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Vuoden viimeinen KIDE-lehti on nyt käsissäsi. Tänä vuonna lehti 
on ilmestynyt neljä kertaa, kuten aikaisempinakin vuosina. 

Myös ensi vuonna lehti tulee kotiin kannettuna neljä kertaa. 
Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.9. Uusi 

puheenjohtaja Marita Lassila on aloittanut tehtävässään, varapu-
heenjohtajana toimii Marika Hallbäck. Toimintasuunnitelma vuodelle 
2020 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 
2020 voidaan joutua vielä loppuvuodesta päivittämään, myönnetty-
jen avustusten mukaan. Paljon toimintaa on kuitenkin luvassa ensi 
vuodelle. 

Yhteistyötä on tänä vuonna tehty eri järjestöjen kanssa, yhteis-
työkumppaneita löytyy Etelä-Suomen sydänpiiristä, Aivoliitosta, 
Lions Clubista ja muista potilasjärjestöistä. Olen ollut iloinen saades-
sani tehdä työtä näiden upeiden järjestöjen kanssa. Kun yhdistämme 
voimamme, tavoitamme enemmän ihmisiä ja pystymme tarjoamaan 
laajempaa osaamista. Nämä hyvin alkaneet yhteistyöt jatkuvat myös 
tulevana vuonna 2020. 

Maailman Diabetespäivä 14.11. on syksyn huomionarvoisin päivä. 
Vuosittain julkaistava diabetesbarometri julkaistaan 13.11. Barometri 
kertoo diabeteksen ehkäisyn ja hoidon tilanteesta Suomessa vuonna 
2018. Diabetesbarometri on suunnattu niin päättäjille kuin yksittäi-
sille diabetesta sairastaville. Vuoden 2017 barometrin 
mukaan ongelmia on ollut henkilöstöresurs-
seissa, hoidon ja välineiden saatavuudessa. 
Ennaltaehkäiseviä palveluita on ollut 
mahdoton saada. Jännityksellä odo-
tamme, mihin suuntaan muutosta on 
vuonna 2018 tullut.

Yhdistyksen henkilökunta 
lomailee 20.12.2019–6.1.2020, jolloin 
yhdistys ja myymälä ovat suljettuna. 
Muista siis tarkistaa ajoissa onko 
liuskoja riittävästi. 

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 kuvat:  Raila Sulasalmi ja Diabetesliitto
Painos:  8 000 kpl
Paino:  Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2019
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YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU
Maailman Diabetespäivä torstaina 14.11.
DIabEtEsPäIvän KunnIaKsI yHDIstys avoInna KLo 9–17:
•  Maksuton verensokerin mittaus 

HbA1c-mittaus (eli pitkäsokeri) jäsenille hintaan 15 €, muille 20 €
•  Diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne on tavattavissa koko päivän yhdistyksessä
•  Tule noutamaan tarra Freestyle Libren -sensoriin (jaossa niin kauan kun tarroja riittää)
•  Jaettavissa maksutonta materiaalia 
•  Jalkaterien kuvaus 13.–14.11., mittauksen hinta jäsenille 50 €, muille 60 € 

IR-jalkaterien kuvaus kertoo jalkojesi terveydentilasta. 
Nopealla ja helpolla toimenpiteellä voidaan kartoit-
taa mahdollisia muutoksia ja mahdollistetaan 
aikainen puuttuminen.

Lisäksi myymälässä arpajaiset!  
Palkintoina mm. ruokakirjoja.

tervetuloa!

Maailman diabetespäivää vietetään joka 
vuosi 14.11. Päivä on koko diabetesyh-
teisön oma päivä, joka näkyy ja kuuluu 
monin tavoin ympäri maailman.  
Tänä vuonna teemana Suomessa on diabe-
teksen monimuotoisuus.  
Lisää tietoa aiheesta löytyy sivustolta:  
www.diabetes.fi/monetkasvot

yhdistyksen hallitus kutsuu sinut ja ystäväsi 
Jouluglögille tiistaina 17.12. klo 9–19

Yhdistyksen toimistolla on tarjolla kuumaa glögiä ja joulutorttua.

Jätä samalla oma vinkkisi joulunviettoon tai muu jouluinen tervehdys  
muille yhdistyksessä kävijöille. tervetuloa!

Toivovat Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsenet
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Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen 
toimisto ja myymälä, 
Malminkatu 24 D 38
toimiston ja myymälän  
aukioloajat:
•  Maanantai klo 9–14
•  Tiistai klo 9–19
•  Keskiviikko klo 12–17
•  Torstai klo 12–17
•  Perjantai suljettu

HuoM! olemme suljettu 
20.12.2019–6.1.2020  
Rauhallista joulua 
Tervetuloa jälleen 7.1.2020 klo 9

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 €  
HbA1c-mittaus (pitkäsokeri), jäsenet 15 €, muut 20 €

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 €, muille 27 €

Tervetuloa käymään!

Fiksut CareSens®-
verensokeri- 
mittarit

Markkinoija Suomessa: Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo. Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi/caresens

"Perusmittari" CareSens® N NFC
• Helppo ja tarkka 
• Pieni ja tyylikäs
• Ateriamerkinnät: ennen ja jälkeen aterian, paasto
• CareSens N -verensokerimittaliuska

"Paras mittari" CareSens® Dual
• Erityisen suuri näyttö
• Ketoaineet samalla mittarilla
• Henkilökohtaiset tavoitearvot
• Sopii myös lisähappea saaville
• Liuskanpoistaja
• CareSens PRO -verensokerimittaliuska

Verensokeri-
seurannan 

edelläkävijät

Valitsit sitten perus- tai parhaan CareSens-mittarin, 
tarkkuudesta ja langattomuudesta ei tingitä!

Päivitä vanha verensokerimittarisi uuteen CareSens N NFC- 
tai CareSens Dual -verensokerimittariin!
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksestä hankkimalla saat uuden CareSens- 
mittarin ja 50 kpl liuskapakkauksen erikoishinnalla 30 € (ei-jäsenille 40 €)  
Liuskat erikseen ostettuna 18 € (ei-jäsenille 23 €). Tarjoukset voimassa 
marraskuun 2019 loppuun asti. 
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Pääkaupunkiseudun  
Diabetesyhdistyksen  
AlUeosAsToT
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 kaikenikäisiä 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
Järjestämme retkiä ja matkoja eri kohteisiin. Matkat ovat sekä kotimaan, että 
ulkomaan matkoja. Retkille on helppo lähteä mukaan, kaikki järjestelyt on hoi-
dettu puolestasi. Tervetuloa mukaan!

Hallitus 2020–2021
Lassila Marita, Espoo, puheenjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . .  marit.lassila@gmail.com

Aug Tiiu, Helsinki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiiuaug@gmail.com

Hallbäck Marika, Helsinki, varapuheenjohtaja . . . marika.hallback@hotmail.com

Härönoja Raija, Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  raija.haronoja@gmail.com

Penttinen Eila, Vantaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  eilamarja43@gmail.com

Sarparanta Tiina, Espoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiina.sarparanta@gmail.com

Siltala Kaija, Helsinki

Tuppurainen Osmo, Espoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . osmo.tuppurainen@hotmail.com

Valtonen-Lindholm Liisa, Vantaa . . . . . . . . . . . liisavaltonenlindholm@gmail.com

Varajäsenet:  Härönoja Heli 
 Bäckman Nelli

Tervehdys 
puheenjohtajalta
Hei! – Kiitos kaikille jäsenille, jotka kannattivat minua puheenjohtajaksi 
syyskokouksessa 19.9.2019!

Työskentelin hoitoalalla ennen kuin jäin eläkkeelle työtapaturman takia.
Olen ollut hallituksessa monta vuotta ja viimeiset 2 vuotta ollut varapu-

heenjohtaja.
Yhdistyksen suunta on nyt käännetty oikeaan suuntaan yhdessä hallituk-

sen sekä uuden henkilökunnan kanssa.
Osallistukaa toimintaan, joka on lisääntynyt koko pääkaupunkiseudulla.  

Ja toivon, että olette yhteydessä minuun tai toiminnanjohtajaan koskien 
yhdistyksen toimintaa. Otan mielelläni vastaan uusia ideoita.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenille!

Terveisin 
Marita Lassila, marit.lassila@gmail.com
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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 puh. 050 521 7710 

vEsIJuMPPa, olarin uimahalli • Hinta 50 €
Maahanmuuttajien ryhmä 7.1.–28.4.2020 klo 18–18.30 (ei 18.2.)
Sekaryhmä 7.1.–28.4. klo 19–19.30 (ei 18.2.)

KuntosaLI, olarin uimahalli • Hinta 50 €
9.1.–24.4.2020 klo 17.30–18.30 (ei 21.2. ja 9.4.)

Ilmoittautumiset Olarin ryhmiin Marita Lassilalle marit.lassila@gmail.com tai puh. 050 3654 966

Vertaistukiryhmä Espoo
bEtEs-KaHvILaLLa on uusi kokoontumisaika ja -paikka!
Joka toinen (parillinen) maanantai klo 17–19, Espoonkeskuksen Palvelukeskus Kamreerintie 3, 
3. krs, Espoontori, palvelukeskus. 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

betes-kahvilassa tapahtuu: Jäsenilta 11.11. klo 17.00 
Diabeetikon hoito perusterveydenhuollossa. Pyydämme lähettämään kysymyksiä aiheeseen 
liittyen etukäteen: osmo.tuppurainen@luukku.com 6.11. mennessä.  
Kysymyksiin vastaa diabeteshoitaja.
Diabeteshoitaja Raila Sulasalmi tekee HbA1c ”pitkänsokerin”-mittauksia,  
hinta 15 € jäsen, muut 20 € maksu käteisellä. 

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

espoo alueosaton vuosikokous  
maanantaina 20.1.2020 klo. 17.30–19.30
Paikka: Kamreerintie 3, 3. krs / Espoontorin kauppakeskus, palvelukeskus

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. Syyskausi päättyy 16.12. ja jatkuu keväällä 13.1.
Yhdyshenkilö Tuula Olander puh. 040 9623 580 tai tuulamarja.olander@gmail.com

tIIstaIKERHo
Tiistaikerho kokoontuu yhdistyksen toimistolla tiistaisin klo 12–14,  
syyskausi päättyy 10.12. ja jatkuu jälleen 14.1.2020.

Liikunta
vEsIvoIMIstELu
Vesivoimistelua 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. Kevätkausi jatkuu heti tammikuun alusta.  
Ilmoittautumiset Raija Härönoja 050 3232 035

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 isku-
lyönnit ovat kiellettyjä. 

Lentopallokerhon kausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy vappuun. Jos seurallinen, rento lii-
kunta kiinnostaa, ota yhteyttä Kari Kortelaiseen (040 3424 340) tai tule kisahalliin kokeilemaan.

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

Liikuntaryhmät
vEsIvoIMIstELu, Myyrmäen uimahalli
Maanantaisin klo 15.00–15.30, 14 kertaa. Kevätkausi alkaa 13.1.2020. 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.
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Innovatiivinen tutkimus  
tyypin 1 diabeteksesta  
ja sen ehkäisystä
Tyypin 1 diabeteksessa elimistön puolustusjärjestelmä reagoi haimassa olevia 
insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan ja tuhoaa niitä. Useimmilla diabeetikoilla 
insuliinin eritys loppuu muutaman kuukauden tai vuoden kuluessa sairastumi-
sesta. Euroopan laajuisessa INNODIA-tutkimuksessa tutkijat pyrkivät selvittämään 
tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeja ja kehittämään diabeteksen ehkäisy- ja 
hoitomuotoja. INNODIA-tutkimusta toteuttaa Euroopassa 26 akateemista partne-
ria, neljä lääkeyritystä ja yksi PK-yritys.

Tavoitteenamme on kutsua Euroopan eri maista 3 000 tyypin 1 diabeetikon per-
heenjäsentä ja 1 500 vastasairastunutta tyypin 1 diabeetikkoa osallistumaan tutki-
mukseen. Suomessa rekrytoimme tutkittavia uudesta Lastensairaalasta Helsin-
gistä ja Jorvin sairaalasta Espoosta sekä oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Tähän mennessä 75 vastasairastunutta diabeetikkoa ja 245 tervettä perheen-
jäsentä on osallistunut tutkimukseen pääkaupunkiseudulla, jossa rekrytointi aloi-
tettiin elokuussa 2017. 

Tutkimukseen voivat osallistua terveet 1–44-vuotiaat, joiden äidillä, isällä, sisa-
rella, veljellä tai lapsella on tyypin 1 diabetes, johon henkilö on sairastunut alle 
45-vuotiaana sekä 1–44-vuotiaat tyypin 1 diabeetikot, joilla on todettu tyypin 1 dia-
betes enintään kuusi viikkoa sitten.

tervetuloa osallistumaan InnoDIa-tutkimukseen! 

InnoDIa-tutkimuksen henkilökunta antaa mielellään lisätietoja

Puh. 050 472 8532 tutkimushoitaja Elina Nurkkala
S-posti: pedia-innodia@helsinki.fi
www.innodia.eu, www.helsinki.fi/pedia

asaHI, suomalainen terveysliikunta
Perjantaisin klo 10.00–10.30, alkaa tammikuussa 2020, tarkka alkamispäivä selviää myöhemmin, 
Kansalaistoiminnan keskus Leinikki, Leinikkitie 22, Simonkylä. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Vertaistukiryhmät/-kerhot 
tIKKuRILan vERtaIstuKIKERHo
Joka kuukauden toinen tiistai, kevätkausi alkaa 14.1.2020 klo 17.00, jolloin vieraaksi tulee 
KotonaAsuen-yritys. Muut kerrat 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.2020. Kerhossa on kahvitarjoilu. 
Vierailijoita, keskustelua ravitsemuksesta ja liikunnasta, retkiä.  
Yhteyshenkilö Irma Laine, puh. 040 764 9247, irmalaine@hotmail.com.

HaKunILan vERtaIstuKIKERHo
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00, kevätkausi alkaa 8.1.2020, muut 
kokoontumispäivät 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.2020 Hakunilan kirkon tiloissa, Hakunilantie 48. 
Askartelua, luentoja, tuote-esittelyitä, pelejä, retkiä, keskustelua, kahvitarjoilu. 
Länsimäkeläiset tervetulleita mukaan.  
Yhteyshenkilö Marjo Kalliokanerva, puh. 045 346 1446, marjo.kalliokanerva@gmail.com.

LänsI-vantaan vERtaIstuKIKERHo
Kuukauden ensimmäisen parillisen viikon keskiviikko klo 14.00, kevätkausi alkaa 8.1.2020, 
muut päivät 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. Monitoimitila Arkki, kerhohuone, Liesitori 1, Myyrmäki. 
Keskustellaan terveellisestä ruoasta, liikunnasta, luentoja, tuote-esittelyitä, retkiä, 
kahvitarjoilu. Huom! Kerholle haetaan uutta vetäjää, mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
Marjo seppälä, 040 708 9542, marjo.seppala5@gmail.com.

PERHEKERHo
Satunnaisia, erikseen sovittavia tapaamisia. Facebookissa ryhmä ”Vantaan D-perhekerho”,  
liity mukaan, saat tietoa tapaamisista ja tapahtumista.  
Yhteyshenkilö Niina Lammela, vantaaperhekerho@gmail.com.

Tapahtumat
vantaan taidemuseo artsi, Paalutori 3, Myyrmäki (Myyrmäkitalo)
Menemme yhdessä tutustumaan kuvanveistäjä Laila Pullisen näyttelyyn lauantaina 23.11.2019.
Tavataan klo 12.00 Artsin aulassa, museoon on vapaa pääsy, tapaamiseen ei tarvitse ilmoittau-
tua. Näyttelyn jälkeen yhdistys tarjoaa iltapäiväkahvit Myyrmannissa. Tervetuloa mukaan!

yHtEIsEt PIKKuJouLut
Hakunilan, Myyrmäen ja Tikkurilan kerhojen yhteiset pikkujoulut pidetään Tikkurilan asukas-
tilassa Lummetie 2 A, 4. krs, Tikkurila, joulukuun 10. päivä klo 17.00, ohjelmaa, tarjoilua.  
Tulkaa mukaan tutustumaan muiden kerhojen kävijöihin. Ilmoittauminen 30.11. mennessä 
psdy.vantaanalueosasto@gmail.com tai puhelimitse Irma Laine, 040 764 9247.

Vantaan alueosaston vuosikokous 
pidetään tiistaina 21.1.2020 klo 17.00 
Tikkurilan asukastilassa, lummetie 2 A, 4. krs, neuvotteluhuone 1
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Yhdistyksen 
henkilökunta
Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 

yksi kokoaikainen toiminnanjohtaja 

ja yksi osa-aikainen terveydenhoitaja. 

Yhdistyksen toimistolta voit tulla 

kysymään neuvoja ja opastusta 

diabetekseen liittyvissä asioissa. 

o len Raila sulasalmi (kuvassa oik.) 
ja olen yhdistyksen toiminnanjoh-

taja. Tässä pestissä olen ollut maaliskuusta 
2019. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, 
erikoistunut sydänsairauksiin, ja seksuaali-
terapeutti ja diabetesosaaja. Tällä hetkellä 
opiskelen ylemmän ammattikorkeakoulun 
tutkintoa työni ohessa.

Työnkuvaani kuuluu muun muassa tilai-
suuksien järjestelyt ja toteutus, avustusha-
kemukset, yhdistyksen siisteydestä huoleh-
timinen, ihmisten kohtaaminen ja KIDE-leh-
den toimittaminen. Tärkein tehtäväni on olla 
meidän aktiivisten vapaaehtoisten tukena 
ja apuna. Ilman vapaaehtoisia meillä ei olisi 
yhdistystä ja toimintaa. Iso kiitos kaikille 
vapaaehtoisille, olette yhdistyksemme tär-
keimmät henkilöt.

Harrastan vapaaehtoistoimintaa lasteni 
harrastusten parissa, kuntosalilla käyntiä, sen 
mukaan kun ehdin. Perheeseeni kuuluu kak-
sijalkaisten lisäksi myös nelijalkainen edus-
taja Ralf. Ralf vierailee ajoittain toimistolla 
ja opettelee käytöstapoja. Minuun voit olla 
yhteydessä: raila.sulasalmi@psdiabtes.fi  
tai puh. 050 475 3073.

o len Ella Pirttinen ja aloitin elokuun 
alussa yhdistyksen toimistolla osa-

aikaisena työskentelyn. Valmistuin keväällä 
terveydenhoitajaksi Laurea ammattikorkea-
koulusta. Suurin osa vapaa-ajastani kuluu 
koripallon parissa niin pelaillessa kuin seu-
rassa vapaaehtoisenakin toimiessa, joten 
yhdistystoiminta on jo hieman tuttua entuu-
destaan.

Työpäivääni kuuluu toimistohommia 
sekä vastuullani on myymälän puoli. Annan 
myös ohjausta ja neuvontaa diabetekseen 
liittyen pyrkien parhaani mukaan autta-
maan teitä mieltä askarruttavissa kysymyk-
sissä. Teen myös mittauksia toimistolla sekä 
olen usein mukana tapahtumissa. 

Joka päivä on tullut opittua uutta ja 
odotan innolla, että pääsen kehittämään 
osaamistani diabeteksesta. Minut tavoit-
taa toimistolta myymälän aukioloaikojen 
puitteissa, tule käymään tai soita, puh. 
010 231 9400.

12.11. 2019 klo 16–19 Helsinki
Facebook yhdistyksen 
viestinnässä 
diabetesyhdistysten aktiiveille 
Mistä sisältöä yhdistyksen FB-sivulle, 
kuinka kasvattaa seuraajamäärää jne.  
Ilmoittaudu viimeistään 7.11. 
 

19.11. 2019 klo 16–19 Helsinki
Sosiaalinen media:  
miten, miksi, kenelle
yhdistysten jäsenille 
Voiko verkossa liikkuvaan tietoon 
luottaa? Mistä kannattaa etsiä tietoa 
diabeteksesta?
Ota mukaan oma kannettava tietokone, 
tabletti tai älypuhelin.
Ilmoittaudu viimeistään 14.11. 

26.11. 2019 16–19 Helsinki
Parempia ja kiinnostavampia 
kuvia kännykkäkameralla
Yhdistysten aktiiveille, mutta myös muut 
diabetesyhdistysten jäsenet tervetulleita.
Ota kamerapuhelimesi mukaan! 
Ilmoittaudu viimeistään 20.11. 

Fiksusti 
verkossa
maksuttomat kurssit  
Helsingissä ja Vantaalla

 

4.12. 2019 klo 12–14 Vantaa
Mistä löydän oikeaa tietoa 
diabeteksesta? 
Vinkkejä fiksuun netinkäyttöön 
Kaikille perusasioita netin käytöstä ja 
tiedon laadun arvioimisesta. Voit ottaa 
mukaan oman kannettavan tietokoneesi, 
tablettisi tai älypuhelimesi.
Myyrmäki, Monitoimitila Arkki, Liesitori 1.
Ilmoittaudu viimeistään 2.12.

Kouluttajana Johanna Häme-Sahinoja, 
Diabetesliitto, Digidiabeetikko-hanke

Valokuvausta kouluttaa Tiina Puputti, 
Valokuvaviestinnän instituutti

Helsingin koulutukset, paikkana 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys,  
Malminkatu 24 D 38, Helsinki.

llmoittaudu netissä: 

www.diabetes.fi/digi  
tai puhelimitse: 050 475 3073

PKseudunkoulutukset_syksy2019.indd   1 4.10.2019   9.43.23
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Teatteri 

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

Lava ammuntaa vI –  
six pack – komiikkaa
Vantaan teatteri, 4.12. klo 19, Silkkisali, 
Tikkurilantie 44, Vantaa
Taiteilija Ulla Tapaninen palaa Silkkisalin 
lavalle six pack -komiikan kanssa. 
Esitys on itsenäinen kuudes jatko-osa 
Lava-ammuntaa -esityssarjalle, jonka 
ensimmäinen osa nähtiin jo vuonna 1995. 

Hinta jäsenille 30 €, ei-jäsenille 33 €, sisältää väliaikatarjoilun
Ilmoittautumiset 4.11. mennessä Raila Sulasalmi puh. 050 475 3073, raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

Retket ja matkat

Kevään matka Kroatiaan 
Teemme keväällä matkan 
Kroatiaan 27.4.–3.5.2020. 
Pääkohteemme on Dudrovnik ja 
vierailemme myös Monteneg-
rossa ja Elfitisaarilla.
Hotellina on neljän tähden 
Hotelli Kardinala Stepinca 21 
Lapad
Hinta 1 395 € 2 hengen huone, 
225 € lisämaksu 1 hengen 
huoneesta. 
Hinta sisältää puolihoidon ja 
suomalaisen oppaan mukana 
retkikohteissa.
Lisätietoja saa Raija Härönojalta.
Ilmoittautumiset 15.12. mennessä  
Raija Härönojalle puh. 050 323 2035 KU
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys järjestää maksuttomia luentoja ja ryhmiä jäsenilleen:

Luennot
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys järjestää maksuttomia luentoja Helsingissä ja 
Vantaalla. Luennot ovat maksuttomia, eikä ilmoittautumista tarvita. Tervetuloa!

Helsinki, Kampin palvelukeskuksen ruokasali, Salomonkatu 21 B
• 21.11. klo 17–19 Diabetes ja sydänsairaudet,  

katso luentotilaisuuden ohjelma takasivulta
• 2.12. klo 17–19 Miten diabetes puhkeaa?  

sisätautien erikoislääkäri, diabetologi Markku Saraheimo 

vantaa, Tikkurilan lukion auditorio, Valkoisenlähteentie 53
• 3.12. klo 18–19 Tyypin 2 diabeteksen hyvä hoito, sisätautien erikoislääkäri,  

Mehiläisen diabetesklinikan vastuulääkäri Iiro Karhiaho

Omahoidon tukiryhmät
tyypin 2 diabeteksen hyvä hoito -ryhmä
Kaipaatko neuvoja, miten hoitaa omaa diabetesta? Oletko miettinyt miten ruokailu vaikuttaa 
verensokeriarvoosi? Onko liikunnalla vaikutusta? Onko lääkityksestä hyötyä?  
Voiko elintavoilla päästä lääkityksestä eroon?
Jos nämä kysymykset pyörivät mielessäsi ilmoittaudu Tyypin 2 diabeteksen hyvä hoito 
-ryhmään. Ryhmä on maksuton. Valitse itsellesi sopiva ryhmä:

• Ryhmä 1 kokoontuu aamupäivisin yhdistyksen toimistolla Helsingissä  
Malminkatu 24 D 38, Helsinki

 Kokoontumiset neljä peräkkäistä keskiviikkoa 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12. klo 10.30–12.00

• Ryhmä 2 kokoontuu iltaisin Vantaalla Tikkurilan asukastila, Lummetie 2 A, 4. krs, Vantaa
 Kokoontumiset neljä peräkkäistä maanantaita 25.11., 2.12., 9.12. ja 16.12. klo 17–18.30.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@psdiabetes.fi, puh. 010 231 9400



www.thermidas.fi/fi/diabeteshoito/

Diagnostiikkaa 
lämmöllä
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Hei sinä liikunnasta innostunut 
diabeetikko, diabeetikon läheinen ja 
muutoin liikunnasta kiinnostunut!

Liikunnan suunnittelun tapaamisia on nyt pidetty kaksi. Järjestämme tälle vuodelle vielä 
yhden tapaamisen. Tervetuloa mukaan tapaamiseen. Tapaamiset ovat kaikille avoimia 
tilaisuuksia. Tule mukaan ideoimaan, 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 yhdistykseen ideoimaan 11.12. klo 17, Malminkatu 24 D 38. 

Ilmoita mielellään tulostasi niin osaamme varata tarjottavat. 
terokykkanen@hotmail.com tai raila.sulasalmi@psdiabetes.fi

Tervetuloa! Liikunnallisin yhteistyö terveisin, 
Raila ja Tero

Päivitä sähköpostiosoitteesi
niin saat meiltä uutiskirjeen noin kerran kuussa. 
Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Laita tietosi osoitteeseen toimisto@psdiabetes.fi

Tervetuloa  
Minä voin -tilaisuuteen 
aika:  18.11.2019 klo 17–19
Paikka:  tikkurilan asukastalo, Lummetie 2 a, 4. krs

Kuinka jaksaa oman diabeteksen kanssa, kun tuntuu ettei välillä jaksa hoitaa 
itseään. Jokaisen eteen osuu päiviä, jolloin tuntuu, että diabetes väsyttää, 
harmittaa, pelottaa ja surettaa. Nämä kaikki tunteet ovat sallittuja, etkä ole 
niiden kanssa yksin. 

Minä voin -tilaisuus kutsuu yhteen diabetesta sairastavia henkilöitä. 
Tilaisuudessa keskustellaan jaksamisesta ja harjoitellaan taitoja hyväksyä 
sairaus myös niinä päivinä kun tuntuu ettei jaksa. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Ilmoittautumiset toimisto@psdiabetes.fi, puh. 010 231 9400
Ennen tilaisuutta on mahdollista mittauttaa HbA1c-arvo (pitkäsokeri) hinta 

jäsenille 15 € ja muille 20 €. Tuloksen saat mukaasi heti.

Olet lämpimästi tervetullut!
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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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