
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n jäsenlehti 2•2020

Diabetesneuvonta toiminta 
käynnistyy syyskuussa

Hinnasto Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistyksen jäsenille
Neuvojan vastaanotto 30 min. . . . . . . . . . . . .  25 €
Neuvojan vastaanotto 60 min.  . . . . . . . . . . .  40 €
Neuvojan vastaanotto 90 min.  . . . . . . . . . . . 60 €
Mittaukset:
Hba1c-mittaus 15 €, vastaanoton yhteydessä 10 €
Kahden viikon Libre-sensorointi . . . . . . . . .  150 €
pitää sisällään sensorin, lukijan ja  
kaksi neuvojan vastaanottoa

Hinnat ei-jäsenille
Neuvojan vastaanotto 30 min. . . . . . . . . . . . .  35 €
Neuvojan vastaanotto 60 min.  . . . . . . . . . . .  50 €
Neuvojan vastaanotto 90 min.  . . . . . . . . . . .  70 €
Mittaukset:
Hba1c-mittaus 20 €, vastaanoton yhteydessä 15 €
Kahden viikon Libre-sensorointi . . . . . . . . .  180 €
pitää sisällään sensorin, lukijan ja  
kaksi neuvojan vastaanottoa
ajanvaraukset puh. 010 231 9400

Diabetesneuvonnasta saa tukea ja ohjausta diabeteksen hoitoon. Diabetesneuvojan vastaan-
otolla voit mittauttaa verensokerisi, HbA1c-arvosi ja verenpaineesi. Diabetesneuvonnassa 

hoidon ohjauksen tueksi voidaan tehdä myös kahden viikon Libre-sensorointi. Neuvontavastaan-
otot keskiviikkoisin ajanvarauksella.
Diabetesneuvojana toimii diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne.
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Yhdistyksen kuulumisia
KIDE nro 2 on nyt tällä kertaa supiste-

tumpi versio. Lähetämme sen sähkö-
postilla niille, kenen sähköpostiosoite löytyy 
meidän jäsenrekisteristämme. Loput saavat 
sen postilla. Tällä tavoin säästämme kus-
tannuksissa. Kustannuksen säästöillä 
on paikkansa tässä kohtaa, kevään 
aikana toiminta on vallitse-
van tilanteen takia ollut 
hiljaisempaa. 

Korona oli aihe, joka 
selvästi mietitytti diabee-
tikoita. Yhdistykseemme tuli 
päivittäin puheluita huolestu-
neilta. Toimintaa ei lakkautettu mis-
sään vaiheessa, koska huomasimme että 
tarvetta palveluillemme oli. Tuentarve diabe-
teksen hoidon suhteen ei kadonnut minne-
kään. Saimme myös useita puheluita kos-
kien hoitoon pääsyä. Tässä huomasin olevan 
alueellisia eroja. Joillain alueilla ei päässyt 
vuosikontrolleihin, kun taas toisilla alueilla 
pääsi hyvinkin nopeasti. Eroja ei ollut pelkäs-
tään kuntien välillä, vaan myös kuntien sisällä 
oli alueellisia eroja. 

Lomien jälkeen aloitamme uutta toimin-
taa. Diabetesneuvonta-toiminta alkaa syys-
kuussa. Diabetesneuvojana toimii diabe-
teshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne. Myös 
yhdistyksen oma terveydenhoitaja Ella pereh-
tyy Riitan opastuksella toimintaan, saamme 
koulutettua Ellasta diabeteshoitajan. Diabe-
tesneuvonta-toiminta on esitelty tässä tiedot-
teessa tarkemmin. 

Yhdistyksen kevätkokous jäi pitämättä 
tänä keväänä. Järjestämme tänä vuonna 
kevät- ja syyskokouksen 24.9. Kampin palvelu-
palvelukeskuksessa. Voit laittaa päivämäärän 
jo talteen. Kutsu kokoukseen laitetaan seuraa-
vaan KIDE-lehteen, joka postitetaan kaikille. 
Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen halli-
tukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Jos ole 
kiinnostunut hallitustyöskentelystä, voit olla 

yhteydessä toiminnanjohtajaan, raila.sula-
salmi@psdiabetes.fi tai hallituksen puheen-
johtajaan, marit.lassila@gmail.com. 

Syksyn tapahtumista varmistettuja 
tähän mennessä on Diabeteskävely 
Narinkkatorilla 10.10. ja Tyypin 2 dia-

beteksen hoito -luento Kampin pal-
velukeskuksessa 19.11. Keväällä 

jäi kesken omahoidontuki-
ryhmä, se jatketaan lop-
puun ja uusia ryhmiä jär-

jestetään myös. Tietenkään 
emme voi olla syksyn tilan-

teesta varmoja, seurataan tilan-
netta tarkasti ja muutetaan suunni-

telmaa tarpeen vaatiessa.
Kaikesta huolimatta kesä on tullut, 

aurinko paistaa, ajoittain sataa ja on kylmää. 
Tätä se on, Suomen kesä. Yhdistyksen toi-
misto ja myymälä ovat suljettuna 6.–26.7. Tule 
siis ennen sulkua käymään ostoksilla. Samalla 
voit napata itsellesi Diabetes-lehden, jos se ei 
sinulle muuten tule. Voit myös tulla muuten 
vaan meitä tervehtimään tai hakea maksu-
tonta materiaalia. 

Edellisessä lehdessä haastoin sinut mietti-
mään omia aktiivisuus tapojasi. Talvi ei kos-
kaan rysähtänyt niskaan täällä Etelä-Suo-
messa, ei ollut liukastakaan. Ei tullut talvea, 
mutta Korona tuli ja sulki meidät sisätiloihin ja 
harrastuspaikat menivät kiinni. Toivottavasti 
syyskausi tuo tullessaan taas tutut harras-
tukset, vesivoimistelun, kuntosalin, keilauk-
sen ja lentopallon. Näillä näkymin vesijum-
pat ja kuntosali alkavat heti syyskuun alussa, 
Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Ilmoittau-
tumisohjeet tämän tiedotteen lopussa. 

Vertaistukiryhmät aloitamme myös syys-
kuussa. Ryhmistä voit tiedustella toimistolta 
tai verkkosivuilta. 

Lämmintä kesää Sinulle!

Toivoo, Raila

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen  
toimisto ja myymälä, Malminkatu 24 D 38
Myymälä avoinna:
•  Maanantai klo 9–14
•  Tiistai klo 9–19
•  Keskiviikko klo 12–17
•  Torstai klo 12–17
•  Perjantai–sunnuntai suljettu
olemme avoinna myös sopimuksen  
mukaan, soita puh. 010 231 9400
Myymälä suljettuna 6.–26.7.
avoimet ovet 13.10. klo 9–19
Tervetuloa tutustumaan yhdistyk- 
sen tiloihin ja myymälän valikoimaan.  
Voit samalla mittauttaa verensokerisi  
ja verenpaineesi maksutta.  

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 soita puh. 010 231 9400. 
Lukijan päivitys tehdään sensorin vaihdon 
yhteydessä. Hinta jäsenille 20 €, muille 27 €

Yhteystiedot:

Toiminnanjohtaja Raila sulasalmi
puh. 050 457 3073, toiminnanjohtaja@psdiabetes.fi

Terveydenhoitaja Ella Pirttinen 
puh. 010 231 9400, toimisto@psdiabetes.fi

TARJOUS! accu-Check instant verensokerimittari ja 50 kpl liuskapaketti 
jäsenille hintaan 28 €, ei-jäsenille 38 € (norm. 43 €/53 €)
accu-Check instant verensokeriliuskat 50 kpl  
jäsenille hintaan 15 €, ei jäsenille 20 € (norm. 23 €/28 €)
tarjous voimassa 1.8.–30.9.2020 



Tapahtumat yhdistyksessä
Jalkaterien kuvaus 1.9. klo 9–19 
Mittauksen hinta jäsenille 50 €, muille 60 €. IR-jalkaterien kuvaus kertoo jalkojesi terveydenti-
lasta. Nopealla ja helpolla toimenpiteellä voidaan kartoittaa mahdollisia muutoksia ja mahdollis-
tetaan aikainen puuttuminen. Tutkimukseen menee aikaa noin puolituntia. 
ajanvaraukset toimisto@psdiabetes.fi tai puh. 010 231 9400

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

Verkkopuntari sopii sinulle, joka olet kypsytellyt muutoksen tarvetta ja olet valmis sanoista 
tekoihin. Nykyinen elämäntilanteesi on riittävän vakaa osallistumiseen ja ehdit käydä viikoittain 
verkkopuntari sivuilla sekä jaksat panostaa verkkotyöskentelyyn kolmen kuukauden ajan. Saat 
tukea elintapamuutoksiin henkilökohtaisella ohjauksella, tutkitulla tiedolla ja ryhmän vertaistuella.

Verkkopuntarista voit lukea lisää osoitteesta verkkopuntari.fi ja testata sopiiko verkkopuntari 
juuri sinulle! aloitustapaaminen keskiviikkona 22.9.2020 klo 17 yhdistyksen toimistolla. Kurssi on 
maksuton. ilmoittautuminen ja lisätiedot puh. 010 231 9400 tai toimisto@psdiabetes.fi

Liikuntaryhmät
Espoo
Vesijumppa 1.9.–15.12. (ei viikolla 42)
Olarin uimahalli – Hinta 50 €
Maahanmuuttajien ryhmä klo 18–18.30
Sekaryhmä klo 19–19.30 

Kuntosali 
Olarin uimahalli – Hinta 50 €
3.9.–17.12. klo 17.30–18.30 (ei viikolla 42)
Ilmoittautumiset Espoon ryhmiin puh. 
010 231 9400 tai toimisto@psdiabetes.fi

Helsinki
Vesivoimistelu
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 

Hinta 50 €, maksumme sisältää kaikki kustannuk-
set et tarvitse muita kortteja.
1.9.–15.12. klo 14.10–14.40, ryhmän jälkeen saa jää 
viedä tunniksi uimaan.
Ilmoittautumiset Helsingin ryhmään  
Raija Härönoja puh. 050 3232 035

Vantaa
Vesivoimistelu
Myyrmäen uimahalli
Hinta yhdistyksen jäseniltä 48 €, ei jäseniltä 58 € 
sekä uimahallin pääsymaksu. 
7.9.–14.12. klo 15–15.30 
Ilmoittautumiset Vantaan ryhmään Väinö Niskanen 
puh. 050 589 0417, vainoj33@hotmail.com


