
lasta ruokaa muulloin kuin ruoka-aikoina on se vaikeaa 
tai suorastaan mahdotonta, sillä ruoka-ajoista pidetään 
kiinni. 

Nälän yllättäessä ruoka-aikojen ulkopuolella, saa kau-
pasta jotain nopeaa helpotusta asiaan, mikäli kauppa ei 
satu olemaan siestalla. Usein kaupat ovat kiinni ruoka-
aikaan, sillä yhdessä perheen kanssa syöminen on italia-
laiselle tärkeää ja silloin laitetaan putiikki kiinni ja lähde-
tään syömään.

Italiassa on sekä ykkös- että kakkostyypin diabetesta, 
mutta hieman vähemmän kuin meillä Suomessa. Suomi 
on ykköstyypin diabeteksessa johtava maa suhteutettu-
na väkilukuun. Syytä ei tiedetä, mutta tutkitaan. Italiassa 
varsinkin iäkkäämpi väestö harrastaa kuntoliikuntaa pal-
jon vähemmän kuin meillä Suomessa.
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Markku Saraheimo
LT, diabetologi, sisätautien  
erikoislääkäri
• nuoruusikä diabeetikoilla
• diabetes ja verenpaine
• tyypin 1 ja 2 diabetes 

Klas Winell
LL, diabetologi
• diabeteksen kokonais valtainen hoito
• tyypin 1 ja 2 diabetes
Väitteli 2013 aiheesta ”Diabeteksen 
aiheuttamat sydän- ja verisuonisai-
raudet”

Tero Saukkonen
Lastentautien erikoislääkäri,  
diabetologi, dosentti
• lasten ja nuorten diabetes 
Teron vastaanotolle ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset lapset ja nuoret. 
Hänen kanssaan voi keskustella 
ajankohtaisista hoidon ongelmista tai tulla pitkäai-
kaisempaan seurantaan. 

Ilkka Vauhkonen
 LT, dosentti, endokrinologi
• diabeteksen erityispätevyys.
ilkka väitteli 2001 aiheenaan ”Varhai-
set sokeriaineenvaihdunnan häiriöt 
tyypin 2 diabeteksessa”. Vuonna 
2008 hänet nimitettiin endokrinolo-
gian dosentiksi. ilkalla on lisäksi diabeteksen hoidon 
erityispätevyys ja noin 20 vuoden kliininen kokemus 
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoidosta.

Johan Eriksson
LKT, dosentti, sisätautien- ja yleislää-
ketieteen erikoislääkäri
erikoisosaaminen: diabetes, lihavuu-
den hoito, verenpainetauti

Merja Laine
LT, diabetologi, yleislääketieteen 
erikoislääkäri
Merja Laine on hoitanut peruster-
veydenhuollossa sekä tyypin 1 että 
tyypin 2 diabeetikoita reilun 20 
vuoden ajan. Lisäksi hän on perehtynyt ylipainon, 
kohonneen verenpaineen sekä kolesteroliaineenvaih-
duntahäiriöiden hoitoon.

Diabetesvastaanotto

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

▲

Vastaanoton yhteydessä toimii myös pää-
kaupunkiseudun kattavin diabetestarvik-
keiden myymälä.

Jäsenille edullisemmat hinnat myymä-
lässä. ota jäsenkorttisi mukaan.

Mittaukset ajanvarauksella
•  Hemoglobiini (Hb), verensokeri (B-gluk), pitkäaikainen 

verensokeri (HbA1c), tulehdusarvot (CRP), kolesteroli-
paketti – ravinnotta (kokonaiskol., HDL, LDL, trigly.)

•  Albumiini/kreatiniini-suhde aamuvirtsasta munuais-
sairauden määrittämiseen

•  Verenpaine
•  Uniapnea-tutkimus

Riitta Linnanmäki-Rinne, diabeteshoitaja
Diabeteshoitajan vastaanotto yhdistyksessä ajanva-
rauksella. Luennot diabeteksesta, diabeetikoiden neu-
vonta ja ohjaus ovat keskeinen osa työtäni. ota reilusti 
yhteyttä, niin katsotaan mitä asialle on tehtävissä.

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

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

Erikoislääkärit yhdistyksen vastaanotolla
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Psykoterapia
Terapiamuotoina ovat kognitiivinen lyhytterapia ja 
ratkaisukeskeinen psykoterapia (eT), joissa käsitel-
lään yleisiä elämän ongelmia: masennus, pelot, 
kriisitilanteet, jännitys, vaikeat elämäntilanteet jne. 

Psykoterapeutti riitta rauhala on Kelan hyväk-
symä eli kävijät voivat saada psykoterapiaan tukea 
Kelan kuntoutusvaroista.

Vastaanotot ovat tiistai-iltaisin ja perjantaisin ja 
yksi käynti kestää 45 minuuttia. Muut ajat sovitaan 
erikseen.

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

virheasento?
• kovettumia, känsiä, kuiva iho kantapäissä?
• diabeetikon vuositarkastus edessä?
• halu tietää, miten jalkapohjasi kuormittuvat?
• liikerajoituksia tai lihasheikkoutta alaraajoissa?
• lihakset jumissa?
• kysymyksiä oikeanlaisista kengistä?
• tarve yksilöllisille pohjallisille?

Jos on sinulla on jokin yllä mainituista, varaa aika 
jalkaterapeutti Joni Niemiselle. 

Ravitsemusterapeutti
• ongelmia painonhallinnassa?
• korkea kolesteroli?
• munuaisten vajaatoimintaa?
• syömishäiriö?
• ruoka-aineallergia?
• heittelevätkö verensokeriarvosi hurjasti?

ravitsemusterapiasta on apua muun muassa näissä 
ongelmissa. ruokavalion suunnittelu auttaa myös 
verensokeritasapainon hallinnassa.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Berit Haglund 
antaa ravitsemusneuvontaa ja erityistieoa, myös ruot-
siksi. Vastaanotot sopimuksen mukaan. 

Fysioterapeutti 
Hannu Puolankaho, katso esittely sivu 13

Kaikki vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot

puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446
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Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki 
Puh. 010 231 9400
Sähköposti: toimisto@psdiabetes.fi  

tai laskutus@psdiabetes.fi

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. omaseurantavihkoja 

Opastamme myös tarvittaessa  
tuotteiden käytössä. 

Tarjouksessa 
jalkavoiteet

Diabetesmyymälä

▲
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KAMPIN KESKUS

U.K. katu

KAMPIN 
METROASEMA

DIABETESYHDISTYS

maanantai 10–16

tiistai 10–17

keskiviikko 10–16

torstai 10–15

perjantai 10–14

Myymälän aukioloajat

Jouluaattona ja uudenvuoden aattona suljettu.

23.12. liike sulkeutuu kello 14.00. 
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Yhdistyksen väki toivottaa

Rauhallista Joulua
sekä  

Onnea Uudelle Vuodelle 2016
Tarja, riitta, Piia, Anu, Jenna & hallitus

Tarjan ehdotus joulun jälkiruoaksi
2 pkt à 400 g maitorahkaa
4 dl kermaa
2–3 dl puolukoita soseutettuna tai survottuna
Vatkaa kerma vaahdoksi, lisää rahka, sekoita. 
Survo tai soseuta puolukat massaksi ja lisää kerman 
ja rahkan joukkoon. 
Tarjoile viileänä. Sokeria tämä jälkiruoka ei kaipaa.



Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
Aika:  keskiviikkona 23.11.2015 klo 17.00–19.00.
Paikka:  Kampin palvelukeskus, juhlasali,  
 Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki. 

Syyskokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan vuoden 2015 
jäsenrekisteriin merkityt jäsenet. Henkilöllisyys tarkastetaan 
kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja jäsenyys jäsenkortista. 
Mikäli jäsenkorttisi on kadonnut, pyydä uusi: jasenasiat@diabetes.fi. 
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa luennon jälkeen klo  
16.45–17.00, jolloin on myös kahvitarjoilu.

Tilaisuuden aluksi, ennen kokousta kello 16.00–16.45  
jalkaterapeutti Joni Nieminen luennoi aiheesta Krooninen kipu – 
kokonaisvaltaisesti toimintakykyä heikentävä kokemus.  
Luento 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 puheenjohtajan valinta seuraavaksi  
 kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle
11.  Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi  
 kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
12.  Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten  
 varamiestensä valinta seuraavalle tilikaudelle
13.  Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
 

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus


