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Tapa muodostuu siitä, kun teet samaa asiaa toistetusti kaksi kertaa tai 
enemmän. En lähde tänään iltalenkille, on niin pimeää, kurjaa ja märkää, 

käperryn sohvannurkkaan katsomaan televisioita. Sama toistuu seuraavana 
päivänä. Näin muodostin itselleni uuden tavan, iltalenkin sijaan jään sohvalle. 
Osa tavoista on jo niin automaattisia, ettet edes huomaa niitä. Esimerkiksi jos 
juot kahvia maidolla, ei sinun tarvitse joka kerta kahvikupin ääressä miettiä 
”maidolla vai ilman”. Tuliko siitä sohvalle jäämisestäkin tapa? Ennen kävit käve-
lyllä, sitten tuli kausi, kun mietit ”mennäkkö vai eikö mennä”. Teit itse valinnan, 
nykyisin jäät automaattisesti sohvalle. Haastan sinut miettimään omia tapojasi, 
tunnistatko omat tapasi toimia, tarvitseeko niitä muuttaa? Olisiko aika tehdä 
itselle uusia tapoja. Sohvalle jäämisen -tavan voi vaihtaa vaikka kahdenkym-
menen minuutin korttelikierrokseksi ja silti sinulle jää aikaa istua sohvalla. 

Liikkumisen suositukset päivitettiin viime vuoden lopussa. Suositukset löy-
tyvät UKK-instituutin sivuilta, www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus.   
Sivujen kautta voi tehdä testin liikutko riittävästi. Nyt ei ainakaan tätä kir-

joittaessani ole liukkaat tiet ja lumi 
häirinneet liikkumista täällä Etelä-
Suomessa. Pekka Pouta tosin antoi 
parhaan mahdollisen arvauksensa, 
helmikuussa talvi rysähtää niskaan. 
Eli hiihtokelejä odotellessa. 

Tästä lehdestä löydät muuta-
mia vaihtoehtoja, miten voisit aloit-
taa uuden tavan. Ehkä se on tänä 
keväänä juokseminen tai lentopallo. 
Lentopalloryhmään voi osallistua, 
vaikka laji olisikin sinulle vieras.  
Aloitamme myös keväällä ensimmäi-
sen verkkopohjaisen kurssin elinta-
pamuutoksen tueksi. Lue siis lehti 
tarkkaan.

Mukavaa kevättä sinulle!

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

KIDE – Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n jäsenlehti

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 2020
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YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU
25.2. Jalkojenhoidon päivä
Jalkaterien kuvaus klo 9–19. Kuvauksen hinta jäsenille 50 €, muille 60 €.

IR-jalkaterien kuvaus kertoo jalkojesi terveydentilasta. Nopealla ja helpolla toimenpiteellä 
voidaan kartoittaa mahdollisia muutoksia ja mahdollistetaan aikainen puuttuminen. 
Tutkimukseen menee aikaa noin puoli tuntia. 

Ajanvaraukset kuvaukseen: toimisto@psdiabetes.fi tai puh. 010 231 9400 

Lisäksi paikalla pohjallisten esittelijä klo 11–17.

24.3. Mikä mittari sopii minulle?
Oletko miettinyt verensokerimittarin hankintaa? Tule testaamaan ja kyselemään mitä eroa eri 
mittareilla on ja mikä sopii sinun tarkoituksiisi parhaiten.

14.5. Avoimet ovet klo 9–17
Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen tiloihin ja myymälän valikoimaan. Voit samalla mittauttaa 
verensokerisi ja verenpaineesi maksutta. Paikalla myös diabeteshoitaja vastaamassa kysymyksiin.

Tervetuloa!

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!  
Poikkeukset aukioloajoissa:  
30.4. olemme avoinna klo 10–15 
14.5. olemme avoinna klo 9–17

Olemme avoinna myös sopimuksen  
mukaan, soita 010 231 9400.

Myymälä:

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

mittausvihkot, Libre sensoritarrat
•  Saat myös ohjauksen ja  

neuvonnan mittarin käyttöön

Tervetuloa käymään!

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 eli pitkäsokeri, jäsenet 15 €, 
muut 20 €

Palvelut ajanvarauksella: 

•  FreeStyle Libren päivitys  
FreeStyle Libre on nyt entistä tarkempi – 
muista päivittää mittarisi. Voimme auttaa 
sinua päivittämään FreeStyle Libre -lukijan, 
varaathan ajan etukäteen puh. 010 231 9400.

Lukijan päivitys tehdään  
sensorin vaihdon yhteydessä. 
Hinta jäsenille 20 €, muille 27 €

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

www.thermidas.fi/fi/diabeteshoito/

Diagnostiikkaa 
lämmöllä
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KuTsu yhdistyksen sääntömääräiseen 
KeväTKoKouKseen 23.4.2020 klo 17.30
Kampin palvelukeskuksen ruokasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Materiaali ja sääntömuutosehdotus on luettavissa verkkosivuilla ja yhdistyksen toimistolla 
viikkoa ennen kokousta

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 

tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä 
toimi- ja tilikaudelta

8.   Tilintarkastajien kertomuksen esittämi-
nen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9.   Uusien sääntöjen hyväksyminen
10.   Hallituksen ja jäsenten esittämät muut 

asiat
11.   Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

• perushoidot • tukipohjalliset • kynnenoikaisut 
• erikoishoidot • kokokehon vyöhyketerapia 

Hoitolassa on myös ilmaa raikastava viherseinä

Jalkojen perushoito 69 €

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 64 €

• New Feet – medical footwear

Monille painonpudotuksen kompastus-
kiveksi tulee herkuttelu, jota on vai-

kea itsekurilla saada hillittyä. Kun ymmärtää 
mistä makeanhimo johtuu, on helpompi kor-
jata ruokailutottumuksia. Käy ilmainen mini-
kurssi Eroon makeanhimosta, niin saat oikeasti 
toimivia keinoja nujertaa sokerikoukku. Kurs-
sille pääset osoitteessa maikkimarjaniemi.fi/
eroon-makeanhimosta.

Herkkujen vähentäminen ei tosin vielä 
yksinään auta laihduttamaan, vaan ruokava-
lion on oltava itselle mieluinen, maukas, hel-

posti toteutettava ja sopiva kalorimäärältään. 
Tätä varten olen laatinut 30 päivän ruokasuun-
nitelman, jossa arjen ruokailut on valmiiksi 
mietitty ja ostoslistat laadittu. Sinun ei tar-
vitse punnita ruokaa eikä laskea kaloreita – 
helppoa! Oikeaa kotiruokaa saa onneksi syödä 
yllättävänkin paljon ja silti paino putoaa, kun-
han ruokavalio on oikein koostettu.

Yhdessä Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distyksen kanssa haluamme helpottaa pysyvää 
painonpudotustasi, ja siksi saat tämän ruoka-
suunnitelman erikoistarjouksella!

Hei Sinä liikunnasta innostunut diabeetikko, 
diabeetikon läheinen ja muutoin  
liikunnasta kiinnostunut!
Tule mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan liikuntatapahtumia. Toiminta ei vaadi 
sitoutumista, kerätään yhdessä hyvät ideat ja lähdetään niitä työstämään.

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdistykseen ideoimaan 26.2. klo 17, 
Malminkatu 24 D 38. 

Ilmoitathan tulostasi niin osaamme varata tarjottavat, 
terokykkanen@hotmail.com tai toimisto@psdiabetes.fi Tervetuloa!
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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 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: muun muuassa vesiliikuntaa, kunto-
saliharjoittelua, keilausta ja lentopalloa. Liikuntaryhmiin osallistuminen ei vaadi 
aikaisempaa kokemusta tai osaamista. Lähde kokeilemaan sinulle uutta tai vanhaa 
tuttua lajia mukavassa 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 
hoidettu puolestasi. Tervetuloa mukaan!

osallistu ilmaiseen liikunta- 
neuvontaan ja ohjaukseen! 
Hyvät Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen jäsenet. Olemme kaksi 
loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. 
Olemme aloittamassa opinnäytetyötä ja tarvitsemme apuasi.  
Etsimme 40–70-vuotiaita tyypin 2 diabeetikoita osallistumaan  
järjestämäämme liikuntaneuvontaan ja ohjaukseen. 

Opinnäytetyön tarkoitus: Selvittää liikunnan ohjauksen vaikutusta harjoittelumotivaatioon 
diabeetikoilla. Osallistujat tullaan jakamaan kahteen ryhmään ja kaikki saavat laatimamme 
harjoitteluohjelman sekä halutessaan liikuntaneuvontaa. Toisen ryhmän tarkoituksena on 
harjoitella ohjelman mukaisesti omatoimisesti kotona ja toinen ryhmä käy kahdesti viikossa 
harjoittelemassa ohjattuna. Aloitamme yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin ohjaamme kui-
tenkin kaikille osallistujille liikkeiden oikean suoritustavan.

Menetelmät: Tutkielma tulee 
sisältämään alku- ja loppumit-
taukset, jotka sisältävät veren-
paineen ja vyötärönympäryk-
sen mittauksen. Mittaamme 
myös kehonkoostumuksen 
kaikilta halukkailta, mutta se 
ei ole pakollinen tutkielmaan 
osallistumiseksi.

Orientaatioviikko: Alkaa alus-
tavan suunnitelman mukaan 
24.2.2020. Orientaatioviikolla 
on kaksi tapaamista, joista 
ensimmäisellä kerralla (24.2.) 
on tutustuminen sekä mit-
taukset kahvittelun merkeissä 
ja toisella kerralla (26.2.) harjoitteluohjelman mukaisten liikkeiden ohjaukset. Osoitteena on 
Laurean Otaniemen kampus osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo. Samassa osoit-
teessa ohjataan myös toiselle ryhmälle harjoitteet seuraavien 8 viikon aikana. Tapaamiset ja 
ohjauskerrat painottuvat ilta-aikaan (ohjaukset esimerkiksi klo 17–18 tai klo 18–19).

Miksi osallistua? Osallistujat saavat tutkielmasta ilmaista liikuntaneuvontaa, tietoa omasta 
terveydentilasta sekä mahdollisuuden parantaa omaa yleiskuntoaan.

Ilmoittautumiset sekä tiedustelut puhelimitse tai sähköpostitse 16.2.2020 mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan nimesi, ikäsi, sähköpostiosoitteesi, sekä minkä tyypin 
diabetesta sairastat.
Puhelinnumero: 044 0366 004 / Joni Hautala
Sähköposti: joni.hautala@student.laurea.fi
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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  
• 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., 9.4.)

Ilmoittautumiset Olarin ryhmiin toimistolle, toimisto@psdiabetes.fi puh. 010 231 9400

Vertaistukiryhmä Espoo
BETES-KAHVILA
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
Kevätkausi päättyy 25.5. Kerho ei kokoonnu 13.4.2020.

Betes-kahvilassa tapahtuu: 
2.3.2020 Luento Suunterveydenhuollosta, suunterveyden ylilääkäri, Tanja Ketola-Kinnula 
Terveystalo 

PErHEKErHO
27.2., 26.3. ja 7.5. klo 17.30–19.00 
Espoon perhekerhon tapahtumista voi olla yhteydessä janika.killstrom@gmail.com.

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

Vertaistukea Helsinki
MAAnAnTAIKErHO
HUOM! Maanantain kerhon aika on muuttunut parillisten viikkojen maanantaiksi.
Maanantaikerho kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa Famu-huoneessa joka kuukauden 
parillisten viikon maanantaina klo 12–14. 
Yhdyshenkilö Tuula Olander puh. 040 9623 580 tai tuulamarja.olander@gmail.com

TIISTAIKErHO
Tiistaikerho kokoontuu yhdistyksen toimistolla tiistaisin klo 12–14, kevätkausi alkaa 14.1.2020.  
Lisätietoja toimistolta, puh. 010 231 9400

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 puh. 050 3232 035

LEnTOPALLO
Diabetesyhdistyksen lentopallokerho kokoontuu Töölön kisahalliin sunnuntai-iltaisin kello 19 
pelaamaan lentopalloa rennolla otteella. Mukaan mahtuvat kaikenikäiset lajista kiinnostu-
neet. 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.

KU
VA

 P
xh

er
e

KU
VA

 P
xh

er
e



Kide 1•2020  | 1312 |  Kide 1•2020

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.

ASAHI, suomalainen terveysliikunta
Perjantaisin klo 10.00–10.30, alkaa 10.1.2020, 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. ja 10.3., vieraana toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi, 
joka kertoo kolestroliasioista, 14.4. ja 12.5. Kerhossa on kahvitarjoilu. Vierailijoita, keskustelua 
ravitsemuksesta ja liikunnasta, retkiä.  
Yhteyshenkilö Marjo Seppälä, puh. 040 708 9542, marjo.seppala5@gmail.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. 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 ensimmäinen keskiviikko klo 14.00, kevätkausi alkaa 8.1.2020, muut päivät 5.2., 
4.3. ja 1.4., vieraana toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi, joka kertoo kolestroliasioista, 6.5. 
Monitoimitila Arkki, kerhohuone, Liesitori 1, Myyrmäki. Keskustellaan terveellisestä ruoasta, 
liikunnasta, luentoja, tuote-esittelyitä, retkiä. 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.

Kävelijästä juoksijaksi 
-kurssi Tapiolassa
•  Onko suunnitelmissasi aloittaa lenkkeily 

juosten?
•  Tavoitteesi on löytää lenkkeilystä 

kuntoiluharrastus.
•  Saat ammattitaitoista, turvallista ja 

motivoivaa ohjausta ja opit parempaa 
juoksutekniikkaa.
•  Saat ryhmästä vertaistukea diabeteksen 

ja liikunnan yhdistämisestä.

Aika ja paikka: Tiistaisin 7.4.–28.4. kello 
17.00–17.45

4 kerran kurssin hinta on (Pääkaupun-
kiseudun Diabetesyhdistyksen) jäsenille 
38 €, muille 45 €. Kurssi järjestetään hyvien 
yhteyksien päässä Tapiolassa. Tapaaminen 
Espoon Kulttuurikeskuksen edessä. Kurssin 
ohjaajana toimii liikuntaneuvoja (liikunnan ammattitutkinto), diabeteksen vaikutukset liikun-
taan tunteva kestävyysurheilija Jola Maisala / Jola Training.

Tarjolla myös kurssi jo juosseille: Juoksutekniikka paremmaksi. 
Aika ja paikka: Tiistaisin 7.4.–28.4. kello 18–19, Tapiola, Silkkiniitty. Hinta: 4 krt. 48 € 
(Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen jäsen 40 €)

Katso lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssille 23.3. mennessä www.jolatraining.fi > 
Liikunnanohjaus > Juoksukurssit > Kävelystä juoksuun tai Juoksutekniikka paremmaksi  
jola.maisala@gmail.com

Det finns några platser kvar för 
KOnDITIOnSSALSTränInG
Måndagar kl. 18–19, i Kuntokeidas Sandels (Fältskärsgatan 4)
Start den 13.1.2020. Ordnas 15 gånger och PT Oskar Gruner är dragare.
Deltagaravgiften för hela våren är 100 €.
Anmälningar tas emot av Ann Laurén, ann.lauren@mendi.fi eller 040 554 7558.
Konditionssalsträningen ordnas i samarbete med SFV Studiecentralen.

FUnGErAr OCKSÅ SOM SPrÅKBAD! Kolla om du ryms med!
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Teatteri
Le Coq – taistelu 
ravintolasta 
Torstaina 31.3. klo 13.00 
Areena-teatterissa

Rooleissa: mm. Eija Vilpas, Riitta 
Havukainen ja Heikki Hela 

Hinta 41 €

Ilmoittautumiset: 26.2. mennessä  
Raija Härönoja, puh. 0503232035

Helsingin Kaupunginteatteri – Le 
Coq – taistelu ravintolasta – Kuvassa 
edessä Riitta Havukainen, Eija Vil-
pas, Jarkko Niemi, Kaisa Hela, Pertti 
Koivula, takana Heikki Hela ja Jouko 
Klemettilä.

Kuvat Jaakko Vuorenmaa, kuvankäsittely Oona Kavasto

Olen suomalainen – näytelmä  
Kari Tapion elämästä
Torstaina 9.7.2020 klo 18.30  
ravintola Backas tapahtumakeskus Puimala, Ylästöntie 28, 01510 Vantaa

Pääosissa Antti Paavilainen ja Miia Nuutila

Hinta jäsenille 25 €, ei-jäsenille 30 €.

Ilmoittautumiset: toimisto@psdiabetes.fi tai puhelin 010 231 9400
Anna ilmoittautuessasi nimesi ja osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi laskun 
lähettämistä varten. Liput jaetaan tapahtumapaikalla alkaen klo 18.00.
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Terveydeksi!-Diabeteskävely
sunnuntaina 17.5.2020 klo 11.30–14.30 Narinkkatori
Tule mukaan koko perheen kävelytapahtumaan.  
Valittavana on kolme eripituista reittiä,  
700 metristä neljään kilometriin.

Tapahtumatorilla:

*   Tilaisuuden avaus klo 12, Sari Sarkomaa

*   Tietoisku Tyypin 2 diabeteksesta

*   Mahdollisuus kysyä terveyteen liittyviä asioita

*  Maksuton verensokerin mittaus

*  Sydäniskurin esittely

*   Näytteilleasettajia

*   Lapsille puuhastelua

*   Ohjattu alkulämmittely

*   Kävelystartti klo 12.30

Nähdään Narinkkatorilla. Tervetuloa mukaan! 

Tapahtuman järjestää yhteistyössä:
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Uudenmaan 
munuais- ja maksayhdistys
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Uutta!

Ryhmät
Omahoidon tukiryhmät
Yhdistys järjestää keväällä 2020 tyypin 2 diabeetikoille omahoidon tueksi ryhmiä.  
Ryhmässä käsitellään tyypin 2 diabeteksen hoitoon liittyviä asioita. Ratkotaan mm. seuraavia 
kysymyksiä: Miten ruokailu ja liikunta vaikuttavat verensokeriarvoihin, onko lääkityksestä 
hyötyä, voiko elintavoilla päästä eroon lääkityksestä. 

Ryhmät ovat maksuttomia ja tarkoitettu tyypin 2 diabeetikoille. Ryhmät kokoontuvat 
yhdistyksen toimistolla, Malminkatu 24 D 38. Valitse itsellesi sopiva ryhmä:

• ryhmä 1, aamupäivä ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10.30–12.00.
 Kokoontumiset 4.3., 11.3., 18.3. ja 25.3.

• ryhmä 2, iltapäivä ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17.00–19.30
 Kokoontumiset 27.2., 5.3., 12.3. ja 19.3.

Verkkopuntari tukena painon- 
hallintaan ja elintapamuutoksiin 
Yhdistys järjestää kurssin verkossa, niille 
joilla ei ole mahdollisuutta osallistua 
tapaamisiin paikanpäällä. Verkkokurssille 
osallistuva tarvitsee laitteen (tietokoneen, 
tabletin) jolla osallistua kurssille.

Verkkopuntari sopii sinulle, joka olet 
kypsytellyt muutoksen tarvetta ja olet val-
mis sanoista tekoihin. Nykyinen elämänti-
lanteesi on riittävän vakaa osallistumiseen ja 
ehdit käydä viikoittain Verkkopuntari sivuilla 
sekä jaksat panostaa verkkotyöskentelyyn 
kolmen kuukauden ajan.

Verkkopuntari on ohjelma, joka on tar-
koitettu painonhallinnan ja elintapamuu-
tosten tueksi. Sitä on mahdollista toteuttaa 
ajasta ja paikasta riippumatta juuri silloin 
kun sinulle sopii. Saat tukea elintapamuutoksiin henkilökohtaisella ohjauksella, 
tutkitulla tiedolla ja ryhmän vertaistuella.

Verkkopuntarista voit lukea lisää osoitteesta verkkopuntari.fi ja testata sopiiko verkko-
puntari juuri sinulle!

Aloitustapaaminen tiistaina 18.2.2020  
klo 17 yhdistyksen toimistolla.

Kaikki kurssit ovat maksuttomia.
Kursseille ilmoittautumiset ja lisätiedot 
puh. 010 231 9400 tai toimisto@psdiabetes.fi

Tapahtumat keväällä 2020
Yksi Elämä -pop up terveystapahtuma
Terveystapahtumassa voit selvittää omat  
terveysarvosi ja saat terveysvinkkejä terveel- 
liseen elämään. Ilmaiset terveysmittaukset,  
verenpaine, pulssi, verensokeri ja hengitys.

• 14.2. klo 10–14 Keskustakirjasto Oodi, aula (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki) 

Terveyksi-tapahtumat
Terveydeksi-tapahtumat ovat terveystapahtumia, jossa voit tehdä terveysmittauksia: 
verenpaine, pulssi ja verensokeri mitataan maksutta, kokonaiskolesterolinmittaus viisi euroa. 
Voit myös tutustua sydänterveelliseen elintarvikenäyttelyyn.

• 17.3. klo 10–14 Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi (Ostostie 4, Hki)

• 21.4. klo 12–20 ITIS kauppakeskuksessa (Itäkatu 1–7, Hki)

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy! Olet tervetullut ja ota myös ystäväsi mukaan.

Huom! Mittaukset ovat yleensä kysyttyjä, joten varaudu jonottamaan. Mittauksiin otetaan 
osallistujat tulojärjestyksessä, ennakkoilmoittautuminen ei ole mahdollista. 

Tapahtumissa on mukana muita terveysjärjestöjä mm. Etelä-Suomen Sydänpiiri, Aivoliitto, 
Hengitysliitto yms. 

Tutkimustyö muuttaa diagnostiikkaa ja hoitoja -luento
Tiistaina 7.4.2020 klo 17.30 Kampin palvelukeskuksen ruokasali, Salomonkatu 21 B

Tervetuloa kuulemaan uudesta menetelmästä, jolla sairauksia pystytään 
tunnistamaan entistä laajemmin pelkästä virtsanäytteestä. Samalla saat tietää 
Helsingin Biopankin toiminnasta. 

Ohjelma:  Helpotusta autoimmuunisairauksien diagnostiikkaan –  
verikokeen sijaan virtsanäyte 
Professori, LT Harry Holthöfer Helsingin yliopistosta

 Helsingin Biopankin esittely

Tilaisuuteen mahtuu noin 100 henkilöä.  Vapaa pääsy, tervetuloa!

Yhteistyössä:
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Kaikki irti sensoroinnista
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista tietoa sensoroinnista. 

Tiistaina 3.3.2020 klo 17–19
Kampin palvelukeskuksen ruokasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Ohjelma:
•  17.00 Tervetuloa
•  17.05 Abbottin edustajan puheenvuoro
•  17.20 Sensorointi – miten, milloin ja kenelle,  

sisätautien erikoislääkäri, diabetelogi Markku Saraheimo

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, noin 100 ensimmäistä mahtuu mukaan. 

Diabetes Wellness Suomi 
– mikä se on?

Yhdistykseemme on tullut kyselyitä koskien Diabetes Wellness Suomi 
-säätiötä. Diabetesliitolla eikä diabetesyhdistyksillä ole yhteyttä Diabetes 

Wellness Suomi -säätiöön. Säätiö on toiminut Suomessa vuodesta 2012. Säätiö 
on alunperin lähtöisin Yhdysvalloista ja sillä on toimintaa myös Ruotsissa, Bri-
tanniassa ja Saksassa. 

Varainkeräystuotoista vain osa jää suomalaiseen diabetestutkimukseen. 
Varsinaista tietoa mihin rahat ohjautuvat, ei ole saatavissa heidän sivujensa 
kautta. Vuonna 2019 on tuettu yhtä suomalaista tutkimusta (40 000€), sitä 
ennen suomalaisia tutkimuksia on tuettu vuonna 2016 (yhteensä 52 000€).

Diabetes Wellness -säätiölle lahjoitetut rahat eivät ohjaudu Diabetesliitolle 
eivätkä Diabetestutkimussäätiölle. Diabetestutkimussäätiö on vuonna 2019 
jakanut apurahoja yhteensä 24 kappaletta, yhteensä 550 000€. Diabetestutki-
missäätiö jakaa apurahoja vuosittain.

Diabetes Wellness -säätiö kerää varoja toimintaansa suorapostikirjeillä. Kir-
jeessä kerrotaan vakuuttavasti mihin rahat käytetään ja tehdessäsi lahjoituk-
sen voit saada korun/kalenterin/tai jonkun muun hyödykkeen. Vaikuttaa siltä, 
että suorapostitukseen on valittu ihmisiä ikääntyvästä väestöstä.

Jos haluat tukea suomalaista diabetestutkimusta: TEE LAHJOITUS 
• Diabetestutkimussäätiön kautta: www.diabetestutkimus.fi/
• tai Diabetesliiton kautta: www.diabetes.fi/yhteiso/diabetesliitto/tue_meita
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Tyypin 2  
diabeteksen hoito 
Torstaina 7.5.2020 klo 17–19
Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki

•  klo 17.00 Tervetuloa

•  klo 17.05–18.00 Ruokavalion merkitys 
tyypin 2 diabeteksen hoidossa,  
ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen

•  klo 18.00–19.00 Tyypin 2 diabeteksen 
uudet hoitosuositukset,  
dosentti, lääketieteen tohtori, sisätau-
tien erikoislääkäri Johan Fagerudd

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, noin 300 
ensimmäistä mahtuu mukaan.



Kurssit sinulle:
Seurana diabeetikkolapselle -tapaaminen 
26.–27.8.2020, Tampere (hakuaika päättyy 26.6.2020) 
Kurssi sopii diabeetikkolapsen isovanhemmille ja muille lasta hoitaville läheisille. Kahden päi-
vän mittainen tapaaminen tarjoaa diabeetikkolapsen tärkeille aikuisystäville mahdollisuuden 
kokemusten ja ajatusten vaihtoon. Siihen sisältyy myös diabeteksen hoidon ammattilaisten 
antamaa ohjausta. Hinta jäsenille 100 €, ei-jäsenille 150 €. 
Ilmoittautumiset: www.diabetes.fi/kurssit/seurana_diabeetikkolapselle_-tapaaminen

Virkeyttä hoitoon -eläkeläistenkurssi
Tyypin 2 diabeetikoille: 27.–29.5 + 13.–14.8 Tampere, Varalan urheiluopisto  
(hakuaika päättyy 4.4.2020)
Tyypin 1 diabeetikoille: 15.–17.9 + 7.–8.12.2020 Turku, Kuntoutuskeskus ruissalo  
(hakuaika päättyy 24.7.2020)
Kurssit tarjoavat uusinta tietoa ja käytännön ohjausta diabeteksen omahoitoon eli liikuntaan, 
jalkojenhoitoon, ruokailuun, lääkitykseen ja verensokerinmittaukseen. Kurssit tarjoavat samalla 
mahdollisuuden virkistymiseen ja kokemusten vaihtoon muiden diabeetikoiden kanssa.
Ilmoittautumiset:  
www.diabetes.fi/kurssit/elakelaisille#Vuoden2020Virkeytthoitoonkurssiajankohdat

Luonto, liikunta, diabetes ja mieli -kurssi
tyypin 1 tai tyypin 2 diabetesta sairastava mielenterveyskuntoutuja ja  
tällä hetkellä tauolla työelämästä tai opinnoista.
11.–13.5.2020 Turku, ruissalon kylpylä (hakuaika päättyy 17.4.2020)
Luonnosta voimia ammentava kurssi on sinulle maksuton, saat myös maksuttoman majoituksen 
kahden hengen huoneessa ja täysihoidon. Matkakulut jäävät omalle kontollesi. Kurssi järjestetään 
Mielenterveyden keskusliiton ja Diabetesliiton kanssa yhteistyössä Kurssi on maksuton. Kurssiin 
sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa ja täysihoito. Matkakuluja ei korvata.
Ilmoittautumiset: www.diabetes.fi/kurssit/luonto_liikkuminen_diabetes_ja_mieli

Lisätietoja kursseista: Kurssisihteeri Marika Bruun p. 050 31 06 610 tai marika.bruun@diabetes.fi


