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pääkirjoitus 

Taas on talvi takana
ja nyt kohti kesää...

Helsingin seudun talvisäät ovat olleet kovin ailahtelevia. Ilmeisesti 
ilmastonmuutos on tosi asia. Hiihto- ja luistelumahdollisuu-

det ovat vähentyneet aikaisemmista vuosista. Vähälumisuus pimentää 
talvea ja tuntuu siltä, että ihmisetkin nukkuvat talviunta. Liikunta- ja 
urheiluharrastukset keskittyvät yhä enemmän sisätiloihin, joka on sääli. 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran 
kuussa. Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin myymälän ja ehkä myö-
hemmässä vaiheessa myös lääkäriasemamme eli diabetesneuvolan 
yhtiöittämistä. 

Hallitus päätti perustaa ”Uudenmaan Diabetes Oy” nimisen osa-
keyhtiön. Syy osakeyhtiön perustamiseen on puhtaasti verotuksellinen. 
Verottajan verotuskäytännöt ovat muuttuneet ja nyt yleishyödyllisten-
kin yhdistysten liiketoiminta tulee olla verotuksen piirissä. Parempi 
toteuttaa yhtiöittäminen itse hallitusti ja maksaa reilusti verot, kuin 
yhtiöittää sitten pika pikaa pakon edessä. Itse toiminta ei tule muuttu-
maan ja yhtiöittäminen ei näy asiakkaille sen kummemmin.

Samaisessa kokouksessa myös päätettiin esittää Terveyden- ja 
hyvinvoinninlaitokselle (THL) olisiko heidän mahdollista tehdä tutki-
mus lääkekorvattavuuden muutoksen vaikutuksesta tyypin 2 diabeeti-
koiden terveyteen. On ollut nähtävillä, että usea tyypin 2 diabeetikko 
jättää, lääkkeen hinnan kuullessaan, lääkkeet apteekin pöydälle eikä 
lunasta niitä. Tästä on seurauksena hoitotasapainon heikkeneminen ja 
lisäsairauksien riski kasvaa. Yhteiskunta säästää nyt 
väärässä paikassa, sillä lisäsairaudet ovat yhteiskun-
nalle erittäin kalliita ihmisen inhimillisen kärsi-
myksen lisäksi. 

Diabetesliitto järjestää vuosittaiset järjestöpäi-
vät Turussa 6.5.–7.5.2017, johon yhdistyksemme 
osallistuu.

Toivotan hyvää kevättä!

Pentti Lammi, puheenjohtaja
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Yli 70 vuotta 

sopuisaa yhteiseloa 
diabeteksen kanssa

Riitta Linkolalla, 86, on takanaan jo yli 70 vuotta yhteistä taivalta I-tyypin diabeteksen 
kanssa. Sairaus ei kuitenkaan koskaan ole lannistanut uteliasta seikkailumieltä. 

TEKSTI JA KUVA Saija Sillanpää

riitta Linkola sairastui nuoruus-
tyypin diabetekseen 16-vuo-

tiaana, vuonna 1946. Sairaus antoi 
itsestään vihiä tyypillisellä tavalla – 
vettä teki mieli juoda mielin määrin. 
Linkola kertoo, että olisi tuolloin voi-
nut nielaista janoonsa vaikka kokonai-
sen metsälammikon.

Linkolan kotipaikkakunnalla Sii-
linjärvellä ei ollut 1940-luvulla riittä-
viä valmiuksia diabeteksen hoitoon, 
joten tyttö passitettiin kahden viikon 
hoitojaksolle Helsingin Diakonissalai-
tokselle. Keskikoulun viimeistä luo-
kalla ollut nuori ei osannut olla sairas-
tumisesta erityisen huolissaan. Dia-
konissalaitoksella vietetyn ajan hän 
muistaa ennen kaikkea jännittävänä ja 
mielenkiintoisena. 

Sairaalassa syntyi oikein muka-
via ihmissuhteita hoitajien ja samassa 
huoneessa olleiden potilaiden kanssa. 
Taisin olla koko laitoksen nuorin 
potilas, pikkuprinsessa.

Sittemmin Linkola muutti pää-
kaupunkiseudulle pysyvästi. Viime 
vuodet hän on asunut senioritalossa 
Espoon Haukilahdessa.

Linkola kertoo 
aina olleensa 
ratkaisuissaan 
omapäinen. 

Äiti olisi halunnut tyttärensä päät-
tävän opintonsa keskikouluun diabe-
teksen vuoksi, mutta tyttö päätti jat-
kaa opintojaan vielä Kuopion yhteis-
koulussa ja Helsingin yliopistossa. 
Lopulta hänestä tuli lukion äidin-

kielen opettaja. Pääasiassa Tikkuri-
lan lukiossa opettanut Linkola kertoo 
nauttineensa työstään valtavasti. 

Matkustushulluus vei Jaipuriin 
joogaamaan
Riitta Linkolalta ei ole puuttunut elä-
mästään ainakaan päättäväisyyttä tai 
seikkailumieltä. 

Tapasin 70-alkupuolella Siuntion 
kylpylässä intialaisen lääkärin, joka 
kertoi työskentelevänsä luontaisparan-
tolassa Jaipurissa. Hän toivotti kaikki 
astmaatikot ja diabeetikot tervetul-
leiksi parantolaansa.

Matkustushulluksi itseään kutsuva 
Linkola näki kutsussa houkuttelevan 
mahdollisuuden. Hän pakkasi lauk-
kunsa ja lähti Intiaan yksin, ja vieläpä 
huonosti englantia taitavana. 

Kolmen kuukauden reissu eksoot-
tiseen Jaipuriin oli aikakauden hoito-
ajattelua vaalineelle diabeteslääkärille 
kauhistus. Linkola muistaa lääkärin 
sanoneen, ettei diabeetikon kannat-
taisi lähteä pitkälle matkalle. Mutta 
Linkola lähti.

Parantolan hoitomenetelmät ja 
päivärytmi poikkesivat joka tavalla 
länsimaisesta mallista. 

Aamulla herättiin neljän aikoihin, 
ja lähdettiin kaivolle juomaan vettä. 
Vettä juotiin pari litraa, jonka jälkeen 
sormet vietiin kurkkuun ja oksennet-
tiin vesi pois. Hengitysteitä hoidettiin 
kaatamalla pitkänokkaisella kan-
nulla vettä sieraimiin. Sitten men-
tiin joogatunnille, joka kesti viidestä 
kahdeksaan. Aamupalaksi nautittiin 
puoli litraa maitoa, ja lounas koos-
tui aina samoista aineksista: naan-lei-

västä, linsseistä, pinaatista, mangosta 
ja papaijasta. Iltapäivällä aloitettiin 
uudet joogaharjoitukset. Insuliinia 
jouduin pistämään tuolloin vain ker-
ran päivässä, aamuisin.

Jaipurissa vietetty aika muutti elä-
mää monella tavalla. 

Kokemus vaikutti koko mieleen 
rauhoittavasti. Koin, että minähän 
en pelkää mitään ja voin tehdä mitä 
vaan!

Olo tasaantui pari kuukautta Suo-
meen paluun jälkeen, mutta osa In-
tiassa opituista rutiineista jäi elämään 
pysyvästi. Linkola kertoo omaksu-
neensa kasvissyönnin Intiassa ja nou-
dattaneensa lihatonta ruokavaliota jo 
puolet elämästään. Lisäksi hän sanoo 
joogatunneilla opitun syvähengityksen 
olevan edelleen mainio keino suonen-
vetojen taltuttamiseen sekä erilaisten 
huolien ja harmitusten nitistämiseen.

Matkustushulluutta Jaipurissa vie-
tetty aika ei kuitenkaan parantanut. 
Myöhemmin Linkola teki vielä useita 
omatoimimatkoja erityisesti Itä- ja 
Kaakkois-Aasian alueella. 

Voimaa vegetarismista ja 
liikunnasta 
Linkola uskoo kasvissyönnin olevan 
yksi tärkeä syy, jonka ansiosta hän 
on pysynyt hyvässä kunnossa. Lihaa 
hän ei ole lautaselleen kelpuuttanut 
70-luvun jälkeen, mutta kalaa ja mai-
totuotteita hän kuitenkin syö edelleen. 
Sokerin välttelykin on ollut sairauden 
alusta asti helppoa. Linkolan nuoruu-
dessa diabeteksen hoidossa korostettiin 
vahvasti sokerin välttämistä. Diabetek-
sesta puhuttiin sokeritautina, ja ma-



mobiilisovellus tuettuun omahoitoon 

Kotimainen mobiilisovellus diabeteksen hoidon 
seurantaan. 

)

Langaton tiedonsiirron tuki CareSens N Premier ja 
Dual verensokerimittareihin *toistaiseksi vain 
Android-puhelimille

Ota omahoito haltuun Balansio Mobilen ja 

parempaa hoitoa jakamiesi tietojen perusteella

Tilaa palvelu Balansio Mobilesta tai numerosta 
044-7778688. Palvelun hinta on 25,00 /kk. Palvelu 
sopii tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille.

www.balansio.com www.neliapila.eu
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keat herkut olivat ehdottoman kiellet-
tyjä. Maitoakin sai juoda vain puoli-
toista lasillista päivässä.

Olin sota-ajan lapsi. Eihän silloin 
sokeria oikeastaan saanut. Sokerista 
kieltäytymisen opin jo silloin, koska 
en ollut tottunut karkkeihin tai suk-
laaseen. 

Kieltolistan kärjessä olivat erityi-
sesti sokeriset jäätelöt. Linkola ker-
too jäätelön kuitenkin olevan hänen 
suurta herkkuaan. 

Olenkin tottunut tekemää junk 
food n sellaista, mitä ei saisi, hän nau-
rahtaa.

Rennosti elämään suhtautuva Lin-
kola pyrkii liikkumaan päivittäin. Pit-
kät kävelyt ovat jalkaoireiden vuoksi 
lyhentyneet, mutta senioritalon 
omalla kuntosalilla hän käy edelleen. 
Toisinaan Linkola vetää senioritalon 
muille asukkaille kirjallisuuskerhoa. 
Hän myös osallistuu talon keskustelu-
kerhoon, jossa pohditaan yhdessä esi-
merkiksi yhteiskunnallisia kysymyk-
siä. Yhdessä tekeminen pitää mielen 
virkeänä.

Muutin taloon vuonna 2010. Pian 
sen jälkeen perustin taloon asukastoi-
mikunnan, kun asukkaat eivät muu-
ten tutustuneet toisiinsa. 

Suomen vanhin diabetes?
Diabeteksen hoito on kehittynyt 
huimasti 70 vuoden aikana. Tiedon 
lisääntyminen ja tekniikan kehitys 
ovat muuttaneet ravintosuosituksia, 
mittausmenetelmiä ja hoitovälineitä. 

Linkola esittelee uutta glukoo-
sinmittauslaitettaan. Hän vie mitta-
rin olkavarteen kiinnitetyn sensorin 
lähelle. Laite piippaa, ja glukoosiarvo 
ilmestyy välittömästi diginäytölle. 
Ennen mittaukset hoidettiin toisin. 
Linkolan nuoruudessa glukoositasoa 
mitattiin virtsanäytteestä, joka yleensä 
toimitettiin lääkärille. Insuliinin pistä-
minenkin on nykyään jo huomattavasti 
helpompaa. Pistäminen 40-luvun pak-
sulla ja tylsällä neulalla olisi varmasti 
unohtumaton kokemus monelle nyky-
aikaiseen insuliinikynään tottuneelle.

Pitkä taival diabeteksen kanssa on 
Linkolan kohdalla sujunut ilman suu-

rempia vastoinkäymisiä. Hän kehaisee 
lääkäriään Markku Saraheimoa, joka 
Linkolan mukaan on arvellut yli 70 
vuotta kestäneen diabeteksen olevan 
tällä hetkellä lajissaan peräti Suomen 
vanhin.

86-vuotiaan Riitta Linkolan elä-
mäntarinaa kuunnellessa tulee väki-
sinkin mieleen myönteisen ja aktiivi-
sen asenteen vaikutus hyvinvointiin. 
Hän myöntääkin olevansa pohjim-
miltaan optimisti. Diabeteksen hän 
hyväksyi osaksi elämäänsä jo nuorena, 
ja sairauden ehdoilla piti oppia elä-
mään. 

Linkola tuumaa, että sairauden on 
parhaimmillaan voinut kääntää jopa 
hyödykseen – ainakin silloin, kun 
kyseessä oli koulun liikuntatuntien 
ikävin laji, telinevoimistelu. 

En millään oppinut keskikoulussa 
telinevoimistelua. Sitten Kuopion 
yhteiskoulussa keksin pyytää tutulta 
lääkäriltä todistuksen diabeteksesta, 
jolla sain vapautuksen liikuntatun-
neista vuodeksi, Linkola kertoo nau-
raen.

ravitsemuksen peruspalikat kuntoon!

ruokavalion terveellisyyttä ja omia syömistottumuksiaan 
pohdittaessa kannattaa pitää mielessä iso kuva ja se millä 

todella on merkitystä. Ison kuvan kun hukkaa, tarjoutuu 
tilaisuus hukkua yksityiskohtien viidakkoon. Tällöin helposti 
unohtuu, millä asioilla on oikeasti merkitystä.

Enemmistö suomalaisten rasvoista tulee kovista, sydän-ja 
verisuonitautien sekä diabeteksen riskiä lisäävistä tyydytty-
neistä rasvoista.

Suolaa olisi hyvä saada enintään 5 grammaa päivässä – nyt 
miehet saavat yli kahdeksan, naisetkin reippaasti yli kuusi 
grammaa.

Kasviksia olisi hyvä syödä ainakin puoli kiloa päivässä 
– moni ei syö niitä ollenkaan keskiarvon jäädessä jonnekin 
200 gramman tietämille.

Sokerinsaanti on melko lailla tasoissa suositellun enim-
mäismäärän eli 10 % kokonaisenergiansaannista kanssa. Mie-
luummin tämä olisi selkeästi alle 10.

Kuidunsaanti jää tavoitteista - siinä tulisi päästä reippaasti 
30 gramman päiväannoksen paremmalle puolelle.

Osalla kansasta D-vitamiinin, folaatin, raudan ja jodin 
saanti jää saantisuosituksesta. Tämä voi aiheuttaa luiden hei-
kentymistä, kasvanutta sydän- ja verisuonitautien riskiä sekä 
kilpirauhasen laajentumista eli struumaa.

Lisäksi suomalaiset liikkuvat liian vähän. 10 000 askelta 
tai edes 5 000 tai 7 000 olisi hyvä toteutua kaikilta.

Kun näitä tietoja katsoo, tulee väkisinkin hämmästel-
leeksi kuinka suomalaisilla on kuitenkin valtava tarve taker-
tua mitättömiin ravitsemuksen ja terveyden yksityiskohtiin. 
Saanko liikaa lisäaineita? Aiheuttaako maito syöpää? Onko 
margariinissa lisäaineita? Onko oliiviöljyni antioksidantti-
pitoisuus varmasti riittävällä tasolla? Mikä vihannes on ter-
veellisin? Mikä liikunta on tehokkainta painonpudotukseen? 
Mikä on terveellisin superfood?

Tosiasiassa kaikki hifistely kannattaa jättää tuonnemmaksi. 
Parasta on katsoa itseään rehellisesti peiliin ja pohtia, miten 
terveellisen elämän perusjutut toteutuvat. Jos toteutuvat, 
niin hienoa, sitten voi alkaa hienosäätämään ja miettimään 
sitä kaikista terveellisintä kasvista tai ruokavalion lisäaineet-
tomaksi laittamista. Tsekkaa kuitenkin ensi rasvat, suola, 
kasvikset, sokeri, kuitu, D-vitamiini, folaatti, rauta ja jodi, 
sekä riittävä liikunta ja uni, ja vasta niiden jälkeen rupea 
hommiin pienempien yksityiskohtien kanssa. Kun rakennat 
talon, ensin tulee laittaa perustukset kuntoon – vasta sitten 
ripustetaan ikkunoihin nätit verhot. Miksi toimisit terveytesi 
kanssa yhtään eri tavoin?”

Petteri Lindblad, terveystieteiden maisteri,  
laillistettu ravitsemusterapeutti, personal trainer

Tsekkaa myös nettisivuni – 
www.facebook.com/tavoitteistasitotta
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TEKSTI Markku Saraheimo, Harri Okkonen, Merja Daoud • KUVAT iStock ja Rhinoceros 

”Voiko teknologia 
helpottaa 

diabeetikon arkea, 
parantaa hoitoa ja vähentää stressiä?”

Jokaisella diabeetikolla on joskus 
hoitoväsymystä. Joskus taas yrittää 

parhaansa eivätkä hoitotulokset parane 
toivotulla tavalla. Diabeetikoita huo-
lestuttavat myös monet omaan ter-
veyteen liittyvät asiat. Monet kokevat 
olevansa sairauden kanssa melko yksin. 
Yksi heistä on Merja Daoud. Teknologian 
avulla tuki voisi olla Merjankin lähellä 
silloin kun hän sitä tarvitsee.

Merja sairastui tyypin 1 diabetekseen 
17 vuotta sitten. Hoito on kehittynyt, 
mutta perusasiat eivät ole muuttuneet 
kovin paljon hänen mielestään. Usein 
silloin kun apua eniten tarvitsisi, sitä ei 
ole tarjolla. Vastaanotolla kyllä saa hyvää 
palvelua, varsinkin diabeteshoitajat ovat 
erittäin auttamishaluisia. Silti usein 
käynnin jälkeen päässä pyörii ajatus, että 

jotain pitäisi yrittää keksiä, jotta pitkä-
aikaissokeria saisi alemmaksi.

Diabetologi Markku Saraheimo sanoo, 
ettei tilanteen tarvitsisi olla näin. Poti-
laan ei pitäisi lähteä vastaanotolta ajatuk-
sen kanssa, että hänen täytyy keksiä rat-
kaisu. Vastaanotolla tulisi käydä yhdessä 
potilaan kanssa läpi tämän ruokailu-, 
insuliini- ja liikunta-aktiviteetit sekä 
unirytmi. Parhaimmillaan näistä kertyy 
jatkuvaa tietoa, josta voidaan yhdessä 
löytää trendejä ja konkreettisia muutos-
kohtia. Saraheimo kertoo kännykkään 
ladattavasta sovelluksesta, johon dia-
beetikko voi merkitä hoidon kannalta 
tarpeellisen tiedon. Jotkut verensokeri-
mittarit jopa lähettävät tiedot automaat-
tisesti sovellukseen. Myös lääkärin ja 
hoitajan on helpompi tehdä näin toteu-

Diabetes on sairaus, joka on läsnä koko ajan. Se vaatii diabeeti-
kolta osaamista ja omaa hoitoa. Diabeetikko käy 1–4 neljä ker-
taa vuodessa diabeteshoitajan tai lääkärin luona. Diabeetikko 
on 99 % ajasta yksin vastuussa omasta hoidostaan, voimavarat 
ja keinot ovat joskus kortilla. Diabeteksen hoitoon on kuitenkin 
tarjolla monia uusia ratkaisuja, joista kaikki eivät ole tietoisia.
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Kuva 1. Matalan verensokerin vaaran (hypoglykemiariskin) väheneminen
Diabeetikoiden hypoglykemiariskin väheneminen kokeessa, joka tehtiin Siuntiossa 
ja Heinolassa. Tutkimuksessa seurattiin ja tuettiin mobiilisovelluksen avulla 30 
diabeetikon verensokeriarvoja 12 kuukauden ajan. Seurantajakson alussa lähes 
neljännes diabeetikoista (23,4%) kuului erittäin suuren tai suuren hyporiskin 
ryhmään. Tuettu etähoito ja hoidon ohjaus laskivat hyporiskiä merkittävästi, 
eikä kukaan vuoden kohdalla kuulunut erittäin korkean tai korkean hyporiskin 
ryhmään.

Kuva 2. Tämän tyypin 2 diabeetikon kotiverensokereita ja niiden perusteella laskettua HbA1c:tä seurattiin 9 kuukauden ajan. 
Kuvassa näkyy punaisilla pisteillä laboratoriokokeissa saadut HbA1c-tulokset. Sininen käyrä esittää jatkuvan HbA1c-seurannan 
tuloksia. Kohdassa 1 diabeetikko sai diabeteshoitajalta ohjeen syödä säännöllisesti aamiaisen ja lounaan, jonka myötä tarve 
ylenpalttiselle iltasyömiselle väheni. Potilas näki saman tien muutoksen konkreettisen hyödyn HbA1c:n jatkuvasta käyrästä. 
Kohdassa 2 diabeteshoitaja suositteli vaihtamaan muutamat sokeria sisältäneet virvoitusjuomat kivennäisveteen; vaikutus 
HbA1c:hen näkyi selkeästi ja ilman viivettä.

tukipalveluiden kehittymisestä, jotta 
pystymme auttamaan mahdollisim-
man monia”. Onnistunut diabeeti-
kon tuettu omahoito on itseasiassa 
suuri koulutusohjelma, jonka ansiosta 
mahdollisimman moni diabeetikko 
on oman hoitonsa paras asiantuntija. 
Oma kokemukseni on, että tieto ja 
sen jäsentelystä oppiminen sekä hyvä 
keskusteluyhteys ja tuki hoitotiimiltä 
ovat hyvän pitkäaikaisen hoidon edel-
lytyksiä.

Kudossokerin jatkuva seuranta 
auttaa ymmärtämään  
elintapojen vaikutukset –  
HbA1c:n muutoksen seurannasta 
vielä lisäapua?

Jatkuva verensokerinseuranta eli sen-
sorointi auttaa oivaltamaan päivit-
täisten ruokavalintojen ja liikunnan 
vaikutukset verensokeriin. Diabee-
tikko saa käyttöönsä pienen laitteen 
ja sensorin, joka mittaa kudossokerin 
jatkuvasti. Sensorin tuottaman tie-
don avulla diabeetikko pystyy hyvän 
hoidonohjauksen mahdollistamana 
tekemään muutoksia ruokavalioonsa 

tetussa jatkuvassa yhteistyössä tiedon 
avulla hoitopäätöksiä.

Merja kertoo omalla kohdalla 
isoksi haasteeksi ”hypopelon”, eli 
pelon siitä, että verensokeri laskee lii-
kaa. ”Hypopelon” vuoksi minun on 
vaikea uskaltaa pistää tarpeeksi ateria-
insuliinia, hän kertoo. Tämä taas vai-
kuttaa siihen, etten pääse hoitotavoit-
teeseen ja pelkään liitännäissairauksia.

Markku Saraheimo tunnistaa 
pelon ja kertoo, että se on yllättävän 
yleistä. Monet pitävät sokeritaso-
aan varmuuden vuoksi liian korke-
alla. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä 
ratkaisu. Kaikki keinot pitäisi ottaa 
käyttöön, jotta pitkäaikaissokeri 
saadaan turvallisesti tavoitetasolle. 
Samalla vähenee riski sairastua liitän-
näissairauksiin ja diabeetikon kasva-
neen osaamisen myötä ”hyporiski” 
pienenee. (Kuva 1)

Diabeetikolla on iso vastuu sairau-
tensa hoidossa. Harvassa sairaudessa 
joutuu itse päättämään lääkeannok-
sistaan monta kertaa vuorokaudessa. 
Tutkimusten mukaan yli puolet 
monipistoshoitoisista diabeetikoista 

ja saa aikaan näkyviä muutoksia hoi-
totasapainoon. Lähes jokaisen moni-
pistoshoitoisen diabeetikon olisi hyvä 
saada ainakin kahdesta neljään kertaa 
vuodessa viikon tai kahden mittainen 
sensorointijakso.

Vaikka pitkäaikaissokeri eli HbA1c 
on tärkeimpiä seurattavia asioita, 
Merjalla ei ole keinoa nähdä labora-
toriomittausten välissä oman toimin-
tansa vaikutusta HbA1c-tasoon. Pitkä-
aikaissokeri kertoo perinteisen ajat-
telun mukaan kahden-kolmen kuu-
kauden keskiarvon, muttei verensoke-
rin päivittäisestä vaihtelusta mitään. 
HbA1c:n kohdalla on kuitenkin 
havaittu muutoksen olevan nopeam-
paa kuin ehkä olemme aiemmin aja-
telleet. Tätä Hba1c:n melko nopeaa 
muutosta seuraten voimme tarvit-
taessa jo varhain puuttua hoitoon 
ja nähdä vastaavasti melko nopeasti 
kehityksen suunnan. Kaikkihan me 
diabeetikot tavoittelemme sekä päi-
vän verensokereiden ennakoitavuutta 
että tasaisuutta ja vielä samalla aidosti 
hyvää HbA1c:tä ilman merkittävää 
hypoglykemiariskiä. (Kuva 2)

eivät osaa laskea ateriainsuliiniannok-
sia oikein.

Saraheimo kertoo itse hyödyntä-
vänsä hoitotyössä sovellusta, joka aut-
taa diabeetikkoa laskemaan ateriain-
suliiniannoksensa oikein, jopa insu-
liinipumppujen laskentatarkkuudella. 
Boluslaskinsovellus sopii hyvin myös 
hypopelkoisille potilaille. Sovelluk-
seen syötetään otetut insuliinimäärät, 
syödyt hiilihydraatit ja muut hoidon 
kannalta tärkeät tiedot. Sovellus arvioi 
annettujen tietojen avulla oikean ate-
riainsuliiniannoksen ja samalla dia-
beetikko oppii sairaudestaan ja sen 
hoidosta. 

Markku Saraheimo käyttää omalla 
vastaanotollaan monipuolisesti uusia 
ja edistyksellisiä hoitomenetelmiä. 
Se mikä sopii yhdelle potilaalle, ei 
välttämättä sovi toiselle. ”Pyrin pitä-
mään itseni ajan tasalla hoitojen ja 
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TEKSTI JA KUVAT Pauliina Vilenius

Miten edistää 
terveyttä 

kouluarjessa?
 

Hanke sai Sastamalan koululaiset visioimaan

Jumppapalloja ja taukoliikuntaa, ulkona pidettäviä oppi-
tunteja ja välipalaa. Siinä tiivistetysti Sastamalan oppilai-
den toiveet terveyden edistämiseksi kouluarjessa.

Stormin koulun oppilaat Helmi 
Mäkelä, Enna Siirilä ja Eetu Punto 
toivovat ulko-oppitunteja sekä värik-
käämpää ruokalaa. Opettajat eivät 
suoralta kädeltä antaneet seinille maa-
lauslupaa, mutta vakuuttivat, että 
ulkona opiskelu tulee toteutumaan.

Hanketyöntekijä Niklas Ferm seuraa 
oppilaiden työskentelyä.

Eero Maijala, Elli Halme ja Elviira 
Uotila ideoivat Tyrväänkylän koululle 
välituntiliikuntaa.

stormin koululaiset Helmi Mäkelä, 
Enna Siiriä ja Eetu Punto tuumaa-

vat, että heidän koulussaan asiat ovat 
jo suhteellisen hyvin mallillaan, mutta 
aina löytyy parannettavaa.

”Joskus meillä on liikunnallisia 
aamunavauksia”, kertoo Enna.

”Niin, ja joskus venytellään tun-
neilla”, Eetu jatkaa.

”Arkea voisi parantaa menemällä 
ulos opiskelemaan aina kun sää sal-
lii. Olemme yrittäneet ehdottaa sitä, 

mutta opettaja ei ole innostunut”, 
Enna toteaa.

Stormilaiset ehdottavat myös kas-
visten maalaamista ruokalan seinille.

”Maalaukset voisi toteuttaa kuvaa-
mataidon tunnilla, ja jokainen luokka 
saisi osallistua niiden tekemiseen. 
Näin ruokalasta tulisi pirteämpi ja 
värikkäämpi”, oppilaat perustelivat.

Enna toivoi 
värikkyyden 

jatkuvan ruokalan 
linjastolle asti.

”Aina kasvikset ja hedelmät eivät 
nimittäin ole ihan tuoreita.”

Oppilaat keskustelivat terveellisten 
elämäntapojen edistämisestä maa-
nantaina Sylvään koululla pidetyssä 
Nuorten Akatemian Oma valinta 
-hankkeen Idealaboratoriossa.

Kustakin Sastamalan oppilaitok-
sesta paikalle oli kutsuttu kolme oppi-
lasta, jotka pääsivät isossa porukassa 
pohtimaan koulun arkeen sopivia 
nuorten osallistamisen malleja.

Jokainen koulu keksi aamupäivän 
aikana sekä ruokailuun että liikuntaan 
liittyvän idean, jota omassa opinah-
jossa lähdetään mahdollisuuksien 
mukaan toteuttamaan.

Tyrväänkylän koulun oppilaiden 
Elli Halmeen, Elviira Uotilan ja Eero Mai-
jalan ei liikuntaideaa tarvinnut kauaa 

lajia silloin voisi kokeilla, niin kaik-
kien mielipide tulisi kuulluksi”, Eero 
esittelee ideaa.

”Meillä on kyllä jo tosi liikkuva 
koulu, ja parasta on kun kaikki liikku-
vat yhdessä. Usein välitunnilla ken-
tällä on sekaisin oppilaita kaikilta luo-
kilta”, kolmikko iloitsee.

• www.omavalinta.fi
Oppilaat löysivät myös paljon hyvää 
koulujensa nykyisistä käytännöistä.

pohtia. Parannuksen aihe löytyi väli-
tuntiliikunnasta.

”Jotta se ei kävisi liian raskaaksi, 
niin välituntiliikuntaa voisi olla ensi-
alkuun vaikka kerran viikossa. Jokai-
nen oppilas saisi itse ehdottaa, mitä 
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Diabeetikon tarina 
alhaalta ylös
olen 64 vuotias ”entinen” diabee-

tikko tyyppi kakkonen. Olen 
saavuttanut remission mikä koulu-
lääketieteen mukaan ei pitäisi olla 
mahdollista. Käypähoitomääritysten 
mukaan diabetes 2 on parantuma-
ton ja etenevä tauti. Herää siis heti 
aluksi kysymys olenko minä oikeassa 
vai koululääketiede? Helmikuussa 
seitsemän vuotta sitten sain diabetes 
diagnoosin työterveyshuollossa ja asia 
varmistettiin samana päivänä Jorvin 
sairaalassa. Sokeriarvot olivat pilvessä. 
Tulin sairaalasta kotiin syli täynnä 
esitteitä ja lääkemääräyksiä, sain jopa 

ensikoulutuksen siitä, miten insuliini 
pistetään. Ruokavaliosta ei puhuttu 
mitään. Hieman ihmettelin sitä, että 
kaikki hoito-ohjeet olivat lääkevalmis-
tajien esitteiden muodossa. 

Alkoi kolmen viikon epätoivoinen 
taistelu sokeriarvojen saattamiseksi 
insuliinipistosten avulla alas. En tien-
nyt enkä ymmärtänyt miten hom-
maan pitäisi suhtautua, epätoivoni sen 
kuin kasvoi. Kolmen viikon jälkeen 
sain tuttavalta neuvon lukea Antti 
Heikkilän kirjaa Diabeteksen ruo-
kavaliohoito. En edes ehtinyt kirjan 
puoliväliin ennen kuin valkeni mistä 

diabetes tyyppi 2 on peräisin; väärästä 
syömisestä. Vaimoni kanssa ja hänen 
tuella lähdettiin samantien VHH-ruo-
kavalioon ja muutokset olivat dra-
maattiset. Jouduin heti vähentämään 
insuliiniannostusta ja muutaman päi-
vän jälkeen sokeriarvot olivat tasaantu-
neet ja lopetin insuliinin pistämisen. 

Saavutin siis 
koululääketieteen 
mahdottomuudeksi 
määritellyn 
remission viikossa. 

Tervehtyminen tapahtui niin no-
peasti, että en ehtinyt konsultoida 
kunnan diabeteslääkäriä. Tervehtymi-
nen varmistui seuraavan verikokeen 
myötä kuukautta myöhemmin: pit-
käaikaissokeri oli laskenut 10,4 > 6,4. 
Arvo on nyt vuosien myötä tasaan-
tunut tasoon 5,8–6,0. Eli Käypähoi-
tomääritelmän mukaan en ole enää 
diabeetikko.

Sokeriarvoni olivat nousseet 
hitaasti, mutta varmasti, monen 
vuoden ajan, kunnes se saapui huip-
puunsa helmikuussa 2010. Nyt tiedän, 
että silloin saavutin insuliiniresistens-
sin, siihen aikaan en tiennyt insulii-
niresistenssistä mitään. Enkä tien-
nyt, että VHH-ruokavaliosta johtuen 
myös insuliiniresistenssi peruuntui. 
Lisäksi bonuksena hävisi 7 kg vaikka 
en ollut mielestäni edes ylipainoinen. 
Paino on nyt pysynyt täysin samana 
koko seitsemän vuoden ajan riippu-
matta siitä, syönkö paljon tai vähän, 
liikunko enemmän tai vähemmän. 

syksyllä 2010 menin ensimmäi-
sen kerran diabeteslääkärin luo 

seurantaan. Lääkäri katseli veri-ja 
kolesteroliarvojani ja onnitteli hyvistä 
arvoista ja kysyi millä lääkityksellä 
olen niitä saavuttanut? Kun vastasin 
etten ole käyttänyt lääkkeitä ja hoidan 
diabetekseni pelkästään ruokavaliolla, 
hän suuttui valtavasti, sessio loppu sii-
hen ja minä ulos. 

Sairauskertomukseen tuli seuraava 
lausunto:
• 8.11.2010: Potilas lääkekielteinen. 

Onneksi sokeritasapaino nyt hyvä. 
Jatkaa ruokavaliohoidolla. Kolestero-
lilääkitystä ei halua.

Tämä lääkäri on siis keksinyt uuden 
diabeteksen hoitomenetelmän: onnen. 
Eipä taida löytyä Käypähoitosuosi-
tuksista! Syksyn 2010 jälkeen en ole 
päässyt Espoossa diabeteslääkärin luo 
ja vain pari kertaa sairaanhoitajan 
puheille. Kenelläkään ei ole ollut kiin-
nostunut kuulla ja oppia, miten olen 
parantunut. Toisaalta, mitä minä siellä 
teen, olenhan toipunut sairaudesta. 

Sen tiedän, että mikäli lopetan VHH 
ruokavalion, diabetes iskee heti.

Mielestäni diabeteksen määritel-
mässä on ongelmia. Käypähoi-

dossa sanotaan, että sairaus pääasialli-
sesti johtuu häiriöstä insuliinituotan-
nossa ja/tai insuliiniresistenssissä eli 
solujen heikentynyt kyky vastaanottaa 
veren sokeria, glukoosia. Perusongel-
maa, mikä korottaa verensokeria, ei 
käsitellä. Kohonnut sokeri tulee pää-
asiallisesti ruuasta. 

Ennen tautia 
kutsuttiin 
sokeritaudiksi, keho 
ei siedä sokeria tai 
hiilihydraatteja 
jotka muuttuvat 
glukoosiksi veressä. 

Hoitosuosituksissa suositellaan dia-
beetikoille ruokavalio joka sisältää 
45–60% hiilihydraatteja, juuri se osa 
ruokavaliosta joka on aiheuttanut dia-
beteksen. Tämän jälkeen diabeetikon 
tulee säädellä glukoositasonsa henki-
lökohtaisesti sovitetulla lääkityksellä. 
Ennenaikaan diabetes tyyppi kaksi 
hoidettiin kokonaan ruokavaliolla, 
vasta 70-luvulla ruvettiin määräämään 
insuliinia ja sen jälkeen suositellaan 
sama ruokavalio kuin terveille. Aivan 
käsittämättömän typerä kehitys koska 
nimenomaan insuliinitasoa pitäisi 
saada alas. Lähes kaikki diabeetikot 
tyyppi 2 voivat oleellisesti vähentää tai 
kokonaan luopua lääkityksestä rajoit-
tamalla hiilihydraattien syöntiä. Pyrin 
itse siihen, että sokeri/hiilihydraatti-
saantini on alle 20 g/päivä.

toinen ongelma on itse lääkityk-
sessä. Missään ei mainita seuraa-

muksista kun veressä on toistuvasti 
korkea insuliinipitoisuus, joka sitä 
paitsi ani harvoin mitataan. Mie-
lestäni korkea insuliiniarvo johtaa 
lihavuuteen, sydän- ja verisuonisai-

rauksiin, kroonisiin tulehduksiin, 
kasvuhormonina se edesauttaa syövän 
kehittymistä jne. Olen sitä mieltä, 
pohjaten kokemukseeni, että ennen 
kaikkea, diabeetikon yleistila heik-
kenee, koska korkeat insuliiniarvot 
pahentavat insuliiniresistenssiä joh-
taen lisääntyvään lääkitykseen, seu-
rauksena on kaikki ongelmalliset jälki-
taudit. Sairaanhoito antaa seikkaperäi-
siä ohjeita lääkityksen suhteen, jotka 
ovat usein lääkevalmistajien laatimia, 
mahdollisia vahingollisia sivuvaiku-
tuksia ei mainita, ne pitää löytää itse. 
Ruokasuosituksista johtuen, joutuu 
diabeetikko koko ajan säätämään lää-
kitystä sen mukaan mitä syö. Tämä on 
raskasta ja muistuttaa jatkuvasti dia-
beetikkoa sairaudestaan. Ja mittalius-
koja kuluu. Kun sain verensokeriarvot 
kuntoon, tarkistin ne puolen vuoden 
ajan säännöllisesti mittaamalla, mutta 
sitten lopetin. Arvot pysyivät normaa-
lina ja nyt mittaan ainoastaan silloin, 
kun haluan tietää jonkun uuden ruo-
kalajin vaikutusta sokeriarvoon. Vuo-
tuiset verensokerin pitkäaikaisarvon 
mittaukset riittävät minulle. 

Olen unohtanut, 
että olen 
diabeetikko, mutta 
muistan varsin 
hyvin mitä voin 
syödä ja mitä ei.

olen pohtinut miksi diabe-
tes tyyppi kaksi on viimeisten 

30–40 vuoden aikana yleistynyt niin 
räjähdysmäisesti. Valtavirta yrittää 
selittää, että se johtuu ensisijaisesti 
geneettisestä perimästä. Mutta miten 
voi selittää, että syy olisi geneetti-
sessä perimässä, kun yleistyminen on 
tapahtunut yhden sukupolven aikana? 
Mielestäni syy on yksinkertaisesti 
siinä, että yleiset ruokasuositukset pai-
nottavat hiilihydraatteja liikaa. Tämä 
johtaa metabooliseen oireyhtymään ja 
lopulta diabetekseen tyyppi 2. Hiili-
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Haluaisitko jakaa omia kokemuksiasi, oivalluksiasi ja  
neuvojasi diabeteksen kanssa elämisestä? Olisitko valmis rohkaisemaan muitakin? 

 
Teen kuvitettua opaskirjasta diabeteslapsille arjen helpottamiseksi. Kirjan tarkoitus on, 

että diabetesta sairastavat lapset antavat käytännön ohjeita ikäisilleen, samaa 
sairautta kantaville lapsille. Kysymys on vertaistuesta ja rohkaisun jakamisesta muille 

– ja ehkä itsellekin. Kirjanen on tarkoitus tehdä yhdessä lasten kanssa!  
  

Etsin nuoruustyypin diabetesta sairastavia lapsia, joita kiinnostaisi tulla mukaan 
projektiin.   

  
Tarkoitus olisi tavata 5 kertaa touko-kesäkuussa, noin 1,5 tuntia kerralla. Aikataulut 

voidaan sopia yhdessä lasten ja lasten vanhempien kanssa. Tapaamisissa ideoimme 
kirjan sisältöä, piirrämme siihen liittyviä kuvia, keskustelemme ja olemme yhdessä 
rennoin mielin. Tapaamiset on tarkoitus myös videoida. Ryhmäkoko on 5-7 lasta. 

  
Projektin lähtökohta on lasten omien ideoiden ja oivallusten esiintuominen. Projekti 
tehdään lasten ehdoilla, heidän mielipiteitään kuunnellen ja kunnioittaen. Lapsilta ei 
edellytetä erityistä osaamista, ainoastaan iloista mieltä ja kiinnostusta olla mukana 

kirjantekoprosessissa. 
  

Projekti on osa opinnäytetyötäni, jonka teen DIAKin sairaanhoitajaopintoihini. Olen 
kolmen lapsen äiti ja jo yhden työuran tehnyt toimittajana.   

 
Ota rohkeasti yhteyttä niin kerron lisää!  

Ainomaija Lehtonen 
050 363 1456 

ainomaija.lehtonen@student.diak.fi 
 

Hei Sinä 7-10 vuotias  
tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi!  

Tule mukaan tekemään kirjaa! 

hydraatit kun eivät ole ihmiselle edes 
välttämättömiä ravitsemusaineita, ras-
vat ja proteiinit sen sijaan ovat. Ihmi-
nen valmistaa kaikki tarvitsemansa 
glukoosin itse.

ongelmaksi näen myös Käypähoi-
tosuositusten uskottavuuden. 

Lähes kaikilla Duodecim-ryhmän suo-
situksista päättävillä jäsenillä on lukui-
sia siteitä lääketeollisuuteen minkä 
perusteella puolueettomuutta voidaan 
kyseenalaistaa, varsinkin kun suosi-
tusten pääasiallinen hoitokeino on 
lääkitys. Hoitosuositukset eivät mai-
nitse remissiota lainkaan. Remissio on 
tila missä krooninen sairaus on oiree-
ton. Tämän tulisi olla diabeteshoidon 
tavoite; potilas on terve tarkoittaen 
normaalia sokeri- ja insuliinitasoa 
ilman lääkitystä. Nykyisillä suosituk-
silla diabeetikon tila heikkenee jat-
kuvasti aiheuttaen valtavia henkilö-

kohtaisia kärsimyksiä puhumattakaan 
yhteiskunnan kustannuksista. THL:n 
mukaan, diabeteshoidon kustannuk-
set olivat 2015 15 % kaikista sairaan-
hoitokustannuksista. Usea tutkimus 
2000-luvusta saakka on näyttänyt, että 
vähähiilihydraattisella ruokavaliolla 
saavutetaan huomattavia parannuksia 
ja vielä nopeastikin, parhaimmissa ta-
pauksissa muutamissa viikoissa. Lisäksi 
seurannaissairaudet vähenevät, koska 
sekä sokeri- että insuliinirasitus piene-
nee tai poistuu kokonaan.

diabetes 2 jatkaa yleistymistään. 
Aikaisemmin se oli ikäilmiö, 

mutta nyt myös nuoriso sairastuu. 
Kaikki on kiinni ruokavaliosta. Se 
määrä sokeria ja hiilihydraatteja mitä 
tämän päivän väestö syö johtaa diabe-
teksen huomattavaan lisääntymiseen. 
Kaikki ennaltaehkäisevä työ on epä-
onnistunut koska Käypähoitosuosi-

tukset ja sairaanhoito eivät käy perim-
mäisten syiden kimppuun, niin kuin 
Hippokrates sanoi 400 eKr.: olkoon 
ruoka lääkkeesi ja lääkkeesi ruoka. 
Suositukset ovat täysin unohtaneet 
nämä viisaat sanat. Saavutin remission 
kahdessa viikossa muuttamalla ruoka-
valiota.

Haluan tällä kirjoituksellani auttaa 
muita vastaavassa tilanteessa eläviä 
ja antaa myös heille mahdollisuuden 
parempaan elämään. Kaikille tämä ei 
välttämätä sovi ja suosittelen VHH 
ruokavalion aloittamista lääkärin seu-
rannassa, sillä itse en osannut huo-
mioida, että kun muutan ruokavalio-
tani, niin insuliinia ei tarvita, joten 
ainakin alkuvaiheessa kannattaa kon-
sultoida lääkäriä ja tarkkailla sokeri-
arvoja.

Onnea matkaan!

Lasse Nybergh

etsitään! – Kuuleeko tyypin 1 
diabeetikko ja/tai hänen perheensä?
Vertaistoimijaa sairaalaan, lapset
Oletko diabeteslapsen vanhempi? Haluaisitko auttaa 
muita perheitä? Jorvin ja Lastenklinikan vuodeosastoille 
kaivataan vertaistukijoita perheille, jossa on vasta 
sairastunut lapsi/nuori diabeetikko.

Perheapua
Onko teillä perheessä d-lapsi? Tiedossa on, että arki 
diabeetikkolapsen kanssa on ajoittain haasteellista, lasta 
on vaikea jättää hoitoon diabeteksen takia. Haluaisitko 
tarjota toiselle diabeetikkoperheelle apuasi esim. lasten-
hoidossa niin, että vanhemmat pääsisivät tuulettumaan.

Vertaistoimijaa sairaalaan, nuoret ja aikuiset
Sairastatko tyypin 1 diabetesta? Meilahden 
potilastukipiste OLKA:an ja diabetespolille etsitään 
vertaistukihenkilöitä uusien sairastuneiden tueksi. 

Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastuneita tai ovat 
sairastuneen läheisiä. Heidän tehtävänä on välittää 
kokemustietoa siitä, mitä on olla sairastunut ja 
miten sairauden kanssa tulee toimeen. Vertaistukija 
on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja 
tiedon välittäjä. Vertaistukitoiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen! 

Tule mukaan toimintaa, laita viestiä Raila Manniselle, 
koulutus@psdiabetes.fi. Mietitään yhdessä 
mikä olisi sinulle mieleisin tapa toimia. Tapoja 
toimia vertaistukihenkilö on useita, esimerkiksi. 
sairaalavertainen, puhelinvertainen, nettivertainen jne. 

Vertaistukihenkilöt jotka toimivat sairaalassa käyvät 
OLKA:n järjestämän vertaistukihenkilökoulutuksen, joka 
on osallistujille maksuton.
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Sokeritaudin 
hoito-ohje

 

kansanlääkäri-kirjasta vuodelta 1904

”Hoito. Tärkein seikka sokeritaudin hoi-
dossa on ruokajärjestyksen muutta-
minen. Sopivalla ruokajärjestyksellä 
voimme joko melkoisesti vähentää 
sokerin muodostumista vereen ja sen 
erittymistä virtsassa tai parhaimmissa 
tapauksissa kokonaan lopettaa sen. 
Sopivia ruoka-aineita ovat rasva-
aineet ja munavalkuaisaineet, kuten 
munat, liha- ja kalaruuat, jotavas-
toin sokerilajit, leipä sekä muut 
vilja-ainekset ja perunat eli ns. 
hiilihydraatteja sisältävät ovat 
sopimattomia, koska juuri niistä 
sokeri muodostuu vereen.

aluksi täytyy sokeritautisen noudat-
taa ankaraa ruokajärjestystä, se 

on, kieltäytyä täydellisesti leivän, soke-
rin, perunoiden ja muiden hiilihyd-
raattirikkaiden ravintoaineiden naut-
timisesta. Tällöin saamme selvyyttä 
taudin luonteesta: hyväluontoisessa tapauksessa 
katoaa tällöin sokeri virtsasta, pahaluontoisessa jatkuu 
sokerin erittymistä, joskin entistä vähemmässä määrässä.

Kun hyväluontoista sokeritautia sairastava on jonkun 
aikaa noudattanut ankaraa ruokajärjestystä, alkaa hänen 
elimistönsä parantua siinä määrin, että se jo voi käyttää 
hyväkseen jonkun pienemmän määrän hiilihydraatteja. 
Tässä on kuitenkin meneteltävä varovaisesti, kokeilemalla, 
sillä eri ihmisten sietämiskyky vaihtelee. Sairaan tulee sen 
tähden antautua lääkärin hoidettavaksi ja virtsatutkimuk-
sia on tuon tuostakin toimitettava.

Luvallisia ravintoaineita ovat kaikenlainen liha ja kala, 
munat, rasvajuustot, kerma, voi ja silava. Kiellettyjä taas 
sokeri, hunaja, leipä, puurot, vellit ja perunat. Varovai-
suudella voi käyttää keitettyjä hedelmiä, joita imelöidään 

sakarinillä, kuorimatonta maitoa, erittäinkin viiliä, man-
delileipää ja pähkinöitä.

Tärkeinä apukeinoina ovat vielä kohtuulliset ruumiin-
harjoitukset, raitis ilma sekä kylvyt. Kylmiä kylpyjä on 
yleensä vältettävä, jota vastoin sauna ja lämpimät amme-
kylvyt lisäävät hyvinvointia ja ehkäisevät paiseiden ja 
kutkan syntyä. Mitään sokeritautiin suorastaan vaikutta-
vaa lääkettä ei ole, jonka takia myös kaikki sokeritautiin 
suositetut ja kehutut lääkkeet ovat pidettävät keinotteluna. 
Ainoastaan muutamia sokeritaudin aiheuttamia oireita 
voimme lievittää lääkkeillä.”
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TEKSTI Heli Salmenius-Suominen • KUVA Rhinoceros

Hoidon uudet tuulet: rivakampia insuliineja ja 

apua kännykästä

eric Renard esitteli avauspuheenvuorossaan, miten elämän 
diabeteksen kanssa voisi tehdä helpommaksi. Luotet-

tava insuliiniannostelu tarkoittaa vakaata pitkävaikutteisen 
insuliinin annostelua ja erittäin nopeasti toimivaa ateriain-
suliinia, jonka annostelu perustuu verensokerimittauksiin. 

Konferenssissa oli esillä ultranopea ateriainsuliini, joka 
imeytyy verenkiertoon kaksi kertaa nopeammin kuin saman 
valmistajan paljon käytetty ateriainsuliini. Sen toiminta muis-
tuttaa enemmän kehon omaa fysiologista insuliinivastetta 
aterioilla. Insuliini sai hiljattain EU:lta 28 maata koskevan 
myyntiluvan aikuisten diabeteksen hoitoon.

Renardin mukaan aktiivista elämää viettävät diabeetikot 
tarvitsevat nykyistä reaktiivisempia välineitä. Ennakointi 
nousee tärkeäksi tekijäksi hoidossa. Verensokeri on jatku-
vassa muutoksessa ja myös insuliinihoidon tulisi sopeutua 
nopeasti kehon muutoksiin. 

Diabeteksen hoidossa tulisi keskittyä pitkällä aikavälillä 
enemmän verensokerin pitämiseen lähellä normaalitasoa 
kuin tarkastella yksittäisiä pitkäaikaissokeriarvoja (HbA1c). 

Bruce Boden lisäsi, että diabeetikko tarvitsee myös nopeam-
paa palautetta hoitotasapainosta. Ei riitä, että pitkäaikaisso-
keriarvoa katsotaan seuraavalla lääkärikäynnillä kolmen kuu-
kauden kuluttua. 

Aaron Kowalski totesi, ettei suurin osa diabeetikoista saa-
vuta pitkäaikaissokerin (HbA1c) tavoitetasoa. Nuorilla aikui-
silla ketoasidoosi on edelleen yleistä ja vastaavasti vakavien 
hypoglykemioiden riski kasvaa yli 65-vuotiailla. 

Jatkuva sensorointi avuksi
Moshe Phillipin mukaan yli 65-vuotiaat diabeetikot hyötyisi-
vät eniten paremmasta teknologiasta. Diabeteksen hoitoon 
liittyvien päätösten tekeminen on vaikeaa, koska niin moni 
asia vaikuttaa verensokeritasapainoon. 

Kowalski esitti muutaman keskeisen asian tulevaisuuden 
diabeteksenhoidon tavoitteisiin. Näitä olivat jatkuvan veren-
sokerimittauksen yleinen käyttö tyypin 1 diabeetikoilla sekä 
ajoittainen käyttö tyypin 2 diabeetikoilla. 

On olemassa tutkimusnäyttöä, että jatkuva glukoosin seu-
ranta voi laskea keskimääräistä verensokeritasoa verrattuna 
ajoittaisiin itse tehtyihin mittauksiin. Konferenssissa nousi 
usein esiin Abbottin Free Style Libre glukoosiseurantajärjes-
telmä, joka on uusimpia kannettavien sensorien teknologioita. 

Kansainvälinen diabeteskonferenssi Pariisissa kokosi yli 2 500 terveysalan ammattilaista, 
tutkijaa ja teknologiayritysten edustajaa keskustelemaan diabeteksen hoidosta. 

Järjestelmään on saatavilla nyt myös älypuhelinsovellus 
(Android ja iOS-käyttöjärjestelmiin), jonka avulla verenso-
kerilukemat voidaan lukea puhelimella, ja jolla voi korvata 
Free Style Libre -lukijan. 

Lisäksi älypuhelimeen on saatavilla myös sovellus, jonka 
avulla diabeetikon läheiset voivat seurata hänen verensoke-
riarvojaan esimerkiksi lapsen koulupäivän aikana. Senseo-
nics on tuomassa lähiaikoina Suomen markkinoille oman 
Eversense-glukoosinseurantajärjestelmänsä. 

Vastauksia vatsasta
Walter Pories puhui tyypin 2 diabeteksen hoidosta ja tämän 
päivän puutteista lääkehoidossa. Tyypin 2 diabetes on edelleen 
pääasiallinen syy amputaatioihin, sokeutumiseen ja munuais-
ten vajaatoimintaan sekä osallisena sydän- ja aivoinfarkteissa. 

Poriesin mukaan insuliiniherkkyyden hoitaminen insulii-
nilla on epäloogista. Se ei ole tehokas hoitokeino. Pories on 
tutkinut mahalaukun osuutta diabeteksen synnyssä ja eten-
kin lihavuusleikkauksen vaikutusta tyypin 2 diabetekseen. 

Aikaisessa vaiheessa tehty lihavuusleikkaus parantaa hoi-
totasapainoa ja vaikuttaa muihin metabolisen syndrooman 
osatekijöihin, kuten kohonneeseen kolesteroliin, verenpai-
neeseen ja lihavuuteen. 

Perinteisesti tyypin 2 diabetesta on hoidettu pyrkimällä 
vaikuttamaan insuliiniresistenssiin, mutta vatsalaukun toi-
minta voi tarjota mahdollisuuksia uusien lääkkeiden kehi-
tykselle, Pories totesi. 

Elintapahoitoa ja seurantaa
”Potilaille ei pidä lisätä lääkkeitä, vaan heidät pitää saada 
osallistumaan itse hoitoon”, tyypin 2 diabeteksen hoidosta 
puhunut Irl Hirch totesi. 

Hoidon onnistumiseksi tulisi paremmin ymmärtää yh-
teydet ruuan, liikunnan, stressin ja muiden verensokeriin 
vaikuttavien tekijöiden välillä. Näiden perusteella tulisi tehdä 
päätöksiä, joiden avulla voidaan saavuttaa hyvä verensoke-
ritasapaino. 

Tähän teknologia tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. 
Jatkuvaa verensokerin seurantaa on tutkittu tyypin 2 dia-
beetikoilla, mutta johtopäätöksien tekeminen on vielä liian 
aikaista. Viitteitä on kuitenkin, että se parantaisi heidänkin 
pitkäaikaissokeriarvojaan.

Jatkuva palaute
Konferenssissa nousi useaan otteeseen esiin termi closed-loop, 
jolle ei löydy suoraa suomenkielistä vastinetta. Tällä tarkoi-
tetaan haiman toimintaa jäljittelevää hoitoa, jossa käytetään 
insuliinipumppua ja jatkuvaa verensokerin seurantaa. 

Keskeisenä osana tätä järjestelmää tulee olemaan niin 
sanottu kontrollisysteemi, jossa älypuhelinsovellukset ja pil-
vipalvelimet ovat keskeisissä rooleissa. 

Kontrollisysteemin avulla pystytään ehkäisemään hypog-
lykemioita, parantamaan yöllistä insuliiniannostelua, tuo-
maan verensokeritaso lähelle normaalia aamuisin, tekemään 
automaattisia aterianjälkeisiä boluskorjauksia ja arvioimaan 
ateriaa edeltäviä boluksia. Tästä puhui Boris Kovatchev. 

John Shin ja Thomas Danne esittelivät closed-loop -systee-
mistä tehtyä MiniMed 670 G Pivotal tutkimusta. Heidän 
mukaansa järjestelmä vaatii vielä parantelua: tulisi tarkemmin 
pohtia hiilihydraattien huomioimista, aktiivisen insuliinin 
roolia ja sen säätämistä. Lisäksi tutkimustietoa tulisi saada 
myös lapsilta. 

Yksilöllistä hoitoa 
Tim Jürgens korosti teknologian mahdollistamaa yksilöllistä 
näkökulmaa diabeteksen hoitoon. Digitalisaation myötä 
ihmiset ovat yhä halukkaampia seuraamaan omaa tervey-
dentilaansa ja jakamaan sen terveydenhuollon toimijoiden, 
kuten hoitavan lääkärin kanssa. 

Jürgens visioi yksilöllistä diabeteksen hoitoa tulevaisuu-
dessa verrattuna tähän päivään. Tällä hetkellä diabeteksen 
hoito perustuu sairauden hoitoon, tulevaisuudessa näkökulma 
on enemmän ennakoivassa ja sitouttavassa hoidossa. Nykyi-
sin keskitytään akuuttiin hoitoon, tulevaisuudessa enemmän 
ennaltaehkäisyyn ja elintapoihin. 

Nykyisin korvataan lääkkeitä ja tuotteita, tulevaisuudessa 
toteutetaan enemmän arvoperusteista lopputulosten kor-
vausta. Hoito on nykyisin rakennettu sairaaloiden ja erilais-
ten prosessien ympärille, tulevaisuudessa hoito rakennetaan 
potilaiden ympärille. Ylipäätänsä hoitoa vie eteenpäin tule-
vaisuudessa ”tiedon voima”.

Annostelu automaattiseksi
David Kerr puhui insuliiniparadoksista: ”Huolimatta insu-
liinihoidon tuomista hyödyistä, sen tehokkuus käytännössä 

on ollut pettymys”. Laajojen kliinisten tutkimusten pohjalta 
tehdyssä yhteenvedossa USA:ssa (tutkittavia yli 20 000) vain 
39 %:lla pitkäaikaissokeri (HbA1c) oli alle 7,0 %. 

Tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin Glooko-diabeteksen-
hallintajärjestelmän vaikutusta verensokeritasapainoon. Äly-
puhelinsovellus yhdistää tiedon verensokerimittarista, glu-
koosisensorista ja insuliinipumpusta. 

Lisäksi sovellukseen kirjataan tiedot syömisestä ja liikku-
misesta. Tiedot kerääntyvät pilvipalveluun ja ne voidaan jakaa 
suoraan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

Järjestelmään on kehitetty automaattinen insuliinin annos-
telulaskuri. Taustatietojen lisäämisen jälkeen lääkäri ohjelmoi 
sovellukseen annosteluohjeet. Sovellus ohjaa keräämänsä tie-
tojen perusteella annostelua ja antaa käyttäjälle palautetta. 
Terveydenhuoltohenkilöillä on mahdollista osallistua etänä 
ohjaukseen. 

Kaikki tähtää siihen, että diabeetikolle tarjotaan parem-
paa tukea hoitoon hänen kotonaan, koska arjen eri tilanteissa 
tehdään jatkuvasti hoitoon liittyviä päätöksiä. 

Vastaava Diabeo-ohjelmaa esitteli myös Charpentier Guil-
laume.

Järjestelmän käyttöä on tutkittu lupaavin tuloksin sekä 
tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla. Uusi teknologia voi siis 
yhdistää potilaan ja hoidontuottajan. Lisäksi uudet välineet 
tarjoavat mahdollisuuden parempaan diabetekseen hoitoon 
alueilla, joissa asiantuntijoiden saatavuus voi olla heikompaa.

Tadej Battelino summasi, mitä erilaiset sovellukset voivat 
tarjota diabeetikolle: seurantaa, insuliiniannoksen laskemista, 
muistutuksia, yhteydenpitoa ja lisää tietoa sairaudesta ja sen 
hoidosta. Ne tunnistavat asioita potilaan käyttäytymisessä 
ja mahdollistavat näin muutoksen sekä yleisesti parantavat 
elämänlaatua. 

Battelino korosti myös, että datan pitäisi kerääntyä sovel-
lukseen automaattisesti, jotta mitään ei tarvitsisi sinne erik-
seen kirjata.

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 
(ATTD 2017), Pariisi (Ranska), 15.–18.2.2017. 

Heli Salmenius-Suominen esitteli konferenssissa ravitsemus-
tieteen pro gradu -työtään “Visual food diary for social sup-
port, dietary changes and weight loss”.
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Pohjallinen korjaa 
jalan asentovirheongelmia

kiinnostuin alaraajoista jo opis-
keluaikana vuonna 1987. Silloin 

juoksujalkineita valmistava Karhu rek-
rytoi ja koulutti fysioterapeuttiopiske-
lijoita alaraajojen toimintaan. Karhu 
oli tuolloin edellä aikaansa, ja heillä 
oli ensimmäisenä maailmassa jalki-
neissa ilmatyyny kantapään alla vai-
mentamassa kantaiskua.

Karhulla oli käytössä myös ns. 
Ortix-tutkimus, johon saimme kou-
lutuksen. Kävimme viikonloppuisin 
urheilukaupoissa valitsemassa juok-
sijoille heille yksilöllisesti sopivat lenk-
kitossut.

Karhulla oli käytössä myös erityyp-
pisiä valmispohjallisia joko ylipronaa-
tion tai alipronaation korjaamiseksi. 
Ortix-koulutuksen aikana näimme 

hidastettua filmiä Helsinki City 
-maratonin juoksijoista. 

Se koulutus avasi minun silmäni! 
Maratonin osallistujilla oli niin voi-
makasta sisäänpäin kiertymistä nilkan 
alueella, että 42 kilometrin juoksu ei 
voinut olla kovin terveellistä.

1990-luvun alussa julkaistiin Mini-
Suomi-tutkimus, jossa ilmeni, että yli 
70% alaraajojen kiputiloista johtuu 
rakenteellisista syistä. Tuon johtopää-
töksen seurauksena aloitettiin Turun 
Ammattikorkeakoulussa podiatrinen 
erikoiskoulutus.

Olen kiitollinen, että pääsin 
mukaan pilottikoulutukseen, jossa 
luennoitsijoina toimivat Suomen 
eturivin asiantuntijat. Koulutus kesti 
vuoden sisältäen luentoja, tehtäviä ja 

loppukokeen. Askelklinikan sai perus-
taa, kun oli läpäissyt koulutuksen ja 
lopputentin.

Lisäsimme Pasilan Fysiotera-
pian tarjontaan askelklinikkapalvelut 
vuonna 1995. Sen jälkeen on ollut pal-
jon sisäistä koulutusta ja teknologia 
on myös kehittynyt. Nykyiset tuki-
pohjalliset ovat kevyempiä ja kestä-
vämpiä kuin aloittaessamme. 

Käytän kotimaisia Finsole-pohjalli-
sia, jotka ovat mielestäni tällä hetkellä 
laadultaan parhaita ja hyvin muokat-
tavissa. 

Kokemukseni mukaan on yksi 
rakenteellinen poikkeama, joka altis-
taa erityisesti ylipronaatiolle: ns. Mor-
tonin jalka. Tällaisessa jalassa ensim-
mäinen metatarsaaliluu – puikkomai-

nen jalkapöytäluu, joka niveltyy tyves-
tään nilkkaluihin ja päästään varpaan 
tyviluuhun – jää lyhyemmäksi kuin 
toinen metatarsaaliluu, jolloin kuor-
mitus siirtyy väärään paikkaan tuki-
vaiheessa ja pitkittäinen jalkapöydän 
holvirakenne ei aktivoidu. 

Jos asiakkaalla on Mortonin jalasta 
johtuva ylipronaatio-ongelma – jalka 
antaa liikaa periksi sisäänpäin – lähes 
ainoa hoitokeino on yksilölliset tuki-
pohjalliset, joilla palautetaan kuormi-
tus ensimmäisen metatarsaalin ala-
puolelle. Silloin faskia- eli lihaskalvo-
järjestelmä aktivoituu ja jalan pitkit-
täinen holvirakenne jäykistyy myös.

Usein asiakkailla on myös jalan 
virheellisen toiminnan aiheuttamaa 
lihasepätasapainoa ja jäykkyyksiä 
kehossa, jota tulee myös hoitaa.

Nyt muodissa on paljasjalkajuoksu 
ja mahdollisimman vähän tukevat 
juoksujalkineet. Usein ohjataan myös 
juoksemaan päkiöillä enemmän. Siinä 
voi tulla pidemmän päälle ongelmia, 
koska kaikkien kudokset eivät kestä 
lisääntynyttä rasitusta. 

Diabeetikkojen tulee olla erityisen 
varovaisia ohutpohjaisten jalkineiden 

kanssa. Jos jalkapohjan alla on terävä 
kivi tai oksa, siitä saattaa tulla hitaasti 
paraneva vaurio jalkapohjan rakentei-
seen. 

Yleensä lisään diabetesta sairastavan 
tukipohjalliseen poronisen pehmus-
teen. Sillä pyritään ehkäisemään paine-
haavaumat ja lisäämään pohjallisen 
käyttömukavuutta. Mielestäni ihmi-
nen on kuitenkin enemmän kanta-
astuja. Sitten jos juostaan lujempaa, 
painopiste siirtyy enemmän päkiöille.

Jos haluaa juosta kevytrakenteisilla 
jalkineilla, täytyy huolehtia alaraajojen 
lihastasapainosta, alustan turvallisuu-
desta ja riittävästä joustosta. Esimer-
kiksi pururata on hyvä valinta. Käpyjä 
tulee kuitenkin väistellä.

Jos juoksua harrastava on raskasra-
kenteinen ja siirtää painoa enemmän 
päkiöille, seurauksena on usein kipu-
tiloja pohkeen alueella tai päkiän ala-
puolella, koska sinne siirtyy enemmän 
kuormitusta ja mahdollisesti hapen-
puutetta solutasolle. 

Suosittelen vaihtelemaan juok-
sutyylejä lenkin aikana. Välillä tulee 
kantapää ensin, välillä koko jalka-
pohja ja sitten päkiät – jos juostaan 

täysillä. Uusimmat tutkimukset ker-
tovat, että kunto nousee eniten juuri 
tällä tavalla. Maraton kuitenkin juos-
taan kevyellä kantaiskulla ja tasaisella 
vauhdilla.

Pyrin klinikallani selvittämään 
asiakkaitteni kokonaisterveystilaa, 
koska se vaikuttaa paljon myös ala-
raajaongelmiin. Esimerkiksi statiinit 
haittaavat solujen energiatuotantoa ja 
saattavat joillakin aiheuttaa lihaskipua. 

Verenkiertoelimistön toiminta 
on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta 
kudokset toipuvat rasituksesta eikä 
tule rasitusvammoja. Terveys on 
yleensä monien asioiden summa. Jos 
tuijottaa vaan kipuilevaa kohtaa, ei 
näe metsää puilta!

Otan vastaan perjantaisin Helsin-
gin Diabetesyhdistyksen tiloissa. Ter-
vetuloa alaraajatutkimukseen!

Kivuttomia kilometrejä toivottaen,
Hannu Puolakanaho
fysioterapeutti/pofy

Mortonin jalka – toinen varvas ulot-
tuu ison varpaan etupuolelle.

FootBalance Custom Insoles

Jos haluaa juosta kevytrakenteisilla jal-
kineilla, täytyy huolehtia alaraajojen 
lihastasapainosta, alustan turvallisuu-
desta ja riittävästä joustosta.
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Miten pienentää 
rintasyöpäriskiä?

Rintasyöpä on Suomessa 
naisten yleisin syöpä:  
siihen sairastuu joka 
yhdeksäs nainen, yli 5 000 
naista joka vuosi.

Jokaisella suomalaisella naisella on 
noin 10 % riski sairastua rinta-

syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. 
Miehiä rintasyöpään sairastuu 15–30 
vuosittain.

Syöpärekisterin mukaan vuonna 
2014 todettiin kaikkiaan uutta 32 000 
syöpää. Arvioiden mukaan 30 –40 % 
kaikista syövistä olisi vältettävissä ter-
veellisillä elämäntavoilla. Määrä on 
melkoinen, kun joka kolmas suoma-
lainen sairastuu syöpään jossakin vai-
heessa elämäänsä. 

Syöpiä on ollut niin kauan kuin 
ihmisiäkin, mutta modernissa maail-
massa niitä on enemmän kuin kos-
kaan aiemmin. 

Suurin syy siihen on eliniän nousu. 
Mitä vanhemmaksi elämme, sitä 
useampia jakautumisia soluissamme 
ehtii tapahtua. Mitä useammin solu 

jakautuu, sitä todennäköisemmin 
siinä tapahtuu mutaatioita, jotka kar-
kaavat solusäätelyn piiristä ja syntyy 
syöpä.

Eri syöpien välillä on suuria eroja 
sen suhteen, miten paljon elämäntavat 
– ravitsemus, nautintoaineet ja liikun-
nan määrä – vaikuttavat syöpäriskiin. 

Rintasyöpä sekä muun muassa etu-
rauhas- ja suolistosyövät ovat vahvasti 
sidoksissa nykyiseen elämäntapaan. 

Runsasrasvainen, paljon puhdis-
tettua sokeria ja valkeaa vehnäjauhoa 
sisältävä ruokavalio, lisääntynyt alko-
holinkäyttö ja arkiliikunnan vähäisyys 
lisäävät riskiä sairastua sydän- ja veri-
suonisairauksiin, aikuisiän diabetek-
seen ja lukuisiin syöpiin. 

Perinnöllisyys ja elämäntavat
Rintasyöpä on usein monien tekijöi-
den tulos. Varsinaiset geenimutaa-
tiot, joista tunnetuimpia ovat rinta- ja 
munasarjasyövän riskiä voimakkaasti 
nostavat BRCA1 ja BRCA2, ovat 
melko harvinaisia ja aiheuttavat 5–10 
% rintasyöpätapauksista. 

Perinnöllistä rintasyöpäalttiutta on 
syytä epäillä, mikäli lähisuvussa on 

useita rinta- ja/tai munasarjasyöpään 
nuorella iällä sairastuneita. Perinnöl-
lisesti määräytyy paljolti myös kuu-
kautisten alkamisikä ja vaihdevuosien 
ajoittuminen. Pitkään jatkuneet kuu-
kautiset nostavat rintasyöpäriskiä. 

Nämä ovat tekijöitä joihin ei itse 
voi vaikuttaa.

Muita rintasyövän riskitekijöitä 
ovat lapsettomuus tai ensimmäisen 
lapsen saaminen yli 30-vuotiaana, 
imettämättömyys sekä vaihdevuosien 
aikainen hormonikorvaushoito. 

Rintasyöpä on vahvasti sidok-
sissa naissukupuolihormoni estro-
geeniin. Rintasyövistä noin 70 % on 
niin sanottuja hormonipositiivisia, eli 
syöpäsolujen pinnalla on reseptoreita 
estrogeenille ja/tai progesteronille. 
Näitä kahta hormonia syöpäkasvain 
pystyy käyttämään kasvunsa tehosta-
miseen. 

Lihavuus ja tupakka lisäävät riskiä
Lapsia tuskin kukaan hankkii alen-
taakseen rintasyöpäriskiä. Mihin siis 
voi itse vaikuttaa?

WHO:n mukaan lihavuus on 
ainakin 13 eri syöpätyypin riskitekijä. 

Ylimääräinen rasvakudos kehossa yllä-
pitää lievää elimistön tulehdusta, lisää 
estrogeenin ja vähentää testosteronin 
määrää sekä naisilla että miehillä, lisää 
glukoosin, rasvahappojen ja amino-
happojen ottoa soluihin ja insuliinin 
sekä haitallisen IGF-1 -kasvutekijän 
määrää veressä. 

Erityisesti vaihdevuosien jälkeinen 
ylipaino lisää rintasyöpään sairastu-
misriskiä.

Norjalaisessa tutkimuksessa ikänsä 
savuttomina olleisiin naisiin verrat-
tuna askillisen päivässä kahdenkym-
menen vuoden ajan tupakoineiden 
naisten riski sairastua rintasyöpään oli 
tupakoimattomiin verrattuna yli kol-
manneksen suurempi. 

Jo rintasyöpään sairastuneilla 
tupakoivilla rintasyöpäpotilailla tau-
din keuhkoihin leviämisen riski on 
lähes kaksinkertainen tupakoimatto-
miin rintasyöpäpotilaisiin verrattuna. 
Keuhkoihin, maksaan tai aivoihin 
levinnyt rintasyöpä on parantumaton 
sairaus, johon potilas kuolee. 

Paras yksittäinen terveysteko 
itsensä – ja muidenkin hyväksi – on 
tupakoinnin lopettaminen.

Naisten alkoholinkäytön osalta 
ohjenuorana voi pitää nykyisten suosi-
tusten mukaista enintään yhtä alkoho-
liannosta päivässä. Kannattaa muistaa, 
että jokainen säännöllisesti päivittäin 
nautittu alkoholiannos nostaa rinta-
syöpään sairastumisriskiä 10 %. Sekä 
tupakka että alkoholi nostavat elimis-
tön estrogeenitasoa.

Terveellinen ruokavalio
Millaisella ravinnolla syöpään sairas-
tumisriskiä voi pienentää? 

Hyvä lähtökohta on nykyisten 
ravitsemussuositusten mukainen ruo-
kavalio, jonka kivijalkana on kasvis-
ten, marjojen ja hedelmien runsas 
päivittäinen käyttö. 

Kokojyväviljoilla, pähkinöillä, 
kalalla, pehmeillä kasvirasvoilla ja 
vähärasvaisilla maitotuotteilla täyden-
nettynä saadaan koostettua terveyttä 
monin tavoin tukeva ruokavalio. 

Punaista lihaa voi syödä pari ker-
taa viikossa yhteensä enintään 500 g 
viikossa ja kananmunia kohtuudella, 
yhden päivässä. Prosessoituja lihaval-
misteita, kuten makkaroita kannattaa 
vältellä. 

Puhdistetun sokerin saantia makei-
sista, virvoitusjuomista, leivonnaisista 
ja maustetuista jugurteista on hyvä 
pitää tarkasti silmällä. 

Sokeri ei kuitenkaan itsessään 
aiheuta tai ruoki syöpää. Elimistö tuot-
taa joka tapauksessa glukoosia, jota tar-
vitaan syöpäsolujenkin jakautumisessa. 
Runsaan sokerinkäytön haittana on 
ravitsevampien ravintoaineiden syrjäy-
tyminen ruokavaliossa sekä lihominen 
monine seurannaisvaikutuksineen.

Vitamiini- ja hivenainevalmistei-
den käyttö ei ehkäise syöpää. Poik-
keus on D-vitamiini, josta talvisai-
kaan saattaa olla puutetta. Vitamii-
nien ja hivenaineiden yliannostus voi 
aiheuttaa jopa syöpäriskin kasvua. 

Moni muistaa SETTI-tutkimuk-
sen beetakaroteenilisän vaikutuksesta 
miesten keuhkosyöpäriskiin: tulos 
olikin yllättäen keuhkosyövän lisään-
tyminen.

Kokonaisuus on tärkeintä
On monia yksittäisiä ravintoaineita, 
jotka ovat kokonaisterveyden ja syö-
vän ehkäisyn kannalta erityisen suo-
siollisia, kuten kaalikasvit, marjat, 
soija, tomaatti tai saksanpähkinät. 
Kaikkia saa ja kannattaa syödä usein, 
mutta mikään näistäkään ei yksinään 
tee autuaaksi. 

Mahdollisimman monipuolisesta 
ruokavaliosta elimistö saa varmimmin 
myös kaikki ne ravintoaineet, jotka 
auttavat elimistön immuunipuolus-
tusta toimimaan tehokkaasti ja torju-
maan holtittomasti jakautuvien syö-
päsolujen muodostumista. Oleellista 
on perusruoka, mitä syö arkena. 

Rintasyöpäriskiään voi alentaa 
huolehtimalla riittävästä arkiliikun-
nasta. Pyri liikkumaan ainakin 30 
minuuttia joka päivä ja vältä pitkää 
yhtäjaksoista istumista. 

Tupakoinnin 
lopettaminen ja 
mahdollisimman 
vähäinen alkoholin 
käyttö edistävät 
myös rintojen 
terveyttä.

Yhdistyksestä saa tukea
Rintasyöpäyhdistys Europa Donna 
Finland ry on moderni ja mutkaton 
potilasyhdistys. Vuonna 2005 perus-
tetun yhdistyksen toimintaa ohjaavat 
sen tärkeät arvot: tasa-arvoisuus, avoi-
muus ja luotettavuus. 

Yhdistyksen tavoitteena on, että 
suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat 
parasta mahdollista hoitoa asuinpai-
kasta riippumatta. Toiminnan ydin on 
rintasyöpään sairastuneiden vertaistu-
kitoiminta.

Rintasyöpäyhdistys kuuluu 47 
maassa toimivaan Europa Donna -jär-
jestöön, joka on jo yli 20 vuotta edis-
tänyt eurooppalaisten rintasyöpäpoti-
laiden kanssakäymistä.
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Intensiivisestä verenpainehoidosta 
ei lisähyötyä munuaispotilaille

Verenpaineen alentaminen nykyisiä tavoitetasoja alhai-
semmaksi ei tuota lisähyötyjä kroonista munuaissai-

rautta sairastaville, tuore katsaustutkimus osoittaa. Veren-
paineen alentaminen on keskeinen osa munuaissairautta 
potevien hoitoa.

JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistut tulokset 
perustuvat yhdeksän tutkimuksen aineistoihin ja 8 000 poti-
laan keskimäärin kolmevuotisiin seurantatietoihin. Potilaat 
sairastivat ei-diabetesperäistä kroonista munuaissairautta.

Seurannan perusteella potilaiden munuaissairaus eteni 
samanlaista tahtia riippumatta siitä, laskettiinko potilaan 
verenpaine maltilliselle tavoitetasolle vai vielä alhaisemmaksi. 
Eroja ei havaittu keskeisissä munuaisten toimintaa mittaavissa 

testeissä eikä kuolleisuudessa. Pieniä viitteitä tosin ilmeni siitä, 
että intensiivinen hoito olisi ollut tehokkaampaa potilailla, 
joilla oli enemmän valkuaisvirtsaisuutta. Myös potilaan etni-
nen tausta saattoi vaikuttaa tuloksiin.

Intensiivisenä tavoitetasona tutkimuksissa pidettiin 
alle 130/80 mmHg:n verenpainetta ja maltillisempana alle 
140/90 mmHg:n tasoa. Suomessa tavoite on saada munu-
aispotilaan verenpaine normaalitasolle eli 130/80 mmHg:n 
paikkeille.

Suomessa vaikean munuaistaudin vuoksi joutuu vuo-
sittain noin 500 henkilöä dialyysiin eli keinomunuaishoi-
toon. Munuaistauti altistaa myös muille sairauksille, muun 
muassa sydän- ja verisuonitaudeille.

Lihavuus varmistumassa eteisvärinän riskitekijäksi

lihavuus on hyvin todennäköisesti 
eteisvärinä-rytmihäiriöiden kausaa-

linen riskitekijä, tuore geenitietoja hyö-
dyntävä tutkimus osoittaa. Tulokset jul-
kaistiin Circulation-lehdessä.

Tutkimuksessa käytettiin yli 51 000 
aikuisen seurantatietoja seitsemästä 
eri tutkimuksesta, jotka kestivät 7–19 
vuotta. Kaikilta osallistujilta oli saata-
vissa geenitietoja, joiden avulla pystyt-
tiin tunnistamaan lihavuudelle altista-
via geenimuotoja kantavat.

Geneettisesti lihavuudelle alttiit oli-
vat tulosten perusteella lihavia muita 
todennäköisemmin, mutta he myös 
sairastuivat eteisvärinään muita toden-
näköisemmin. Riski suureni tasaisesti 
mitä enemmän liikakiloja henkilöllä oli. 
Yhteys näkyi senkin jälkeen, kun ana-
lyysissa huomioitiin osallistujien ikä, 
sukupuoli ja muita tuloksia mahdolli-
sesti sekoittavia tekijöitä.

Lihavuus on yhdistetty eteisväri-
nään aikaisemminkin, mutta tulok-

sista on ollut vaikea päätellä, mikä 
yhteyden taustalla tarkalleen on. Nyt 
julkaistut tulokset ovat geenitietojen 
ansiosta tarkempia, sillä niitä käyttä-
mällä elintapojen vaikutukset tulok-
siin saatiin minimoitua.

Eteisvärinä on rytmihäiriöistä ylei-
sin. Se aiheuttaa mm. sydämen tyky-
tystä, hengenahdistusta ja väsymystä 
ja altistaa aivohalvauksille. Eteisväri-
nää potee joka kymmenes yli 65-vuo-
tias.

Epäterveellinen ruoka selittää lähes puolet yhdysval-
talaisten sydän-, verisuoni- ja diabeteskuolemista

Melkein puolet sydäntautien, aivoverenkiertohäiriöiden ja tyy-
pin 2 diabeteksen aiheuttamista kuolemista Yhdysval-

loissa liittyy puutteelliseen ravintoon. Yhteys havaitaan 
etenkin miehillä ja pienituloisilla.

Tulosten perusteella varsinkin liiallinen suolan ja 
prosessoitujen lihatuotteiden käyttö sekä vähäinen 
pähkinöiden, siementen, kalaperäisten öljyjen sekä 
kasvisten ja hedelmien syönti selittävät vaikutukset. 
Myös sokerilimujen runsas juominen liittyi suurem-
paan kuolleisuuteen.

Vuonna 2012 epäterveellinen ravinto liittyi 45 pro-
senttiin sydäntautien, aivoverenkiertohäiriöiden ja tyy-
pin 2 diabeteksen aiheuttamista kuolemista. Tämä tar-
koitti noin 320 000 kuolemaa, tulokset osoittavat.

Ravitsemus oli huonommalla tolalla varsinkin miehillä, 
tummaihoisilla ja latinotaustaisilla sekä yli 75-vuotiailla. Myös 
pieni- ja keskituloisten ruokavaliot olivat epäterveellisempiä 
kuin varakkaiden.

Yhdysvaltalaisten tulokset korostavat ruokavalion merki-
tystä yleisten sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vähen-
tämisessä. Jo suolan käytön vähentämisellä olisi suuri vaikutus 
väestön terveyteen.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-leh-
dessä. Tulokset perustuvat kansallisten väestötutkimusten ja aiem-
pien ravitsemustutkimusten aineistoihin sekä rekisteritietoihin.

Lemmikki voi vähentää kohtalokkaita sydänoireita

lemmikkejä pitävät ikäihmiset saattavat australialaistut-
kimuksen mukaan elää hieman muita pitempään. Yh-

teys havaittiin verenpainetautia potevilla seitsemänkymp-
pisillä.

Tulokset perustuvat runsaan neljän tuhannen keskimää-
rin 72-vuotiaan australialaisen yksitoistavuotiseen seuran-
taan. Osallistujista 86 prosentilla oli ollut lemmikki jossain 
vaiheessa elämäänsä ja 36 prosentilla oli lemmikki myös 
tutkimuksen aikoihin.

Lemmikin omistajien riski menehtyä sydän- ja veri-
suonitaudin oireisiin seurannan aikana oli 26 prosenttia 
pienempi kuin ikätovereiden, joilla ei ollut lemmikkejä 

missään vaiheessa elämää. Myös aiempi lemmikin omista-
juus liittyi vähäisempään kuolleisuuteen, mutta yhteys oli 
hieman heikompi.

Aiemmissa tutkimuksissa lemmikin omistajien on 
havaittu pärjäävän muita paremmin mm. sydänkohtauksen 
jälkeen, mutta kaikissa tutkimuksissa hyötyjä ei ole löyty-
nyt. Yleensä lemmikkien terveyshyötyjä on selitetty niiden 
vaikutuksilla omistajiensa sosiaaliseen elämään sekä fyysi-
seen aktiivisuuteen.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä. 
Seurannan aikana 500 osallistujaa menehtyi sydän- ja veri-
suonitautioireisiin.

Diabeetikkojen terveys parantunut huomattavasti – 
pidentänyt myös elinikää

diabetesta potevat sairastuvat 
entistä harvemmin sydän- ja 

verisuonitauteihin ja myös elävät 
todennäköisemmin pitemmän elämän 
kuin muutama vuosikymmen sitten. 
Ruotsalaistutkimuksen havainnot kos-
kevat sekä tyypin 1 että tyypin 2 dia-
betesta sairastavia. Tulokset perustu-
vat kansallisten rekistereiden tietoihin 
vuosilta 1998–2014.

Tarkasteltuna ajanjaksona tyypin 
1 diabetesta sairastavien riski sairastua 
sydän- ja verisuonitauteihin pieneni 
40 prosenttia enemmän kuin saman-
ikäisten, jotka eivät sairastaneet diabe-

testa. Myös tyypin 2 diabetesta pote-
vien sairastumisriski pieneni, mutta 
vain 20 prosenttia enemmän kuin 
verrokkien.

Myös riski menehtyä seurannan 
aikana pieneni diabeetikoilla, ja tyy-
pin 1 diabetesta sairastavien kuol-
leisuus laski jo terveiden verrokkien 
tasolle. Tyypin 2 diabeetikoilla muu-
tos ei ollut yhtä suuri.

Ruotsalaisten tulokset eivät osoita, 
mistä suotuisa kehitys tarkalleen 
johtuu, mutta todennäköisesti se on 
seuraus useiden parannusten yhteis-
vaikutuksesta. Diabeteksen ja sydän-

riskitekijöiden hoito ja ehkäisy ovat 
parantuneet huomattavasti vuosien 
varrella, minkä lisäksi potilaat ovat 
tulleet tietoisemmiksi ja aktiivisem-
miksi sairautensa hoidossa. Parannuk-
sista huolimatta on silti hyvä muistaa, 
että diabetesta sairastavat ovat edel-
leen selvästi perusväestöä alttiimpia 
sydän- ja verisuonitaudeille ja niiden 
aiheuttamille kuolemille.

Noin 300 000 suomalaista sairastaa 
tyypin 2 diabetesta eli ns. aikuistyypin 
diabetesta ja 50 000 tyypin 1 eli ns. nuo-
ruustyypin diabetesta. Uusia tapauksia 
diagnosoidaan noin 25 000 vuodessa.
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Tutkimus: 800 grammaa päivässä  
ideaali kasvis- ja hedelmäannos

kasvispainotteinen ja paljon hedelmiä sisältävä ruoka-
valio ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja, pienentää 

syöpäriskiä ja pidentää elinikää, lähes sadan tutkimuksen 
meta-analyysi vahvistaa. Suurimmat hyödyt saa syömällä 
niitä noin 500–800 grammaa päivittäin.

Verrattuna tuskin lainkaan hedelmiä ja kasviksia käyt-
täviin 800 grammaa päivittäin nauttivien riski sairastua 
sepelvaltimotautiin oli 24 prosenttia pienempi, aivoveren-
kiertohäiriöön 33 prosenttia pienempi, sydän- ja verisuoni-
tautioireisiin 28 prosenttia pienempi ja syöpään 14 prosent-
tia pienempi. Riski menehtyä seurannan aikana oli sekin 31 
prosenttia pienempi, tulokset osoittivat.

Kasvisten ja hedelmien hyödyt alkoivat näkyä jo huo-
mattavasti alhaisemmilla kulutustasoilla ja vaikutukset suu-
renivat mitä enemmän niitä söi. Jokainen 200 gramman 
lisäys kulutuksessa näkyi noin 8–18 prosenttia pienempänä 
sydän- ja verisuonitautien ja 3–4 prosenttia pienempänä 
syövän riskinä. Vaikutukset eivät kuitenkaan enää kasaan-
tuneet 800 gramman päiväannoksen jälkeen.

Sydänoireiden ehkäisyssä hyviä olivat mm. omena, pää-
rynä, salaatit, kaalit ja sitrushedelmät. Syöpäriskiä pienen-
sivät vihreät ja keltaiset vihannekset sekä kaalit.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemio-
logy -lehdessä.

Polvikipuja voidaan vähentää 
verkkopohjaisella tukiohjelmalla

pitkäaikaiset polvikivut ovat hyvin yleisiä etenkin 
iäkkäillä, mutta välttämättä kaikki potilaat eivät saa 

vaivaansa riittävää apua. Tuoreen australialaistutkimuksen 
perusteella monien polvikivut voisivat lievittyä internet-
pohjaisen harjoittelu- ja tukiohjelman avulla.

Tutkimuksessa käytetyssä tukiohjelmassa polvikipuiset 
potilaat tekivät seitsemän kotiharjoitusta videopuheluyh-
teyden päässä olevan fysioterapeutin ohjauksessa. Lisäksi 
potilaat saivat kolmen kuukauden ajan opastusta kivunhal-
lintaan ja kipujen kanssa pärjäämiseen.

Verrokit saivat vain internetpohjaisen tietopaketin, ja 
heihin verrattuna varsinaiseen harjoitteluryhmään osallis-

tuneiden polvikivut lievittyivät selvästi enemmän. Samoin 
potilaiden fyysinen toimintakyky parani enemmän, ja vai-
kutukset näkyivät vielä yhdeksän kuukautta harjoittelun 
aloittamisesta. Tutkimukseen osallistui 148 yli 50-vuotiasta 
polvikipupotilasta.

Australialaisten tulokset pitää varmistaa lisätutkimuk-
sissa, mutta ne viittaavat selvästi internetpohjaisen har-
joittelun tehokkuuteen. Tämä on tervetullutta, sillä lii-
kuntarajoitteisen potilaan ei tällöin tarvitse lähteä kotoa ja 
fysioterapeutti ehtii auttaa päivän aikana monia potilaita. 
Verkkomenetelmät ovat myös edullisia ja sopivat suurten 
potilasryhmien auttamiseen.

Hikoilu kiinni koosta, 
ei sukupuolesta

Miesten voisi kuvitella hikoilevan 
naisia enemmän, mutta tuoreen 

tutkimuksen perusteella sukupuoli vai-
kuttaa hikoiluun vain vähän. Suku-
puolta olennaisempaa onkin, miten iso 
mies tai nainen on, tulokset osoittavat.

Tulokset perustuvat kokeeseen, 
jossa 36 miestä ja 24 naista polki kun-

topyörällä 28 celsiusasteen lämpö-
tilassa kahteen otteeseen. Hikoilun 
lisäksi tutkijat tarkastelivat, kuinka 
paljon osallistujien pintaverenkierto 
kiihtyi ponnistelun seurauksena.

Kokeessa koehenkilöiden kehojen 
lämpötiloissa havaittiin samanlaisia 
muutoksia sukupuolesta riippumatta. 

Sukupuoli ei myöskään sanellut sitä, 
kuinka paljon koehenkilö hikoili ja 
kuinka paljon liikalämmöstä poistui 
verenkierron kiihtymisen avulla. Erot 
selittyivät kehon koolla sekä miehillä 
että naisilla, tulokset osoittivat.

Tutkimus julkaistiin Experimental 
Physiology -lehdessä.

Sepelvaltimon kalkkeutuminen ennustaa 
jo kolmekymppisten sydänoireita

sepelvaltimon kalkkeutuminen 
ennakoi tulevia sydänriskejä jo 30- 

ja 40-vuotiailla, tuore tutkimus osoittaa. 
Riskien suurentumiseen riittää jo hyvin 
vähäinen kalkkeutuminen.

JAMA Cardiology -lehden julkaise-
mat tulokset perustuvat runsaan 3 000 
keskimäärin 40-vuotiaan 13-vuotiseen 
seurantaan. Osana tutkimusta osallis-
tujien sepelvaltimot tutkittiin tietoko-
netomografialla useita kertoja.

Tulosten perusteella riski sairas-
tua sydänoireeseen seurannan aikana 

oli jopa viisinkertainen osallistu-
jilla, joiden sepelvaltimossa oli kalk-
keutumista. Riski oli sitä suurempi 
mitä enemmän kalkkia näkyi, mutta 
jo hyvin vähäinen kalkkeutuminen 
liittyi suurentuneeseen sairastumis-
riskiin. Merkittävä kalkkeutuminen 
liittyi myös suurentuneeseen vaaraan 
menehtyä sydän- ja verisuonioireisiin, 
tutkijat havaitsivat.

Kaikkiaan hieman alle 170 henki-
löä sairastui seurannan aikana sydän-
kohtaukseen, aivoverenkierron häi-

riöön, sydämen vajaatoimintaan tai 
muuhun sydän- ja verisuonitautioi-
reeseen.

Tulokset viittaavat sepelvaltimon 
kalkkeutumisen paljastavan sydän- ja 
verisuonitautien vaarassa olevat jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa, mutta käytännössä 
tietokonetomografiaa ei voi hyödyntää 
kaikkien 30–50-vuotiaiden seulomi-
seen. Havainnot kuitenkin korostavat 
terveellisten elämäntapojen ja sydän-
riskitekijöiden vähentämisen tärkeyttä 
tässä ikäryhmässä.

lasten purJeHduskurssi 
diabeteslapsille 12.–13. elokuuta
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys 
järjestää lasten purjehduskurssin lap-
sijäsenilleen. Kurssi järjestetään Kai-
vopuiston edustalla, Merenkävijöiden 
tukisatamassa, turvallisesti ja koulu-
tettujen ohjaajien johdolla.

Kurssilla opitaan purjehduksen perusteita hauskalla 
tavalla, luotaan uusia tuttavuuksia, tutustutaan mereen 
sekä harjoitellaan EA-taitoja. Kurssilla on mukana 
sairaanhoitaja, joka koordinoi ensiapukoulutuksen 
lapsille sekä järjestää oheistoimintaa vanhemmille, jotka 
haluavat tulla paikalle seuraamaan lapsensa kehittymistä. 
Lasten ollessa vesillä voi osallistua sairaanhoitajamme 
järjestämiin keskustelutuokioihin. Aiheita, joita muun 
muassa tullaan käsittelemään on lapsen harrastamisen ja 
diabeteksen yhdistäminen sekä miten saada kohtaamaan 
diabeteslapsen harrastaminen ja arki.

Kurssitunnit ovat 10–16 ja hinta on jäsenille 70 € 
(norm. 200 €) per lapsi. (Tai 95 € ei jäsenille, sisältäen 
jäsenmaksun). Kurssille on vielä muutama vapaa paikka!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Rosemarie, vastuuohjaaja
psdyliikunta@gmail.com tai puh. 050 389 1773
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Kuka jaksaa jatkuvaa 
diabeteksen hoitamista?

diabetestaan hoitavat ihmi-
set ovat arjen sankareita, aina. 

Silti kukaan ei jaksa aina, ei aina-
kaan yksin. Ihmisenä olemisessa on 
niin valtavan paljon erilaista: fyysistä, 
psyykkistä, sosiaalista.

Arvoasteikoissa terveys on aina yksi 
tärkeimpiä asioita ihmisten elämässä. 
Entä, kun se vaatii jatkuvaa hoitoa? 
Mehän tiedämme, että tämän päivän 
hoitokeinoilla diabeteksen kanssa voi 
elää täysipainoista ja hyvää elämää – 
opiskella, käydä töissä, hankkia lap-
sia ja lähteä vanhuuseläkkeelle usein 
ilman diabeteksen komplikaatioita.

Näinhän asioiden pitäisi olla kai-
killa, mutta ei useinkaan ole. Miksi?

Psyykkinen hyvinvointi on tär-
keä asia diabeteksen hoidossa, sillä 
sen pettäessä ihminen ei jaksa hoitaa 

itseään riittävän hyvin tai juuri lain-
kaan. Jokainen on ensisijassa ihminen 
ja haluaa tulla esiin ihmisenä, ei vain 
diabetesta sairastavana yksilönä.

Diabeteksesta ei pääse lomalle kos-
kaan, ainakaan kokonaan. Jaksaminen 
tarkoittaa sitä, että kesken ei voi jät-
tää, eikä luovuttaa voi. Höllääminen-
kään ei oikein käy. 

Kukaan eikä mikään sinänsä 
pakota tähän, mutta syyllisyys, epä-
varmuus, pelot, jännitys ja ahdistus 
iskevät, jos jättää oman hoitamisensa 
osittain tai kokonaan. 

Miten kukaan voi jaksaa aina hoi-
taa itseään, vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen? Psyykkiset oireet voivat 
alkaa vaivata ja seurauksena voi syntyä 
myös masennus. Viimeistään silloin 
on syytä hakea apua itselleen.

Jaksamista pitää seurata
Mielen hoitaminen ja huoltaminen on 
erityisen tärkeää diabeteksessa. Oman 
mielen tasapainoa on tärkeä seu-
rata, jotta ongelmia voidaan ehkäistä. 
”Miten Sinä jaksat diabeteksesi 
kanssa?” on tärkeä kysymys vastaan-
otoilla ja sitä voi kysyä myös itseltään.

Diabetesta sairastavan on tärkeä 
seurata omaa jaksamistaan yleisesti ja 
erityisesti diabeteksen hoitamisessa. 
Jokaisen ihmisen omalla vastuulla on 
katsoa, että nukkuu riittävästi, syö ter-
veellisesti, liikkuu sopivasti ja jaksaa 
töissäkin ilman isoa stressiä. 

Jos näissä asioissa on korjaamista, 
kannattaa aloittaa siitä. Jos huomaa, 
ettei jaksa hoitaa diabetestaan, on 
syytä kysyä itseltään, mikä tämän 
aiheuttaa. 

Lääkityksen säännöllisyys ja sen 
hoitaminen on ensisijaisen tärkeää, jos 
omaa insuliinituotantoa ei ole lain-
kaan. Seuraamalla verensokeria sään-
nöllisesti jokainen osaa arvioida omaa 
tilannettaan. Pitkäaikainen verenso-
keri antaa laajemman kuvan hoidon 
toimivuudesta.

Kartoita heti tilanteesi, jos et jaksa 
hoitaa itseäsi. Mitä et jaksa? Onko 
se pistäminen, verensokerin mittaa-
minen, syömisestä huolehtiminen 
vai kenties liikunta? Etkö jaksa välit-
tää mistään näistä? Tällöin tarvitaan 
lääkäriä ja/tai diabeteshoitajaa arvioi-
maan tilannetta. 

Vertaistuki voi myös auttaa purka-
maan oloa. Psykoterapeutti voi auttaa 
mielen asioissa – masennus, ahdistus, 
pelot, surut jne. Lääkäriä tarvitaan, jos 
lääkkeiden käyttö on syytä aloittaa. 
Myös Diabetesliiton kurssit ovat hen-
kireikä katsoa asioita monesta näkö-
kulmasta vertaisten kanssa.

Tiedä missä voit löysätä
Täysin hoitamatta diabetesta ei voi jät-
tää. Se on tosiasia, josta ei voi tinkiä.

Jokaisen diabetesta sairastavan on 
opeteltava tuntemaan hyvin oma sai-
rautensa ja elimistönsä. Tällöin tulevat 
esiin myös kohdat, jolloin voi löysätä 
omaa hoitamistaan. 

Insuliineja oikein säätämällä voi 
opetella nauttimaan myös herkuista, 
vastuullisesti. Joskus voi hyvin pitää 
lomaa verensokereiden seuraami-
sesta. On tärkeä luottaa itseensä ja 
siihen, että tietää, mitä tekee. Nämä 
kaksi asiaa ovat jo helpottavia elämän 
aikana.

Itsensö hoitaminen voi tulla liian 
vaativaksi. Pelot lisäsairauksista voi-
vat aiheuttaa liian tarkkaa ja vaativaa 
kontrollia, ja pelot hypoista ovat jat-
kuvasti läsnä. 

Elämä ei saa olla pelkojen kanssa elä-
mistä. Tällöin tarvitaan löysäämistä ja 
neuvottelua osaavien ihmisten kanssa. 

Samoin liiallinen liikunta lisäsai-
rauspelkojen vuoksi voi uuvuttaa. 

Näistä pitää puhua ja hakea kompro-
misseja, sillä elämän pitää sujua ilman 
pakkoja ja pelkoja.

Ruokavalion kanssa on hyvä tietää 
perusasiat. Ttänä päivänähän jokai-
selle ihmiselle suositellaan samanlaista 
ruokavaliota kuin diabeetikoille. Ter-
veellinen ruoka on hyvää jokaiselle. 
Ei ole tarpeen jatkuvasti mittailla ja 
punnita ruokiaan, vaan terve järki on 
riittävä, kun asiat on kerran opittu. 

Silti on sallittua joskus herkutella 
niin, että hoitaa verensokerit asialli-
sesti. Hetkelliset korkeat sokerit eivät 
vie ketään sairaalaan, eivätkä aiheuta 
elinmuutoksia. Se kannattaa muistaa. 
Vasta pitkään jatkuva huono hoito-
tasapaino heikentää tilannetta. Oma 
seuranta siis kannattaa.

Apua saa monesta paikasta
Kun on huolissaan itsestään ja jaksa-
misestaan, voi mennä nettiin sivulle 
www.mielenterveystalo.fi ja tehdä siellä 
mm. masennustestin tai uupumus-
kohdan ja tutkia, onko siellä vas-
tauksia omaan oloon ja keinoja toimia. 

Diabeteksen osalta oma hoito-
paikka tai yhdistyksen asiantuntijat 
auttavat näissä asioissa. Psykotera-
piaan pääsee tänä päivänä hyvin pää-
kaupunkiseudulla, kun vaivana ovat 
ahdistus, pelot, masennus, jaksamat-
tomuus jne. (mm. www.vastaamo.fi). 

Psykoterapiaan saa Kelan tukea 
kuntoutuspsykoterapiana. Tällöin 
tarvitaan psykiatrin lausunto ja oma 
hakemus alkuun ja ne viedään Kelaan. 
Tätä ennen pitää löytää oma psyko-
terapeutti ja käydä tapaamassa häntä. 
Psykoterapeutteja löytää netin kautta 
hyvin.

Kirjallisuudesta voi poimia luke-
mista:
• Onnen taidot; Antti S. Mattila, 

Pekka Aarninsalo
• Tunne Tunteesi; Katja Myllyviita
• Hyvän Mielen Taidot; Maaretta 

Tukiainen
Näissä kirjoissa on harjoituksia, jotka 
auttavat tunnistamaan omaa mieltä 

ja ennalta ehkäisemään esimerkiksi 
uupumusta ja jaksamattomuutta sekä 
tunnistamaan omia tunteita. Tunteet 
auttavat meitä tiedostamaan tapahtu-
mat, jotka meissä vaikuttavat. Ne ovat 
oppimisen avaimia jokaiselle.

Stressin ehkäiseminen on tär-
keää kaikille ja stressi vaikuttaa myös 
sokeritasapainoon. Useat saavat apua 
mind-fullness harjoituksista tekemällä 
niitä kotona. Niistä saa tietoa netistä 
ja kännykkään voi ladata harjoituksia. 
Kirjastosta voi hakea CD:n lainaksi 
tai ostaa. 

EFT-terapeutti voi opettaa ns. 
naputtelumenetelmän, jolla saa 
vapautettua omaa stessiä ja sen tuomia 
oireita. EFT tulee sanoista emotio-
nal freedom techniques eli tunteiden 
vapauttamistekniikka. 

Ulkona kävely on monelle rauhoit-
tavaa ja useat saavat metsästä voimaa. 
Jokaisen on hyvä etsiä itselleen sopi-
vin keino tai yhdistelmä keinoja, jotka 
helpottavat oloa.

Ongelmiin saa apua. 
Jokaisen pitää 
uskaltaa etsiä sitä. 
Hyvät ystävät ovat 
kullan arvoisia, ja 
mielekäs tekeminen 
on aina parempi 
kuin jatkuva 
murehtiminen. 
Voit lähteä liikkeelle 
jo tänään ja tutkia 
eri vaihtoehtoja. 

Tässä on mainittu vain osa vai-
kuttavista asioista. Väsymys hoitoon 
ja jaksamattomuus ovat aina hoidon 
arvoinen asia, jos Sinusta tuntuu siltä.

Kirjoittajaan voi olla yhteydessä 
netin kautta: riitta.rauhala@mithrandir.
fi tai ottamalla yhteyden pääkaupun-
kiseudun diabetesyhdistykseen.
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tapahtumat – Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi

luennot
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen luennot pidetään pää-
sääntöisesti Kampin palvelukeskuksessa, juhlasalissa ja ruokasa-
lissa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki. Tilaisuudet ovat maksut-
tomia ja avoimia kaikille.

16.5. kello 18 Juhlasalissa
Kasvisruokavalio ja sen eri muodot
• Kasvisruokavalio on terveellinen vaihtoehto ruokavalioksi. 
Kasvisruokavalioita on erilaisia – mitä nämä ovat ja kenelle ne 
voisivat soveltua? Mitä kasvisruokavaliota suunnittelevan tulee 
muistaa? Luennoitsijana Petteri Lindblad.

22.5. kello 17.00 Kampin palvelukeskuksen juhlasali
Lantionpohjan ja keskivartalon lihasten hyvinvointi 
ja harjoittelu osana naiseutta
• Lantionpohjan lihasten ja keskivartalon lihasten tehtävät, toimin-
tahäiriöt ja harjoittaminen liikkuvan naisen eri elämäntilanteissa. 
Luennoimassa Jaana Pylvänäinen, fysioterapeutti, KotiFysio.

23.5. kello 18 Fade-huoneessa
Diabeetikon hyvä seksi – parempi mieli
• Luennoitsijana sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja Raila Manninen.

30.5. kello 17.15 Broidi-huoneessa
Emotional Freedom Technique
• Riitta Rauhala luennoi EFT:stä. Emotional Freedom Technique 
on sekä itsehoitoon että terapeuttiseen käyttöön suunniteltu 
tunteiden vapauttamis- ja stressinpurkumenetelmä, jossa ener-
gia- ja meridiaanioppia yhdistetään kehotietoiseen, hyväksy-
vään läsnäoloon ja terapeuttiseen työskentelyyn. Tilaan mahtuu 
ainoastaan 30 henkilöä, joten saavuthan ajoissa varaamaan 
paikkasi.

Tulossa syksyllä 2017

Maitotuotteet
• Mitä ravintoaineita maitotuotteet sisältävät? Kannattaako 
maitoa juoda vai olisiko hyvä mieluummin olla ilman? Kuka saat-
taa hyötyä maitotuotteiden käyttämisestä? Käydään läpi, mitä 
kannattaa muistaa jos miettii maitotuotteiden pois jättämistä 
ruokavaliosta.

Lihasmassan ylläpitäminen ruokavaliolla ja liikunnalla
• Mitä iäkkäämmäksi tulee, sitä tärkeämpää on pitää huolta 
omasta lihaskunnostaan. Hyvien lihasten avulla jaksaa nousta 
itse sängystä ylös ja nousta portaita. Lihasmassa on kuin raha 
pankkitilillä – sitä tulee olla riittävästi, jotta pärjää.

Katsaus ruokavalion viljoista
• Viljoja on erilaisia. Moni saa oireita viljoista mutta huomatta-
vasti harvempi saa oireita ihan kaikista viljoista. Mitä erilaisia 
viljoja on, mitä ne sisältävät ja kenelle ne sopivat?

Ravitsemussuositukset tarkastelussa
• Neuvovatko suomalaiset ravitsemussuositukset todellakin syö-
mään yhdeksän palaa leipää päivässä? Tarkastellaan mitä kaik-
kea suositukset pitävät sisällään ja kasataan yhdessä suositusten 
mukainen ruokavalio. Sitten jokainen voi verrata omaa ruokava-
liotaan siihen ja miettiä, syökö itse suositusten mukaisesti.

Vertaistukikerhot / -ryhmät
Ryhmät kokoontuvat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta 
joulukuulle. 

Maanantaikerho 
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, Helsinki, 1. ker-
ros, Famu-huone klo 12–14, joka pariton maanantai. Asahi/tuoli-
jumppaa kerran kuukaudessa. Ohjaajana Silpa Tenhunen. Kerhon 
yhteyshenkilö: Tuula Olander, puhelin 040 962 3580.

Tiistaikerho
Joka tiistai kello 13–15 yhdistyksen toimitilassa, Malminkatu 24 
D 38. Välipalaeväs mukaan, kahvit keitetään. Yhteyshenkilönä 
toimii Salli Konttila-Heiska, puhelin 040 521 7609.

Malmin kerho
Kerho kokoontuu osoitteessa Syystie 15, Malmi, palvelutalo joka 
kuukauden toinen keskiviikko klo 12–15. Yritämme saada tapaa-
misiin luennoitsijoita ja muutenkin keskustelemme diabetek-
sesta ja päivän tapahtumista. Keväällä ja syksyllä käymme yhden 
kerran esimerkiksi teatterissa tai syömässä. Yhteyshenkilönä 
Kaija Siltala, puhelin 040 540 3343.

Espoon kerho ”BETES-kahvilassa”
Vapaa tilaisuus kaikille diabeetikoille, läheisille ja riskiryhmään 
kuuluville vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Välillä meillä on alusta-
jia eri aiheista. Kokoontuminen joka toinen (parillinen) maanantai 
kello 17–19 Espoon Keskuksessa sijaitseva Ravintola Kannunkulman 
kabinetissa Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo. Yhteyshenkilö Osmo 
Tuppurainen puhelin 040 703 2224. Vapaa pääsy.

Matinkylän vertaistukikerho 
Kylämajalla, Matinkatu 7, 02230 Espoo klo 18–20 kerran kuukau-
dessa. Tervetuloa mukaan, jutellaan diabeteksesta ja muustakin. 
Yhteyshenkilö Marita Lassila marit.lassila@gmail.com.

Suunnitteilla vertaistukikerho Leppävaaraan tai Tapiolaan 
Oletko kiinnostunut vetämään ryhmää? Ota yhteyttä Marita 
Lassila puhelin 050 365 4966 tai marit.lassila@gmail.com. Koulu-
tamme ja ohjaamme alkuun. 

Keski- ja Itä-Vantaan vertaistukikerho 
Kansalaistoiminnankeskus Leinikissä, Leinikkitie 22, Hiekkaharju, 
Vantaa. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30–18.00. 
Kahvitarjoilun lisäksi saa tietoa ja tukea diabetekseen. Teemme 

retkiä ja matkoja yhdessä. Käymme teatterissa ja rentoudumme 
kylpylässä. Jumpataan, venytellään, uidaan ja harrastetaan Asahi-
terveysliikuntaa sekä tuolijumppaa. Vapaa pääsy. Yhteyshenkilö: 
Tuula Natunen, puhelin 040 046 9055, tuulanatunen46@gmail.com 

Hakunilan diabeteskerho
Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.00–19.30 Haku-
nilan kirkon kirjastossa, Hakunilantie 48. Mielenkiintoista ohjel-
maa tiedossa: askartelua, luentoja, retkiä. Länsimäen kerholaiset 
tervetuloa mukaan toimintaan Hakunilan kerhoon. 

Länsi-Vantaan kerho, Myyrmäki 
Kuukauden ensimmäisen parillisen viikon torstaina kello 14.00 
Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1, Myyrmäki. Keskustelemme 
muun muassa terveellisestä ruoasta ja liikunnasta. Yhteyshen-
kilö: Virpi Hildén puhelin 050 347 5435, virpi.hilden@pp2.inet.fi 

Kirkkonummen kerho
Joka kuukauden 3. torstai kello 13.00 Kirkkonummen palvelu-
keskus Palvelutalolla (Rajakuja 3). Vapaamuotoista keskustelua 
osallistujille tärkeistä asioista. Tervetuloa diabeetikot ja heidän 
läheisensä, ilmoittautumista ei tarvita, voit vain saapua paikalle. 

Tuusulan vertaistukiryhmä
UUTTA Tuusulan diabeetikoiden vertaistukiryhmä kokoontuu 
16.5. ja 23.5. kello 16.30–18 Tuusulan kunnankirjastossa, osoite 
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Mukana ryhmässä oma sai-
raanhoitajamme, seksuaalineuvoja Raila Manninen. Tule juttele-
maan ja kyselemään. Tervetuloa! 

Muistathan nopeimmat tiedotuskanavat: 
www.facebook.com/psdyry, www.psdiabetes.fi ja 
d1perheet@gmail.com

perhekerhot ja -tapahtumat
Espoo
Perhekerho käynnistyy syksyllä. Lisätietoja seuraavassa lehdessä. 
Jos koet palavaa halua lähteä vetämään perhekerhoa ole yhtey-
dessä yhdistykseen, koulutus@psdiabetes.fi

Kirkkonummi
Kirkkonummen toiminnasta voit kysyä puhelin 040 930 6773/
Riina Kanerva. Facebook-ryhmää voit tiedustella Riinalta.

Vantaa
Lisätietoja toiminnasta saat kerhon vetäjältä Niina Lammelalta 
puhelin 050 589 6358. Sähköpostiosoite on vantaanperhekerho@
gmail.com. Facebookiin on perustettu oma ryhmä Vantaan 
D-perhekerho.

Helsinki 
Perhekerho toimintaa ei tällä hetkellä ole. Jos koet olevasi halu-
kas vetämään perhekerhoa ole yhteydessä yhdistykseen, kou-
lutus@psdiabetes.fi. Syksyllä aloittaa T2D lasten vanhempien 
”ventilointi” ryhmä. Lisätietoa seuraavassa lehdessä. 

liikuntaryhmät

Vesiliikunta
Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa tiistaisin klo 14.10. Hinta 80 
euroa kausi (sisältää kaikki maksut) ja jumpan jälkeen saa jäädä 
uimaan. Ilmoittautumiset Raija Härönoja puhelin 050 323 2035, 
muutama paikka vapaana. 

Myyrmäen uimahalli maanantaisin klo 15.00–15.30. Ilmoita osal-
listumisestasi jo hyvissä ajoin, myös vanhat kävijät. Yhteyshen-
kilö Virpi Hildén puhelin 050 347 5435, virpi.hilden@pp2.inet.fi

Olarin uimahalli, Espoo, tiistaisin kello 19.30–20.00, hinta 50 
euroa/12–15 kertaa (kysy peruutuspaikkoja Maritalta) ja torstaisin kello 
14–14.30/15 kertaa (tilaa on, tervetuloa). Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen Marita Lassila, marit.lassila@gmail.com, puhelin 050 365 4966. 

Keilaamaan – ei ikärajaa!
Leppävaara, Bowl Circus Sello, Kauppakeskus Sellossa. Joka viikko 
torstaisin 12.30–14.00. Omakustannehinta (hallin päivähinta). Ilmoi-
tathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen Markku Malmi 
markku.malmi@saunis.net.

Liikuntaryhmiä itä-Vantaalla
Ryhmät ovat alkaneet, vapaita paikkoja jokaiseen ryhmään.

Maanantaisin

• Hikijumppa Rekolanmäen koululla klo 19.00–20.30. Hinta 25 €/
kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puhelin 040 5116 298 tai 
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi

Tiistaisin

• Vesijumppa Havukosken palvelutalo klo 16–17. Hinta 60 €/
kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puhelin 050 300 2018 tai 
ritva.sarkkinen@welho.com

Keskiviikkoisin

• Vesijumppa Havukosken palvelutalolla klo 17–18, 18–19 Hinta 
60 € kausi. Yhteyshenkilö Ritva Sarkkinen puhelin 050 300 2018 
tai ritva.sarkkinen@welho.com

• Kuntosali Havukosken palvelutalo klo 16–17, 17–18 Hinta 25 € 
kausi. Yhteyshenkilö Jaakko Vastamäki puhelin 040 5116 298 tai 
jaakko.vastamaki@kolumbus.fi

Torstaisin

• Venyttely ja tuolijumppa Havukosken nuorisotalo klo 13–14 
Hinta 20 € kausi. Yhteyshenkilö Marja Mäkinen, marjamummo1@
gmail.com

Perjantaisin 

• Kuntosali Koivukylän vanhustenkeskus klo 8–9 ja 9–10 Hinta 
30 €/kausi. Yhteyshenkilö Kari Koho puhelin 0500 91 2592 tai kari.
koho@elisanet.fi 

• Asahi-terveysliikunta. Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä, 
Leinikkitie 22, perjantaisin klo 10.00–10.30. 

Liikkujan ruokavalio
• Poikkeaako fyysisesti aktiivisen ihmisen ruokavalio liikuntaa 
harrastamattoman ruokavaliosta? Luennolla käydään läpi prote-
iinin, hiilihydraatin ja rasvan merkitys liikkujalle.

Ravitsemusmyytit
• Onko maito vaarallista? Sairastuttaako vilja? Onko ruisleipä 
ravintoköyhää ruokaa? Onko luomu terveellisempää kuin taval-
linen ruoka? Onko voi välttämättömien rasvojen lähde? Muun 
muassa näihin ravitsemusväitteisiin pureudumme luennolla.
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tapahtumat – Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi

Muut tapahtumat
Kauppakeskustapahtumia:
Kauppakeskustapahtumissa voit tulla tapaamaan työntekijöitä ja 
alueen vapaaehtoisia. Tule mittauttamaan verensokerisi ja veren-
paineesi, lisäksi saat tietoa diabeteksesta sydänsairauksista ja 
kilpirauhasen toiminnasta.

• 18.5. Itäkeskus Keskusaukio klo 12–20

• 1.6. Malmin Nova klo 12–18

Retki Firskarssiin ja Mustioon 20.5.
Teemme päiväretken Fiskarssin ruukille ja Mustion linnaan. Retki 
sisältää opastukset molemmissa kohteissa. Lounaan syömme Kupa-
rihovissa, jossa on lounaspöytä salatteineen ym. Retkelle lähdemme 
Kiasman edestä kello 8.30, josta jatkamme Espoon keskukseen. 
Otamme sieltä Espoolaiset kyytiin klo 8.45. Paluu tapahtuu n. 18. 
Retken hinta on 60 euroa henkilö. Ilmoittautumiset Raija Härönoja 
puh. 050 3232 035.

5.–9.6. Tyypin 1 perheiden sopeutumisvalmennuskurssi 
Kisakallion urheilukeskuksessa Lohjalla. Leirin osallistujat ovat 
12-vuotiaita tai sen alle. Maksuton diabeetikkolapselle ja hänen 
vanhemmilleen. Mikäli olet kiinnostunut, kerro siitä omalle dia-
beteshoitajallesi tai lähetä viesti osoitteeseen toimisto@psdiabe-
tes.fi, saat lisätietoja kurssista. 

12.6. Tutustu Boccian saloihin! 
Tule tutustumaan Bocciaan ja osallistu syksyllä Syöpä vs. diabe-
tes Boccia mestari 2017 kilpailuun. Hinta 5€. Hietaniemenranta. 
Ilmoittaudu koulutus@psdiabetes.fi.

Päiväretki 15.6. Itä-Helsingin kartanoita
Lähtö Kiasman edestä klo 10, josta opas tulee mukaan. Ensin ajamme 
kauppatorille josta jatkamme Kulosaareen ja tutustumme Kulosaa-
ren kartanoon sieltä Herttoniemen kartanoon edelleen Puotilaan 
ja sen kartanoon. Puotilan kartanossa syömme lounaan. Puotilasta 

jatkamme Viikkiin ja Kumpulan kartanoon josta edelleen päätyen 
Vanhankaupungin lahdelle. Kiasmalle saavumme n. klo 16.30. Hinta 
62 €/ 30 henkeä tai 52€/40 henkeä. Ilmottautumiset 26.5. mennessä 
Raija Härönoja puh. 050 3232 035.

17.–18.6. Aikuisten purjehduskurssi
Aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita, välttävä uimataito 
ja iloinen ja innostunut mieli riittää. Hinta jäsenille 100€ (norm. 
330€) ja sisältää 12 tuntia opetusta (klo 10–16 molempina päivinä) 
sekä varusteet. Kurssilla on paikalla sairaanhoitaja. Ikäraja kurs-
sille on 15 v. Ilmoittautuminen ja tiedustelut osoitteeseen psdylii-
kunta@gmail.com puh. 050 389 1773. 

Tuusulanjärven kierros 5.8.
Lähdemme Espoon keskuksesta tilausbussi pysäkiltä klo 9.45 ja jat-
kamme Kiasmalle josta lähdemme klo 10.15. Tutustumme Tuusulan 
Rantatien taiteilija koteihin Halosenniemeen, Ainolaan ja Aholaan. 
Järvenpäässä syömme lounaan Huvilassa jossa noutopöytä. Kaikissa 
kohteissa on opastus. N. klo 16.30 suuntaamme kotimatkalle. Kias-
malla olemme n. klo 17.15. Hinta 80€/30 henkeä ja 75€/40 henkeä. 
Ilmottautuminen 30.6. mennessä Raija Härönojalle puh. 050 3232 035.

12.8. Lasten purjehduskurssi
Kurssilla opitaan purjehduksen perusteet hauskalla tavalla ja luo-
daan uusia tuttavuuksia muiden diabeteslasten ja vanhempien 
kanssa sekä uusien asioiden kanssa, kuten EA-koulutus ja täysin 
uusi elementti – vesi purjehtijalle. Kurssi on tarkoitettu 7–14 vuo-
tiaille. Kurssin hinta jäsenille on 70€/lapsi ja sisältää yhteensä 12 h 
tuntia ohjelmaa (10–16 la, su), kelluntaliivit ja mahtavan opetuksen. 
Pientä purtavaa ja juotavaa tullaan tarjoilemaan saaressa. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset psdyliikunta@gmail.com puh. 050 389 1773.

Löydät kattavan paketin tietoa diabeteksesta 
Kansallisen Diabetesfoorumin sivuilta 
www.diabetesfoorumi.fi. Kannattaa tutustua!

Ravistellaan rutiinit
TEKSTI Satu Ålgars • KUVA Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

Maailman Terveysjärjesto WHO:n Move for Health -päivä on 
saapunut suomeen. Unelmien liikuntapäivä -hanke täyttää 

Suomen erilaisilla liikunnallisilla tempauksilla, tapahtumilla ja akti-
viteeteilla. Jokainen voi tulla mukaan keksimällä oman liikuntatem-
pauksen tai osallistumalla muiden keksimiin ja järjestämiin tapahtu-
miin. Kerää oma naapurusto yhteiselle kävelylenkille. Unelmien lii-
kuntapäivä on myös oiva tilaisuus päästä kokeilemaan 
jotain itselle uutta lajia ja mahdollisesti löytää uusi 
rakkaus lajiin. Kuka tahansa voi ilmoittaa tapah-
tumansa mukaan, rajoituksia ei ole! Ilmoita oma 
tempauksesi ja etsi itseäsi kiinnostavia tapahtumia 
osoitteesta www.unelmienliikuntapaiva.fi. 

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry 
osallistuu unelmien liikuntapäivään Hespe-
rian puistossa. Paikalla on erilaisia aktivi-
teetteja ja mahdollisuus tutustua PSDY:n 
liikunnalliseen toimintaan. Tervetuloa!

talvella usein istumisen määrä 
kasvaa, ainakin itselläni. Oletko 

huomannut saman? Päivät kiitävät ohi 
tietokoneen näyttöä tuijottaen ja työ-
matkoihin autossa tai junassa istuen. 
Kevät on ryhdistäytymisen aikaa! 
Kevätauringosta on mahdollista imeä 
energiaa ja ryhtyä vastaiskuun!

Pyristellään irti koukuttavista liik-
kumattomuuden rutiineista. Piriste-
tään kehoamme ja mieltämme lisää-
mällä liikkumista. Keinothan me tie-
dämme jo, vai mitä? Jo pienillä muu-
toksilla voi saada suuria muutoksia.

Mikäli istut päivittäin paljon, 
esimerkiksi toimistotyötä tehdessä, 
kiinnitä huomiota istumisesi määrään. 
Istuminen heikentää verenkiertoa 
alaraajoihin, joka on jo muutenkin 
heikentynyt diabeetikoilla. Tähän on 
helppo lääke – istu vähemmän. Istu-
mista tulee vähentää ja tauottaa. Pidä 
vähintään tunnin välein tauko istumi-
sesta. Nouse ylös ja venyttele, jo muu-
tama askel ja venyttelyliike seisten 
käyvät hyvin lyhyestä elpymisliikun-
nasta. Keho kiittää, kun kolotukset, 
kipuilut ja kiristykset vähenevät.

Huomioi myös pienet arkiset 
muutokset, niin kutsuttu hyötylii-
kunta. Käytä portaita aina kun voit, 
puhu puhelut seisten ja kokeile kah-
vitaukoja pystypöydän äärellä, ne ovat 
taatusti yhtä hauskoja hetkiä ellei 
hauskempia! Tärkeää on vaihdella 
työasentoja ja päästä pois pitkään jat-
kuvasta jumittavasta istumisesta, jossa 
lihasten aktiivitaso on lähes nolla.

Hyvä uutinen kiireisille toimisto-
työtä tekeville ja paljon istuville on, 
että uusimpien tutkimusten mukaan 
päivän istumisen haitat voi kompen-
soida myös tunnin päivittäisellä reip-
paalla liikunnalla. Valitettavasti tun-
nin päivittäinen reipas lenkki on vain 
harvalle suomalaiselle työikäiselle arki-
päivää. Vain noin yksi kymmenestä 
työikäisestä liikkuu edes terveysliikun-

tasuositusten minimin mukaan, joka 
vastaa 2,5 tuntia reipasta tai tunnin ja 
15 min rasittavaa liikuntaa sekä kahta 
lihaskuntoharjoitusta viikossa.

Arjen teot ratkaisevat! Jokainen 
ylösnousu, jokainen askel ja lyhytkin 
liikkuminen ovat hyväksi. Marjas-
tus tai ruohonleikkuu korvaa pitkän 
kävelylenkin ja kellarin siivoaminen 
kevyen lihaskuntoharjoituksen. Hyö-

dynnä työmatkat liikunnallisesti ja 
vältä ruuhkat pyöräilemällä töihin. 
Jos pyöräily ei maita, niin aina voi 
jäädä aikaisemmalla pysäkillä ja naut-
tia raikkaasta ulkoilmasta. Lounaan 
yhteydessä voi ottaa tavaksi lyhyen, 
virkistävän kävelyn. Toimisiko kävely-
palaveri sinun työssäsi?

Palkintona virkeämpi mieli ja 
pidempi pinna, kokeile!

Tervetuloa Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ry ja 
Ykköstyypit ry:n yhteiselle tyypin 1 diabetes -vaellukselle!
Vaellus toteutetaan 1.–5.9. Ylläksellä yhteistyössä Lapland hotelsin kanssa.

Osallistumismaksu on 390 €/henkilö ja sisältää majoituksen Äkäshotellissa, aamupalan, kolmen ruokalajin illallisen, ohjel-
man sekä vapaanpääsyn uimaosastolle sekä tanssiravintolaan.

Matkalla on mahdollista vaeltaa mukavassa ympäristössä ja käydä tutustumassa Suomen luontoon paikallisessa luonto-
keskuksessa. Paikalla järjestetään päivittäin vapaata ohjelmaa vaelluksien, keskustelutuokioiden ja luentojen muodossa.

Osallistumismaksu ei sisällä edestakaista matkaa eikä päivän lounasta tai ylimääräistä shoppailua ja herkuttelutuokioita. 
Vaellukselle on rajoitettu määrä vapaita paikkoja, joten ilmoittauduthan ajoissa. Sitova ilmoittautuminen on tehtävä 
toukokuun loppuun mennessä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset psdyliikunta@gmail.com tai puhelimitse 050 389 1773.

Vaellusmatka toteutetaan yhteistyössä Ykköstyypit ry:n kanssa ja matka on tarkoitettu tyypin 1 diabetesta sairastaville.
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Matkalla 
sattuu ja tapahtuu…

TEKSTI JA KUVAT Tarja Hartman

tämän vuoden jäsenmatkamme 
suuntautui Italian Liguriaan. 

Ajankohta oli huhtikuun lopulla, joka 
osoittautui avain liian aikaiseksi, sillä 
ilmat ovat tähän aikaan vielä epäva-
kaita. Mukana oli 36 diabeetikkoa.

Lento sujui hyvin, kuten yleensä 
Finnairilla. Milanossa bussimme oli 
puolisen tuntia myöhässä, mutta vii-
nitilavierailun aikana se viimeistään 
jäi unholaan. 

Vierailu viinitilalla
Piemonten viinit oli ensimmäinen 
vierailukohteemme, jossa pääsimme 
tutustumaan pienen viinitilan viinin 
tuottamiseen. Saimme lyhyesti tutus-
tua viinin tuotantoprosessiin ja nähdä 
laitteet. Sitten siirryimme aperitiivei-
hin, viinitilan oman rose- ja valkovii-
nin pariin kera pienten pizzapalasten. 
Tämän jälkeen saimme suussa sula-
van herkullisen lounaan. Oli maiste-
lualkupaloja, mureaa vasikanlihaa ja 
ihanaa jälkiruokaa. Ruokailun jälkeen 
suurin osa siirtyi tilan omaan kaup-

paan ostamaan juuri nauttimaamme 
viiniä ja hunajaa. 

Vierailun jälkeen saavuimme 
Varazzeen, pieneen Ligurialaiseen 
kylään. Hotellimme sijaitsi aivan 
meren äärellä. Aallokko oli päätä hui-
maava ja meren jatkuva pauke kuului 
hotellihuoneeseenkin, mutta ei häirit-

sevästi vaan rauhoittavasti. Ruokailun 
jälkeen uni tulikin melko nopeasti. 

Muutamilla matkaajilla oli ongel-
mia, koska italialaiset katsovat kalen-
terista, milloin saa lämmittää sähköllä 
ja milloin ei. Nyt ei saanut. Joillakin 
oli kylmä ja he kehittivät mitä ihmeel-
lisimpiä keinoja saadakseen lämpöä. 
Esimerkiksi yksi pariskunta haki vas-
taanotosta jatkojohdon, johon kiin-
nittivät hiustenkuivaajan ja pitivät sitä 
päällä koko yön. Vaarana oli tietenkin 
se, että polttavat koko hotellin. Toinen 
pariskunta laski kaikista hanoista kuu-
maa vettä, mutta eivät ymmärtäneet 
sitä, että kosteus on vielä pahempi 
ja kylmyys tunkee luihin ja ytimiin 
entistä kamalampana. Aamu koitti ja 
kaiken kommelluksen jälkeen hotel-
limme johtaja soitti kaupunginjohta-
jalle ja sai kun saikin kaupunginjoh-
tajalta luvan kytkeä lämmöt päälle ja 
pitää ne päällä niin kauan kuin ryh-
mämme on Varazzessa. Muussa ta-
pauksessa hotellimme olisi saanut suu-
ret sakot lämpöjen päällä pitämisestä. 
Suosittelemme siis matkustamaan 
Liguriaan toukokuussa tai sen jälkeen.

Ensimmäinen kokonainen päi-
vämme Italiassa oli vapaata tutustu-
mista Varazzeen tai lähikyliin. Ilmat 
suosivat ja aurinko paistoi.

Hotellimme oli neljän tähden 
hotelli Savoy Varazzen kylän keskus-
tan tuntumassa. Olimme vuoden 
ensimmäinen iso ryhmä ja hotellin 
henkilökunnalle haastava, sillä ryh-
mällämme oli suhteellisen paljon eri-
laisia ruoka-aine allergioita. Franco oli 
vastuutarjoilijamme ja alun sählingin 
jälkeen hoiti hommansa aivan upe-
asti. Oppaamme Leena Angerma oli 
mukana Milanon lentoasemalta takai-
sin Milanon lentoasemalle koko mat-
kamme ajan. Leena oli rauhallinen ja 

hoiti ongelman toisensa perään sekä 
oli matkalaisten tukena ja turvana.

Aina vapaapäivisin meillä oli 
jumppaa ja klubit. Tavoitteena oli jär-
jestää matkan niin, että joka toinen 
päivä olisi vapaa. Se lähes toteutuikin. 
Tenhusen Silpa veti ryhmälle rannalla 
Asahia tai sateen sattuessa Asahi hoi-
tui hotellin baarissakin. Klubit pidet-
tiin iltaisin. Oli oma äijäklubi, jota 
veti puheenjohtajamme Pentti Lammi 
ja sitten naiset halusivat oman klu-
binsa, jota veti diabeteshoitajamme 
Else-Maj Lammi, Raija Härönojan ja Sil-
pan sekä Marita Lassilan kanssa. Klu-
bit olivat lähinnä vertaistukikerhoja, 
joissa keskusteltiin aivan kaikesta mitä 
mieleen tuli. Raija Härönoja toimi 
myös matkamme johtajana. 

San Remo ja Dolceaquan pieni kylä
Sunnuntaiaamu valkeni pilvisenä, 
mutta ei sateisena. Lähtö kohti San 
Remoa oli hyvin aikaisin, jo 8.30. 
Koko ryhmämme oli aikataulussa. 
San Remo on tunnettu laulukilpai-
luistaan ja kasinosta. Kaupunki oli 
viehättävä pienine kauppakujineen. 
Teimme kaupungissa kierroksen pai-
kallisen oppaan johdolla. Kierroksen 
jälkeen nousimme takaisin bussiin ja 
jatkoimme kohti Dolceaquaa, kukku-
lan laella olevaa hyvin vanhaa pientä 
kylää, jossa kiemurtelivat kapeat kujat 
ja joiden korkeuserot olivat huimat. 

Kierroksemme jälkeen oli ruokailu 
Dolceaquan viereisessä vielä pienem-
mässä Isolabonan kylässä luolamai-
sessa ravintolassa, jossa oli erinomaista 
ruokaa ja juomaa. Perhe, joka piti 
ravintolaa, omisti myös lähivuorilla 
oliiviviljelmiä ja teki omaa oliiviöljyä, 
kylmäpuristettua extra virgineä. Italia-
laiset pitävät tätä kyseistä öljyä yhtenä 
terveytensä salaisuutena. Ravintolasta 
oli mahdollista ostaa heidän öljyään ja 
monen mukaan sitä lähtikin. Itsekin 
vein viiden litran kanisterin Suomeen, 
sillä olemme öljyn suurkuluttajia. 
Ruokailun jälkeen matka jatkui kohti 
Varazzea. Ryhmämme oli päivän koe-
tuksista suhteellisen hiljainen ja nuok-
kuva, normaalisti kävi jatkuva pulina 
bussissa. Ryhmämme oli ryhmäytynyt.

Monaco ja Monte Carlo
Maanantai oli vapaapäivä, mutta 
osa oli ostanut lisämaksullisen ret-
ken. Lähdimme matkaan suuntana 
Monaco. Tiet kulkivat ylhäällä vuorilla 
ja välillä olivat erittäin kapeita. Kor-
keuserot olivat valtavat. Suomessa ei 
ole mahdollista kokea mitään vastaa-
vaa. Kuljettajat ovat äärimmäisen taita-
via. Korkeanpaikankammoisille siirrot 
paikasta toiseen olivat haasteellisia. 

Monacon vanha kaupunki oli 
upea. Sinne noustiin hisseillä ja liu-
kuportailla, sillä se sijaitsi korkealla 
kalliolla. Tuomiokirkko oli vaikuttava 
ja ruhtinasperheen asunnot hulppeita. 
Ruhtinasperheen henkilöt kulkevat 

Diabeteshoitajamme Else-Maj Lammi.

Matkalaiset Monacossa.

Monte Carlon keskusta.
Ryhmämme kävelemässä kohti 
Dolceaquan vanhaa kaupunkia.
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Monacon kaduilla kuin ketkä hyvänsä 
tavalliset ihmiset ja heitä on mah-
dollista siellä myös nähdä. Meillä ei 
käynyt tuuri. Ja autot, Suomessa ei 
näe noin upeita autoja, Monacossa ne 
olivat enemmän kuin tavallisia. Yksi 
toistaan upeimpia. Ferrareita, Por-
scheja ja muita merkkejä, joita en edes 
tunnistanut.

Monacon maapinta-ala on pieni, 
joten rakentaminen on mahdollista 
vain ylöspäin ja siksi osa rakennuk-
sista kohoaa korkealle kohti taivasta. 
Kolmasosa rakennetusta pinta-alasta 
kuuluu syntyperäisille monacolai-
sille ja vain sillä ehdolla myönne-
tään rakennuslupa. Asunnot Mona-

cossa ovat erittäin kalliita ja tavalli-
sella matti meikäläisellä ei niihin ole 
asiaa. Monaco on nollaveromaa, joten 
veroja ei siellä ole lainkaan.

Monacon vahan keskustan jälkeen 
oli vuorossa Monte Carlo, Monacon 
pääkaupunki. Monte Carlossa pide-
tään kuuluisat Formula-ajot. Mei-
kin pääsimme ajamaan pienen mat-
kan kilpatietä ja näimme maailman 
kuuluisimman mutkan. Mutka on 
niin haastava, että formula-autotkaan 
eivät sitä voi ajaa yli 30 km tunnissa. 

Mutkassa on myös hotelli, jossa yöpy-
minen ajojen aikana maksaa useita 
tuhansia euroja.

Monte Carlo on kuuluisa myös 
kasinostaan, jonne monet nimek-
käät henkilöt menevät kuluttamaan 
aikaansa ja pelaamaan. Ulkopuo-
lella ei näkynyt ainuttakaan tavallista 
autoa, vaan kaikki olivat Ferrareita, 
Porscheja tai Lamborghineja. Kasi-
nolle mentäessä oli turvatarkastus 
ja pukeutumiskoodi. Rikkinäisissä 
farkuissa ei sisään ollut asiaa. Poruk-
kamme kävi kyllä sisällä kasinolla, 
mutta en kuullut kenenkään siellä 
pelanneen. Pelkkä istuskelu kadun-
varrella oli jo suurta huvitusta, sillä 
olimme niin irti arjesta ja täysin eri 
maailmassa. Silmäruokaa riitti.

Matka jatkui kohti Ranskaa ja 
hajuvesitehdasta nimeltä Fragonard. 
Hajuvesien lisäksi he valmistivat erilai-
sia kasvovoiteita. Teimme kierroksen 
tehtaalla ja näimme kuinka parfyymeja 
ja voiteita sekä saippuoita valmiste-
taan. Yhteen pieneen parfyymipulloon 
tarvitaan useita satoja kiloja kukan 
terälehtiä. Kierroksen jälkeen oli mah-
dollista esittää kysymyksiä ja tutustua 
lähemmin tuotteisiin, jonka jälkeen 
niitä pystyi ostamaan. Tuotteita ei riitä 
vientiin, joten jos voiteita tai tuok-
suja haluaa lisää, on ainoa mahdolli-
suus tilata niitä netin kautta. Tehtaan 
takapihalla oli useampikin Ferrari, 

joilla olisi voinut tehdä koeajeluita 15 
minuutin ajan 60 euron hintaan. 

Genova, Santa Margaritha
Ehdottomasti matkamme pääretki ja 
kohokohta oli Portofino, jonne emme 
milloinkaan päässeet sääolosuhtei-
den takia. Aallokko ja tuuli olivat sen 
verran voimakkaita, että lautat eivät 
kulkeneet ja sinne kun ei linja-autolla 
pääse, joten jäi toiseen kertaan. Koko 
päivä oli aika masentava sään takia. 
Satoi kuin saavista kaataen ja kaikki 
meni aamusta saakka pieleen. Kul-
jettaja oli ohjeistettu huonosti ja hän 
ajoi väärään paikkaan. Paikallisop-
paamme odotti meitä Genovassa, 
mutta kuljettaja ajoi suoraan Genovan 
ohi Rapalloon. Hän oli vain itsenäi-
sesti päätellyt oppaamme puhelusta 
paikallisoppaan kanssa, että ajomatka 
onkin nyt kohti Rapalloa Genovan 
sijasta. Olimme Italiassa. Siellä on 
kaikki mahdollista.

Rapallo oli kaupunki, jossa myös 
Sibelius asui noin vuoden ja sävelsi. 
Sanotaan, että Rapallon aikakautena 
Sibeliuksen sävellyksiin tuli keveyttä. 
Jouduimme palaamaan Genovaan, 
mutta nyt pientä tietä eli yli korkeiden 
vuorten. Matka eteni hitaasti, koska 
tie oli niin liukas, kapea ja vaikeakul-
kuinen. Kun sitten viimein pääsimme 
takaisin Genovaan ja löysimme pai-
kallisoppaamme, olimme jo parisen 
tuntia aikataulusta jäljessä. Opas oli 
aivan ihana, lauloikin meille ja yritti 
kaikkensa, jotta meillä olisi viihtyisää. 
Kävimme näköalapaikalla katsomassa 
Genovan kattoja, ja näky oli kieltä-
mättä vaikuttava. Genova on vanha ja 
suuri satamakaupunki. Siellä olisi voi-
nut viettää koko päivän, sillä nähtävää 
riitti. Sieltä Kristoffer Columbus lähti 
aikoinaan valloittamaan Intiaa, mutta 
päätyikin Amerikkaan. Ruoka-aika 
lähestyi ja koska emme päässeet Por-
tofinoon ehdotti opas sen sijaan toista 
kaunista paikkaa, Santa Margarethaa, 
lähellä Portofinoa, jonne sitten läh-
dimmekin. Siellä ruokailu ja takaisin 
Genovaan, jossa kiersimme keskus-

tan upeat katedraalit kaikkien heidän 
kanssa, jotka vielä jaksoivat kierroksen 
kävellä. 

Torino
Viimeinen päivä, kotimatka. Tori-
non kautta Milanon Malpensaan. 
Torino kuuluu Italian suurkaupun-
keihin Rooman, Milanon ja Napo-
lin lisäksi. Torinon ilmasto talvella 
voi olla hyvinkin kylmä eikä lumi-
kaan ole siellä vierasta. Alpit reunus-
tavat kaupunkia sen laitamilla. Ilma 
on raikas ja maisemat upea. Torino 
kuuluu myös kohteisiin, jossa voisi 
viettää vaikka koko viikon tai ainakin 
pidennetyn viikonlopun. Muutamassa 
tunnissa siitä ei saa kuin pienen pin-
taraapaisun, joka on kyllä vaikuttava. 
Raikas, siisti, viehättävä ja persoo-

nallinen. Torino on myös kuuluisa 
suklaastaan. Tekevät siellä kuulemma 
maailman parasta suklaata. Sitähän 
piti tietysti maistaa ja totta, aivan 
suussa sulavaa, herkullista. Maailman 
parasta? Se on jokaisen itse todennet-
tava ja päätettävä.

Kuten kaikki kiva, niin matkakin 
päättyy aikanaan ja kotimatka alkaa. 
Pari tuntia ja Milanon lentoasema 
häämöttää. Finnair odottaa ja vie 
meidän aikataulunmukaisesti turvalli-
sesti takaisin kotiin. Väsyneinä, mutta 
monta kokemusta rikkaampina. 

Kiitos matkalla mukana olleille! 
Teidän kanssa oli mukava matkustaa!

Genovan kartta. Matkanjohtaja Raija Härönoja.

Äijäklubi.

Rosemarie Monte Carlon kasinon edessä.
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Rosemarie
Ruotsinkielinen palvelu ja 

toiminta, liikunta ja  
ryhmät, sekä markkinointi  

ja jäsenhankinta

psdY:n palvelut

Yhdistyksen toimisto, 
vastaanotto ja myymälä:
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
(sisäpihalla, paina ”Diabetesyhdistys”-nappia portin pielessä)
Puh. 010 231 9400
Sähköposti: toimisto@psdiabetes.fi
tai laskutus@psdiabetes.fi

Anu
Toimisto ja myymälä

Myymälä
• 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

• maksutonta ohjausmateriaalia, mm. omaseurantavihkoja

Jäsenille edullisemmat hinnat.
Ota jäsenkorttisi mukaan!

Myymälän aukioloajat:
• maanantai 10–16

• tiistai 10–17

• keskiviikko 10–16

• torstai 10–15

• perjantai 10–14

Jäsentarjous: jalkavoiteet –15 %

diabetesvastaanotto
Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot:
puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Asiantuntijapalvelut
• diabeteshoitajat

• diabeteksen hoitoon erikoistuneet lääkärit

• ravitsemusterapeutti ja -asiantuntijat

• fysioterapeutti

• psykoterapeutti

• jalkaterapeutti

Mittaukset ajanvarauksella
• Hemoglobiini (Hb)

• Verensokeri (B-gluk)

• Pitkäaikainen verensokeri (HbA1c)

• Tulehdusarvot (CRP)

• Kolesterolipaketti – ravinnotta 
(kokonaiskolesteroli, HDL, LDL, triglyseridit)

• Verenpaine

diabeteshoitajat
Riitta Linnanmäki-Rinne
Diabeteshoitaja, 
sairaanhoitaja

Vastaanotto ajan varauk-
sella sekä lääkärikäynnin 
yhteydessä. Diabeetikoi-
den yksilöllinen neuvonta.  
Julkiset verensokerimittausti-
laisuudet, rokotukset, injektiot, 
ompeleen poistot.

Lisätietoja myös suoraan numerosta
010 231 9401 tai sähköpostitse dh@
psdiabetes.fi

Raila Manninen
Sairaanhoitaja,  
erikoistunut kardiologiaan, 
seksuaalineuvoja

lääkärit
Vastaanottojen ajanvaraukset ja lisätiedot:
puh. 010 231 9400 tai 050 562 9446.

Markku Saraheimo
LT, diabetologi, sisätautien 
erikoislääkäri

• diabeetikon nuoruusikä

• diabetes ja verenpaine

• tyypin 1 ja 2 diabetes

• insuliinipumput ja sensorit

• diabetes ja urheilu

Markulla on pitkä kokemus diabetespotilaiden hoidosta...

Johan Eriksson
Professori, LKT, sisätautien 
ja yleislääketieteen 
erikoislääkäri, dosentti

• tyypin 1 ja 2 diabetes

• sisätauti, verenpaine ja 
lihavuushoidot

Johanilla on yli 20 vuoden 
kliininen kokemus diabeteksen 
hoidosta (tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes) sekä muista sisätautialan 
sairauksista kuten verenpainetaudin ja lihavuuden hoidosta.

Ilkka Vauhkonen
LT, dosentti, endokrinologi

• diabeteksen erityispätevyys

• 20 v. kliininen kokemus

Ilkka toimii myös Novo Nor-
disk Farman oy asiantuntija-
lääkärinä. Perheessä sairaste-
taan tyypin 1 diabetesta, eli arki 
on tuttua.

Klas Winell
LT, yleislääketieteen 
erikoislääkäri, diabeteksen 
hoidon erityispätevyys

• diabeteksen 
kokonaisvaltainen hoito

• tyypin 1 ja 2 diabetes

Klasin erikoisosaaminen: moni-
sairaat, diabetes, kuntoutus, työ-
kyky, työkykyarvioinnit, verenpaine, 
eteisvärinä, eläke.

Tero Saukkonen
LT, diabetologi, lastentautien 
erikoislääkäri, dosentti

• Lasten ja nuorten diabetes

Teron vastaanotolle ovat ter-
vetulleita kaiken ikäiset lapset 
ja nuoret aikuiset. Vastaanotto 
sopimuksen mukaan.

Merja Laine
LT, diabetologi, 
yleislääketieteen 
erikoislääkäri

• diabetes

• prediabetes

• metabolin oireyhtymä

• lihavuus

• kohonnut verenpaine

• lipidien hoito

Merjalla on yli 20 vuoden kokemus sekä tyypin 1 että tyypin 2 
diabeetikoiden hoidosta perusterveydenhuollossa. Perehtynyt 
myös ylipainon, kohonneen verenpaineen sekä kolesteroliai-
neenvaihduntahäiriöiden hoitoon.
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terapeutit

Fysio
Hannu Puolakanaho
fysioterapeutti, Wellnessalan 
ammattitutkinto 2015 Rastor

• Tuki-ja 
liikuntaelinfysioterapia

• Osteopaattinen 
mobilisoiva hieronta ja 
manipulaatiohoidot

• Akupunktio

• Podiatrinen fysioterapia 
(Askelkliniikka)

• Lihaskalvokäsitely

• Terapeuttinen harjoittelu

Psyko
Kirsi-Maria Mikalunas
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Matalan kynnyksen 
terapiaa, jossa pääpaino 
ongelmanratkaisussa, 
ei diagnoosien tai 
menneisyyden “kuprujen” 
pois työstämistä. 
Vastaanotot tiistaisin kello 
15–17 yhdistyksen tiloissa.

Ravitsemus

Berit Haglund
ravitsemusterapeutti
Erityisosaaminen:

• korkea kolesteroli

• syömishäiriö

• ruoka-aineallergia

• heilahtelevat verensokeriarvot

• Leg. näringsterapeut, Agro.forst. mag. Berit Haglund ger 
individuell kostrådgivning, t.ex om diabeteskost, viktproblem, 
känslig mage eller IBS, njurinsufficiens, ätstörning, matallergi 
eller förhöjt kolesterolvärde. Vi ska tillsammans finna en lösning 
på kostproblemen. Mottagningstider enligt överenskommelse.

Kaisa Reime
ravitsemusasiantuntija, FM (kemia), 
elintarviketieteiden yo
Erityisosaaminen: 

• Ruokavaliomuutokset,

• Ravitsemussuositukset

• Pakkausmerkinnät

• Ravitsemus ja kansanterveystaudit

• Appointments also in English

• Consultations en français aussi

Jalka
Päivi Parikka-Sinisalo
Jalkojenhoitaja
Erityisosaaminen: 

• Tukipohjalliset

• Lympha-Touch-hoitaja

• Koko kehon vyöhyketerapia

olen Kaisa Reime, ravitsemus- ja 
elintarvikealan ammattilainen. 

Alan pitää vastaanottoja pääkaupunki-
seudun diabetesyhdistyksessä huhti-
kuusta lähtien. Lisäksi minut voi löy-
tää luennoimasta ravitsemuksesta ja 
terveydestä yhdistyksen kursseilta sekä 
eri tapahtumista. Olen ensimmäi-
seltä koulutukseltani kemisti, joten 
minulla on vahva tuntemus elintar-
vikkeiden koostumuksesta. Myöskään 
ravintoaineiden solutason reaktiot ja 

mekanismit eivät ole minulle vieraita, 
sillä olen opiskellut ravitsemustieteen 
lisäksi biokemiaa jo ensimmäisen tut-
kintoni yhteydessä. 

Ruoassa ja ravinnossa minua kieh-
tovat kansanterveystaudit ja niiden 
ennaltaehkäisy sekä hoitotasapainon 
ylläpito ravitsemuksen avulla. Sano-
taan, että ihminen tarvitsee lääkäriä 
muutamia kertoja vuodessa, mutta 
ruoantuottajaa useita kertoja vuoro-
kaudessa. Jo hyvin pienet ruokako-

rin koostumuksen muutokset voivat 
saada aikaan merkittäviä positiivisia 
vaikutuksia terveydentilaamme. Esi-
merkiksi valitsemalla Sydänmerkillä 
varustettuja elintarvikkeita ja kiinnit-
tämällä huomiota elintarvikkeiden 
suola- ja sokeripitoisuuksiin sekä ras-
van laatuun teemme suuren palveluk-
sen terveydellemme. 

Minulla on kansainvälinen ja 
monikulttuurinen tausta, sillä asuin 
perheeni kanssa kahdeksan vuoden 

uusi ravitsemusterapeutti

olen Anneli Luoma-Kuikka terveydenhuollon erilaisissa 
tehtävissä yli 30 vuotta työskennellyt ammattilainen. 

Olen toiminut erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana, osas-
tonhoitajana ja hallinnon ja kehittämisen tehtävissä. Näissä 
tehtävissäni olen kohdannut paljon diabeetikkoja niin asia-
kastyössä kuin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. 
Vuodesta 2011 olen työskennellyt Suomen Sydänliitossa kehit-
tämispäällikkönä. Tässä nykyisessä työtehtävässäni kohtaan 
sydänsairastuneita ja heidän läheisiään, kehitän kuntoutusta 
yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Teen 
myös tiiviistä yhteistyöstä Diabetesliiton ja Aivoliiton kanssa 
Yksi Elämä hankkeessa jossa kehitämme valtimotautipoti-
laiden yhteistä Tulppa kuntoutusmallia ja vertaistoimintaa. 
Peruskoulutukseni lisäksi olen suorittanut ratkaisukeskeisen 
psykoterapiakoulutuksen (2016) ja lisäksi olen kirjallisuuste-
rapeutti ja työnohjaaja. Psykoterapeutin hakemukseni Val-
viran rekisteriin on käsittelyssä, päätöstä odottelen viimeis-
tään syksyyn 2017 mennessä. Tämän jälkeen saan myös Kela 
pätevyyden.

 Pitkäaikaiseen sairauteen kuten diabetekseen sairastumi-
nen on usein pysäyttävä arjen elämää muuttava asia. Sopeu-
tuminen sairauden kanssa elämiseen vie aikaa ja herättää 
monenlaisia tunteita ja kysymyksiä niin sairastuneessa kuin 
hänen läheisissään. Pitkäaikaisen sairauden kanssa eläessä 
harva meistä on niin vahva, että jaksaa aina hoitaa kaiken vaan 
tulee vaiheita jolloin tarvitsee enemmän tukea. Kun henki-
nen jaksaminen on koetuksella, terveelliset elämäntavatkaan 
eivät aina ole arvojärjestyksen kärjessä. Mielen hyvinvointi 
pitkäaikaissairauden kanssa elämisessä on tärkeä voimavara. 
Mielen hyvinvointia voi kehittää ja oppia ja siihen voi löytää 
omia itselle sopivia työkaluja.

Terapia tarjoaa tilan pohtia asioista luottamuksellisesti 
ratkaisuja etsien. Asiakas itse määrittelee terapian tavoitteen 
ja keston. Jotkut pääsevät muutaman käyntikerran jälkeen 

uusi psykoteraputti

ajan ulkomailla kolmessa eri maassa. 
Ulkomaanvuosieni aikana jatkokou-
luttauduin alallani, toimin luotta-
mustehtävissä sekä tutustuin paikalli-
siin ruokakulttuureihin. Tuona aikana 
heräsi myös mielenkiintoni ravinnon 
terveysvaikutusten lisäksi koko ruo-
kaketjuun sekä kestävään ruoantuo-
tantoon ja -kuluttamiseen. Tämän 
tiimoilta toteutin viime vuonna maa- 
ja metsätalousministeriölle ruokapal-

veluiden laatua koskevan tutkimuk-
sen. On hienoa huomata, kuinka 
täällä Suomessa on myös havahduttu 
kasvisten syömisen tärkeyteen. Suo-
malaiset kuluttavat entistä enemmän 
kasvikunnan tuotteita ja esimerkiksi 
mielenkiinto kasviproteiinin lähteitä 
kohtaan on kasvanut. Tällaisesta posi-
tiivisesta ruoankäytön muutoksesta ei 
ravitsemustieteilijä voi olla kuin tyy-
tyväinen.

Jos mieltäsi askarruttaa joku ravit-
semukseen ja diabetekseaen liittyvä 
asia tai kaipaat esimerkiksi käytännön 
vinkkejä monipuolisen ja terveellisen 
ruokavalion koostamiseen, voit varata 
toimistosta ajan vastaanotolleni. Kevät 
kolkuttaa jo ovella ja pian alkaa parsa-
kausi! Tiesitkö, että parsa sisältää run-
saasti mm. sydänterveydelle edullista 
folaattia ja kaliumia sekä painonhal-
linnan kannalta tärkeää ravintokuitua.

itsekseen eteenpäin jotkut haluavat pidemmän hoitojakson. 
Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneessa psykoterapiassa pyri-
tään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaa-
mista. Tavoitteet puolestaan nousevat asiakkaan tarpeista ja 
tapaamisissa keskustellaan siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi 
ja itselleen hyödylliseksi. Keskustelussa pyritään samalla saa-
maan näkyväksi asiakkaassa olevat voimavarat ja vahvuu-
det – etenkin ne voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet, 
jotka kenties ovat hetkellisesti unohduksissa tai joita asiakas 
ei vielä ole itsessään huomannut olevankaan. Olennaista on, 
että ongelmien ja vaikeuksien syiden etsimisen sijasta paino-
piste on toivotun tulevaisuuden rakentamisessa, tavoitteissa ja 
tavoitteiden suuntaisen kehityksen edistämisessä. Pienetkin 
askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen. 

• Minulle voi varata aikoja toimiston kautta. Tarvittaessa annan 
lisätietoja sinulle puhelimitse 050 5953 108



Diabetes vs. Syöpä! 
Boccia mestari 2017 – turnaus! 

	
Nyt	on	tosi	kyseessä!	Onko	sinun	yhdistyksestäsi	tuleva	3-hengen	joukkue	
Boccia	mestari	vuosimallia	2017?	Boccia	mestari	2017-turnaus!	pelataan	
Helsingissä	16.9.2017	klo	12-15,	paikka	tarkentuu	myöhemmin.		
Ilmoittaudu	mukaan	yksin	tai	kolmen	hengen	joukkueesi	kanssa.	
Ilmoittautumiset	4.9.2017	mennessä.	Turnauksessa	mukana	myös	
ohjeisohjelmaa.	Kannustusjoukot	mukaan!	
Boccia	muistuttaa	tuttua	pihapeliä,	petankkia.	Boccia	pelinä	sopii	kaiken	ikäisille	
ja	kuntoisille!		
Peliin	voi	tutustua:		
http://www.cp-liitto.fi/files/505/CP-liiton_Bocciaopas_2008.pdf	
	
Jos	laji	on	sinulle	vieras,	ei	hätää!	Tule	tutustumaan	pelin	saloihin	12.6.2017	klo	
16.30-18.30,	paikkana	on	Hietaniemen	ranta.	Hinta	5€.	Mukaan	et	tarvitse	
muuta	kuin	itsesi	ja	ulkoiluun	sopivat	vaatteet.	Näin	ehdit	treenata	joukkueesi	
turnauskuntoon	syyskuuta	varten.	
Ilmoittautuminen:	koulutus@psdiabetes.fi	5.6.2017	mennessä.	Harjoittelun	
jälkeen	voit	osallistua	vapaamuotoiseen	illalliseen	keskusteluun	lomassa	
omakustanne	hintaan	Mestaritallissa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

 
Suomen	eturauhassyöpäyhdistys	ry	
Rintasyöpäyhdistys	Europa	Donna	Finland	
Oy	
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