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Muutokset yhdistyksessämme jatkuvat. Puheenjohtamme Päivi on 
jättänyt tehtävänsä yhdistyksen puheenjohtajana. Kiitos Päiville 

kaikista niistä vuosista, jotka olet Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyk-
sen vapaaehtoisena tehnyt. Toinen näistä muutoksista on juuri nyt kädes-
säsi, uudistunut Kide-lehti. Lehdessä on oma osuus alueosastolle ja se jae-
taan kohdennetusti oman alueen jäsenille. Lisäksi yhdistyksen toiminta-
alueella jaetaan tapahtumissa ns. yleistä Kide-lehteä, joka pitää sisällään 
kootusti alueosastojen tiedot ja tapahtumat. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa paperiversioina kotiin kannettuna, ainakin toistaiseksi. Lehden 
koon pienentäminen, pienentää myös kustannuksia. 

Syksyllä käynnistyy tulevan strategian luominen vuosille 2020–2022. 
Teemme sähköisen jäsenkyselyn, jossa tulemme kysymään mm. mielipi-
dettä Kide-lehden jatkosta. Syyskuussa järjestämme syksyn startti-ristei-
lyn, jossa keräämme ideoita ja ajatuksia koskien tulevaa vuotta 2020. Ris-
teilylle on paikkoja rajoitetusti, joten varaa oma paikkasi pian. Minusta on 
tärkeää, että kysyntä ja tarjonta kohtaisivat, eli nyt on sinulla mahdollisuus 
vaikuttaa yhdistyksen tulevaan toimintaa ja suuntaan. 

Tätä tekstiä kirjoittaessani olen juuri palannut Diabetesliiton järjestö-
päiviltä, samalla pidettiin myös liittokokous. Uutena toimijana olen tietysti 
todella inspiroitunut viikonlopun annista. Diabetesliitto tarjoaa paljon 
hienoja palveluita meille yhdistyksenä ja jäsenilleen. Löydät tietoa liiton 
tarjoamista kursseista ja sivulta 14. 

Yhdistys on mukana vaikuttamassa, mm. Diabetesfoorumin jäsenenä. 
Diabetesfoorumi suunnittelee vierailua eduskuntaan tapaamaan uusia 
valittuja kansaedustajia. Toivottavasti voin seuraavassa Kide-lehdessä ker-
toa miten tapaaminen sujui. 

Yhdistyksemme tilanne on tällä hetkellä haasteellinen. Asiat ratkais-
taan yksi kerrallaan ja näin pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputu-
lokseen. Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin 15.4. Kampin palvelukes-
kuksessa. Asiat jäivät kokouksessa kesken, tarvittavat kokoukset järjeste-
tään 13.6. Kutsut kokouksiin löydät tästä lehdestä. 

Jatkossa sääntömääräiset kokoukset tullaan järjestämään alueel-
lamme eripaikoissa. Syyskokousta on kaavailtu pidettäväksi Vantaalla. 

Yhdistyksen henkilökunta lomailee heinäkuussa, jolloin myymälä 
on suljettu. Tarkista siis ajoissa liuskojen ja muiden diabetestarvikkeiden 
tilanne ja tervetuloa ostoksille. Avaamme jälleen elokuun ensimmäisenä 
päivänä. 

Kesäisin terveisin,
Raila Sulasalmi, toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@psdiabetes.fi
puh. 050 475 3073

KIDE – Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n jäsenlehti
 Aikakauslehtien Liiton jäsen

Julkaisija:  Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
 Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki, puh. 010 231 9400
 toimisto@psdiabetes.fi, www.psdiabetes.fi
Päätoimittaja:  Raila Sulasalmi, puh. 050 475 3073,  
 toiminnanjohtaja@psdiabetes.fi
Ulkoasu:  Pekka Niemi
Kannen kuva:  Raila Sulasalmi
Painos:  8 000 kpl
Paino:  Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2019
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ALARAAJOIHIN ERIKOISTUNUTTA 

FYSIOTERAPIAA KAMPISSA! 

Lisä�etoa:  

Hannu Puolakanaho, fysioterapeu�/pofy

Puh. 050 551 0510

Os. Diabetesyhdistys Malminkatu 24 D 38 

www.pasilanfysioterapia.fi

TERVETULOA! 
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Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen 
toimisto ja myymälä, 
Malminkatu 24 D 38
Toimisto ja myymälä  
ovat avoinna:

•  Maanantai klo 10–16
•  Tiistai klo 10–17
•  Keskiviikko klo 10–16
•  Torstai klo 10–15
•  Perjantai klo 10–14
Poikkeusajat: 21.6. suljettu,  
hyvää Juhannusta!

Toimiston ja myymälän  
aukioloajat muuttuvat 1.8. alkaen
•  Maanantai klo 9–14
•  Tiistai klo 9–14
•  Keskiviikko klo 12–17
•  Torstai klo 12–17
•  Perjantai suljettu
Olemme avoinna myös sopimuksen mukaan, soita 010 231 9400

Hoitajan palvelut ilman ajanvarausta:

Verensokerimittarin tarkistus
•  Ota mittari ja käytössäsi olevat liuskat mukaan. 
•  Mittauksen hinta on jäsenille 5 €, muille 10 €

Mittaukset
•  Verensokerimittaus, jäsenet 3 €, muut 6 €
•  Verenpainemittaus, jäsenet 3 €, muut 6 €

Myymälä:
•  verensokerimittarit ja liuskat
•  Frio kylmäpakkaukset
•  Pienet hypo-eväät, mm. Siripiri
•  Pohjalliset
•  Diabeteskorut ja -tunnukset
•  Keittokirjoja
•  Maksutonta materiaalia mm. mittausvihkot
•  Saat myös ohjaksen ja neuvonnan mittarin käyttöön Tervetuloa käymään!

Hallitus
Kausi 2019–2020

Lassila Marita, Espoo, varapuheenjohtaja
marit.lassila@gmail.com

Hallbäck Marika, Helsinki
marika.hallback@hotmail.com

Härönoja Raija, Helsinki
raija.haronoja@gmail.com 

Penttinen Eila, Vantaa
eilamarja43@gmail.com

Siltala Kaija, Helsinki

Tuppurainen Osmo, Espoo
osmo.tuppurainen@hotmail.com

Valtonen-Lindholm Liisa, Vantaa
liisavaltonenlindholm@gmail.com

Varajäsenet:
Bäckman Nelli, Helsinki
Härönoja Heli, Helsinki

Puheenjohtajan palsta

M inun on aika sanoa näkemiin. Olen 
elämässäni kaikenlaista nähnyt ja 

kokenut, mutta vasta tämän yhdistyksen 
puheenjohtajana olen joutunut sellaisiin 
tilanteisiin, etteivät omat tietoni ja taitoni 
riitä niistä selviämiseen. Tällä hetkellä koen, 
ettei hallituksen ja minun, puheenjohtajan, 
välillä vallitse yksimielisyys päätöksistä. En 
hyvällä omalla tunnolla voi olla mukana toi-
minnassa, jossa koen, etten ole yhtä mieltä 
hallituksen päätösten kanssa. Yhdistyksellä 
on vakavia haasteita edessään, niin talou-
dellisia kuin toiminnallisia. On tärkeää, että 
jäsenistö voi luottaa siihen, että hallituk-
sessa pidetään huoli siitä, että tehdyt pää-
tökset ovat lakien, asetusten ja sääntöjen 
sekä yleisen oikeustajun mukaisia.

Edellä mainituista ja monista muistakin 
syistä tulenkin jättämään sekä yhdistyksen, 
että Kirkkonummen alueosaston puheen-
johtajan tehtävät hallituksen 22.5.2019 ko-
kouksessa kirjallisella ilmoituksella.

Toivon koko sydämestäni, että jäsenistö 
sankoin joukoin auttaa yhdistyksen toimin-
nanjohtajaa ja hallitusta sekä seuraavassa 
yhdistyskokouksessa valittavaa puheenjoh-
tajaa yhdistyksen toiminnan asiallisessa hoi-
tamisessa ja osallistuu aktiivisesti järjestettä-
viin tapahtumiin. Onnea ja menestystä tule-
valle puheenjohtajalle ja koko hallitukselle.

Omasta puolestani lausun kiitoksen 
opettavaisista vuosista Pääkaupunkiseudun 
diabetesyhdistyksen toiminnassa.

Väistyvä puheenjohtajanne Päivi
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SyDänMinDfulneSS® 
auttaa rakentamaan omaa hyvinvointia

sekä niiden keskinäisen vuorovaikutuksen 
vankistuminen voi auttaa huomaamaan 
niitä kohtia, joissa olisi viisasta tehdä elinta-
pamuutoksia. Motivaatio ja vastuun ottami-
nen omasta terveydestä lisääntyy ja tulee 
paremmin mahdolliseksi. 

Teksti: Sirpa Tuominen ja Jaana Jetzinger, Sydän-
mindfulness SMF® -harjoitusohjelman kehittäjät

”Et voi kesyttää aaltoja, 
mutta voit oppia 
surffaamaan niillä.” 

– Jon Kabat-Zinn, professori, 
mindfulness-opettaja

Carpe diem… tartu hetkeen, sanoo 
vanha viisaus. Tässä on myös mindful-

ness-harjoittamisen voima. Mindfulness eli 
hyväksyvä tietoinen läsnäolo lisää tietoi-
suutta omasta kehosta, tunteista ja auto-
maattisista käyttäytymismalleista suhteessa 
syömiseen, liikkumiseen ja itsestä huoleh-
timiseen. Tällä voi olla, ja usein onkin rat-
kaiseva merkitys kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin, myös metabolisen oireyhtymän ja 
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Ihminen on evoluution aikana tarvin-
nut hyödyllistä pakene–taistele-stressitilaa 
selviytyäkseen hengissä, mutta nykyihmi-
sen virikkeisessä kiireen täyttämässä ympä-
ristössä tämä tarkoittaa helposti sitä, että 
olemme jatkuvasti stressaantuneita. Pitkit-
tyessään stressi voi johtaa erilaisiin psykofyy-
sisiin häiriöihin; heikentyneeseen unenlaa-
tuun, huonoihin ruokavalintoihin, liikunnan 
vähyyteen, päihteiden käyttöön ja moneen 
muuhun terveydelle epäsuotuisaan asiaan. 
Stressaantuneena ei välttämättä osaa kuun-
nella omia todellisia tarpeitaan ja tekee ter-
veyden kannalta epäedullisia valintoja. Tämä 
yhdessä kohonneen stressihormonipitoisuu-
den kanssa kohottaa riskiä sairastua metabo-
liseen oireyhtymään ja sitä kautta sekä dia-
betekseen että sydän- ja verisuonitauteihin.

Mindfulness-harjoittamisen on 
monissa tieteellisissä tutkimuksissa 
havaittu alentavan stressiä tehokkaasti. 
Sydänmindfulness SMF® on Sydänliiton 
kanssa yhdessä kehittämämme harjoitus-
ohjelma, jossa erilaisilla meditatiivisilla-, 
rentouttavilla-, ja hyväksyvää tietoista läsnä-
oloa lisäävillä harjoituksilla opitaan parem-
paa yhteyttä itseen ja ympäristöön, omiin 
todellisiin tarpeisiin ja mikä keskeistä, van-
kistetaan taitoja tehdä oman hyvinvoinnin 
kannalta parempia valintoja. 

Tarkoituksena on tulla enemmän tietoi-
seksi itsestä, omasta toiminnasta, tahdosta, 
tunteista ja suhtautumisesta muihin ihmisiin 
ja elämänpiiriin. Harjoituksen myötä pääsee 
irti reaktiivisesta, tapojen ja tottumusten 
orjuuttamasta toiminnasta, ja voi alkaa tie-
toisemmin valita mitä tekee ja miten suh-
tautuu eri asioihin. 

Keskeinen osa sydänmindfulness-har-
joittamista on myös itsemyötätunnon ja 
muihin kohdistuvan myötätunnon harjoit-
taminen. Olemme helposti itse itsemme 
pahimpia kriitikoita, jopa armottomalla 
tavalla. Tämä heijastuu myös ihmissuhtei-
siin. Jos ei arvosta itseään, on vaikea olla 
inhimillinen ja myötätuntoinen edes muita 
kohtaan. Itsemyötätunnon-harjoittamisen 
on havaittu olevan keskeisimpiä kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin peruspilareita. Kun 
oppii suhtautumaan itseensä ymmärtäen, 
lohduttaen ja oman inhimillisen vajavaisuu-
tensa hyväksyen, sisäiset ristiriidat ja jän-
nitteet helpottavat ja elinvoimaisuus sekä 
energiataso nousevat. Elämä ei ole pelkkää 
suorittamista ja vaatimuksiin vastaamista, 
vaan siinä voi olla iloa, tyytyväisyyttä ja 
aitoa hyväksyvää yhteyttä sekä itseen että 
muihin. Tämä tukee kokonaisvaltaisesti ter-
veyttä ja hyvinvointia.

SMF® harjoitusten on todettu paranta-
van elämänlaatua kaikkinensa, sillä se lisää 
kykyä elää tasapainossa itsen ja ympäris-
tön kanssa. Tällöin voi myös hyväksyä asiat, 
joihin ei voi vaikuttaa ja toimii viisaasti ja 
tietoisesti asioissa, joihin on mahdollisuus 
vaikuttaa omalla toiminnalla. Esimerkiksi 
kroonisen sairauden kohdalla sydänmind-
fulness voi auttaa suhtautumaan sairauteen 
uudella tavalla, hyväksyen sen osaksi elä-
mää, joka voi olla sairaudesta huolimatta 
hyvää ja rikasta. Keho- ja mielitietoisuuden 

Sydänmindfulness® on harjoitusohjelma, jossa 
opit keinoja rentoutumiseen ja mielenhallintaan 
sekä sairaudesta aiheutuvan stressin ja ikävien 
tuntemusten käsittelyyn. Ryhmä tarjoaa vertais-
tukea ja yhdessä tekemisen iloa. 

•  Päiväryhmä tiistaisin alk. 3.9.2019 klo 12.15–13.45
•  Iltaryhmä keskiviikkoisin alk. 4.9. 2019 klo 

18.00–19.30
•  Hinta: 130 €. Kesto 8 x peräkkäisinä tiistaina tai 

keskiviikkoina
•  Paikka: Sydäntalo, Oltermannintie 8, Oulunkylä, 

Helsinki.

Kukin kurssikerta sisältää päivän teemaluennon, 
ohjattuja läsnäolo- ja rentousharjoituksia sekä 
hengitys- ja liikeharjoituksia. Teemoja ovat mm. 
stressi, hengitys, tietoinen liike, myötätunto, läsnä 

oleva vuorovaikutus sekä oma tahto ja toiveet.
SMF-harjoittelulla on positiivisia, tieteellisin tutki-
muksin todennettuja terveysvaikutuksia, esim.

• stressitason lasku
• verenpaineen lasku
• sykevälivaihtelun kasvu sekä
•  psyykkisen kestävyyden ja 

elämänlaadun paraneminen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: SMF kouluttaja, 
fysioterapeutti Sirpa Tuominen 041 522 9023 tai 
sähköpostilla sirpa.tuominen@live.fi.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Lisätietoja Sydänmindfulnessista ja tulevista 
kursseista: www.sydanmindfulness.fi ja Face- 
bookissa www.facebook.com/sydanmindfulness
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Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys 
alueosastojen 
tapahtumat

Kutsu jäsenille  
yhdistyksen sääntömääräisen 
kevätkokouksen jatkokokoukseen 

Aika 13.6. klo 17–18
Paikka Tapiolan palvelukeskus,  
Länsituulenkuja 1, 3. krs, Espoo

Esityslista
1.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.  Kokouksen sihteerin valinta
3.  Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4.  Kahden ääntenlaskijan valinta
5.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6.  Työjärjestyksen hyväksyminen
7.  Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätök- 

sen hyväksyminen edelliseltä toimi- ja tilikaudelta
8.  Tilintarkastajien kertomuksen esittäminen ja  

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle  
ja muille tilivelvollisille

9.  Sääntömuutos ehdotuksen hyväksyminen
10.  Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
11.  Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen Hallitus

Kutsu jäsenille  
yhdistyksen ylimääräiseen 
kokoukseen 
Aika 13.6. klo 18.15–19.15

Paikka Tapiolan palvelukeskus,  
Länsituulenkuja 1, 3. krs, Espoo

Esityslista
1.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.  Kokouksen sihteerin valinta
3.  Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4.  Kahden ääntenlaskijan valinta
5.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6.  Työjärjestyksen hyväksyminen
7.  Tilintarkastajien valinta
8.  Hallituksen täydentäminen
9.  Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
10.   Kokouksen päättäminen

Terveisin, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen Hallitus
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SOKKOMATKA 3.8.
Lähde rohkeasti mukaan yhdistyksemme 
ensimmäiselle SOKKOMATKALLE.
Vain kuljettaja tietää matkan määränpään.  
Sisältää lounaan ja mahdolliset 
pääsymaksut ym. päivän aikana.  
Tällä kertaa pysymme kotimaassa,  
eli passia ei tarvita mukaan. 
Lähtö Kiasman edestä klo 8.00,  
jatkamme Espoon aseman kautta  
klo 8.30 edelleen kohteeseen.  
Paluu noin klo 19.
Hinta 35–50 €, pitää sisällään  
matkan, ohjelman ja lounaan.
Ilmoittautumiset 22.6. mennessä  
Raija Härönoja puh. 050 323 2035

TEATTErI
POKKA PITÄÄ sunnuntaina 30.6. 
Heinolassa
Teatteri on katettu. 
Lähtö Kiasman edestä klo 10.30,  
Espoon asema klo 11.00 ja  
Tikkurila Sokos Hotellin pysäkiltä  
n. klo 11.30.
Lounas Heinolassa klo 13.00.
Teatterinäytös klo 15.00,  
kesto 2,5 tuntia, väliajalla kahvit.  
Paluu noin klo 19. 
Hinta 76 € henkilö. 
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä  
Raija Härönoja, puh. 050 323 2035

2  Hyacinthin roolissa  
Jaana Saarinen.
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KUVA My Helsinki

espoo
Espoon alueosaston puheenjohtaja Marita Lassila, puh. 050 365 4966 tai  
marit.lassila@gmail.com

Liikunta
KEILAuS, Bowl Circus Sello, Leppävaara
Torstaisin klo 12.30–14. Ei ikärajaa – kaikki tervetulleita! Omakustannehinta 
(hallin päivähinta). Ilmoitathan tulostasi mielellään vuorokautta ennen.  
Yhteyshenkilö Markku Malmi p. 050 521 7710 

VESIjuMPPA Olarin uimahalli 
Maahanmuuttajien ryhmä 27.8.–10.12. klo 18–18.30 (ei viikolla 42)
Sekaryhmä 27.8.–10.12. klo 19–19.30

KunTOSALI Olarin uimahalli
29.8.–12.12. klo 17.30–18.30 (ei viikolla 42)

Ilmoittautumiset Olarin ryhmiin marit.lassila@gmail.com tai puh. 050 365 4966

Vertaistukiryhmä Espoo
Joka toinen (parillinen) keskiviikko klo 17–19, Villa Apteekki, Pappilantie 5, 
02770 Espoo. Syyskausi alkaa ke 4.9. Kerho on tarkoitettu kaikille diabeetikoille 
ja heidän läheisilleen tai riskiryhmään kuuluville. Tule mukaan vaihtamaan 
ajatuksia, kokemuksia ja kuulumisia. Kullaan myös ajoittain asiantuntijoiden 
alustuksia eri aiheista. Yhteyshenkilö Osmo Tuppurainen, puh. 040 703 2224.

PErHEKErHO
Espoon perhekerhon tapahtumista voi olla yhteydessä  
janika.killstrom@gmail.com.

Helsinki
Helsingin alueosaston puheenjohtaja Mauno Härönoja  
mauno.haronoja@gmail.com

Vertaistukea Helsinki
MAAnAnTAIKErHO
Kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa Famu huoneessa joka kuukauden 
parittoman viikon maanantaina klo 12–14. Syksyllä jatkamme 9.9.  
Tervetuloa mukaan.
Yhdyshenkilö Tuula Olander puh. 040 962 3580 tai  
tuulamarja.olander@gmail.com

TIISTAIKErHO
Tiistaikerho kokoontuu yhdistyksen toimistolla tiistaisin klo 12–14 alkaen 3.9. 
Yhteyshenkilö Salli Konttila-Heiska, puh. 040 521 7609

KESKIVIIKKOKErHO
Malmin kerhon aloitus Syystien palvelukeskuksessa 4.9. klo 13–14.30.  
Avoin ryhmä eli palvelutalon asukkaita saa myös tulla ryhmään, joilla diabetes. 
Yhdyshenkilö Kirsi Mastosalo, puh. 040 532 9052 tai kirsimastosalo@gmail.com

Liikunta
VESIVOIMISTELu
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa joka 
tiistai klo 14.10–14.40.
Voimistelua ennen tai jälkeen voi 
jäädä vielä tunniksi uimaan.
Maksumme sisältää kaikki 
kustannukset et tarvitse muita 
kortteja. Hinta tällä hetkellä 85 €, 
mutta voi pudota syksyllä.
Syksykausi käynnistyy 10.9.  
Ilmoittautumiset 30.8. mennessä  
Raija Härönoja 050 323 2035

juMPPAryHMÄ
Diabeetikoiden oma kuntosali- ja vesivoimisteluryhmä Sydäntalolla.
Vetäjänä toimii fysioterapeutti.
Maanantaisin klo 16–17 2.9.2019 alkaen, kokoontuu 16 kertaa.
Paikka: Oltermannintie 8, Oulunkylä
Hinta: jäsenille 140 € (ei-jäsenille 160 €)
Ilmoittautumiset: raila.sulasalmi@psdiabetes.fi tai puh. 050 475 3073

KUVA Pexels

uutta!

uutta!
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Ohjelma:
9.30  Matkalippujen jako satamassa
10.00  Valmiina nousemaan laivaan
10.30–13.00  Yhteinen suunnittelu hetki, Kokoustila
10.30–11.30  Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys nyt ja tulevaisuus, Kokoustila
11.00  Sämpylät ja kahvi, Kokoustila
11.30–12.45  Strategian luominen vuosille 2020–2022, Kokoustila
13.00  Maihinnousu Tallinnaan
13.00–16.00   Mahdollisuus osallistua yhteiselle käynnille Fotografiska Tallinn, hinta retkelle 

vahvistuu myöhemmin. Vaihtoehtoisesti vapaata oleskelua Tallinnassa. 
16.00  Valmiina nousemaan laivaan
16.30  Buffet ruokailu
18.30   Vapaata ostos- ja seurusteluaikaa, meillä on käytössä kolme hyttiä 

verkostoitumista ja laukkujen säilytystä varten.
19.30  Laiva saapuu Helsinkiin

Hinta: 50 € jäsen ja 60 € ei-jäsen
Paikkoja on rajoitetusti!
Ilmoittautumiset: raila.sulasalmi@psdiabetes.fi tai puh. 050 475 3073

Syyskauden startti 18.9.2019
Syksy lähtee käyntiin tänä vuonna punavalkoisella laivalla, 
joka vie meidät Tallinnaan. 
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Vantaa
Vantaan alueosaston puheenjohtaja Marjo Seppälä, marjo.seppala5@gmail.com

Vertaistukea Vantaalla
HAKunILA
Hakunilan diabeteskerho kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
klo 18.30–19.30, kerho aloittaa syksyllä 4.9.2019 alkaen Hakunilan kirkon 
tiloissa, Hakunilantie 48.
Yhteyshenkilö Marjo Kalliokanerva, puh. 045 346 1446,  
marjo.kalliokanerva@gmail.com

MyyrMÄKI
Länsi-Vantaan kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen parillisen 
viikon keskiviikkona klo 14.00, ensimmäinen kokoontuminen on 4.9.2019 
Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1.
Oletko kiinnostunut kerhon vetämisestä?  
Ota yhteys puheenjohtaja Marjo Seppälään, puh. 040 708 9542

Liikunta
VESIjuMPPA
Myyrmäen uimahalli maanantaisin klo 15.00–15.30, vesijumppa alkaa 2.9.2019.
Yhteyshenkilö Väinö Niskanen, puh. 050 589 0417, vainoj33@hotmail.com
  
ASAHI-LIIKunTA
Kansalaistoiminnan keskus Leinikki: Leinikkitie 22 Hiekkaharju, perjantaisin 
klo 10.00–10.30.

Tapahtumat
Vantaan Hyvinvointimessut Energia Areenalla, Rajatorpantie 23, Myyrmäki, 
lauantaina 12.10. klo 10–16. Maksuton verensokerin mittaus.  
Paikalla on Vantaan alueosaston toimijoita.

PErHEKErHO 
Vantaan diabetesperhekerho ei enää syksystä 2017 lähtien ole kokoontunut 
säännöllisesti kuukausittain kävijöiden vähäisen määrän vuoksi. Mahdollisia 
kerhokertoja sovitaan erikseen. Yhteydenpitokanavana toimii kerhon 
Facebook-ryhmä. Löytyy nimellä Vantaan D-perhekerho. On myös mahdollista 
liittyä sähköpostilistalle vantaaperhekerho@gmail.com.
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D-opiston
verkkokurssit

www.diabetes.fi/d-opisto

Opi tasapainoilemaan tyypin 1 diabeteksesi 
kanssa. Huolehdi itsestäsi raskausdiabeteksen  
jälkeen. Tule tutuksi kakkostyypin kanssa. 
Ehkäise raskausdiabetesta. Netissä.

ovat 
tukena 
silloin, 
kun sinulle 
sopii.

D-opisto
Yksi elämä – nautitaan päivittäin.

Ilmoittaudu heti seuraavalle!

Tyyppi 1 tasapainoilee -kurssi aikuisille  
tyypin 1 diabeetikoille. Saat tukea jaksamiseen  
ja diabeteksesi hoitoon. 

Tyyppi 2 tutuksi -kurssi hiljattain sairastuneille   
tyypin 2 diabeetikoille. Kurssilla tutustut kakkos- 
tyyppiin ja pääset juttusille monen muun kanssa.

Raskausdiabeteksen jälkeen -kurssi 
raskausdiabeteksen sairastaneille.
“Positiivinen ja kannustava asenne tuntui mukavalta.”

Hyvää oloa odotukseen -kurssi raskausdiabeteksen 
torjuntaan. Se auttaa sinua kokoamaan päivääsi 
sopivasti lepohetkiä, liikuntaa ja hyvän ruokarytmin.

Lue lisää osoitteessa
www.diabetes.fi/d-opisto
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Kide 
Asia: Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen 
yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen 
ja muita yhteystietoja ilman journa-
listisia perusteita.

Kantelu 15.11.2018
Kantelu kohdistuu Kide-lehdessä julkaistuun 
mielipidekirjoitukseen, jota lehti nimitti vir-
heellisesti vastineeksi.

Kantelija katsoo yksityisyyden suojansa 
tulleen loukatuksi, kun lehti julkaisi hänen 
mielipidekirjoituksensa allekirjoituksen yh-
teydessä hänen tarkat yhteystietonsa, muun 
muassa kotiosoitteen. Kantelija kertoo tar-
koittaneensa lehdelle kirjoituksensa yhtey-
dessä lähettämänsä yhteystiedot ainoas-
taan lehden käyttöön ja henkilöllisyytensä 
varmistamiseksi.

Päätoimittajan vastaus 
21.12.2018
Kide-lehden päätoimittaja Tarja Hartmanin 
mukaan kantelu on aiheeton. Päätoimitta-
jan mukaan kantelija oli selvästi rajannut 
sähköpostiviestissään julkaistavaksi tar-
koittamansa osan, joka sisälsi kirjoituksen 
perässä myös yhteystiedot ja joka oli erillään 
saateviestistä. Päätoimittaja kertoo oletta-
neensa, että kantelija halusi kirjoituksensa 
julkaistavaksi juuri siinä muodossa kuin oli 
sen lähettänyt.

Päätoimittajan mukaan viestin muo-
dosta oli mahdollista olettaa, että kantelija 
halusi suoraa palautetta lehden lukijoilta 
ja siksi halusi jakaa heille yhteystietonsa. 
Päätoimittajan mukaan kantelija ei ollut 
lähettänyt omia osoitetietojaan aiemmissa 
viesteissään. Päätoimittaja on liittänyt vas-
taukseensa viestin, jolla kantelija tarjosi 
tekstiään julkaistavaksi.

ratkaisu
jO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arka-
luonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen 
suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista 
yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja 
on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
jO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää 
ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki jul-
kinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä 
varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään 
alaikäisiä koskevia asioita.

Kide-lehti julkaisi mielipidekirjoituksen 
perässä sen kirjoittajan yhteystietoja, muun 
muassa hänen kotiosoitteensa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että 
henkilön yhteystiedot eivät aina ole yksi-
tyiselämään kuuluvia erityisen arkaluontei-
sia seikkoja. Joissakin tapauksissa joidenkin 
yhteystietojen julkaiseminen voi olla journa-
listisesti perusteltua.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa 
kantelijan yhteystietojen julkaisemiseen ei 
ollut mitään journalistista perustetta. Leh-
den olisi pitänyt ymmärtää, että kotiosoite 
on yksityiselämään liittyvä tieto, jota ei voi 
julkaista ilman perusteltua syytä tai ilman 
henkilön suostumusta.

Vaikka yhteystietojen julkaiseminen joh-
tui luultavasti väärinkäsityksestä, sitä ei voi 
tässä tapauksessa pitää lieventävänä seik-
kana, koska väärinkäsitys liittyi Journalistin 
ohjeiden huonoon hallitsemiseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 
Kide on rikkonut Journalistin ohjeiden koh-
tia 27 ja 30 ja antaa sille huomautuksen.

ratkaisu tehty: 30.1.2019
ratkaisun tekivät: Elina Grundström (pj), Ilkka 
Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti 
Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Pel-
tonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria 
Swanljung, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.

Langettava päätös 6984/AL/18 Luennot
Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B

3.9. klo 17–19 Tyypin 1 diabetes nuorella
•  Urheilun vaikutus glukoosi arvoihin, Diabetelogi Markku Saraheimo
•  Nuoruusikä ja diabetes, Diabeteshoitaja Rea Jussila

1.10. klo 17–19 Tyypin 2 diabeteksen hyvä hoito
•  Monta tapaa syödä hyvin – Kohti omannäköistä syömistä, 

Ravitsemusasiantuntija Laura Toivola (ETM)
•  Oma hoidon kulmakivet, diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne

Omahoidon tukiryhmät
Tyypin 1 diabetes vanhemmat
Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisten 
diabeteslasten vanhemmille. Kokoontu-
miset neljäkertaa tiistaisin 17.9. alkaen. 
Ryhmään otetaan 8 henkilöä. Ryhmään 
ohjaa Psykologi Nina Rantala. 
•  Paikka: Yhdistyksen neuvotteluhuone, 

Malminkatu 24 D 38
•  Aika: 17.9.–8.10. klo 17.30–19.00

Tyypin 2 diabeetikon omahoidon 
tukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu tyypin 2 
diabeetikolle, jonka sairastumisesta 
on kulunut alle kolme vuotta. 
Kokoontumiset neljä kertaa 
maanantaisin 16.9. alkaen. Ryhmään 
otetaan 8 henkilöä. Ryhmää ohjaa 
diabeteshoitaja.
•  Paikka: Yhdistyksen neuvotteluhuone, 

Malminkatu 24 D 38
•  Aika: 16.9.–7.10. klo 17.00–18.30

Luennot ja ryhmät ovat maksuttomia.

Ilmoittautumiset ryhmiin ja lisätiedot: 
Raila Sulasalmi, puh. 050 475 3073,  
raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

uutta!
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Osallistu uuden neulattoman 
verensokerimittauksen 
tutkimukseen
GlucoModicum Oy on kehittänyt täysin uuden teknologian, jolla voidaan mitata verensokeri 
ilman neulaa. Etsimme osallistujia kliiniseen laitetutkimukseen. Jos olette 18–75-vuotias, 
Teillä on tyypin 2 diabetes (ns. aikuistyypin diabetes) ja käytätte vähintään yhtä suun kautta 
otettavaa diabeteslääkettä mutta ette insuliinia, saatatte olla toivomamme tutkimusosallistuja.

Tutkimus tehdään Helsingin Kumpulassa ja siihen kuluu aikaa n. 4 tuntia. Tutkimuksessa tehdään 
sokerirasituskoe. Osallistumisesta maksetaan lain mukainen 120 € korvaus. Tutkimukseen voi 
ilmoittautua tai siitä tiedustella ottamalla yhteyttä Anja Siitoseen (puh. 050 543 8127, sähköposti 
tutkimus@glucomodicum.com).

GlucoModicum on lähtenyt liikkeelle Helsingin Yli-
opistossa tehdystä monivuotisesta tutkimuksesta 
ja innovaatiosta. Yhtiön perustajiin kuuluu useita 
bioelektroniikan huipputiedemiehiä ja -naisia joilla 
on taustaa mm. Helsingin Yliopisto, Åbo Akademi, 
Harvard, Stanford, Moscow State Uniersity. 

• perushoidot • tukipohjalliset • kynnenoikaisut 
• erikoishoidot • kokokehon vyöhyketerapia 

Hoitolassa on myös ilmaa raikastava viherseinä

Jalkojen perushoito 65 €

Hoitoon kuuluu:
Jalkojen kylvetys, kynsien leikkaus/ohennus, kovet- 
tumien poisto ja rentouttava hieronta. Halutes-  
sasi myös ihon hellävarainen kuorinta sekä 
fysikaalinen verisuoniterapia eli Bemer-hoito. 

Diabetesyhdistyksen jäsenille 62 €

Hei Sinä liikunnasta innostunut 
diabeetikko, diabeetikon läheinen ja 
muutoin liikunnasta kiinnostunut!
Yhdistys haluaa aktivoitua liikunnan suhteen 
ja etsii nyt liikunnasta innostuneita henki-
löitä mukaan suunnittelemaan toimintaa. 
Toiminta ei vaadi sitoutumista, haluamme 
kerätä tässä kohtaa ideoita, ajatuksia ja vil-
leimpiä haaveita yhteen. Niistä lähdetään 
työstämään yhteistä liikuntatoimintaa.

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
yhdistykseen ideoimaan 4.6. klo 17, Mal-
minkatu 24 D 38. Ilmoitathan tulostasi niin 
osaamme varata tarjottavat, terokykkanen@
hotmail.com tai raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

Tervetuloa!
Liikunnallisin terveisin, Raila ja Tero

Haluatko päästä vaikuttamaan 
tuleviin lääkäreihin?

yhdistys on tehnyt Helsingin Yliopiston lääkäriopiskelijoiden kanssa 
yhteistyötä vuosikausia. Tämä hieno perinne jatkuu edelleen. 

Toisen vuoden lääkäriopiskelijat tulevat tutustumaan yhdistyksen toimintaan 
ja samalla haastattelevat diabeetikoita. Tämä on hieno tilaisuus päästä esit-
tämään toiveita tuleville lääkäreille diabeetikon vuorovaikutukselliseen koh-
taamiseen, mitä lääkärin olisi hyvä ottaa huomioon, kun vastaanotolle tulee 
diabeetikko. Tapaamisessa ei oteta kantaa diabeteksen hoitoon.

Lääkäriopiskelijoiden tutustumispäivät:
Ti 10.9., pe 13.9., ti 17.9., pe 20.9., pe 27.9. ja pe 4.10. klo 8.30–10.30 
(Päivämäärät vahvistuvat myöhemmin).

Yhteen päivään otetaan enintään neljä diabeetikkoa tai diabeetikon läheistä. 
Voit ilmoittautua useampaan päivään. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Raila Sulasalmi, puh. 050 475 3073  
tai raila.sulasalmi@psdiabetes.fi



DIABEETIKKO   - onko sokeritasapaino kunnossa?
Sokeritasapainon hallinnan perustana on verensokerin omaseuranta. Sensoroiva 
verensokerimittari FreeStyle Libre toimii diabeetikon apuna omahoidossa. Jatku-

vasta seurannasta on hyötyä diabeteksen hoidon tasapainottamisessa.

Pihlajalinna Dextra tarjoaa diabeetikoille 

PALVELUPAKETIN 430 €
• Diabeteshoitajan vastaanottokäynti, sensorin käyttöohjaus (noin 60 min)

• FreeStyle Libre lukijalaite ja kaksi sensoria

• Vastaanottokäynti lääkärillä

Lisätietoja Pihlajalinna Dextran ajanvarauksesta numerosta 010 312 010  

ja soittopyyntö diabeteshoitajalle.

Puhelun hinta lanka- sekä matkaliittymästä 8,4 snt/min.

PIHLAJALINNA DEXTRA, Raumantie 1 A, Helsinki

AJANVARAUS 010 312 010* • pihlajalinna.fi


