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Lomat on pidetty ja toimisto ja myymälä 
ovat jälleen auki palvelemaan. Nyt voi-

daan vielä hetki nauttia elokuun lämmöstä 
ennen kuin lehdet jälleen putoavat puista 
ja syksy saapuu. Alkava kausi tuo mukanaan 
paljon tapahtumia, löydät niistä kaikista tie-
dot tästä lehdestä. Lehti kannattaakin lukea 
läpi erityisen huolellisesti. 

Yritämme entistä enemmän tasapuolis-
taa tarjontaa koskemaan mahdollisimman 
kattavasti eri ikäisiä jäseniämme. Keväällä 
toimi Espoossa Ykkösklubi, jossa kokoontui 
13–17-vuotiaita diabeetikoita. Jotta toi-
mintaa olisi myös jatkossa etsimme uutta 
18–30-vuotiasta vetäjää, kiinnostuitko tai 
tiedätkö jonkun, joka voisi olla sopiva vetä-
jäksi? Käännä sivulle 15 saadaksesi lisätie-
toja. Meiltä on pyydetty tapahtumia, jotka 
koskisivat nuoria diabeetikkoja. Syksyllä 
on tarjolla frisbeegolfia nuorille ja heidän 
perheilleen, katso sivu 16. Kunhan talveen 
asti päästään järjestämme tyypin 1 diabee-
tikoiden yhteisen laskettelureissun. Huomi-
oimme myös diabeetikko lasten vanhempia, 
tarjolla on oma tukiryhmä ja luento, lisätie-
toja sivulta 14. 

Yhdistyksen toimistolla on muutoksia, 
aukioloajat muuttuvat elokuusta alkaen. 
Olemme toistaiseksi perjantait suljettuna. 
Voit aina soittaa ja sopia etukäteen, jos on 
tarve tulla aukioloaikojen ulkopuolella. 
Olemme vaihtaneet myymälän järjestystä ja 
päivittäneet valikoimaa. Jos tarvitset apua 
Libren päivitykseen, ota yhteyttä toimis-
toon, katso sivu 4. 

Kävin toukokuun lopussa Kööpenhami-
nassa kuuntelemassa, miten muilla Euroop-
palaisilla diabetesjärjestöillä menee. Arvoi-
sin, että suomalaiset diabeetikot asetuvat 
sinne jonnekin hyvän ja huonon välimaas-
toon. Eli toiset asiat ovat meillä täällä Suo-
messa paremmin ja toiset huonommin. Yksi 
iso ”huonosti” toimiva asia on varsinkin Hel-
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singissä, diabeetikoiden asema ei ole paran-
tunut. Liuskojen saatavuus ei ole parantu-
nut, kuten ei myöskään Libren saaminen. 
Puhetta muutoksesta on ollut, mutta konk-
reettisia tekoja ei ole toistaiseksi näkynyt. 

Olen ollut varsin ilahtunut niistä kes-
kusteluista, joita olen saanut käydä jäsen-
ten kanssa. Keskustelujen perusteella on 
alkanut syntyä ajatusta siitä, mitä voimme 
yhdistyksenä tehdä. Vaikuttamisen saralla 
meillä on yhdistyksenä parantamisen varaa. 
Olemme Suomen suurin diabetesyhdistys, 
yhdessä meissä on enemmän voimaa. Oman 
äänensä ja toiveensa saa parhaiten kuu-
luville syyskuussa, silloin on kaksi tärkeää 
tapahtumaa peräkkäin.

Syyskokous järjestetään 19.9. Vantaalla. 
Valittavana on puheenjohtaja ja hallituksen 
jäseniä erovuoroisten tilalle. Syyskokouk-
sessa myös esitellään toimintasuunnitelma 
vuodelle 2020. Sitä ennen onkin hyvä osal-
listua syyskauden Startti-risteilylle 18.9., ja 
tuoda esille omat toiveet ja odotukset toi-
mintaan seuraavalle vuodelle. 

Terveisin,
Raila Sulasalmi, toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@psdiabetes.fi
puh. 050 475 3073
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Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen 
toimisto ja myymälä, 
Malminkatu 24 D 38

Huomioithan myymälän  
uudet aukioloajat

Toimiston ja myymälän  
aukioloajat 1.8. alkaen:
•  Maanantai klo 9–14
•  Tiistai klo 9–19
•  Keskiviikko klo 12–17
•  Torstai klo 12–17
•  Perjantai suljettu

Poikkeavat aukioloajat:
•  18.9. SULJETTU

Olemme avoinna myös sopimuksen 
mukaan, soita 010 231 9400.

Myymälä:

•  verensokerimittarit ja liuskat
•  Frio kylmäpakkaukset
•  Pienet hypo-eväät, mm. Siripiri
•  Pohjalliset
•  Diabeteskorut ja -tunnukset
•  Keittokirjoja
•  Maksutonta materiaalia  

mm. mittausvihkot
•  Saat myös ohjauksen ja  

neuvonnan mittarin käyttöön

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 €

Ajanvarauksella 

•  FreeStyle Libren päivitys 
FreeStyle Libre on nyt entistä  
tarkempi – muista päivittää mittarisi.
Voimme auttaa sinua päivittämään  
FreeStyle Libre -lukijan, varaathan ajan  
etukäteen puh. 050 475 3073
Lukijan päivitys tehdään  
sensorin vaihdon yhteydessä. 
Hinta jäsenille 20 €, ei-jäsenille 27 €

Tervetuloa käymään!

Uutta!
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Kutsu 
Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen  
jäsenille  
syyskokoukseen 

19.9.2019 klo 17–19 
Kilterin koulu, Iskospolku 8 Vantaa

1.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.  Kokouksen sihteerin valinta
3.  Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4.  Kahden ääntenlaskijan valinta
5.   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

hyväksyminen
6.   Työjärjestyksen hyväksyminen
7.   Yhdistyksen toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä 
toimi- ja tilikaudelta (vuodelta 2018)

8.   Tilintarkastajien kertomuksen (vuodelta 
2018) esittäminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille (vuodelta 2018)

9.   Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
seuraavalle toimikaudelle

10.   Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja 
kannatusjäsenmaksun hyväksyminen

11.   Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
12.   Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle
13.   Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
14.   Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä 

valinta seuraavalle tilikaudelle tilintarkastajat ja heidän varamiehet 
vuodelle 2019 on valittu ylimääräisessä kokouksessa 13.6.2019

15.   Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
16.   Kokouksen päättäminen
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Diabetesidentiteettiä 
etsimässä
Voimauttavan valokuvauksen kurssi antoi  
tyypin 1 diabeetikoille mahdollisuuden tutkia  
omia diabetekseen liittyviä tunteitaan.

D iabetesseura T1D ry jär-
jesti maaliskuussa 

2019 voimauttavan 
valokuvauksen kurs-
sin, joka tarjosi tyy-
pin 1 diabeetikoille 
mahdollisuuden 
tutkia omaa dia-
betesidentiteettiä 
valokuvan keinoin. 
Kurssin ohjaajana 
toimi voimauttavan 
valokuvauksen kou-
luttaja ja työnohjaaja 
Jutta Laino-Tabell. Kurssi 
kesti perjantaista sunnuntai-
hin ja piti sisällään vertaistuellista 
keskustelua, ennakkotehtävien läpikäyn-
tiä, luento-osuuden voimauttavan valoku-
vauksen menetelmästä sekä pienryhmissä 
tehtävän valokuvausjakson. Lisäksi koko 
sunnuntaipäivä käytettiin lauantaina otettu-
jen kuvien yhteiseen läpikäyntiin. Jokainen 
sai esitellä 3–5 suosikkikuvaansa ja jakaa 
muille osallistujille sen, mitä halusi kuvilla 
diabeteksestaan kertoa. Muut kommentoi-
vat ja luonnehtivat, kuinka kuvat avautuivat 
heille. Osallistujat kokivat viikonlopun hyvin 
voimauttavaksi ja kurssin tiimellyksessä käy-
tiin läpi melkoinen määrä erilaisia tunteita, 
keskusteluita ja ikimuistoisia yhdessäolon 
hetkiä.

Kurssilla otetuista valokuvista koottu 9 
taulun “Aina läsnä” -valokuvanäyttely välit-
tää kurssille osallistujien kokemukset ykkös-

tyypin diabeteksen kanssa 
elämisestä tai siitä, miten 

diabetes on muovannut 
heitä. Kuviin liitetyt 

tekstit täydentävät 
kuvien viestejä.

Näyttely näh-
tiin ensimmäistä 
kertaa huhtikuussa 
Diabetesliiton jär-

jestöpäivillä Aulan-
golla ja nyt tuomme 

sen myös Pääkaupun-
kiseudun Diabetesyh-

distys ry:n tiloihin. Näyt-
tely on auki elokuun puolivä-

listä syyskuun puoliväliin myy-
mälän aukioloaikojen mukaisesti. Tavoit-

teenamme on saada näyttely esille myös 
muihin julkisiin tiloihin, sopivista paikoista 
otamme mielellämme vinkkejä vastaan.

Kehotamme sinua lähtemään tutustu-
mismatkalle tyypin 1 diabeetikoiden sielun-
maisemaan! Ehkä saat näyttelystä itsellesi 
vertaistuellista voimaa ja pääset voimaan-
tuneena pohtimaa myös omaa diabetesi-
detiteettiäsi. Jaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi 
näyttelystä Instagramissa tai Twitterissä 
käyttäen hashtagia #ainaläsnä.

Miika Rautiainen & Nelli Bäckman
Diabetesseura T1D ry:n Voimauttavan 
valokuvauksen kurssin järjestäjät
toimisto@t1d.fi
www.t1d.fi

toimisto@t1d.fi
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Pääkaupunkiseudun  
Diabetesyhdistyksen  
aLUeosastot

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

syyskauden startti 18.9.2019
Syksy lähtee käyntiin tänä vuonna punavalkoisella laivalla, 
joka vie meidät Tallinnaan. 
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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 

opastetulle kierrokselle 11 €. 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

Toiminta
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys toimii alueellisesti Espoon, Helsingin, 
Kauniaisen, Kirkkonummen ja Vantaan alueella. Toimivat ja aktiiviset alueosas-
tot löytyvät Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Alueosastojen tapahtumiin voi 
osallistua omasta asuinalueesta riippumatta. Tapahtumat ja ryhmät ovat tar-
koitettu diabeetikoille, diabeetikon läheisille ja muuten asiasta kiinnostuneille. 
Pyrimme huomioimaan kaiken ikäisiä jäseniämme.  

Vertaistuki
Sairautensa kanssa ei tarvitse olla yksin. Yhdistys tarjoaa vertaistukea sairas-
tuneille ja heidän läheisilleen. Vertaistukiryhmät ovat avoimia eivätkä vaadi 
ilmoittautumista. Jos haluat itse aloittaa omalle alueellesi uuden vertaistuki-
ryhmän ole yhteydessä, raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

Liikunta
Alueella on tarjolla liikuntaa erimuodoissa, vesiliikuntaa, kuntosalia, keilausta 
ja lentopalloa. Liikuntaryhmiin osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta 
ja osaamista. Lähde kokeilemaan sinulle uutta tai vanhaa tuttua lajia muka-
vassa seurassa. Liikuntaryhmä toimii myös vertaistukiryhmänä. 

Retket ja matkat
Yhdistys järjestää erilaisia matkoja ja retkiä, kotimaassa ja ulkomailla. Löydät 
lisää tietoa syksyn tapahtumista myös sivulta 16. Ensi keväänä, viikolla 17, mat-
kaamme Kroatiaan. Matkasta on tulossa lisää tietoa seuraavaan KIDE-lehteen.
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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 • Hinta 50 €

KunTOSaLI, Olarin uimahalli
29.8.–12.12. klo 17.30–18.30 (ei viikolla 42) • Hinta 50 €

Ilmoittautumiset Olarin ryhmiin Marita Lassilalle 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 5.9. 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 50 €/kausi. Syksykausi käynnistyy 10.9. 
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Raija Härönoja, puh. 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

LEnTOPaLLO
Diabetesyhdistyksen lentopallokerho kokoontuu Töölön kisahalliin sunnuntai-iltaisin 
kello 19 pelaamaan lentopalloa rennolla otteella. Mukaan mahtuvat kaikenikäiset 
lajista kiinnostuneet. 

Pelissä noudatetaan pääosin pehmosääntöjä, eli syötöt tehdään alakautta ja kovat 
iskulyönnit ovat kiellettyjä. 

Lentopallokerhon kausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy vappuun. Jos seurallinen, 
rento liikunta kiinnostaa, ota yhteyttä Kari Kortelaiseen, puh. 040 342 4340 tai tule 
kisahalliin kokeilemaan.

KUVA Eläkeliitto
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Uutta!

Vantaa
Vantaan alueosaston puheenjohtaja Marjo Seppälä, marjo.seppala5@gmail.com

Liikuntaryhmät
VESIVOIMISTELu, Myyrmäen uimahalli
Maanantaisin klo 15.00–15.30, 14 kertaa. Syyskausi alkaa 2.9.2019. Osallistumismaksu on 
Diabetesyhdistyksen jäseniltä 48 €, ei jäseniltä 58 € sekä uimahallin pääsymaksu. Diabeetikot 
voivat ostaa erityisryhmien uimakortin, joka maksaa 50 €/vuosi. 70 vuotta täyttäneet voivat 
hakea Vantaa infoista Sporttikortin, jolla pääsee uimahalliin ilmaiseksi ma–pe ennen klo 16.  
Yhteyshenkilö Väinö Niskanen, puh. 050 589 0417, vainoj33@hotmail.com. Myöskin niiden, 
jotka jatkavat, tulee ilmoittautua Väinölle.

aSaHI, suomalainen terveysliikunta
Perjantaisin klo 10.00–10.30, alkaa syyskuussa 2019, Kansalaistoiminnan keskus Leinikki, 
Leinikkitie 22, Simonkylä. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Vertaistukiryhmät/-kerhot 
TIKKurILaSSa alkaa uusi VErTaISTuKIKErHO 10.9.2019 klo 17.00  
osoitteessa Tikkurilan asukastila, Lummetie 2 a, 4. krs
Joka kuukauden toinen tiistai, aiheet syksyllä seuraavat: 10.9. hiilihydraattiasiaa, 8.10. 
jalkojenhoitaja, 12.11. Vantaan Sydämen edustaja ja 10.12. joulujuhla. Kerhossa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa mukaan kerhoon ja samalla tutustumaan Tikkurilan uuteen asukastilaan.

HaKunILan VErTaISTuKIKErHO
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00, syyskausi alkaa 4.9., muut 
kokoontumispäivät 2.10., 6.11., 4.12., Hakunilan kirkon tiloissa, Hakunilantie 48. Askartelua, 
luentoja, tuote-esittelyitä, pelejä, retkiä, kahvitarjoilu. Länsimäkeläiset tervetulleita mukaan. 
Yhteyshenkilö Marjo Kalliokanerva, puh. 045 346 1446, marjo.kalliokanerva@gmail.com.

LänSI-VanTaan VErTaISTuKIKErHO
Kuukauden ensimmäisen parillisen viikon keskiviikko (päivä muuttunut) klo 14.00, 
kokoontumiset 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. Monitoimitila Arkki, kerhohuone, Liesitori 1, Myyrmäki. 
Keskustellaan terveellisestä ruoasta, liikunnasta, luentoja, tuote-esittelyitä, kahvitarjoilu. 
Huom! Kerholle haetaan uutta vetäjää, mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Marjo Seppälä, 
puh. 040 708 9542, marjo.seppala5@gmail.com.

Tapahtumat
Terveydeksi-tapahtuma Peltolan koululla, Lummetie 27, Tikkurila lauantai 28.9. klo 12–16.
Tilaisuuden järjestää Vantaan Sydän ry, olemme mukana esittelemässä toimintaamme.

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

onko verensokeriarvosi koholla, 
mutta et olet saanut vielä lääkitystä?

tule mukaan maksuttomaan ryhmään, jossa on tarkoituksena saada tietoa, kuinka pas-
siivinen paikalla oleminen vaikuttaa verensokeri arvoihin. Samalla saat itsellesi tietoa 

omasta aktiivisuuden määrästä, HbA1c ja verenpaineen mittauksen. 
Ryhmiä on kaksi, molemmat ryhmät saavat käyttöönsä aktiivisuutta ja paikallaoloa mit-

taavan mittarin käyttöönsä, HbA1c-mittauksen ja verenpaineen mittauksen. Toinen ryhmä 
käy lisäksi elintapamuutosta tukevissa ryhmätapaamisissa. Ilmoittautuneet osallistujat jae-
taan ryhmiin satunnaisesti.

Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja tähän maksuttomaan kokeiluun on rajoitetusti. 

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

Olet sopiva osallistuja, jos sinulla on:
• Todettu koholla oleva verensokeriarvo, ei lääkitystä diabeteksen hoitoon
• Aikaa osallistua ryhmätapaamisiin viikoilla 36–44, yhteensä kuusi tapaamista.  

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen tiloissa Kampissa
• Kiinnostusta tietää, kuinka aktiivisuuden lisääminen voi vaikuttaa verensokeriarvoihin
• Tahtotila hakea muutosta elintapoihisi.

yhteistyössä
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Dumppaa diabetes-kokeilu prediabeetikoille
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Hei, nuori aikuinen 
ykköstyypin diabeetikko! 

o letko täyttänyt 18 vuotta vaan et ole vielä kolmekymppinen 

ja olet koko lailla sinut diabeteksesi kanssa? Haemme kaltai-

siasi ykköstyyppejä mukaan Ykkösklubin toimintaan ohjaamaan 

13–17-vuotiaiden diabeetikoiden ryhmiä.

Ykkösklubin kummina olet valmis heittäytymään uusiin kuvioihin 

ja antamaan jonkin verran aikaasi tyypin 1 diabetesta ja mahdollisesti 

murrosikääkin poteville teineille ja tukea heitä heidän diabetesseik-

kailussaan. Kummin tehtävänä on auttaa nuoria suunnittelemaan 

yhteistä hauskaa toimintaa ja olla apuna toiminnan toteuttamisessa. 

Käytännössä ryhmän tapaamiset suunnitellaan yhdessä nuorten 

osallistujien kanssa ja näin ollen tapaamistiheys ja ryhmän kesto 

määräytyy nuorten ja ryhmän kummien aikataulujen ja kiinnostuk-

sen mukaan. Seuraava Ykkösklubin kummikoulutus järjestetään keväällä 

2020. Jos olet jo nyt kiinnostunut osallistumaan toimintaan, niin ota 

yhteyttä Marianneen tai Railaan ja katsotaan, mitä keksimme.

rohkeasti mukaan vaan!
Lisätietoja Ykkösklubin toiminnasta löytyy  

www.diabetes.fi/nuorille Diabetesliitto:  Järjestösuunnittelija Marianne Kukkasniemi  

marianne.kukkasniemi@diabetes.fi,  

puh. 050 465 3703Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys:  

Toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi  

raila.sulasalmi@psdiabetes.fi,  
puh. 050 475 3073
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys järjestää maksuttomia luentoja ja ryhmiä jäsenilleen:

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

Luennoille on vapaapääsy, ilmoittautumista ei tarvita.

Omahoidon tukiryhmät
Tyypin 1 diabetes vanhemmat
Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisten diabeteslasten vanhemmille.  
Kokoontumiset 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 alla 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

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

Kirkkonummipäivät 26.8. klo 10–15
Yhdistys osallistuu Kirkkonummipäiville yhdessä Kirkkonummi-Siuntion Sydänyhdistyksen 
kanssa. Olemme paikalla Salen edessä, Kirkkotori 3, Kirkkonummi, teltalla jakamassa mate-
riaalia, Salen aulassa on maksuton verensokerin ja verenpaineen mittaus. Tervetuloa paikalle. 

Luennot:
11.9. klo 18–19.30 Kirkkonummen palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi
Tyypin 2 diabeetikon hyvä hoito
• Tyypin 2 diabeteksen hyvän hoidon kulmakivet, diabeteslääkäri
• Mihin kiinnitän hoidossa huomiota, diabeteshoitaja

3.10. klo 17–20 Kirkkonummen palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi
Sydänelvytyspäivä
Klo 17–18 SyDänInFO
• Verenpaineen- ja verensokerin mittaus •  Sydän- ja jäseninformaatiota
• Maksuton keskustelu lääkärin kanssa •  Vertaistukihenkilöitä paikalla

Klo 18–20 LuEnnOT
• EL Pekka Mäkelä: Mitä jokaisen tulee tietää elvyttämisestä
• Kaj Kunnaksen selviytymistarina aivoinfarktista
Tilaisuus on kaikille avoin, maksuton kahvitarjoilu klo 17 alkaen. Tervetuloa!

Yhteistyössä Sydänsairaala ja Kirkkonummi-Siuntion Sydänyhdistys

Teatteri 
Täydellinen lauantai
Helsingin Kaupungin teatteri, 5.10. klo 13.00, 
Arena-näyttämö Hämeentie 2, Helsinki.
Hinta 40 € henkilö.
Ilmoittautumiset 12.9. mennessä,  
Raija Härönoja puh. 050 323 2035

Pieni merenneito -musikaali
Helsingin Kaupungin teatteri, 16.11. klo 19.00, 
Suuri näyttömä, Eläintarhantie 5, Helsinki
Hinta 85 € henkilö. 
Ilmoittautumiset 16.10. mennessä,  
Raija Härönoja puh. 050 323 2035

Lava ammuntaa VI –  
six pack – komiikkaa
Vantaan teatteri, 4.12. klo 19, Silkkisali, 
Tikkurilantie 44, Vantaa
Hinta jäsenille 30 €, ei-jäsenille 33 €,  
sisältää väliaikatarjoilun
Ilmoittautumiset 4.11. mennessä,  
raila.sulasalmi@psdiabetes.fi  
Raila Sulasalmi puh. 050 475 3073

Retket ja matkat:
Kirkkovenesoutu
28.8. klo 18, lähtö Helsingin soutuklubin kerho-
talo, Kaisaniemenranta. Kesto noin kaksi tuntia. 
Osallistuminen on jäsenille maksuton, ei-jäse-
nille hinta 10 €.
Ilmoittautumiset raila.sulasalmi@psdiabetes.fi 
tai puh. 050 475 3073

Stadin ratikka
23.8. klo 15–17, Töölön hallilta. Lähde kanssamme 
kiertämään Helsinkiä museoratikalla, ratikka on 
varattu kokonaan meidän käyttöömme. Hinta 
jäsenille 24 € ja ei-jäsenet 29 €. Hinta sisältää kah-
den tunnin opastetun kierroksen museoratikassa. 
Ilmoittautumiset raila.sulasalmi@psdiabetes.fi 
tai puh. 050 475 3073

Nuorille
Tervetuloa frisbeegolfaamaan, 

tapahtuma on tarkoitettu 
nuorille ja heidän perheilleen, 

1.9. klo 14–16. Suurpellossa 
Lillhemtin puistossa.
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• 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!
Kesäkuussa pidettiin ensimmäinen liikunnasta innostuneiden tapaaminen ja toteuttamiskel-
poisia ideoita syntyikin runsaasti. Nyt on aika kutsua liikunnasta innostuneet toiseen tapaa-
miseen kertomaan lisää ideoita, mitä voimme tehdä tukeaksemme jäseniämme liikunnan 
suhteen vuonna 2020. 

Toiminta ei vaadi sitoutumista, kerätään 
yhdessä hyvät ideat ja lähdetään niitä työstämään.

aIHEESTa KIInnOSTunEET ovat tervetulleita yhdis-
tykseen ideoimaan 25.9. klo 17, Malminkatu 24 D 38. 

Ilmoitathan tulostasi niin osaamme varata tarjottavat, 
terokykkanen@hotmail.com tai raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

Tervetuloa!
Liikunnallisin yhteistyö 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. ja pe 20.9., klo 8.30–10.30

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

terveydeksi! -tapahtumat 
Kinaporissa ja Vuosaaressa
3.9. klo 12–18 Kauppakeskus Columbuksessa 
   (Vuotie 45, Helsinki)
11.9. klo 10–14 Kinaporin palvelukeskuksen juhlasalissa 
   (Kinaporinkatu 9, Helsinki)

Tunnetko arvosi?
Tervetuloa mittauttamaan ilmaiseksi verensokeri, verenpaine ja pulssi sekä hengitys 
(Hengitysmittauksia tehdään vain Kinaporin palvelukeskuksessa). Kolesteroliarvon 
mittaaminen maksaa pari euroa. Kolesteroli- ja verensokeriarvot mitataan 
sormenpääverinäytteestä, eivätkä vaadi paastoa. Mukana myös sydänterveellinen 
elintarvikenäyttely.

Yhteistyössä eri terveysjärjestöjä.

Vapaa pääsy.
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Maksuton yleisöluento 
diabeteksesta ja 
sydänsairauksista
Paikka:  Kampin palvelukeskuksen ruokasali
aika:  20.11. klo 17–19

Tule päivittämään tietojasi tyypin 2 diabeteksesta
Tyypin 2 diabetes lisää riskiä sairastua valtimosairauksiin, kuten sepelvaltimotauti. 
Tyypin 2 diabeetikon riski saada sydäninfarkti on moninkertainen verrattuna  
ei diabeetikoihin. Tule kuuntelemaan voitko itse vaikuttaa tähän riskiin.

• klo 17.00–17.45  Hoida tehokkaasti, vältä liitännäissairaudet,  
  Ari Aimolahti, sisätautien erikoislääkäri, diabetologi 

• klo 17.45–18.30  Tyypin 2 diabetes ja sydänhuolet,  
  Mikko Parry, sisätautien erikoislääkäri, kardiologi

• klo 18.30–19.00  Tyypin 2 diabetes omaseuranta,  
  Katja Keinänen, diabeteshoitaja

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
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